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doprava. Aby lidé začali vlak po−
važovat za alternativu k autu, musí
vidět zejména její kvalitu a rychlost.
Hlavní tratě se v našem kraji rozbí−
hají paprskovitě z Plzně. Chceme,
aby na nich jezdily nové vlaky.
Podařilo se to na trati směrem na
Horažďovice. Nové soupravy jsou
nízkopodlažní, mají wifi připojení,
klimatizaci, možnost dobíjení mobilů
a také zdaleka „nedrncají“ tak, jako
někdejší staré vagony. Stejné vlaky
budou nasazeny v příštím roce i na
trati ve směru z Chebu do Karlových
Varů a naopak.
w Asi Vás nepřekvapí, že první
otázka směřuje právě do veřejné
dopravy. Ta se totiž dotýká téměř
každého občana, ať už jezdí v Plzni
tramvají či trolejbusy, nebo v dal−

ších městech vlakem a autobu−
sem. Co je tedy nového?
Snažíme se s velkou podporou
hejtmana o zásadní změnu. Zákla−
dem dopravy nejen v kraji je vlaková

w Pokud vím, tak se nově můžete
pochlubit jednou skvělou zprá−
vou...
To máte pravdu. Před čtrnácti
dny totiž Rada Plzeňského kraje
... pokračování na straně 3

s

Ing. Pavel Čížek (STAN) působí
jako náměstek hejtmana Plzeň−
ského kraje pro dopravu, což je
velmi zodpovědná, náročná, ale
i dosti nevděčná oblast. O kvali−
tě silnic, dopravní obslužnosti
a plánech, jak by měla silniční
síť v kraji vypadat, totiž hovoří−
me všichni. Ať už jsme řidiči,
cestující v hromadné dopravě
nebo jenom chodci. My všichni
víme, jak by se to mělo dělat,
jak často by měly jezdit vlaky
a autobusy i do těch nejvzdále−
nějších míst, ale už netušíme,
kolik peněz je třeba na tuto čin−
nost vynaložit z krajského roz−
počtu. Právě proto jsme o ná−
sledující rozhovor požádali ná−
městka hejtmana Pavla Čížka.

Nabídka bytů v Rezidenci Mlýnská
strouha se významně tenčí!
Pouhých několik měsíců dělí
investora od dokončení stavby
projektu Rezidence Mlýnská
strouha v Plzni, jenž se plánuje
na konec léta tohoto roku. Jak se
tento termín přibližuje, zbývající
volné byty postupně mizí. Vy−
bírat lze už jen z asi 20 % půvo−
dně nabízených jednotek.

To odpovídá při−
bližně čtyřicítce
bytů, mezi kterými
zájemci stále naj−
dou jak malé byty
vhodnější k inves−
tici, tak větší, které
se mohou stát pro
někoho novým
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domovem. Zvláště ti, kteří
hledají krásné bydlení, by
neměli dlouho váhat!
Rozměrnějších jednotek
je v poměru k dispozičně
malým bytům mnohem
méně. Čtyřpokojové jsou
v nabídce třeba už jen tři.
Na druhou stranu se mezi
nimi najdou ještě takové
jednotky, které nabízejí
pěkný výhled třeba na
Plzeňskou věž.
Navíc díky výjimečné poloze
v centru Plzně nabízí Rezidence
Mlýnská strouha skutečně vy−
sokou občanskou vybavenost.
V případě zájmu je možné také
přikoupit parkovací místo přímo
v podzemní garáži.
Pokud tedy o nákupu bytu
v tomto projektu uvažujete, ne−
váhejte a kontaktujte makléře
raději co nejdříve. Nabídka se
totiž každým dnem tenčí.
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Plzeňský kraj úspěšně dokončil otevřenou
soutěž na dopravce na trati Klatovy – Kařez ve směru na Prahu
... pokračování ze strany 1

schválila doslova historickou
první dlouhodobou smlouvu na
vlakovou dopravu, a to na zá−
kladě první úspěšné soutěže
podle nového zákona. Pro ces−
tující to znamená, že na trať
Klatovy – Plzeň – Kařez vyjede
za necelé dva roky vítěz soutě−
že České dráhy s úplně novými
elektrickými vlaky, které bude
provozovat celých 15 let.
w Co říkáte na časté námitky
cestujících, že vlaky mají
zpoždění a pořád jsou někde
nějaké výluky?
Chápu cestující, rozumím
jim. Ale … Když si chcete zre−
konstruovat byt, také se musíte
smířit s tím, že určitou dobu ži−
jete na staveništi. Jsme moc
rádi, že se v Plzni velmi inves−
tuje do obnovy nádraží i do výměny
kolejí. Přináší to s sebou výluky, ale
většina staveb se již chýlí k závěru.
A kdo si prošel nové peróny, výcho−
dy i autobusové nádraží na Šumav−
ské, musí uznat, že se mnohé zlepši−
lo. Postupně se také snažíme o ob−
jednání častějších spojů na hlavních
tratích i o větší počet spěšných vlaků
s rychlejším dojezdem z okresních
měst do Plzně. A těšíme se i na no−
vinku, která se nejprve bude testovat
v Plzni – na možnost mít Plzeňskou
kartu v mobilu a platit tak jen samo−
tným mobilem.
w Častým námětem běžných hovo−
rů lidí je kromě počasí i špatný
stav silnic. Co na to říkáte jako
náměstek pověřený právě oblastí
dopravy?
Mnohokrát souhlasím. Vezměme
si typickou venkovskou silnici.
Vznikla tak, že se na špatné podloží
prašné cesty v 60. letech nalil asfalt.
Pak se na ni jen roky lepily díry. Je
jasné, že taková silnice není žádný
zázrak. Ale kdo je objektivní, musí
uznat, že se mnohé krajské silnice
výrazně zlepšily. Z více než 4 500 km
silnic máme vytipováno 1200 km
těch nejvytíženějších a ty opravuje−
me důkladně, včetně podloží. Tam je
vidět rychlý pokrok. U méně vytíže−
ných silnic se snažíme o celoplošné
opravy tak, aby silnice byla opravena
co nejdříve po zimě a aby se pro−
dloužila životnost jejího povrchu.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Slavnostní otevření nového průtahu Všeruby – Pavel Čížek (vlevo)
se starostou Václavem Bernardem.

Řada úseků silnic II. a III.
třídy se v roce 2019 dočká
oprav. Na rekonstrukce
a výstavbu nových silnic
a cyklostezek je v krajském
rozpočtu vyhrazena částka
640 milionů korun. Oproti
letošnímu roku jde o na−
výšení o deset milionů ko−
run. Za dalších 35 milionů
vznikne i řada projektových
dokumentací plánovaných
staveb. Mezi priority patří
okres Plzeň−sever. Tam
chceme do oprav silnic
investovat až 148 milionů
korun. Další prioritou je již−
ní Plzeňsko. Musíme ti totiž
uvědomit, že rekonstrukce
přispějí k plynulosti dopra−
vy a ke zvýšení bezpečnos−
ti na silnicích.

w Pane náměstku, jestli si dobře
pamatuji, tak Váš úplně první před−
chůdce na krajské úrovni Pavel
Stelzer měl na opravu silnic ve
vlastnictví kraje „celých“ 280 mili−
onů korun. Jaká je situace dnes?
Do obnovy silnic dáváme maxi−
mum prostředků z krajského roz−
počtu a získáváme i peníze ze Stát−
ního fondu dopravní infrastruktury
a z Evropské unie. Do krajských sil−
nic jdou v těchto letech největší pe−
níze v historii. Ročně je to více než
jedna miliarda korun. Je to opravdu
hodně, ale znáte to, nikdy to není
a asi ani nebude dost.
w Můžete být konkrétní a uvést
některé plánované akce, s nimiž
počítáte v kraji?

Nové nízkopodlažní vlaky RegioPanter
(jezdí ve směru Plzeň−Horažďovice předměstí).

Některé vybrané stavební akce pro rok 2019
PLZEŇ−SEVER
l III/205 7 a III/205 8 Pláně Vrážné, povrchová oprava
l III/203 1 Vejprnice−intravilánová vstupní brána
l III/201 41 Mladotice Velká Černá Hať,
povrchová oprava
l II/229 Kožlany průtah (dokončení)
PLZEŇ−JIH
l III/18329 Štěnovický Borek−Čižice, oprava
l III/17714 x s II/177 Nechánice, oprava

TACHOV
l II/605 Stříbro−Třída 5. května−oprava
l III/198 53 Žebráky−křižovatka s III/198 48
DOMAŽLICE
II/183 Chrastavice oprava
l III/1839 od x I/22 Bořice oprava
l III/18411 od x I/22 Němčice oprava (1.etapa)
l

KLATOVY
II/186 Průtah Plánice
l III/18614 Horažďovice−Třebomyslická ulice
l III/19122 Klatovy, ulice Maxima Gorkého
l III/17121 Sušice Hájkova ulice, rekonstrukce
l

ROKYCANY
III/11726 opěrná zeď Strašice
l II/235 Pětidomí Přísednice 4. etapa
l
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Ski&Bike Špičák – lyžování pro celou rodinu
Šumavský Ski&Bike
Špičák (Železná Ruda)
si léta udržuje pozici
jednoho z nejlepších,
ale zároveň pro lyžaře
i cenově nejpřívětivěj−
ších zimních středisek
u nás. Najdete tu 8,5
kilometrů sjezdovek –
sportovní (včetně čes−
ké nejprudší Šance)
i ty lehčí pro rodiny
s dětmi.
Rozhledna

Snowpark

Zima se tu letos rozjížděla pozvolna, ale začátkem ledna se s přírodním
sněhem roztrhl pytel. Na sjezdovkách se ho vysypalo hodně přes metr
a podmínky lyžování přejí. Pokud se chcete naučit lyžovat nebo na snow−
boardu, tak tady jste ve správných rukou instruktorů zdejší lyžařské školy.
Patří k nejstarším v ČR (funguje už od roku 1974) a letos kromě domov−
ského areálu, dvou železnorudských středisek – Nad Nádražím a Belveder,
premiérově zajišťuje výuku i na Alpalouce. V nabídce má též např. indivi−
duální lekce po nejmenší děti ve věku 3−4 let.
Kdo nechce hlavně ráno po příjezdu čekat frontu u kasy, může si zakou−
pit libovolný skipas online. Potřebuje k tomu pouze čipovou kartu na vle−
ky v ceně 50 Kč. Pak si přes e−shop na webu spicak.cz zakoupí jakýkoli
skipas. Po příjezdu si jej aktivuje při prvním průchodu turniketem a nastu−
puje na vleky. Když po posledním lyžování kartu vrátí, v kase areálu nebo
z automatu na parkovišti dostane „půlkilo“ zpět.
Lyžovat tu můžete i na první společný skipas po oblast Železnorudska –
spolu se Ski&Bike Špičák zahrnuje i střediska Belveder a Nad Nádražím.
Půjčovna lyží je každou sezonu vybavená novým lyžemi značky Rossignol
s možností testování nejvyšších modelů včetně závodní řady Hero.
Na sklonku zimní sezony si tu ne−
nechte ujít divácky velmi oblíbenou
atrakci Jízdu přes louži (16. března
2019). Pojede se už popatnácté
a můžete se jí zúčastnit i jako přímí
aktéři, pokud jste plnoletí.

Hravě na sněhu i pod sněhem...
4

Areál nabízí celkem 5 hlavních sjezdovek – jednu
černou, dvě červené a dvě modré, které jsou vzá−
jemně propojeny řadou objížděk. Klidně tak můžete
začít na černé Šanci, přes červenou Slalomovou se
dostat až na modrou Turistickou a vrátit se k lanov−
ce po červené U Zalomeného. Volba trati je jen na
vás. Zařadit do ní můžete i snowpark na Lubáku
nebo funline na Spodní Šanci.
Najdete tu i dětský areál a hřiště pod hotelem Siro−
tek, pohyblivý koberec a další hřiště pro děti hned
poblíž lanovky. Čtyřsedačková lanovka a 10 dal−
ších vleků má celkovou kapacitu 7550 osob za ho−
dinu. Na osvětlené sjezdovce Spodní Šance se ve
středu, pátek a v sobotu koná vždy od 18.30 hodin
večerní lyžování. Vleky startují každý den v 8,30
a končí v 16,00 hodin. Aktuální novinky včetně
sněhových podmínek najdete na webu:

Po sjetí černé Šance
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

spicak.cz

Lyžařská škola
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste

Tepelná čerpadla vytápí rodin−
né domy více jak 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země a především
značka NIBE. Pochopitelně nej−
rozšířenější je zde systém získá−
vání tepla ze země. Proto i naše
firma v případě zájmu o tepelná
čerpadla systému země – voda
nabízí bez váhání praxí prověře−
ná tepelná čerpadla NIBE.

V našich podmínkách se čas−
těji volí technologie vzduch –
voda. Nižší účinnost a hlučnost
těchto tepelných čerpadel je
dávno překonána a vzduchová
tepelná čerpadla v našich pod−
mínkách se téměř vyrovnají zem−
ním. Samozřejmě toto platí
pouze pro kvalitní zařízení zná−

Plzeňský rozhled 1–2/2019

mých a osvědče−
ných značek.
Jak vidíme v na−
ší firmě na ná−
růstu počtu no−
vých zákazníků,
rostoucí trend
vytápět levně,
bezpečně a spo−
lehlivě se pro−
jevuje i v naší
zemi.
Velmi často ve
svých článcích
upozorňuji na
zásadní otázku
před volbou tepelného čerpadla.
Jedná se o dosavadní otopný
systém. K technickému řešení
máme k dispozi−
ci více značek,
technologií a mo−
delů. Proto na zá−
kladě konzultací
na místě, vašich
požadavcích a stá−
vající podoby va−
šeho vytápění vám
navrhneme opti−
mální řešení.
Uvedu příklad.
Máme starý dům,
radiátorový sys−

tém s klasickým kotlem na
pevná paliva a samotížným
oběhem. Velmi pravděpo−
dobně si budeme moci do−
volit použít klasické nízko−
teplotní tepelné čerpadlo
s regulovaným topným vý−
konem. V těchto případech
nejčastěji instalujeme tepel−
ná čerpadla značky Carrier
s velmi dobrou regulací
a uživatelským ovládáním.
Nově dodáváme tepelná čer−
padla značky VIESSMANN.

může být v některých případech
plocha radiátorů malá. Pak nasa−
zujeme novou technologii nízko−
teplotních tepelných čerpadel
PANASONIC řady T− CAP.
VYUŽIJTE POSLEDNÍ KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Neváhejte nás kontaktovat!
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

Nahrazujeme−li v no−
vějších budovách plyno−
vý nebo elektrický kotel,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Vrátí mi RK rezervaci, když
nezískám hypotéku?
Dobrý den, s přítelem chceme kou−
pit rodinný dům přes RK. Máme
svojí finanční poradkyni, která nám
vyřizuje hypotéku, ale banka chce
návrh kupní smlouvy. V RK nám by−
lo řečeno, že jakmile složíme rezer−
vační zálohu, vystaví nám ji, ale
když by nám hypotéku neschválili,
o zálohu přijdeme. Naše poradkyně
do RK volala a žádný návrh ani
standardní kupní smlouvu nemají.
Až po složení rezervačního poplat−
ku nám vystaví kupní smlouvu pří−
mo na naše jména a tu jistou ne−
movitost. Je to možné a může toto
po nás RK chtít? Děkuji.
Dobrý den, Vámi zmíněný problém
má dva pohledy. Ten Váš, kdy lo−
gicky nechcete uzavírat rezervační
smlouvu bez jistoty získání hypoté−
ky. Na druhé straně je pak pohled
zprostředkovatele, který se Vám po−
kusím vysvětlit. V první řadě nic jako
mustr kupní smlouvy neexistuje
a pokud Vám nějaká RK něco tako−
vého nabídne, bude to dokument
bez valné právní váhy. Smlouva kup−
ní na nemovitost má mnohá specifi−
ka a náležitosti vyplývající z aktuální−
ho právního a technického stavu ne−
movitosti. Jinak řečeno, musí se v ní
odrazit vše, co se koupě konkrétní
nemovitosti týká. Tedy zejména ve−
škerá omezení vlastnického práva
a způsob jejich vypořádání, nabýva−
cí tituly, forma vypořádání kupní ce−
ny atd. Smlouvu připravuje právník
realitní kanceláře (alespoň by to tak
mělo být) a není to práce zadarmo.
Nelze tedy pro každého zájemce,
který teprve žádá o hypotéku a není
ochoten složit rezervační zálohu při−
pravovat takový dokument a nevě−
řím, že s pouhým nevyplněným for−
mulářem by se banka spokojila.
Jaké je tedy řešení? Nabízejí se dvě
varianty. Osobně nevím, proč banka
již ve fázi prvotního předschválení
hypotéky požaduje smlouvu kupní,
která je především podkladem pro fi−
nální schválení úvěru či až jeho čer−
pání. Nicméně proti bance si protes−
tovat troufne málokdo. Druhá va−
rianta je dohoda s realitní kanceláří,
že v případě nezískání hypotéky Vám
vrátí rezervační zálohu. Ne každá RK
ale na toto přistoupí, protože úniko−
vých cest z takové rezervace je tolik,
že sama rezervace postrádá svůj
smysl. Doporučuji tedy nejdříve zjis−
tit Vaše finanční možnosti a nabídky
bankovních domů (mít tzv. před−
schválenou hypotéku s určitým stro−
pem) a až poté hledat nemovitost.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Cembalistka Zuzana Růžičková
má v Plzni pamětní desku
Primátor města Plzně Martin Baxa
odkryl pamětní desku věnovanou
plzeňské rodačce, profesorce
hudby a průkopnici cembalové hry
Zuzaně Růžičkové, která jako
dosud jediná natočila kompletní
cembalové dílo Johanna Sebas−
tiana Bacha. Deska vytvořená
k uctění její památky se nachází na
budově Konzervatoře Plzeň v Ko−
peckého sadech. Autorem díla je
renomovaný sochař a výtvarník
Václav Fiala.
„Zuzana Růžičková byla uznáva−
nou hudebnicí, osobou, jež ve svém
oboru měla světové renomé. Sou−
časně byla také osobností s velmi
pohnutým životním osudem, v němž
se zrcadlily těžké dějiny 20. století,“
řekl po odhalení pamětní desky pri−
mátor města Plzně Martin Baxa.
Zuzana Růžičková se narodila
14. ledna 1927 v Plzni, kde získala
i své první hudební vzdělání u Marie
Provazníkové−Šaškové. Hře na kla−
vír se věnovala do roku 1942, kdy
byla deportována do koncentrač−
ního tábora Terezín, následně do
Osvětimi a Bergen Belsenu. V září
1945 nastoupila do hudební ško−
ly. Bylo jí 18 let a měla pouze zá−
kladní vzdělání. Jejím učitelem
v Plzni byl Bohdan Gsölhofer, ředitel
hudební školy.

Kromě výuky na pražské Aka−
demii múzických umění vedla mis−
trovské kurzy v Praze, Curychu,
Stuttgartu, Londýně, Bostonu a jin−
de. V letech 1979 až 1990 byla
sólistkou České filharmonie. Jako

festivalech. Zuzana Růžičková, pro−
vdaná Kalabisová, je trojnásobnou
nositelkou Grand Prix du Disque de
l'Académie Charles Cros v Paříži
a řady dalších cen. V roce 2003
převzala z rukou prezidenta re−

Primátor Martin Baxa odkryl pamětní desku Zuzaně Růžičkové

sólistka koncertovala po celé Evro−
pě, v USA, Kanadě, Austrálii i Ja−
ponsku. Působila jako hudební
organizátorka v Českém spolku pro
komorní hudbu. Zvláště významné
je její pravidelné hostování na před−
ních mezinárodních hudebních

publiky Vyznamenání Za zásluhy
o stát v oblasti umění, ve stejném
roce jí byl udělen francouzský titul
Rytíře umění a literatury.
Zuzana Růžičková zemřela
27. září 2017.
n

n n

Realitní poradnu sponzoruje
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420 000 Kč

550 000 Kč

Chata 2+1/B (268 m2), Horní Hradiště

Chata 1+kk (397 m2), Plzeň – Bukovec

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 chatu o výměře 397 m2 v obci Plzeň, část
obce Bukovec v okrese Plzeň – město. Chata je dře−
věná s betonovými základy, dispozičně řešena jako
1+kk a je v dobrém udržovaném stavu. Topení lokál−
ní na tuhá paliva, suché WC, elektřina: nový sloupek
na pozemku, voda ze společné studně cca 20 metrů
od chaty.
& 734 319 301

C

2 099 000 Kč

C

2 099 000 Kč

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

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

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 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!

& 734 319 301

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

Plzeňský rozhled 1–2/2019

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

759 000 Kč
Stavební pozemek (459 m2),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek o výměře
459 m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup k pozemku
je po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré v komuni−
kaci u pozemku. Pro připojení k inženýrským sítím nutno
zaplatit poplatek 160.000,− Kč ve prospěch zřizovatele
inženýrských sítí.
& 734 319 302

C

2 499 000 Kč

3+1 (71 m2), ul. Skrétova, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové
ploše 71 m2. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
v 1. patře cihlového domu. Byt je po částečné rekon−
strukci (nová okna, nové topení waw, podlaha v obý−
vacím pokoji a kuchyňská linka včetně spotřebičů.
K bytu náleží prostorná sklepní koje v suterénu domu –
nyní v plánu rekonstrukce suterénu.
Fond oprav 2.021,− Kč.
& 734 319 301

1 599 000 Kč
Chata 2+1 (56 m2), Pňovany
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

C

Nabízíme byt 3+1 s balkonem o výměře 62 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 6. (posledním)
patře panelového domu, který prošel kompletní revita−
lizací. Byt je po velmi zdařilé rekonstrukci bytového
jádra, dále nové omítky v pokojích. K bytu náleží
sklepní koje. Fond oprav 1.559,− Kč. V okolí veškerá
občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

2 999 000 Kč

3+1/B (63 m2), Plzeň, Smrková ul.

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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Bednáři Plzeňského Prazdroje
na seznamu kulturního dědictví
Prazdrojští bednáři, kteří jsou zřej−
mě jedinými pokračovateli kdysi
slavného pivovarského řemesla
pracujícími přímo v některém ze
světových pivovarů, byli zapsáni
na národní Seznam nemateriál−
ních statků tradiční lidové kultury
České republiky.
Na konci prosince to oznámilo
ministerstvo kultury. Postupu na
národní seznam předcházel nej−
prve zápis do sezna−
mu krajského v roce
2017. Plzeňští bed−
náři se tak nyní mo−
hou ucházet o zápis
do prestižní skupiny
řemesel s celosvěto−
vým kulturním a his−
torickým významem.
„Rozhodnutí mi−
nistra kultury nás vel−
mi potěšilo. Bednář−
ské řemeslo je nedíl−
nou součástí pivova−
8

ru. Moc rádi bychom
se dostali až na se−
znam UNESCO,“ uvádí
Rudolf Šlehofer, mana−
žer cestovního ruchu
a historického dědictví
Plzeňského Prazdroje.
Osmičlenná par ta
pivovarských bednářů
z Plzeňského Prazdro−
je je pokračovatelkou

slavné tradice, která
sahá až do začátků vý−
roby proslulého plzeň−
ského ležáku před více
než 176 lety. V dobách
největšího rozkvětu na
začátku minulého sto−
letí pracovalo v plzeň−
ském pivovaru zhruba
150 bednářů. Prazdroj
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

drží tradici tohoto ře−
mesla zřejmě jako jedi−
ný pivovar na světě.
Bednáři mají v Plzni
důležitou úlohu – sta−
rají se o ležácké sudy
a dubové kádě, ve kte−
rých v plzeňských skle−
pích kvasí a zraje pivo.
Díky jejich práci mo−
hou dnešní sládci stá−
le srovnávat pivo zrají−
cí v moderních cylin−
drokonických tancích
s tím, které zraje a kva−
sí tradičním způsobem. Každoročně
bednáři vyrobí další dva nové le−
žácké sudy o objemu kolem 40 hek−
tolitrů, které se přesunou do ležác−
kých sklepů. Celkem jich má pivo−
var stále kolem stovky, kádí je
ve sklepích stejný počet. Bednáři
v Plzni kromě toho vyrábějí malé
pivní sudy o objemech od 3 do 50
litrů pro různé slavnostní příležitosti.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Slovanskou ulici v Plzni
čeká rozsáhlá rekonstrukce
Stavba této hlavní dopravní tepny, jež propojuje centrum metropole,
Slovany a výjezd směrem na jižní Plzeňsko, je rozdělena do celkem
šesti etap. První etapa již odstartovala počátkem ledna, poslední má
být dokončena nejpozději na jaře 2020. Investorem jsou město Plzeň,
Vodárna Plzeň a.s. a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celko−
vé náklady představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, z toho
město uhradí zhruba 80 milionů korun.
„Opravy důležité dopravní tepny
spočívají v rekonstrukci kanalizač−
ního potrubí, obnově vodovodních
armatur včetně výměny vodovodních
přípojek v několika úsecích, rekons−
trukci tramvajové tratě v úseku
Sladkovského – náměstí Milady Ho−
rákové v obou směrech a celoplošné
opravě vozovky v této části Slo−
vanské ulice,“ uvedl Michal Vozo−
bule, náměstek plzeňského primáto−
ra pro dopravu a životní prostředí.
Jde o jednu z největších investič−
ních akcí Správy veřejného statku
města Plzně v letošní m roce. Město
bude hradit náklady na rekonstrukci
tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sa−
naci kanalizace a úpravu vodo−
vodních armatur, Ředitelství silnic
a dálnic opravu vozovky.

Plzeňský rozhled 1–2/2019

Rekonstrukce Slovanské ulice si
vyžádá dopravní omezení. V první
etapě, jejíž dokončení je pláno −
váno na počátek června 2019, je
v úseku ulic Sladkovského – Liliová
omezena individuální automobilová
do prava. Je vedena po kolejích
společně s tramvajovou dopravou.
Nákladní automobily nad 7,5 tuny
jezdí po objízdných trasách, tram−
vajová trať je v provozu.
V dalších etapách stavby dojde
k výlukám v tramvajové dopravě
a omezení individuální automobilové
dopravy. Druhá etapa, jíž se budou
tato větší dopravní omezení týkat, má
odstartovat počátkem června. O jed−
notlivých konkrétních opatřeních
v daných etapách bude město oby−
vatele včas a podrobně informovat.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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20 milionů
pro cyklostezky
Plzeňský kraj vyhlašuje dotační
program „Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specia−
lizované doprovodné cyklistické
infrastruktury v Plzeňském kraji
pro rok 2019“ v celkové hodnotě
20 milionů korun. Cílem progra−
mu je podpora vybudování infra−
struktury cyklistické dopravy
a rozvoj cykloturistiky na území
Plzeňského kraje s dosahem za
jeho hranice a podpora systému
bezpečných nadregionálních
a regionálních cyklotras. Před−
mětem podpory budou výhradně
projekty investičního charakteru,
zejména výstavba cyklostezek
a cyklotras, případně stavebního
objektu podmiňujícího jejich
funkci (lávka, podjezd, rampa,
atd.). Vybudování specializo−
vané doprovodné infrastruktury
(přírodě blízká stezka, naučná
stezka, pumptrek, MTB trasa,
in−line trasa, atd.). Preferovány
budou projekty týkající se mezi−
národních nadregionálních dál−
kových tras.

Na trati
Klatovy – Kařez
vlaky Českých drah
V letech 2021 – 2036 budou
provozovatelem železniční do−
pravy na lince P2 (Beroun –
Kařez – Rokycany – Plzeň –
Klatovy) České dráhy. Výběr do−
pravce byl proveden v rámci ve−
řejné zakázky, která byla realizo−
vána prostřednictvím elektro−
nické aukce. České dráhy nabíd−
ly nejnižší cenu – 242,61 Kč bez
DPH za jeden vlakokilometr
(vlkm), přičemž výchozí jednot−
ková cena pro rok 2021/2022 je
219,50/vlkm. Základní objem
vlkm na rok je 985 000.

10

Škola ve Vejprnicích prožila
modernizaci svého areálu i učeben

Za dva roky oslaví 60 let od svého založení
S úctou vcházím každý den do
budovy školy ve Vejprnicích a ne−
ustále obdivuji její vzhled, ale
především její jedinečnou atmo−
sféru, jež mě oslovuje a motivuje
k další práci.
Je také pravda, že
současná podoba na−
ší školy není zadarmo.
Stále se musí opra−
vovat, rekonstruovat
i modernizovat. Vše
se daří díky zřizovateli
školy – obci Vejprnice
– pod vedením sta−
rosty a senátora Pavla
Karpíška a jeho spolu−
pracovníků. Patří jim
velké poděkování za
to, že školu v obci
udržují a dopřejí tím
místním dětem a žá−
kům prožít školní léta
v klidném domácím
prostředí.
Školství v naší obci
zasáhlo v průběhu po−
sledních let mnoho
změn. Kromě legisla−
tivních úprav jsme
zvládli i úpravy staveb−
ní v podobě rekonstrukce a moder−
nizace budov i celého areálu školy.
Stavební úprava byla rozvržena
do několika etap. Do současné doby
byly vybudovány odborné a jazyko−
vé učebny, nové místnosti pro čin−
nost školní družiny a nové třídy pro
děti z MŠ. Nové podoby se dočkala
i tělocvična, školní jídelna a kuchy−
ně. Školní areál je dovybaven her−
ními venkovními prvky, novou za−
hradou a školním hřištěm. Díky ne−
malé finanční podpoře obce prošlo
postupnou modernizací i vybavení

našich učeben. Moderní a nové
učebny rozšíří a zkvalitní výuku i její
komfort. Škola disponuje výtahem a
do všech prostor je bezbariérový
přístup. Jsme školou, jež se nachází

spokojenost, nadšení a pohoda dětí,
které do této školy chodí, chodily
a doufám, že ještě v budoucnu bu−
dou chodit. Vždyť naše škola oslaví
v roce 2021 už 60 let.
Právě proto patří staros−
tovi Vejprnic Pavlu Karpíš−
kovi a pracovníkům Obec−
ního úřadu Vejprnice velký
dík za výjimečnou podporu
a bezproblémovou spolu−
práci. Také bych ráda podě−
kovala současným žákům,
ale i všem absolventům za
milé, vzájemné obohacová−
ní v každodenním školním
životě a v neposlední řadě

v klidném prostředí. Z původní ško−
ly, jak ji znají pamětníci, se ta sou−
časná stala vyhledávaným školním
komplexem. Dnes tak můžeme vy−
užívat prostory a techniku, která
umožňuje kantorům učit nejen tra−
dičně, ale také netradičně a reflekto−
vat současné moderní metody ve
výuce.
Nedivme se, že do takové školy
chodí děti rády. A že škola stojí pení−
ze? Ano, stojí. Ale jsou peníze vždy
to nejdůležitější? Myslím, že pro
mnohé z nás je daleko důležitější

kolegům za nadšení pro svoji práci
a vytváření vstřícného pracovního
prostředí. Velké díky patří i všem přá−
telům a příznivcům školy. I já děkuji
škole za možnost zde působit a podí−
let se na jejím zvelebení.
Dovolte mi popřát škole ještě
mnoho úspěšných let, spokojené
a nadšené žáky i jejich rodiče
a všem pracovníkům školy pohodu,
nadšení, příjemnou atmosféru
a mnoho dobrých nápadů.
Mgr. Ludmila Jílková,
ředitelka školy
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Pátá etapa
kamerového
systému
dokončena
Jedná se o dosud nejrozsáhlejší
projekt budování a obměn kamer.
Pátá etapa zahrnovala instalaci
devatenácti zařízení na území
městského obvodu Plzeň 1. Sou−
částí bylo také osazení speciální
panoramatické kamery na křižo−
vatkách Karlovarská – Na Chmel−
nicích a Gerská – Studentská, dí−
ky nimž je možné monitorovat
prostor pod úhlem 360 stupňů.
Aktuálně je tak na území města
173 kamer a 14 klientských pra−
covišť. Záznamy z kamer pomá−
hají rozklíčovat mnohé události,
daří se díky nim získávat informa−
ce k případům dopravních nehod,
přestupků, výtržnictví a podobně.
„Kamerový systém město bu−
duje už od roku 1997 a osvědčil
se. Je to věc, která pomáhá zej−
ména městské a státní policii. Ka−
mery jsou umístěny na křižovat−
kách, v sadovém okruhu, na ob−
jektech některých škol a školek,
na hřbitovech a dalších místech
na území města. Konkrétně pátá
etapa se nejvíce dotkla prvního
městského obvodu, kamery mo−
nitorují například parkoviště Stu−
dentská – Kaznějovská, ale také
třeba park při 1. základní škole či
lokalitu v oblasti ulic Otýlie Beníš−
kové – Malická a další,“ přiblížil
radní města Plzně pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký.
V roce 2018 byla z programu
prevence kriminality hrazena insta−
lace nové kamery v Malesicích na
křižovatce Malesická náves – Ke
Kostelu a dvou nových kamer
v městském obvodě Plzeň – Rad−
čice. Samostatnou akcí, která byla
částečně financována Odborem
bezpečnosti, prevence kriminality
a krizového řízení Magistrátu města
Plzně za spoluúčasti prvního měst−
ského obvodu, bylo osazení čtyř
kamer na hřbitově v Bolevci. V rám−
ci výstavby Terminálu Šumavská
bylo v tomto prostoru instalováno
šest nových kamer, včetně klient−
ského pracoviště, pro obsluhu ka−
merového systému. Další klientské
pracoviště bylo instalováno v nové
služebně Městské policie Plzeň ve
čtvrtém městském obvodu, jež je
umístěna v ulici Polední.
Počátkem roku 2018 byla do−
končena projektová příprava kom−
pletní rekonstrukce lokálního ka−
merového systému v rozsahu tři−
nácti kamer spravovaného přímo
Úřadem městského obvodu Plzeň
1. Stávající systém svým technic−
kým stavem již nevyhovuje dneš−
ním požadavkům.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Retenční nádrž zadrží až šest tisíc
kubíků dešťových vod
Velké investice v řádech set mi−
lionů korun chystá VODÁRNA
PLZEŇ a. s., největší dodavatel vo−
dy na západě Čech. Jde zejména
o zahájení budování retenční nádr−
že Vinice zhruba za 190 milionů
korun, která má zadržovat a po−
stupně uvolňovat až šest tisíc ku−
bíků dešťových vod. Nádrž vyřeší
problémy s přetíženou kanalizační
stokou v oblasti Vinic a Sylvánu,
kde je nyní stop stav pro připojení
se na kanalizaci. Na stavbu později
naváže rekonstrukce a rozšíření
roudenského kanalizačního sběra−
če za cca 120 milionů korun, což
bude společná investice města
a VODÁRNY PLZEŇ a.s..
„Obě investice jsou potřebné nejen
pro rozvoj Vinic, ale současně jsou
nezbytné i pro stavbu Západního
okruhu, jehož stavbu město Plzeň
a Plzeňský kraj zahájí v příštím roce,“
přiblížil předseda představenstva
VODÁRNY PLZEŇ a. s. a technický
náměstek primátora Pavel Šindelář.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. bude v ro−
ce 2019 pokračovat na v loni zahá−
jeném odkanalizování městského
obvodu Plzeň – Lhota. Stavba za
155 milionů korun zahrnuje cca 9,5
kilometru nově budované splaškové
kanalizační sítě včetně tří nových
čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré splaškové vody ze Lhoty
budou odváděny na centrální čistír−
nu odpadních vod v Plzni. Obě akce
podpořila dotací EU, a to z Operač−
ního programu Životní prostředí
2014 – 2020. V případě retenční ná−
drže Vinice jde o cca 111 milionů
korun a v případě kanalizace ve
Lhotě přibližně o 89 milionů korun.
Další vodárenské investice půj−
dou do obnovy a rekonstrukcí stá−
vajících kanalizačních stok a vodo−
vodních řadů, v roce 2019 jde při−
bližně o 230 milionů korun. „Prů−
měrná celková roční částka vyna−
kládaná na obnovu infrastruktury
vodovodů a kanalizací činí za vodo−
vod 2,8% a za kanalizaci 2,3% hod−
noty majetku společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a. s.. Je to společně s Pra−
hou nejvíc z měst v ČR,“ uvedl pro−
vozně technický ředitel VODÁRNY
PLZEŇ a.s. Petr Zelenka.
Letos VODÁRNA PLZEŇ a.s. zre−
konstruovala zákaznické centrum
v administrativní budově v Malo−
stranské ulici 143/2. Klientům je
k dispozici větší diskrétní i čekací
zóna, čtyři zákaznické přepážky, re−
cepce a pokladna, kde lze uhradit
veškeré účty hotově i platební kar−
tou bez manipulačního poplatku.
Inovací prošly webové stránky spo−
lečnosti, které kromě jiného napří−
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klad umožňují díky nové aplikaci
Webový vyjadřovací portál zadávat
žádosti o vyjádření k existenci sítí
vodovodu a kanalizace bez nutnosti
návštěvy společnosti. „V příštím ro−
ce plánujeme službu rozšířit o zadá−
vání žádostí o vodovodní a kana−
lizační přípojku pomocí tohoto por−
tálu,“ uvedl generální ředitel VO−
DÁRNY PLZEŇ a.s. Ludvík Nesnídal.
Současně probíhá pilotní projekt
SMART dálkových odečtů vodomě−
rů. „V Plzni bylo osazeno novou re−
voluční technologií 500 odběrných
míst. Jde o malé technické zařízení
skládající se ze snímače a vysílače,
které je umístěné přímo na vodo−
měru,“ upřesňuje Roman Moučka,
vedoucí oddělení odečtové služby
VODÁRNY PLZEŇ a.s.
Technologie umožňuje posílat po−
mocí IoT sítě přímo do zákaznické−
ho informačního systému VODÁR−
NY PLZEŇ a. s. odečty vodoměru
včetně alarmových stavů, jako jsou
vysoké spotřeby, manipulace s vo−
doměrem, zamrznutí vodoměru.
Systém dálkových odečtů vodomě−
rů by mohl v budoucnu přinášet
celou řadu výhod i odběratelům.
Odběratel by mohl v zákaznickém
portálu či mobilní aplikaci například
zjistit okamžitý stav vodoměru, sle−
dovat průběh spotřeby vody, a ze−
jména by ocenil upozornění na zvý−
šenou spotřebu, díky které by snáze
odhalil únik vody.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:

S autory o třetím dílu knihy
Dějiny města Plzně
Primátor města Plzně Martin Baxa
společně s vedoucím Archivu mě−
sta Plzně Adamem Skálou před−
stavili třetí a zároveň závěrečný
svazek Dějin města Plzně, jenž
zachycuje vývoj města v letech
1918–1990. Jeho vydáním se uza−
vřel projekt, na němž bezmála osm
let pracovalo celkem 60 autorů.

dílčí studie. „Autoři proto museli čas−
to pracovat s dobovými prameny.
Tato skutečnost však s sebou při−
nesla jedno pozitivum – podařilo se
předložit zcela nový pohled na sou−
dobé dějiny našeho města. Vzhle−
dem k omezenému prostoru je
ovšem řada témat pouze nastíněna
a jejich hlubší poznání přinese teprve

Třetí díl publikace kromě mapování
politického vývoje přináší i nové po−
znatky z dějin literatury, výtvarného
umění, architektury a urbanistiky, di−
vadelnictví i sportu. Na zpracování
knihy, která obsahuje 1176 stran tex−
tu a 391 černobílých a 52 barevných
obrazových příloh, se podílelo 37
autorů především z plzeňských pa−
měťových institucí a vysokých škol.
Spoluautorem publikace a koordiná−
torem celého projektu je Adam Skála.
Adam Skála přítomným přiblížil,
že práce na posledním svazku byla
o to obtížnější, že k řadě témat, ale
i k celým dlouhým časovým úse−
kům – zejména po roce 1948, re−
spektive 1953 – doposud neexistují

další studium,“ uvedl. Poté jmenovitě
představil autory jednotlivých kapitol.
Plzni dosud chyběl souvislý text
o dějinách města, který by byl
oproštěný zejména ve výkladu mo−
derních dějin od ideologických frází
poplatných své době. Dějiny Plzně
vyšly již v letech 1965, 1967
a 1982, zachycují ale jen události
do roku 1948. Proto je projekt mo−
derního zpracování dějin pro Plzeň
zásadní. Dějiny města Plzně 3 nava−
zují na Dějiny města Plzně 2, jež vy−
šly před dvěma lety a mapovaly
období od roku 1788 do 1918.
První díl, jenž zahrnuje období od
pravěku do roku 1788, byl slavnost−
ně představen v dubnu 2014.

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
maturitní 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 indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího 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 sobo−
ty 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
zkouškou 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 sobota od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
9. 2., 23. 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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Střípky
z Plzně
Další byt
pro zaměstnance
nemocnice
• Plzeň už pronajala Fakultní ne−
mocnici Plzeň celkem 15 bytů.
Ta je poskytuje svým novým
zaměstnancům do podnájmu
jako náborový bonus či ke sta−
bilizaci stávajících zaměstnan−
ců. Rada města nyní schválila
uzavření další nájemní smlou−
vy na byt v Plachého ulici č. p.
812 o velikosti 1+1 v druhém
nadpodlaží o celkové podlaho−
vé ploše 67,60 m2.
• „Město Plzeň tímto krokem
podporuje nejen nábor a stabi−
lizaci zaměstnanců Fakultní
nemocnice Plzeň, ale také na−
příklad zaměstnance Městské
policie Plzeň a další příspěvko−
vé organizace města. Šance
získat městský byt do pod−
nájmu od fakultní nemocnice
je jedním z bonusů, který
by mohl přilákat zdravotnický
personál zdejší fakultní ne−
mocnici,“ přiblížil situaci radní
pro oblast ekonomickou, byto−
vou a nakládání s majetkem
David Šlouf.
• „Nájemní smlouva s Fakultní
nemocnicí Plzeň bude uzavře−
na na dobu 6 až 11 měsíců
s výší nájemného 82,10 Kč/m2
podlahové plochy bytu za mě−
síc s právem podnájmu pro její
pracovníky. Od roku 2016 do
října 2018 poskytlo město fa−
kultní nemocnici celkem 15
bytů,“ doplnil vedoucí Odboru
bytového Magistrátu města
Plzně Zdeněk Švarc.
• Postup při zajištění služebního
bytu pro stabilizaci či nábor
pracovníků schválila Rada
města Plzně v březnu roku
2016. Každý požadavek na
zajištění služebního bytu je
projednáván ve vedení města,
uzavření nájemní smlouvy
schvaluje Rada města Plzně.
Nájemní smlouvy s právem
podnájmu pro pracovníky
fakultní nemocnice uzavřené
v souladu s tímto postupem,
tedy pro stabilizaci či nábor
pracovníků, jsou vázány na
výkon zaměstnání.
14

Nevšedně o prvorepublikové
architektuře Plzně
Západočeská galerie v Plzni před−
stavuje první komplexní pohled na
architekturu Plzně v období první
republiky a na unikátní urbanis−
tický proces, kterým město tehdy
prošlo. Součástí výstavy jsou
cenné dokumenty, modely staveb

Hanuše Zápala. I na nové výstavě vě−
nuje pozornost významným osob−
nostem, které měly k Plzni tvůrčí
vztah a současně měly nadregionální
význam. Týká se to například Loose a
okruhu jeho spolupracovníků, Jana
Gillara, Josefa Špalka, Karla Honzíka
či Jana Víška. Výstava
také připomíná vznik
ohniska moderní archi−
Václav Neckář, Vila Václava Ornsta
tektury v Plzni, kde díky
na Lochotíně, 1931
městskému stavebnímu
úřadu a pedagogickému staveb na „zelené louce“ se tehdy
sboru průmyslové školy totiž v nevídaném rozsahu a kon−
působila řada schop− cepčně dařilo proměňovat starší bu−
ných architektů, jako byl dovy i celé dříve devastované plo−
Zápal, Otakar Gschwind, chy pro nové městské funkce a bu−
Václav Klein, Bohumil dovat tak důstojné centrum velko−
Chvojka, Rudolf Černý či města. Odlišné podmínky znemož−
Jaroslav Čada. Návštěv− nily sice Plzni následovat vzoru
níci se dozvědí i o práci Hradce Králové (zvaného Salon re−
soukromých projektan− publiky – odtud název výstavy
Bohumil Chvojka, Okresní nemocenská
tů – Leo Meisla, Václava Pracovna republiky), přesto západo−
pojišťovna a Masarykův studentský dům
Neckáře a Františka česká metropole zažívala v urbanis−
na Denisově nábřeží, asi 1925, ZČG
mu a architektuře nejlepší období za
Němce.
a jedné z prvních neonových re−
Nejde však jen o jednotlivé stavby posledního půldruhého století.
K výstavě vyšla ve spolupráci s
klam, snímky letecké i pohledy a neuskutečněné návrhy, ale předně
do interiérů, fotografie a úryvky o vyzdvižení unikátního procesu, vydavatelstvím Starý most stejnoj−
dobových filmů. Návštěvníci uvidí kterým město tehdy prošlo. Vedle menná kniha.
také vlastní pracovní stůl archi−
tekta Karla Lhoty, spolupracov−
níka Adolfa Loose. Výstava ve
výstavní síni „13“ potrvá do 28.
února 2019.
Kromě několika výjimek není vět−
šinou Plzeň vnímána jako město
s pozoruhodným novodobým archi−
tektonickým vývojem. Podle autora
výstavy Petra Domanického to ale
není proto, že by v Plzni chyběly za−
jímavé meziválečné návrhy a reali−
zace, ale spíše z neznalosti a také
kvůli rozsáhlým destrukcím a demo−
licím v druhé polovině 20. století.
Galerie už dříve zmapovala napří−
klad dílo architektů Adolfa Loose či
Emil Ondráček, pavilon města Plzně na výstavišti, 1938, model, ZČG

Fakulta vyhověla akreditacím
Rada Národního akreditačního úřa−
du udělila akreditaci stěžejním stu−
dijním programům Fakulty zdra−
votnických studií ZČU, a to na maxi−
mální možnou dobu deseti let.
Fakulta tak splnila podmínky no−
vého systému akreditací, který při−
nesla novela vysokoškolského zá−

kona z roku 2016. Podle ní mají
vysoké školy povinnost reakredito−
vat dosavadní studijní obory.
Fakulta zdravotnických studií vy−
hověla akreditačním standardům
a získala čtyři akreditace. Jedním
z projevů je i to, že dřívější studijní
obory se nyní mění na studijní pro−
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gramy. Fakulta získala akredi−
taci pro profesní bakalářský
studijní program Všeobecné
ošetřovatelství, který jak v prezenční,
tak kombinované formě studia při−
pravuje studenty pro profesi vše−
obecné sestry. Dalším profesním
studijním programem je Porodní asi−
stence, Fyzioterapie a zatím posled−
ním nově akreditovaným profesním
studijním programem je Ergoterapie.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

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.

Troška zase chystá pohádku
O tom, že režisér, Jihočech a rodák
ze Strakonic, který žije v nedale−
kých Hošticích, pohádky točit umí,
není sporu. Snad proto se rozhodl,
že letos přivede na svět další.
Tentokrát nebude o čertech. Už na

ní spolu se svým pomocným reži−
sérem pracuje. A až ho z jara po−
tkáte někde na obhlídkách skal, le−
sů, luk a strání a vesniček jako
malovaných, tak je to právě proto,
aby příběh byl co nejpohádkovější!
„Jsme ve fázi, kdy dopilováváme
scénář, tecnický scénář. Řešíme
obhlídky lokací, dáváme dohroamdy
Plzeňský rozhled 1–2/2019

obsazení. Diváci se mohou těšit na
Davida Gránského, Sáru Sandevu,
Šárku Vaculíkovou, Karla Dobrého,
Andreu Hofmanovou, nebo třeba
Lukáše Pavláska,” prozradil ROZ−
HLEDU Zdeněk Troška, jehož za−
tím posledním dílem je pohádka
Čertoviny, která vznikala z části
v jižních Čechách.
I ta nová by se měla na jihu Čech
z většiny natáčet. „Najít netknutou
chalupu, náves, úvoz, les, kde nej−
sou dráty vysokého napětí, kde není
satelit ve štítu nebo další moderní
prvky, je složité, ale zatím se nám to
vždy dařilo. Čarovné pírko, jak jsme
příběh nazvali, bychom rádi natočili
od konce května do konce června.
Tedy, když nám bude přát počasí,”
podotkl režisér.
Pohádka bude zase plná napětí,
lásky, ale i souboje dobra se zlem.
Tak, jak to má v každé správné po−
hádce být. „Ovšem co mohu pro−
zradit je, že to zase skončí happy
endem. Jinak to totiž v těch našich,
líbezných, českých pohádkách snad
ani nejde. Už se na to moc těším.
Pro mě je natáčení tou nejkrásnější
dovolenou na světě,” dodal Zdeněk
Troška.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Výtěžek celoroční sbírky Díky dětem
Miliony na ochranu
přírody
Plzeňský kraj vyhlásil dotační
program Ochrana přírody 2019,
v němž žadatelům rozdělí dva
miliony korun z rozpočtu Plzeň−
ského kraje. Příjem žádostí bude
probíhat do 22. 2. 2019 pro−
střednictvím aplikace eDotace.
Dotace budou poskytovány
zejména na praktická opatření ke
zvyšování, případně zachování
druhové rozmanitosti, ochranu
biotopů a stanovišť především
chráněných a vzácných druhů,
údržbu významných stromů
a jejich skupin v zastavěném
území sídel a ve volné krajině,
výsadbu geograficky původních
dřevin ve volné krajině, včetně
liniové výsadby ovocných stro−
mů, iniciativy vedoucí k zacho−
vání původních krajových odrůd
ovocných dřevin a zakládání,
obnovu a údržbu extenzivních
(neprodukčních) sadů ve volné
krajině se zaměřením na půvo−
dní krajové odrůdy ovocných
dřevin, údržbu a zřizování nauč−
ných stezek s tématem ochrany
přírody. Dotace se poskytuje
jako neinvestiční.

Průtah Všeruby
je po rekonstrukci
Celá stavba o délce 1,435 km
byla realizována na území měs−
tysu Všeruby. V rámci stavby
byla provedena rekonstrukce
silnice, výstavba chodníků, par−
koviště, oprava kanalizačního
řadu, přeložka vodovodního řá−
du, plynu, zařízení ČEZ, úprava
svislého i vodorovného doprav−
ního značení. Dále byly oprave−
ny navazující úseky silnice
II/184 na hranice se SRN a úsek
silnice II/190 ve Všerubech
v rámci opravy objízdných tras.
„Realizace stavby výrazně
přispěje ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravy. Stavba
byla financována z rozpočtu
Plzeňského kraje a městysu
Všeruby. Celkové náklady pro
oba investory činily 54,4 mi−
lionů korun,“ uvedl náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro
dopravu Pavel Čížek.
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Plzeňský primátor Martin Baxa
předal výtěžek celoroční sbírky
Díky dětem, nad níž převzal zášti−
tu. Symbolické šeky v celkové
hodnotě 185 tisíc korun obdržely
projekty Znakovka do škol, Zdra−
vínek ve Fakultní nemocnici Plzeň
a projekt na podporu zdravotně po−
stižených sportovců TJ Halma.
„Je mi ctí, že mohu mít záštitu
nad tak záslužným počinem, jako je
projekt Díky dětem. Myslím, že na−
plňuje myšlenku slov Plzeň sobě,
která naši předkové zanechali
v Měšťanské besedě nad oponou –
tedy to, že Plzeňané vždy byli na
své město hrdí a byli ochotni po−
máhat tam, kde je to zapotřebí,“
uvedl primátor. Poděkoval všem ini−
ciátorům, organizátorům, podporo−
vatelům a dárcům.
Šek v hodnotě padesát tisíc korun
obdržel projekt Znakovka do škol
a výkonné sluchadlo pro děti. Jde
o projekt, který propojuje slyšící
a neslyšící děti. V současnosti je vy−
dán slovník znakového jazyka pro
první stupeň základních škol. Z po−
skytnutého daru bude financováno
vydání dalších slovníků, zároveň bu−
de zakoupeno výkonné sluchadlo
pro neslyšící děti.
Dalším obdarovaným je projekt
Zdravínek ve Fakultní nemocnici
Plzeň, jenž obdržel šek na sto tisíc

korun. Jeho myšlenkou je zpříjemnit
a ukrátit čas hospitalizovaným dě−
tem i dětem v ambulancích. Nyní
jsou k dispozici na jednotlivých pra−
covištích nemocnice publikace
Zdravínkovo knížkohraní, které ob−
sahují hry, křížovky, čtení, hádanky,
malování. Z poskytnutých finanč−

postižených Halma. Juniorský re−
prezentant v atletice, šestnáctiletý
Michal Vimmer, který je zařazen do
projektu Tokyo 2020 jako nadějný
sportovec pro reprezentaci na
Paralympiádě, obdržel deset tisíc
korun. Finance budou použity na ná−
kup sportovního vybavení. Částku

ních prostředků budou pořízeny
interaktivní dřevěné hrací tabule,
hrací stolky a bude dotištěna i publi−
kace Zdravínkovo knížkohraní.
Příspěvek dostali i dva handi−
capovaní sportovci TJ zdravotně

25 tisíc korun obdržel i osmnáctiletý
Ondřej Kaas, který je na vozíku a je
vynikajícím boccistou. Dar použije
na nákup sady míčů na bocciu.
Boccia je paralympijský sport, který
je podobný hře pétanque.

Plzeň je první v celosvětové síti eduroam
Novinku v bezdrátovém připojení
přichystala pro uživatele internetu
plzeňská radnice.
Plzeň se jako první město v Čes−
ké republice stalo poskytovatelem
bezdrátové sítě eduroam, již využí−
vají lidé po celém světě. Její hlavní
výhodou je ověřitelnost, zabezpeče−
ní a garantovaná technická úroveň.
Tuto síť může využít každý, kdo zde
má založený účet. Možnost nové re−
gistrace město poskytne svým za−
městnancům a základním školám.
„Technologie jdou neustále kup−
ředu a já jsem rád, že Plzeň s tímto
trendem dokáže držet krok. Síť edu−
roam je uznávaným a garantovaným
způsobem bezdrátového připojení,
využívají ji miliony lidí na celém svě−
tě. Fakt, že jako první město v České
republice poskytujeme tuto službu
na svých přístupových bodech,
jednoznačně zvyšuje prestiž Plzně
a staví ji na úroveň technologicky

vyspělých metropolí. Pokud sem
přijede například student z Ameriky,
dostane se pohodlně na internet,
a to skrze účet, který doma běžně
používá,“ řekl primátor města Plzně
Martin Baxa.
Síť eduroam vznikla v prostředí
vysokých škol. Tyto instituce chtěly
využít jednotlivých lokálních sítí
a nabídnout tak svým zaměstnan−
cům a studentům ověřené a zabez−
pečené připojení kdekoli na světě,
a to skrze účet, který si vytvoří ve
své zemi. Plzeň se o připojení zají−
mala již delší dobu, aktivně jej zača−
la řešit v souvislosti s dotacemi ITI,
kdy zapojení do této sítě bylo jed−
ním z kritérií pro úspěšné čerpání
finančních prostředků.
„V základních školách šlo pouze
o doporučení, ale vzhledem k tomu,
že Plzeň byla na tento krok dobře
technicky připravena a s organizací
CESNET již delší dobu spolupracuje−
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me, zprovoznění se obešlo bez pro−
blémů. V současné době si zaměs−
tnanci města a uživatelé městem zři−
zovaných základních škol mohou vy−
tvořit účet, jenž slouží pro připojení
k městské wi−fi síti. Tento účet poté
využijí i pro přihlášení do sítě edu−
roam. V testovacím režimu jsme síť
spustili v areálu DEPO2015 a na no−
vém přestupním autobusovém termi−
nálu v Šumavské ulici, postupem ča−
su budou další lokality samozřejmě
přibývat,“ řekl vedoucí úseku Infra−
struktury Správy informačních tech−
nologií města Plzně Libor Červený.
V oblasti zkvalitňování wifi připo−
jení se plánuje město přihlásit také
do dotačního programu Wifi4EU.
Tento projekt vyhlásila Evropská
komise v rámci rozšíření vysoko−
rychlostního internetu do obcí.
Město přihlásí všech 10 obvodů,
vybraní žadatelé získají dotaci na
zkvalitnění sítě ve výši 15 tisíc euro.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Město pomůže dofinancovat
rekonstrukci hřiště
Plzeň pomůže dofinancovat rekon−
strukci hřiště pro pozemní hokej
v Liticích, tamní tělovýchovné jed−
notě dodatečně poskytne částku
333 tisíc korun. Stejnou sumou při−
spěje také městský obvod Plzeň 6 –
Litice a Plzeňský kraj. Všechny tři
subjekty tak rychle zareagovaly
a podpoří jednotu, které na dokon−
čení projektu za přibližně 17 milio−
nů korun chybí zhruba milion korun.
•Oddíl pozemního hokeje TJ Plzeň
– Litice loni v březnu získal z mi−
nisterstva školství dotaci ve výši
8,5 milionu korun, další peníze pak
od města Plzně, což byly tři milio−
ny korun, a další prostředky od
kraje a obvodu. Z vlastních zdrojů
se oddíl zavázal sehnat 2,2 mili−
onu korun. Jednota dosud sehna−
la 1,14 milionu korun, kdy uspořá−
dala veřejnou sbírku, spustila akci
Kup si m2, získala prostředky od
sponzorů a další. Nicméně stále jí
chybí zhruba milion korun.
•„Vlastní možnosti členů jsou vy−
čerpané, zvýšení členských pří−
spěvků již také nemůžeme zvolit.
Půjčka, kterou má oddíl v záloze,
pak velmi zkomplikuje chod v dal−
ších letech. Proto prozatím hle−
dáme jiná řešení,“ uvedl v žádosti
o finanční podporu předseda
oddílu Michal Hofrichter. Podle je−
ho slov se blíží konec celého pro−
jektu a nutnost jeho finálního do−
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financování, jež se má uskutečnit
do konce roku.
•Pro tvůrčí pobyty zahraničních
umělců
•Město podpoří částkou 300 tisíc
korun zahraniční umělce, kteří bu−
dou v příštím roce tvořit svá díla
při pobytu v Plzni. Může jít o lite−
rární, výtvarnou, hudební, divadel−
ní, taneční či designovou tvorbu.
Přednost budou mít realizace děl
v různých prostorách centra měs−
ta Plzně tak, aby byla zachována
hlavní idea rezidence, a to násled−
ná prezentace umění a kultury ve
veřejném prostoru.
•„Program rozvoje kultury ve městě
Plzni na léta 2009–2019 zahrnuje
i systém podpory rezidencí a sti−
pendií, který má poskytovat mož−
nosti pro mezioborovou individuální
i týmovou práci. Snahou je přilákat
do města nové tvůrce, know−how,
myšlenky a nápady. Tato podpora
je zaměřena na umělce z České re−
publiky i ze zahraničí,“ uvedla ná−
městkyně primátora pro oblast kul−
tury, památkové péče a sociálních
věcí Eliška Bartáková.
•Dotace bude město přidělovat pro−
střednictvím třetích subjektů, tedy
různých spolků či sdružení, které
o podporu na konkrétní projekt za−
žádají. Výše dotace na jeden pro−
jekt bude maximálně 50 tisíc ko−
run. Žádost musí být podána nej−
později do 25. ledna 2019.

Myslivci pořádali tradiční ples
Okresní myslivecký
spolek Českomorav−
ské myslivecké jed−
noty v Rokycanech
uspořádal v pátek 25. ledna
2019 již 14. reprezentační mysli−
vecký ples v sále rokycanské
Restaurace Na Střelnici.
Před osmou hodinou večerní se
příjemně vytopený sál restaurace
začal zaplňovat nejen samotnými
myslivci, ale i nemysliveckou ve−
řejností, která se tak mohla pře−

svědčit o tom, že
myslivost je i vý−
znamná spolková
činnost směřující
k udržení a rozvíjení
mysliveckých tra−
dic a zvyků jako
součásti českého
národního kulturní−
ho dědictví. Krátce
po osmé hodině
následovalo stylové zahájení lo−
veckými fanfárami dvojicí trubačů.
Je potěšitelné, že se i na Roky−
cansku myslivecká i lovecká hud−
ba ujala a neustále se vyvíjí. Vy−
stoupení trubačů je vždy neza−
pomenutelným zážitkem, který
dokresluje slavnostní atmosféru
a vůbec nemusí jít o ples. Set−
káváme se s ní stále častěji i na
nemysliveckých akcích, což je
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zcela jistě příno−
sem pro rozvoj
zlepšení dobrého
jména myslivosti.
Pak již dostal prostor Robert Jíša
s Janou Hánělovou, kteří hráli
nejen k poslechu, ale především
k tanci. Díky známým a skvěle
provedeným hitům byl parket
neustále v obležení. K myslivec−
kým plesům patří i zvěřinová tom−
bola, která byla i v letošním roce
velice bohatá. K výhře byla při−
pravena jak zvěř
drobná, tak i vel−
ká, což jistě při−
spělo k příjemně
strávenému veče−
ru, kde se potkala
řada kamarádů,
kteří se nejen pří−
jemně bavili, ale
i popovídali o pro−
blematice součas−
né myslivosti.

A co říci závěrem? Přátelská
atmosféra, kvalitní hudební pro−
dukce všech žánrů, příjemná ob−
sluha restaurace i plný sál. Teď je
však čeká nejen starost o zvěř, ale
i řada akcí. Budou to nejen zkouš−
ky adeptů o první lovecký lístek,
start nového kurzu, ale i řada ky−
nologických akcí.
Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany
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Dotaz čtenářky
Koncem září jsem se zúčastnil zá−
jezdu do Řecka, který organizova−
la cestovní kancelář. Ubytování
bylo velmi nekvalitní, v nám při−
děleném pokoji se vyskytoval
hmyz a nepomohla ani reklamace
u průvodce. Mám právo na něja−
kou slevu a v jaké výši?

Odpověï advokáta:
Nový Občanský zákoník řeší i pro−
blematiku tzv. cestovní smlouvy,
tedy smlouvy o zájezdu a pořadatel
se zavazuje obstarat pro zákazníka
soubor služeb (zájezd) a zákazník
se zavazuje zaplatit souhrnnou ce−
nu. Pokud má zájezd vadu (§ 2540
zákona č. 89/2012 Sb.) a pokud
zákazník bez zbytečného odkladu
tuto vadu vytknul, má právo na sle−
vu z ceny ve výši přiměřené rozsa−
hu a trvání vady.
Za přiměřenou dobu se považuje
doba jednoho měsíce od skončení
zájezdu. Jinak toto právo sice neza−
niká, avšak případný soud by Vám
právo na slevu z ceny nepřiznal,
pokud by pořadatel takovouto sku−
tečnost namítnul.
Uvádíte, že jste u průvodce, kte−
rý cestovní kancelář vlastně zastu−

puje a reprezentuje vůči účastní−
kům zájezdu, uplatnil ještě v průbě−
hu zájezdu. Pravděpodobně jste tak
učinil toliko ústní formou a bude
možná problém tuto Vaši reklamaci
prokázat. Pohled průvodce může
být ovlivněn tím, že je zaměstnan−
cem cestovní kanceláře, a záleži−
tosti proto posuzuje spíše z jejího
hlediska, více než z hlediska zákaz−
níka. V každém případě je důkazní
břemeno na Vás, to je povinnost
prokázat, že jste skutečně vady zá−
jezdu řádně vytkl. Můžete tak učinit
různou formou. Samozřejmě nej−
průkaznější je reklamace podaná
písemně, přičemž určitě postačuje
e−mailová korespondence, a prav−
děpodobně by soud považoval za
řádné uplatnění vady zájezdu i po−
kud byste tak učinil SMS zprávou
adresovanou průvodci nebo provo−
zovně cestovní kanceláře, ve které
jste si zájezd objednával. Pokud
nemáte tuto důkazní možnost, ne−
zbývá než si zajistit svědky toho, že
jste vady zájezdu vytýkal, zejména
by bylo vhodné o to požádat ostatní
účastníky zájezdu, kteří jsou buď
o Vašem případě informovaní, nebo
kteří se potýkali při své dovolené se
stejnými problémy jako Vy. Museli
by samozřejmě potvrdit Váš osobní
kontakt s delegátem cestovní kan−
celáře, jakož i důvod Vaší stížnosti.
Některé cestovní kanceláře jsou
vstřícnější vůči takovýmto poža−
davkům, jiné zase méně vstřícné,
v každém případě Vám přeji, aby
věc pro Vás byla příznivě vyřešena.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Nejvíce narozených dětí
za posledních 8 let
Počet narozených dětí ve FN
Plzeň v roce 2018 se blíží k čís−
lům babyboomu před 10 lety.
V loňském roce zdravotníci fakult−
ní nemocnice přivedli na svět
3520 dětí, což je o 174 miminek
více než v roce 2017.
Primář neonatologického oddělení
doc. MUDr. Jiří Dort, CSc. k tomu
dodává: „Počty narozených dětí v ce−
lé zemi v letech 2007−2010 jasně
ukazovaly vlnu zvýšené porodnosti.
Nejvíce narozených dětí, 3577, bylo
v roce 2008. Naše oddělení se v ro−
ce 2007 stěhovalo z borského areálu
do nových prostor na Lochotíně
a velké množství maminek přišlo
porodit do nové porodnice. Velkým
bonusem bylo spojení neonatologic−
kého oddělení s porodnicí do jedno−
ho komplexu. Neonatolog je při po−
rodu a v případě jakýchkoli kompli−
kací miminko dostává tu nejlepší
možnou péči okamžitě.“
Porodnice fakultní nemocnice je
jedním z nejmodernějších zařízení
v naší zemi a nejvyhledávanější po−
rodnicí v celém Plzeňském kraji.
Přednosta gynekologicko−porod−
nické kliniky doc. MUDr. Zdeněk
Novotný, CSc. vysvětluje: „V roce
2016 u nás porodilo 3036 mami−
nek, bylo to nejméně za období

2008−2018. Loňský rok se velmi
přibližuje roku 2008, porodnost se
zvýšila na 3461 porodů, což je
o 14 % více oproti roku 2016.
Obecným trendem zůstává, že se
nejvíce dětí rodí v létě. Pro zajíma−
vost – průměrný počet porodů ve
FN Plzeň je 9,4/1 den, fyziologické
porody nejčastěji začínají v nočních
hodinách, při bouřce nebo za úplň−
ku. Dalším zajímavým trendem je
snížení počtu porodů císařským ře−
zem. V roce 2009 operatéři provedli
970 sekcí, v roce 2018 už jen 767.“
V rámci IROP projektů Obnova
a modernizace přístrojového vyba−
vení perinatologického a onkogyne−
kologického centra FN Plzeň nakou−
pila přístroje v hodnotě 72 mil. ko−
run. Jedná se hlavně o nové přístro−
jové vybavení, či jeho obnovu, pro
gynekologicko−porodnickou kliniku
a neonatologické oddělení. Novoro−
zenecké inkubátory, včetně trans−
portního, ventilátory, infuzní techni−
ka, ultrazvukové přístroje, monitoro−
vací technika, instrumentária pro
operativu a pro zvýšení komfortu
rodících maminek bylo pořízeno
8 nových porodních lůžek. Tyto pro−
jekty byly financovány ze zdrojů
Evropské unie, státním rozpočtem
a vlastními zdroji FN Plzeň.

Z družicových snímků vznikla studie sucha
Plzeň má k dispozici novou studii
sucha, kterou za pomoci satelit−
ních snímků vytvořila start−upová
firma World from Space.
Data ukazují na zdroje tepla
v jednotlivých oblastech města, na
zóny, které nejvíce přispívají k zvy−
šování teploty západočeské metro−
pole, ale také na podíl zastavěných
ploch, vodních ploch nebo zeleně.
Kromě toho studie poukazuje i na
kvalitu ovzduší ve městě. Získané
informace Plzeň zohlední v dalších
úpravách a plánovaní změn ve ve−
řejném prostoru. Projekt patří do
konceptu Smart City Plzeň, jehož
úkolem je přinášet chytrá řešení pro
kvalitnější život obyvatel západo−
české metropole.
„Poslední roky ukázaly, že otázka
sucha a s tím spojené problémy
nabývají na intenzitě. Musíme pře−
18

mýšlet do budoucna a v krocích, kte−
ré plánujeme, zohledňovat situace,
jež mohou nastat. Při jakémkoliv roz−
hodovacím procesu je základem mít
objektivní data, z nichž můžeme vy−
cházet. Velmi oceňuji, že se tyto cen−
né informace podařilo získat,“ řekl
primátor města Plzně Martin Baxa.
Mezi konkrétní výstupy studie
patří například podíl zastavěných
oblastí a průmyslových zón na zvy−
šování teploty ve městě, který je
znatelný. Naopak je vidět, do jaké
míry dokáže Plzeň ochlazovat vysá−
zená zeleň, lesy nebo vodní plochy
a systém zavlažování.
„Díky tomu, že dokážeme data
z vesmíru srovnat s těmi, která sbí−
ráme standardním způsobem napří−
klad skrze Český hydrometeorologic−
ký ústav nebo Správu veřejného stat−
ku města Plzně, získáváme přesný

přehled. Například pokud satelitní
snímek ukáže na plochu zeleně, díky
které se daří město výrazně ochladit,
my snadno ověříme, o jakou zeleň
jde, tedy která má největší schopnost
ochlazovat, zda jde o zavlažovanou
oblast a podobně. Díky snímkům uvi−
díme třeba i to, jestli a jak rychle vy−
sychají vodní plochy, nebo i to, jaké
stavební postupy mohou pomoci
ochlazení – například parkoviště jsou
často plochy zalité betonem bez ja−
kékoliv možnosti zavsakování vody,
což samozřejmě okolní teplotu výraz−
ně zvyšuje,“ vysvětlil technický ná−
městek Pavel Šindelář.
Plzeň s projekty na snižování
teploty počítá dlouhodobě. Existují
plány na zelené střechy, nové par−
kovací plochy se zavsakováním vo−
dy nebo podzemní nádrže na vodu
určenou k zavlažování. Tato nádrž
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se již realizuje například v areálu bý−
valé Reo Depony, který město re−
konstruuje jako pokračování tech−
nologického parku.
Studie sucha s pomocí satelitních
snímků vyšla město na 40 tisíc ko−
run. Vzhledem k jejímu přínosu bude
sběr a vyhodnocování údajů pokra−
čovat i v dalších letech. „Získáme
přehled o vývoji situace nad Plzní
v dlouhodobějším horizontu, přičemž
se podíváme i zpět, tedy budou zo−
hledněny také archivní snímky z pře−
dešlých let. Tvůrci studie vycházejí
z takzvaných bezoblačných snímků,
protože mraky jsou v podstatě jediné,
co získávání fotografií z družice kom−
plikuje. Jinak jde o nejefektivnější
sběr dat z hlediska nákladů i finálních
výstupů,“ zhodnotil radní města pro
oblast Smart Cities a podporu podni−
kání Vlastimil Gola.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Petr Straka prodloužil
v HC Škoda Plzeň smlouvu
HC Škoda Plzeň si na další dva ro−
ky pojistil služby útočníka Petra
Straky, odchovance modrobílého
hokeje.

V roce 2009 odešel Petr Straka
do zámořské juniorky, kde se v dre−
su Rimouski Océanic hned od za−
čátku svého působení výrazně
prosazoval. Ještě předtím si s do−
rostem indiánů užil mistrovské
oslavy spolu například s Markem
Mazancem či Jakubem Jeřábkem.

Po skvělé první sezóně, ve které
měl průměr bod na zápas, přišel
i úspěch na draftu NHL. Ve druhém

kole v roce 2010 si vybral Petra
Straku Columbus Blue Jackets.
Během čtyř sezón v juniorské
QMJHL si Straka připsal ve 269 zá−
pasech 273 bodů za 125 vstřele−
ných branek a 148 asistencí. Po
úspěšném působení v juniorských
soutěžích přišel přechod do senior−
ského hokeje, konkrétně angažmá
v AHL. Během čtyř sezón v AHL
odehrál plzeňský rodák 230 utkání s
bilancí 46 branek a 55 asistencí.
Sezóna 2014/15 byla pro Petra
Straku druhou v seniorském hokeji
a tou, během které přišla i šance
v NHL. V dresu Philadelphie Flyers
odehrál sice jen tři utkání, dokázal
však hned dvakrát bodovat. Loni se
tvořivý útočník vrátil domů a v rodné
Plzni zapsal 12 bodů ve 43 utká−
ních, následně ještě šest v devíti
startech za Jihlavu.
Letos v modrobílém dresu ode−
hrál 36 zápasů a zapsal 20 bodů
(7+13), dalších šest (3+3) přidal
v Lize mistrů. Šestadvacetiletý for−
vard je tak třetím nejproduktivnějším
hráčem Plzně po Milanu Gulašovi
a Vojtěchu Němcovi.
„Jsme rádi, že jsme se dohodli
také s Petrem, a udrželi tedy pohro−
madě útok, který drží letos vysoký
standard. Doufáme, že všichni tři
v nastavených výkonech budou
pokračovat. Navíc Petr je naším od−
chovancem, o to je vše příjemněj−
ší,“ popisuje Tomáš Vlasák, spor−
tovní manažer klubu.

Divadlům i knihovnám a festivalům
Stálá divadelní scéna Klatovy získá
nové koncertní křídlo požadovaných
parametrů (délka 2 m a více). Před−
pokládaná cena je přibližně 1,5 mi−
lionu korun. Podporu kraje získají ta−
ké divadelní přestavení, festivaly
a slavnosti ve výši 25 420 000 ko−
run, které si rozdělí 23 organizací
v Plzeňském kraji. Podpořeno na−
příklad bude Divadelní léto pod plzeň−
ským nebem, Mezinárodní folklórní
festival, Animánie 2019, filmový
festival Finále Plzeň 2019 nebo
Hudební ceny Žebřík.

Na fungování regionálních kniho−
ven letos Plzeňský kraj vynaloží
7,5 milionu korun, což je o 500 ti−
síc více než v předchozím roce.
Rada schválila přidělení dotace
ve výši 157 895 korun Městskému
kulturnímu středisku ve Stříbře,
které obsluhuje 10 knihoven.
Dalších 7 342 105 korun si rozdělí
15 knihoven v Plzeňském kraji.
Částka dotace přesahuje 200 tisíc
korun, proto o přidělení financí
budou ještě hlasovat zastupitelé.
n n n

Podpoří vynikající sportovce
Město Plzeň podpoří 200 tisíci ko−
runami sportovní program Zápa−
dočeské univerzity v Plzni Western
Stars, jenž je vytvořen pro vyni−
kající sportovce z řad studentů
univerzity. Dotaci vysoká škola
využije na pokrytí nákladů na do−
pravu reprezentantů na sportovní
akce EUROMilano 2018 a 4. mezi−
univerzitní mistrovství světa
v Barceloně.
„Sportovní program a jeho repre−
zentanti pozitivně propagují město
Plzeň i v zahraničí, a to nejen spor−
tovními úspěchy, ale i v akademické
sféře. Vzájemná spolupráce univer−
zity a města pomáhá vytvořit větší
propojenost obou subjektů s mož−
ností přilákat do města více spor−
Plzeňský rozhled 1–2/2019

tovních reprezentantů v rámci stu−
dia,“ uvedl první náměstek primá−
tora Roman Zarzycký.
Dalších 300 tisíc korun poskytne
město Plzeň velmi úspěšnému há−
zenkářskému klubu DHC Plzeň na
účast týmu žen v nejvyšší soutěži –
mezinárodní Česko−slovenské MOL
lize. Financemi město dále podpoří
soustředění pro hráčky DHC Plzeň
a nákup sportovního vybavení. Po−
skytnutí individuální dotace pro DHC
Plzeň schválili zastupitelé města.
Od roku 2015 má DHC Plzeň při−
dělen status Regionálního házen−
kářského centra a intenzivně se vě−
nuje práci s talentovanou mládeží.
Házenkářský oddíl dívek byl v Plzni
založen v roce 1987.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Kniha, která zaujme
Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR.
Po úspěšných knihách Za ves−
nickými muzikanty, Nejen za
vesnickými muzikanty, S muzi−
kantkou úctou obohatil knižní

trh novou knihou Muzikantské
ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.
V knize připomíná slávu české
melodické hudby za poslední
dvě uplynulá století, hledá sou−
vislosti např. se Sokolským hnu−
tím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně

Pošumavští muzikanti. Dále
představuje celou řadu součas−
ných výborných dechových hu−
deb se skvělými muzikanty.
Unikátní kapitola je věnována
rodině písničkáře Karla Hašlera,
kde jsou zachyceny detaily ži−
vota i jeho dvou synů Karla
a Zdenka – „Gina“. Kniha je do−
plněna více jak 200 barevnými
a 50 černobílými fotografiemi.
Kniha je v prodejní síti knih−
kupectví Kosmas a Knihy Do−

brovský. Koupit si ji můžete i v re−
dakcích Rozhledu v Klatovech,
Vídeňská 218 a v Plzni, Havlíč−
kova 5.
(re)

Stavební ruch neutichá ani v zimě
Pro úspěšné
sportovce
Rada Plzeňského kraje schválila
vyhlášení dotačního programu
„Podpora sportovců reprezen−
tujících Plzeňský kraj na mis−
trovství světa/mistrovství Evro−
py v roce 2019“. Cílem je snížit
finanční náročnost spojenou
s účastí na MS/ME, podpora ta−
lentovaných sportovců a také
zviditelnění Plzeňského kraje.
Pro pokrytí programu je v roz−
počtu Plzeňského kraje při−
pravena částka 2 miliony korun.
Jednotlivci pak budou moci
získat dotaci v maximální výši
100 000 Kč.

Charita na plese
Plzeňského kraje
V rámci 16. reprezentačního
plesu Plzeňského kraje i tento−
krát šlo hlavně o podporu hendi−
kepovaných, kteří se ve svém
každodenním životě potýkají
s výraznými omezeními. Rada
Plzeňského kraje schválila roz−
dělení příspěvku ve výši 200
000 Kč od 12 partnerů mezi pět
hendikepovaných subjektů. Vy−
užit bude na hipoterapii a fyzio−
terapii pro hendikepované děti
a také na stolní počítač a spe−
ciální software s tím spojený
pro zrakově postižené.
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Ve Svojšíně na Tachovsku probí−
haly v loňském roce rozličné sta−
vební práce. Jednalo se o osazo−
vání obrubníků, dokončeno je dláž−
dění odvodňovacího žlábku na pra−
vé straně návsi.
Postupně se dokončuje pokládání
dlažby komunikace k zámku a vjez−
dů k rodinným domům. Práce jsou
odváděny i přes časový skluz ve
velmi dobré kvalitě a s maximálním
nasazením. Obec také usiluje o zís−
kání finančních prostředků na další
samostatnou etapu akce, konkrétně
na financování stavebních objektů
na západní straně návsi, a to z Inte−
grovaného regionálního operačního
programu (IROP) v rámci výzvy
MAS Český západ.
Náves ve Svojšíně na Tachovsku
nedoznala po několik desetiletí vý−
znamnějších změn. Obec Svojšín
proto nechala zpracovat projekt její

celkové rekonstrukce z důvodu již
nevyhovujícího stavebně technické−
ho stavu. Mezi největší problémy
patřilo nedostatečné odvodnění
ploch, chybějící veřejné osvětlení, na
asfaltovém povrchu se vyskytovaly
nerovnosti a praskliny a docházelo
k postupné destrukci zpevněného
povrchu. Stavební úpravy zásadním

způsobem změní celkový estetický
vzhled návsi a povedou například
k vytvoření parkovacích míst či obou−
stranných chodníků. Pořízeno bude
kompletně nové veřejné osvětlení.
Součástí celkové regenerace ná−
vesního prostoru ve Svojšíně bylo
též zřízení nového povrchu silnice
III. třídy v oblasti návsi.

Ach, kdyby to viděl Palach…
V den 50. výročí od upálení
studenta Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Jana Palacha odvysílala Čes−
ká televize ve své zpravodaj−

ské relaci detailní záběr na pa−
mětní desku věnovanou jeho
památce.
Byl jsem doslova zděšen: PA L
takto napsané jméno ACH
(ještě, že tam nebylo rozdělova−
cí znaménko).
Pomineme−li, že se na tuto
desku nevešlo ani jeho křestní
jméno Jan. Podle mého názoru
si myslím, že tento obětavý
student, který se rozhodl polo−
žit svůj život na protest proti
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okupaci a násilí, si takto zhoto−
venou pamětní desku určitě
nezaslouží.
Nevím, jistě asi nejsem sám, ko−
mu se toto dílo nelíbí. Kdo to vy−
tvořil? Co na to páni učitelé?
Určitě si Jan Palach zaslouží
důstojnější poctu za jeho mladý
život.
Je to můj názor, pokud s ním ne−
souhlasíte – nemusíte. Jen jsem
chtěl vyjádřit svoje stanovisko.
Václav Černý, Soustov
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Radiodiagnostice Rokycanské nemocnice
pořídili nový skiagraf
Rychlejší a šetrnější vyšetření,
snadnější obsluhu a lepší diag−
nostiku. To vše poskytuje nový
stacionární skiagraf, který začal
v uplynulých dnech sloužit na
radiodiagnostickém oddělení Ro−
kycanské nemocnice.
Rentgenový přístroj za 4,5
milionu korun nahradil půvo−
dní zařízení z počátku milénia,
které již bylo morálně i fyzicky
zastaralé. Nový rentgen zlepší
péči nejen o pacienty ne−
mocnice, ale také o pacienty
ambulantních specialistů ze
spádových oblastí, kteří služ−
by oddělení využívají.
„Celkem je na tomto přístro−
ji ročně vyšetřeno kolem 13 ti−
síc pacientů, u nichž provede−
me přibližně 25 tisíc výkonů,“
říká primářka radiodiagnos−
tického oddělení nemocnice
Gabriela Šleisová s tím, že nej−
častějším vyšetřením je sní−

mek hrudníku a následují snímky
končetin a páteře.
Nový skiagraf patří k nejmoder−
nějším svého druhu v dané třídě.
„Oproti původnímu rentgenu má niž−
ší radiační zátěž, ale zároveň vyšší

diagnostickou výtěžnost,
čímž se zpřesňuje diag−
nostika,“ popisuje před−
nosti ředitel nemocnice
Jaroslav Šíma.
Díky úplné automatizaci
pohybu včetně motorizo−
vaného stropního závěsu
i stolu umožňuje poho−

dlnější manipulaci s pacientem
a ulehčuje tím i práci personálu.
Přístroj je zároveň plně digitalizo−
vaný. Samozřejmostí je napojení
na systém PACS, který umožňuje
velmi rychlé sdílení snímků a doku−
mentace jak mezi nemocničními
pracovišti, tak i mezi ostatními zdra−
votnickými zařízeními.

Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět
Školáci a studenti v Plzeňském
kraji odevzdali k recyklaci 2 420
kg použitých baterií. V rámci pro−
gramu Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět se v kraji do tří měsíční
sběrové kampaně zapojilo 47 škol.
Nejvíce baterií v přepočtu na žáka
vytřídili v Základní škole a Ma−
teřské škole Žichlice, a to 2,5 kg.
Vedle samotného sběru ba−
terií se děti ve školách učí,
proč je důležité baterie třídit
a recyklovat a jak tím chrání
životní prostředí.
V celé České republice se
do sběrové kampaně od
poloviny srpna do poloviny
listopadu loňského roku za−
pojilo 1 042 škol a společně
k recyklaci předaly téměř 60
tun baterií. Za sběr baterií do−
stávají školy od Recyklohraní
body na školní konta. Za ně si
pak mohou v katalogu vybrat
odměny, nejčastěji v podobě
knížek, školních potřeb, spor−
tovních potřeb a hraček.
22
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V duchu hesla „Baterie do koše
nepatří“ vytváří v zapojených ško−
lách aktuálně nádoby na třídění
baterií – tzv. Baterkožrouty. Děti za−
pojují svou kreativitu a fantazii.
Hotové sběrné nádobky mohou vy−
užít ve škole, ale mohou si je od−
nést také domů a zapojit do sběru
své rodiče.
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Miliony pro dobrovolné hasiče
Celkem 10,3 milionu korun je pro
letošní rok vyčleněno na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasi−
čů Plzeňského kraje.
Kraj prostřednictvím dotačního ti−
tulu přispívá obcím na financování
potřeb jejich jednotek sborů dobro−
volných hasičů. Dotační program
zahrnuje příspěvek na nákup nové−
ho dopravního automobilu, na vy−
bavení a opravy neinvestiční povahy
nebo na nákup nové cisternové
automobilové stříkačky. V tomto pří−
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padě kraj spolufinancuje obec část−
kou 500 000 Kč.
Dalším příspěvkem jsou peníze
na opravy cisternové automobilové

stříkačky většího rozsa−
hu, které nejsou tech−
nickým zhodnocením.
Maximální výše příspěvku je
700 000 Kč s maximální finanční
spoluúčastí kraje 50 %. Obdobně se
to týká i oprav menšího rozsahu
u cisternové automobilové stříkačky
nebo rychlého zásahového automo−
bilu. Konkrétně jde o opravy jakéko−
liv cisternové automobilové stříkač−
ky nebo rychlého zásahového auto−
mobilu, které nejsou technickým
zhodnocením. Maximální výše pří−
spěvku je 200 000 Kč s maximální
finanční spoluúčastí kraje 50 %

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

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.
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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.
Nerozhoduje Váš věk, ani vzdělání,
rozhodují pouze Vaše schopnosti!
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 + 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)
sick days
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: martina.bulinova@iv-nakladatelstvi.cz

Více informací:

www.iv−nakladatelstvi.cz

Plzeňský rozhled 1–2/2019
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Chrást má novou hasičskou zbrojnici
Od nového roku 2019 zahájí pro−
voz nová hasičská zbrojnice jed−
notky Sboru dobrovolných hasičů
Chrást. Stavba, při které došlo ke
kompletní rekonstrukci od částeč−
ného podsklepení po opravu všech
tří nadzemních podlaží, trvala pou−
ze 14 měsíců. Zahájena byla v říj−
nu roku 2017. Obec Chrást získala
na rekonstrukci dotaci ve výši 10,
36 milionu korun.

beny změnou klimatu a haváriemi
nebezpečných látek,“ připomněl dů−
ležitost rekonstrukce zbrojnice pro
obec starosta Ladislav Bohuslav
a dodal: „Kromě lepší akceschop−
nosti naší jednotky získají dobrovol−
ní hasiči příjemné a architektonicky
zdařilé zázemí pro svoji činnost.“
„Díky rekonstrukci došlo k sanaci
vlhkosti zdiva, komplexnímu zatep−
lení obálky budovy, vestavbě skla−

dů do podkroví, přístavbě zádveří.
Místnosti mají nové povrchové
úpravy stěn, podlah a stropů. Celá
budova je bezbariérová díky vestav−
bě výtahu. Aby do garáže zajela
hasičská auta, musela se snížit úro−
veň podlah o cca 30 centimetrů,
a tím také muselo dojít k zesílení zá−
kladů. Unikátní je vestavěná vnitřní
vytápěná věž pro sušení hadic.
Dešťové vody jsou zasakovány do

„Cílem projektu bylo zodolnění
objektu hasičské zbrojnice obce
a následné zvýšení účinnosti a rych−
losti zásahu jednotky dobrovolných
hasičů obce Chrást proti mimořád−
ným událostem, které jsou způso−
Plzeňský rozhled 1–2/2019
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podzemního vsaku. Nově je prove−
deno zásobování vodou z vodovod−
ního řadu místo ze studny. Objekt je
vytápěn plynovým kondenzačním
kotlem,“ popsal rekonstrukci budo−
vy za projektovou kancelář Miroslav
Jaroš, který rovněž vykonával tech−
nický dozor při realizaci stavby.
„Na rekonstrukci zbrojnice jsme
obdrželi dotaci z Integrovaného re−
gionálního operačního programu EU
ve výši 10,36 milionu korun, což
představuje necelých 60 procent
celkových nákladů projektu,“ doplnil
starosta Bohuslav.
Přestavbu bývalé hasičské zbroj−
nice z roku 1953, která byla ve špat−
ném technickém stavu a neumožňo−
vala bez omezení plnit požadavky
kladené na jednotky sboru dobro−
volných hasičů, navrhla Helena Šve−
cová z inženýrské a projekční kan−
celáře BRM s.r.o. z Plzně. Zhoto−
vitelem stavby byla firma Bauing KV
s.r.o. z Karlových Varů, která vyhrála
veřejnou zakázku.
27

Seniorská akademie
Vše začalo před pěti lety
v Hotelu Hubertus v Po−
běžovicích na Domažlicku.
Tehdy zde proběhla s nej−
větší pravděpodobností prv−
ní akce svého zaměření
v Plzeňském kraji nazvaná
Připravený senior. Jejím cí−
lem bylo připravit seniory
na každodenní nástrahy ži−
vota. Viděli ukázky a nácvik
sebeobrany, základy posky−
tování první pomoci. S myš−
lenkou zorganizovat akci Připravený
senior přišel válečný veterán z Bosny
a Kosova, Waldemar Janeček.
Jak se podařilo panu Waldemaru
Janečkovi „zhmotnit“ jeho myšlenku do
života seniorů? To byl hlavní důvod na−
šeho setkání v Domažlicích.
Pane Janečku, vraťme se na začátek.
Kdy vás poprvé napadlo pomáhat
seniorům?
K tomu mě přivedla náhoda. Vrátil jsem
se z jedné ze svých pěti misí a nějaký
čas se zotavoval ve Františkových
Lázních. Jeden večer jsem seděl
u stolu s lázeňskými hosty
seniory a jedna paní si
postěžovala, že starší
lidí jsou často ter−
čem napadání. Zapojil
jsem se do hovoru
a ve finále to bylo tak,
že jsem 3 týdny v lázních
vyučoval seniory základům sebeobrany.
Měli o kurz velký zájem. Na základě
těchto mých zkušeností jsme s podni−
katelem panem Jiřím Macháčkem s tím
začali na Domažlicku v Poběžovicích,
kde pan Macháček žil 20 let.

ru se snažili co nejrychleji radikálně tuto
krizovou situaci utnout. Proto je učím
základy sebeobrany. Velmi žádané a zá−
bavné cvičení nejen pro seniory je cvi−
čení levé a pravé hemisféry!!! Cvičení
s míčky, házení s obručemi a jiné cviče−
ní na koordinaci levé a pravé strany těla.
A co ženy?
Je zajímavé, že na mých akcích větši−
nou převažují ženy. Některé z nich jsou
schopny si dát do kabelky i žehličku,
aby byly připraveny se bránit. Musím je
pochválit, že mají maximální snahu se
naučit základním prvkům sebeobrany.
Můj názor je ten, že bez rozdílu věku
a pohlaví bychom měli mít základní kurz
sebeobrany. Nikdy totiž nevíme, kdy
se můžeme setkat s nepříjemnou krizo−
vou situací.
Proč se orientujete na seniory?
Už od malička jsem měl vztah ke star−
ším lidem, protože jsou neuvěřitelnou
studnicí vědomostí a životních zkuše−
ností. Vždycky jsem jim jako malý kluk

bu pracovat se seniory a roz−
šířily sebeobranu o setkání
23 let sloužil v armádě.
se zástupci státní i městské
Od roku 1998–2007
policie, úřadů a institucí, jako
prošel pěti misemi
jsou například finanční úřady,
v Bosně a Kosovu. Je
bankovnictví, hasiči, úřady
držitelem mistrovské−
sociálního zabezpečení, obe−
ho danu v judu a v roce
cní a městské úřady a další.
2007 se stal mistrem
Proto Seniorská akademie,
ČR. Je trenérem třetí
o kterou je stále větší zájem.
třídy – to je pan
Například nyní jsme byli při−
Waldemar Janeček.
zváni do Domova seniorů
v Klatovech, kde si pro leto−
Co bylo hlavním cílem vašeho snažení? šek paní ředitelka už nasmlouvala čtyři
Přitáhnout nejen seniory do tělocvičen besedy pro seniory. Oslovila mě i Plzeň.
a vyučovat je základům sebeobrany. Mají samotní senioři zájem vědět a ta−
Dosáhnout toho, aby se sešli a já jim ké něco umět ze sebeobrany?
mohl předat to, co potřebují a povědět Mají a zájem je obdivuhodně velký jak
jim, co všechno pro ně může být nebez− ze strany mužů, tak i žen. Zjistil jsem
pečné! Důležité také bylo překonat jejich
strach a obavy z toho, že s nimi bude
někdo „vytírat“ tělocvičnu, nebo jim bu−
de lámat kosti v těle. Hned při prvním
setkání však zjistili, že tomu tak není
a že sebeobrana pro seniory je hodně
moc o povídání – kde, kdy a jaké okol−
nosti jim mohou způsobit problém.
Určitě to potřebují, protože jsou
často napadáni a okrádáni.
Oslovil jsem další sponzory,
města a obce, aby se do této
akce zapojily. Moje snaha ne−
byla marná, protože zastupitelé
měst a obcí v Domažlicích, Po−
střekově, Klenčí, České Kubici a další
včetně sponzorů mi vyšli vstříc a akce „Seniorská akademie má široký ohlas a o tento program je velký zájem,“ říká
Waldemar Janeček – na fotografii při výuce sebeobrany.
Připravený senior se ujala.
Dnes už to není Připravený senior, ale například, že chlapi v důchodovém věku naslouchal. Rád jsem si povídal s mým
Seniorská akademie.
se ještě cítí na to poprat se s násilní− dědou, který mi vyprávěl a tím i učil.
Protože celá akce dostala mnohem širší kem. Asi zafunguje chlapské ego a ješit− Vzpomínám si, jak mi děda poprvé dal
rozměr. Města a obce pochopily potře− nost. Já jim ale radím, aby místo odpo− nožík rybičku a učil mě s ním ořezávat
proutky na velikonoce. Ukazoval mi, že
nesmím řezat proti sobě. Já jsem ke
starším lidem vždy inklinovat. Ale na
druhé straně mám obdobný přístup
k dětem a mladým lidem, pro které
dělám řadu akcí. Judo je výborný a bez−
pečný sport pro děti. Všem doporučuji.
Mohou se na vás města, obce, nej−
různější instituce obrátit?
Já se nikomu a ničemu nebráním.
Senioři si zaslouží pozornost a základní
prvky sebeobrany jim nebudou nikdy
na škodu. Za vzor přístupu k seniorům
mohu dát město Domažlice nebo
Českou Kubici, která ze svého rozpo−
čtu vyčlenila peníze pro Seniorskou
akademii.
(re)

Kontakt: WR SERVIS
Waldemar JANEČEK
Masarykova 150, Domažlice
Telefon: +420 728 051 414
E−mail: wr.servis@seznam.cz
www.wrservis.cz
28
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Výuka instalatérů a elektrikářů bude
probíhat v nové odborné učebně
V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji vznikla
nová odborná učebna zaměřená na možnost výuky žáků naší školy a zároveň
možnost realizace kroužků pro žáky základních škol. Učebna řeší a simuluje
různé druhy energií, jejich přenos a regulaci. Hlavní pozornost je věnována
obnovitelným zdrojům, jako jsou slunce, vítr, voda, fotovoltaika, biomasa
a geotermální energie. Žáci se mohou seznámit se způsoby vzniku, použití
a regulací různých druhů energií. Na výukovém panelu je možno nasimulovat
různé situace a řešit tak různé úkoly, které mohou nastat při běžném využívá−
ní energií v průmyslu nebo domácnostech.

Na ostatní žáky čeká nová učebna ICT
Díky podpoře z Operačního programu Integrovaný regionální operační program
č. 11703, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056, název projektu:
Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění
bezbariérového přístupu a konektivity, došlo k realizaci nové učebny ICT pro
30 žáků. V rámci tohoto projektu jsme vybavili jednu novou počítačovou učebnu
velmi kvalitními počítači s příslušenstvím, na kterých budeme vyučovat progra−
mování a řešit grafické úlohy. K lepšímu využití PC techniky poslouží i úprava a za−
bezpečení počítačové sítě a připojení školy k internetu. Nezapomínáme ani na
tělesně postižené žáky. Chceme jim umožnit přístup do všech pater školy pomocí
plošiny, která bude umístěna u nového vstupu v hale školy.
(pi)
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Kniha, která vám nesmí chybět

Šumavská hora viděla vraha

Poslední vydaná kniha sku−
tečných kriminálních příbě−
hů ze Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“ je už
osmý titul, kterým se pre−
zentuje bývalý kriminalista
a poté zástupce ředitele
Policie ČR v Klatovech,
Karel Fořt ze Sušice.
Kniha obsahuje osm příběhů
ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku
nejdražší – na život jeho vlast−
ní či druhého člověka. Pouze

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už
několik knih, ve kterých vzpomíná na
odhalování kriminalistických příběhů,
které se staly na Šumavě. Jeho posled−
ně vydanou knihou je Šumavská hora
viděla vraha.
příběh
„Zmizelý
obraz“ je jiný, neboť oznamo−
vatel, ukrajinský státní občan,
ne dost věrohodně a dosta−
tečně přesvědčil vyšetřovatele

a kriminalistu, že obraz
v mnohamilionové hodnotě
v Klatovech skutečně měl.
Autorem tohoto obrazu měl
být akademik Vasilij Vasiljevič
Kandinkij, známý v zahraničí

jako Wassily Kandinsky, jeden
ze zakladatelů abstraktního
malířství, jehož díla jsou ve
světě hodnocena jen v řádech
milionů.
(re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách
v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knih−
kupectví Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XIX

Válka za kulisami VI
Československá
zpravodajská bilance

V pěti předešlých kapitolách jsme se
zabývali československou zpravodaj−
skou službou od nástupu nacismu
v Německu až po její činnost řízenou
z Londýna, sídla československé exilo−
vé vlády. I tady platí to, že ani naše
hodnocení nemůže být jiné, než subjek−
tivní, takže se zcela určitě bude lišit od
hodnocení jiných autorů. To je kouzelná
zákonitost názorové plurality, kterou
dnes již nikdo nezakazuje, a doufejme,
že už nikdy zakazovat nebude.

Dvě strany jedné mince
Jednou stranou této mince byl boj vede−
ný ze Západu, tedy z Londýna, druhou
stranou boj vedený z Východu, tedy
z Moskvy. Rozdíly mezi oběma stranami
této mince byly různé povahy, ten hlavní
především spočíval v náplni a šíři činnos−
ti čs. zpravodajské služby, kterou směřo−
vala proti nepříteli. Společným jmenova−
telem pro obě strany této pomyslné min−
ce byla nezbytnost mít z cílové oblasti
(v našem případě tedy z předválečného
Československa) dostatek zpravodaj−
ských informací, které mohli zajistit pou−
ze špičkově vycvičení a vyškolení vojáci
vyslaní do země vzdušnou cestou.
30

Zatímco z Londýna začalo vysílání para−
šutistů již v r. 1941 a pokračovalo až do
března 1945, převážná část operací
organizovaných z Moskvy se soustředila
do období 1944–1945, přičemž nezane−
dbatelný podíl připadl na operace usku−
tečněné na území tehdejšího samostat−
ného „Slovenského štátu“. Rozdíl nachá−
zíme i v poslání jednotlivých operací
a v jejich organizátorech. Zatímco u vý−
sadků z Londýna se jednalo výhradně
o operace organizované zpravodajskou
sekcí Ministerstva národní obrany (MNO)
čs. exilové vlády, „východní“ výsadky
vysílalo více organizátorů.
Výsadky z Londýna se soustřeďovaly
hlavně na podávání informací vojenské−
ho a politického charakteru, s výjimkou
likvidace Reinharda Heydricha a v jed−
nom případě na součinnost s bombardo−
vacím svazem s cílem zničení Škodo−
vých závodů v Plzni. Výsadky z Východu,
jejichž četnost v r. 1944 a 1945 daleko
převýšila aktivity organizované z Londý−
na, měly daleko širší spektrum – od zpra−
vodajského poslání až k organizování
ozbrojeného partyzánského boje.

Operace Anthropoid – likvidace
Heydricha – vrcholná (ale zbyteč−
ná) akce čs. zpravodajské služby?

Heydrich nebyl frontový voják! Byl bez
strategických i taktických znalostí a zku−
šeností ze skutečné bojové činnosti.
Nemohl být přínosem pro vedení stra−
tegických válečných operací. Byl hlavou
represivního aparátu. Cílem měl být
Goebbels! Jeho význam pro Třetí říši byl
podstatně větší než Heydrichův, protože
o skutečném výsledku války nerozhodo−
val represivní aparát vedený Heydrichem,
ani organizace holocaustu, na jehož zro−
du se Heydrich aktivně podílel, ale rozho−
dovala o něm německá armáda na bojiš−
tích. K jejímu bojovému fanatismu ji do−
kázal vyburcovat a stimulovat právě mi−
nistr osvěty a propagandy Joseph Goe−
bbels. Jeho odstranění místo Heydricha
by bývalo pomohlo válku ukončit podstat−
ně dříve! Goebbelsovy kontakty s Protek−
torátem, hlavně s protektorátním filmo−
vým průmyslem (nezapomeňme ani na
jeho vztah s herečkou Lídou Baarovou)
a tedy jeho častá přítomnost v Praze, ne−
měly čs. zpravodajskou službu nechat
nečinnou! Pro další vývoj války byla
Heydrichova likvidace bezvýznamná! Její
případný význam pro vylepšení náhledu
západních Spojenců na Československo
jako spolehlivého partnera negovala
smlouva se Stalinovým Sovětským sva−
zem, podepsaná v r. 1943 v Moskvě exi−
lovým prezidentem Edwardem Benešem!

Slova, která se nepíší lehce
Celkem byli vysazeni nad územím
Protektorátu Čechy a Morava ve třech po
sobě jdoucích vlnách 83 parašutisté ve
29 výsadcích organizovaných zpravodaj−
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skou sekcí MNO čs. exilové vlády v Lon−
dýně. Několik dalších již ze spojeneckých
letišť neodstartovalo. Důvodem byl ko−
nec války, resp. obsazení území plánova−
ného seskoku spojeneckými armádami.
Většina vysazených parašutistů se bohu−
žel konce války nedočkala. Padli buďto již
krátce po seskoku, nebo byli odhaleni při
plnění svého bojového úkolu. Někteří ra−
ději volili dobrovolnou smrt, což byl i pří−
pad sedmi parašutistů včetně Jana
Kubiše a Jozefa Gabčíka v pravoslavném
kostele Cyrila a Metoděje v Praze.
Všichni parašutisté vyslaní nad území
předválečného Československa, kteří
nezradili anebo se někde do konce války
neukryli a podstoupili již předem pro ně
bezvýchodný boj s nepřítelem, zaslouží
naši úctu i po tak dlouhé době, která od
jejich nasazení uběhla. Oni nenesli vinu
na tom, že byli vysíláni svými vojenský−
mi nadřízenými, dirigovanými politický−
mi špičkami, na území Protektorátu do−
slova nazdařbůh, do situace, kterou je−
jich nadřízení vůbec neznali, na již ne−
existující záchytné adresy, někdy přímo
do rukou konfidentů německých kontra−
špionážních složek atd.
Nepíše se to lehce, ale hlavní činnost
čs. exilové zpravodajské služby v Lon−
dýně – vysílání a řízení výsadkových
operací v Protektorátu Čechy a Morava
– nelze hodnotit jako úspěšnou!
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
Plzeňský rozhled 1–2/2019

Outline Centrum v Jiřičné
V devadesátých létech stály
u silnice ve vesnici Jiřičná chát−
rající historické objekty a dnes
tam najdete krásně zrekonst−
ruované rekreační sportovní
Outline Centrum.

Sportovní aktivity
i nácvik v přežití

K dispozici je zde půjčovna hor−
ských kol, kanoí, raftů, lezeckého
vybavení atd. V areálu se nachází
skály k lezení se střední a lehčí

Každý objekt má velkou společen−
skou místnost, pro letní akce je
možné využít i párty stany, krás−
nou rotundu v zahradě. V bezpro−
střední blízkosti Centra se nachází
i sportovní jízdárna s možností
svezení na koni pro děti i dospělé,
začátečníky i pokročilé.

V Jiřičné přivítáme každého
Areál byl donedávna využíván
hlavně v letní sezóně klienty majite−
lovy cestovní agentury, tedy turisty
z Belgie a Holandska. Češi si do

Bart Boots již více jak 20 let stojí
ve vedení firmy Outline travel
v Belgii a za své druhé zázemí
a hlavní dovolenkovou destinaci
pro své krajany si zvolil naši če−
skou Šumavu. Z malé západoče−
ské vesničky Jiřičná vybudoval
opravdové centrum zajištující ve−
škeré zázemí, které během svého
pobytu využijí hosté s jakýmkoliv
zaměřením – ať již na straně jed−
né turisté senioři nebo rodiny
s dětmi, tak na straně druhé ak−
tivní cestovatelé nebo i sportovci
v tréninku.
V Outline Centru jde kromě kla−
sického stylového ubytování
v několika objektech s možností
kvalitní domácí stravy hlavně
o vytváření zajímavých sportov−
ních, kulturních a poznávacích
programů pro všechny hosty.

Plzeňský rozhled 1–2/2019

obtížností, velké certifikované la−
nové centrum a menší lanová drá−
ha pro děti přes potok, dobrodruž−
né tábořiště v lese pro nácvik pře−
žití v divočině, možnost stanování
či přespání v týpí ve vlastním spa−
cáku, rozlehlá zahrada umožňuje
rozdělání ohně nebo grilování.
Není problém s uspořádáním ja−
kékoliv oslavy, firemního večírku,
teambuildingového pobytu, školy
v přírodě, školení, jakýchkoliv kur−
zů nebo sportovního soustředění.

Jiřičné zatím našli cestu spíše výji−
mečně, a to se teď snažíme změnit
a nabídnout toto skvěle vybavené
zázemí a ubytování i v mimo se−
zónním provozu pro hosty z blízké−
ho i vzdálenějšího okolí.
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Pro všechny zájemce o více
informací a prohlídku Centra se
21. 4. 2019 uskuteční Den otevře−
ných dveří, na který je zvána ve−
škerá široká veřejnost. Hosté se
dočkají ochutnávky místní kuchy−
ně, pro rodiny s dětmi bude při−
praven bohatý program se soutě−
žemi o ceny, živá hudba, výtvarné
výstavy, bude možnost si vyzkou−
šet lanové centrum a další atrak−
ce za symbolický poplatek. Akce
se bude konat o velikonocích, a
je možnost si ještě objednat i po−

byt na celé velikonoční prázdniny
– část ubytovací kapacity je zatím
volná.
Veškeré pobyty je možno domlu−
vit takzvaně „na míru“, to zname−
ná, že hosté mohou mít ubytování
typu hotel, penzion nebo kemp,
s vlastní kuchyní nebo si objednat
snídaně či polopenzi a stejným
způsobem lze zamluvit i sportovní
náčiní čí atrakce dle platné nabíd−
ky. Provoz celého Centra a objed−
návky pobytů a aktivit zajišťuje pa−
ní Jana Švecová, která je připra−
vena zodpovědět jakékoliv dotazy
– a co náhodou neví, to rychle
zjistí – telefon 601 323 259. (PK)
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Rok 2019 v Měšťanské besedě
nabídne hudbu, divadlo i film
V letošním roce uvede Měšťanská
beseda úplně nový pořad s ná−
zvem Dnes čtu já, ve kterém před−
ní čeští autoři představí své knihy.
Po čtení bude následovat povídání
s diváky a příležitostně také projekce
filmů natočených podle literární před−
lohy. Na svém divadelním turné se
v Měšťanské besedě zastaví zpěvač−
ka Ewa Farna a se svou koncertní
show přijede i další oblíbená herečka
a zpěvačka Barbora Poláková. Pó−
dium Měšťanské besedy bude patřit
také známým hercům a herečkám
v nově uvedených, ale i osvědčených
divadelních hrách. Výjimečnou udá−
lostí letošní sezóny bude Zahrada
vzdechů – program sestavený z ba−
rokních kantát v podání Magdaleny
Kožené a Collegia 1704.
Novinkou v programu Měšťanské
besedy pro rok 2019 je cyklus Dnes
čtu já, který nabídne příležitost pot−
kat se s významnými českými auto−
ry. Diváci se dočkají čtení z vyda−
ných knih i dosud nevydaných textů
a těšit se mohou na diskuzi s autory.
„Oproti tradičním autorským čtením
v knihovnách a literárních kavár−
nách, která se orientují spíše na
mladé či začínající autory, chceme
divákům zprostředkovat setkání se
známými i méně známými, avšak
erudovanými autory beletrie a do
budoucna i literatury faktu,“ vysvětlil

hastrmana, bytost bez duše, toužící
stát se člověkem. Součástí progra−
mu bude i promítání filmu Hastr −
man. A 19. dubna seznámí Emil
Hakl návštěvníky se svými sloupky,
které sám vybral, i s dosud nepubli−
kovanými povídkami.

Barbora Poláková

Ivan Jáchim, jednatel společnosti
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.
„Některá čtení budou doprovázet
promítání filmů, které byly natočeny
podle literární předlohy přítomných
autorů,“ doplnil.
Jako první do Kina Beseda, kde
se čtení budou konat, dorazí 15.
února Josef Formánek. Divákům
představí podivuhodné osudy o lás−
ce, vině a smíření ze své zatím po−
slední knihy Dvě slova jako klíč
a číst bude také strhující mrazivý
příběh, který se skutečně stal, z kni−
hy Umřel jsem v sobotu. Po diskuzi
a přestávce bude následovat projek−
ce filmu Úsměvy smutných mužů.
Přesně o měsíc později Kino Beseda
přivítá Miloše Urbana, který bude
předčítat ze své novodobé utopie
dvou století, jež spojuje postava

Ewa Farna

Měšťanská beseda bude mít co na−
bídnout i fanouškům hudby. 14. květ−
na tu zazpívá populární pěvecká
hvězda Ewa Farna, která se v letoš−
ním roce rozhodla omezit venkovní
a festivalová vystoupení a vydala se
na komornější divadelní turné s ná−

zvem Málo se známe. 20. února
v Měšťanské besedě oslaví skupina
Hop Trop 40. výročí velkolepým kon−
certem s Věrou Martinovou. Po ně−
kolikaleté koncertní pauze se do
Plzně 13. března vrátí Petr Spálený &
Apollo Band s Miluškou Voborníko−
vou. Známé pecky, jako je Nafrněná,
Kráva nebo 2−8−5, moderní popový
zvuk a svébytná poetika, to vše zazní
na koncertě jedné z nejoblíbenějších
zpěvaček současnosti Barbory Polá−
kové 20. října. A skutečnou hudební
lahůdkou pro milovníky staré hudby
bude 16. června večer italských ba−
rokních kantát z názvem Zahrada
vzdechů, jímž provede slavná mez−
zosopranistka Magdalena Kožená
společně se špičkovým barokním
orchestrem Collegium 1704 pod ve−
dením Václava Lukse.
Pódium Měšťanské besedy se
promění i v prkna divadelní. Před−
staví se na nich například 4. března
Michal Dlouhý a Michaela Badin−
ková jako rozcházející se manželé
v divadelní adaptaci slavného filmu
Scény z manželského života a 18.
března Aleš Háma jako nevěrný
manžel a příkladný lhář v zapletené
komedii Můj nejlepší kamarád.
28. dubna Simona Stašová s Kami−
lem Halbichem v komedii Vězeň na
druhé avenue předvedou, co všech−
no se může vymknout z rukou a jak
se zbláznit s notnou dávkou ironie
a sarkasmu, a 12. května Jan Hru−
šínský jako jeden z povedené čtveři−
ce řemeslníků přiměje diváky brečet
smíchy ve zlodějské komedii Prásk−
ni do bot v režii Jana Hřebejka.

Činohru povede herečka Apolena Veldová
Soubor činohry Divadla J. K. Tyla
v Plzni povede od nové sezóny
2019/2020 herečka Apolena Vel−
dová. Dosavadní členka umělecké−
ho souboru, působící v DJKT od ro−
ku 2013, tak vystřídá ve vedení
Natálii Deákovou, která odchází
z pozice šéfky souboru činohry
k 1. srpnu 2019.
„Paní Deáková se chce více věno−
vat režii, nejen divadelní, ale i roz−
hlasové, a proto jsme se vzájemně
dohodli na ukončení jejího působení
v pozici šéfky činohry. Od 1. srpna
2019 bude pověřena vedením činoh−
ry na dva roky naše přední herečka
Apolena Veldová. Zvažovali jsme asi
deset kandidátů. Ale po deseti měsí−
cích hledání jsem dospěl k rozhod−
nutí, že danou situaci bude nejlepší
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řešit tímto způsobem,“
oddělení Pražské kon−
zervatoře a na AMU,
infor muje ředitel di−
vadla Martin Otava.
kde vedla hlavní obor –
herectví. „Před několi−
Apolena Veldová
ka lety mi plzeňská či−
nastoupila do činohry
nohra v čele s Natálií
DJKT po téměř osm−
Deákovou pomohla
náctiletém angažmá
v Národním divadle
obnovit víru ve smyslu−
plnost mé herecké pro−
Moravskoslezském
(v době angažmá
fese a divadla jako
takového. Ráda bych
Státní divadlo Ostra−
svým počínáním při−
va) a jedenáctiletém
Apolena Veldová
angažmá ve Švando−
spěla k tomu, aby mí
vě divadle. Jako host působila také kolegové a samozřejmě také diváci
v Ostravě v Komorní scéně Aréna či o smysluplnosti mé práce v DJKT
v Praze ve Strašnickém divadle, pokud možno nezapochybovali.
Divadle Viola, Vile Štvanice a ve Svou novou ‚roli’ beru jeho zod −
Vršovickém divadle MANA. Věnuje povědnou službu všem svým kole−
se dabingu i pedagogické činnosti, gům, respektive spolupracovníkům,
vyučovala na hudebně−dramatickém kteří se podílejí na tom, aby plzeň−
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ský divák mohl prožít zážitek v hle−
dišti DJKT. A také bych ráda na −
vázala na dávné nepsané tvrzení
o plzeňské činohře jako o nejlepší
‚štaci’ pro začínající herce. Aby
zdejší angažmá pro ně bylo lákavou
profesní i lidskou výzvou,“ ko −
mentuje rozhodnutí divadla Apo −
lena Veldová.
Natália Deáková byla do postu
šéfky činoherního souboru jmeno−
vána v září roku 2013 tehdejším ře−
ditelem divadla Janem Burianem.
Během svého působení posílila
skladbu repertoáru o původní tvor−
bu, přičemž řada her vznikla přímo
pro plzeňskou činohru, angažovala
nové, zejména mladé herce a ke
spolupráci vyhledávala významné
režiséry s výrazným rukopisem.
Plzeňský rozhled 1–2/2019

O životě a díle
Miroslava Horníčka
Město Plzeň vydalo publikaci
o významném rodákovi umělci
Miroslavu Horníčkovi k jeho
nedožitým stým narozeninám,
které připadly na 10. listopad
2018.
Brožura s názvem Miroslav
Horníček – 100 let pojednává
o životě a tvorbě této mimořádné
osobnosti – herci, dramatikovi,
režisérovi, výtvarníkovi, spiso−
vateli a glosátorovi Miroslavu
Horníčkovi. Je také ohlédnutím
za Plzeňským rokem Miroslava
Horníčka 2018, kdy se v Plzni
uskutečnilo na umělcovu počest
mnoho kulturních a společen−
ských akcí.

Publikace navazuje na úspěš−
nou loňskou listopadovou výsta−
vu v mázhauzu radnice Miroslav
Horníček – 100 let aneb Tak
už jsem zase doma, Plzeňáci.
Představuje průřez životem a dí−
lem této významné osobnosti.
Zobrazuje dětství a mládí Miro−
slava Horníčka, které byly spjaty
s rodnou Plzní, místem jeho
studií, pracovních i prvních diva−
delních krůčků. Je věnována
i jeho uměleckým začátkům ve
Studentském avantgardním ko−
lektivu a prvnímu angažmá
v Městském divadle v Plzni.

Pamětnice z šumavské prodejny
Knihou Pamětnice z šumavské
prodejny uzavírá její autorka
Mgr. Bc. Lucie Charlotte Kopec−
ká ze Železné Rudy trilogii věno−
vanou šumavským Maruš kám,
nedílně spjatým s oblastí Že −
leznorudska. V roce 2016 vyšla
kniha Domorodka z šumavského
pohraničí a v roce 2017 Cukrář−
ka z šumavského předhůří.
Kniha Pamětnice z šumavské
prodejny je poutavý, ryze šumav−
ský příběh Marie Malé, ženy, které
Plzeňský rozhled 1–2/2019

nikdy nechyběl obchodní duch.
Jejím osudem se stala práce v že−
leznorudských krámech s potra−
vinami. Také se dozvíte osobní
vzpomínky na umělecké velikány,
jakým byl například Jan Werich.
Kniha načr tává obraz šumav−
ského Železnorudska v období po
druhé světové válce až do sou−
časnosti.
Knihu Pamětnice z šumavské
prodejny lze zakoupit v Železné
Rudě v obchodě N pana Ing. Ja−

roslava Nechvátala naproti Café
Charlotte, v Knihkupectví Šumava
Sušice, v Klatovech v Galerii Šiwa
a Knihkupectví Léto, v Knihku−
pectví Kotrbová Horažďovice,
v Chodském knihkupectví Do−
mažlice a v Knihkupectví Kanzels−
berger v OC Olympia Plzeň. Další
možností je koupit si knihu přímo
od její autorky Mgr. Bc. Lucie
Charlotte Kopecké – kontakt:
Mob: 731 990 091,
E−mail: lucky.c.kay@gmail.com
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Luděk Munzar
Hospic svatého
Lazara získá dotaci
Dotaci ve výši 2,3 milionu korun
obdrží od Plzeňského kraje Hospic
svatého Lazara v Plzni. Finance
jsou určené na úhradu nákladů
souvisejících s poskytováním slu−
žeb lůžkové hospicové a paliativní
péče jako služeb obecného hos−
podářského zájmu.
Hospic svatého Lazara poskytuje
paliativní péči hospicovým pacien−
tům z celého Plzeňského kraje od
roku 1998. Cílem paliativní péče je
zlepšení kvality života nemocným,
kteří trpí nevyléčitelnou, převážně
onkologickou chorobou v jejím po−
kročilém nebo terminálním stadiu.
Financování této péče je dlouhodo−
bě komplikované a podfinancované.
Částečně je činnost Hospice hraze−
na z plateb od zdravotních pojiš−
ťoven, další výnosy jsou tvořeny
platbami pacientů a čerpanými pří−
spěvky pacientů na péči podle záko−
na o sociálních službách. Tyto vý−
nosy pokryjí náklady vynaložené
v souvislosti s péčí o klienty Hos−
pice pouze z části.

Kraj investuje
do sportovišť
Dotační program v oblasti sportu
s názvem „Významné investice do
sportovišť v Plzeňském kraji“ bude
letos vyhlášen poprvé. Jeho cílem
je podpořit formou poskytnutí fi−
nanční dotace vybudování či re−
konstrukci významného sportov−
ního zařízení krajského významu.
Podpora se týká obcí s počtem
obyvatel do 30 tisíc. V rozpočtu
je na dotační program vyčleněno
15 milionů korun.

Peníze včelařům
Plzeňský kraj vyhlásí dotační pro−
gram Podpora včelařství (2019),
do něhož mohou žadatelé podávat
žádosti od 27. 2. do 6. 3. 2019.
Konečným příjemcem dotace na
nové nástavkové úly, pomůcky
a vybavení budou začínající a stá−
vající včelaři, kteří včelaří ve správ−
ním obvodu Plzeňského kraje.
U začínajících včelařů je podporo−
váno pořízení nových nástavko−
vých úlů a minimálního nutného
vybavení k úspěšnému včelaření.
U stávajících včelařů je podporo−
váno pořízení nových nástavko−
vých úlů. Finanční krytí do výše
2,5 milionu korun je zabezpečeno
v rámci rozpočtu kraje.
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− Jihočech, který odešel potichu
a potýkal se se
zákeřnou nemocí
v několika podo−
bách. Sám, ale i se
svou dcerou, he−
rečkou Bárou Mun−
zarovou, se posled−
ní roky staral o svou
ženu, herečku Janu
Hlaváčovou. Ta trpí
několik let Parkin−
Luděk Munzar, kterého mimo jiné sonovou chorobou spo−
proslavil seriál Synové a dcery jenou s dalšími obtížemi
Jakuba Skláře, by 20. března a momentálně se bez ci−
oslavil své 86. narozeniny. Bo− zí pomoci neobejde…
hužel se jich nedožil.
„Byli tak plní síly,
Luděk Munzar při představení
Odešel koncem ledna po opě− energie, humoru. Oba
tovném boji se zákeřnou nemocí. měli jižní Čechy rádi, jezdili do i na jihu Čech se několikrát pro−
Málokdo ale asi tuší, že tento he− Českých Budějovic ke známým, letěl a miloval automobily – vete−
rec, který odešel potichu, obklo− i k nám. Luděk miloval létání, tak rány. Fandil i místním lidem z vete−
rán klubu. Byl to opravdu umělec,
ale talé milovník života,” zavzpo−
mínal jeden z jeho jihočeských
kamarádů.
Herec ztvárnil desítky rolí v di−
vadle, filmu i v televizi. První jeho
filmovou rolí byl Dědeček auto−
mobil z roku 1956. Naposledy
před kamerou stál před šesti lety
v televizním seriálu Nevinné lži
a v roce 2014 si zahrál naposled
ve filmu nazvaném Piknik.
Pohřben bude Luděk Munzar
v Praze. Poslední rozloučení s ním
se konalo v Národním divadle, je−
hož byl dlouholetým členem.
(pru)
Jana Hlaváčová a Luděk Munzar
pen svou rodinou, byl rodilý
Jihočech. Ve svém rodném kraji
také natočil pár filmů a měl i pár
přátel…
Herec se narodil v Nové Včelnici
na Jindřichohradecku, stejně jako
Rudolf Hrušínský nejst. a stejně
jako on má na svém rodném domě
pamětní desku.
„Jsem rodilý Jihočech a i se tak
cítím. Pravdou je, že jsem ve svém
rodném kraji natočil několik věcí.
Nejraději asi vzpomínám na Srp−
novou neděli Františka Hrubína,
kterého jsem znal osobně, který žil
v Chlumu u Třeboně, kde jsme
tehdy taky točili. Byly to hezké
chvilky, ale všechno to, bohužel,
odnesl čas,” vzpomínal před ča−
sem Luděk Munzar, kterého roky
trápily vážné zdravotní problémy

Synové a dcery Jakuba Skláře
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce PRASETE
od 28. 1. 2019 do 15. 2. 2020

1921, 1933, 1945, 1957,
KOHOUT: 1909,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Co na Vás čeká podle čínské astrolo−
gie? Vedle názvu znamení jsou uve−
deny roky narození, kterých se to
týká. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února.
V roce 2019 se bude dařit zejména
lidem kompatibilním se znameními
Prasete, což je Tygr, Zajíc, Ovce, Krysa
a Pes.

Rok 2019 = živel Zem
Zem „dělá přehradu vodě“, tak proto
by lidé narození v živlu Voda (na konci
roku narození číslo 2 a 3), mohli poci−
ťovat problémy s úřady a při úředním
jednání.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2019

KRYSA:

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Rok 2019 bude přát plánování, ale
s realizací plánů už to bude horší.
Proto to bude dobrý rok na odpočinek
a regeneraci sil. Doporučuji dobře se
připravit na rok 2020, což je osobní
rok Krysy, který by mohl být zátěžový.

BUVOL:

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Je lepší počítat s problémy ve vzta−
zích, alespoň nebudete zklamáni.
Lepší je neprovokovat, jinak se do pro−
blémů zamotáte a může nastat „domi−
nový efekt“. Proto je vhodné se snažit
diplomatickým jednáním udržet, co
máte a věnovat se spíše pracovním
záležitostem.

TYGR:

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tygři mohou očekávat štěstí, úspěch
a spokojenost, protože jsou nejlepšími
přáteli Prasat. Ale dávejte pozor na

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Plzeňský rozhled 1–2/2019

finance a neutrácejte více, než vydělá−
te. K tomu Tygra může vybízet Prase,
které obecně může mít potíže s penězi.

ZAJÍC:

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Pro Zajíce bude rok 2019
hezký,
pohodový
a úspěšný. Podle
mých zkušeností
jsou lidé na−
rozeni v roce
Zajíce docela
úspěšnými
obchodníky.
V roce Pra−
sete mohou
lidé narození
v roce Zajíce
pociťovat cito−
vé zázemí a bu−
de dostatek pro−
storu k zábavě a spo−
lečenskému vyžití. Toho
využijte, protože čas v práci by
měl být kompenzován časem k od−
počinku. Do práce se můžete vrhnout
naplno zase příští rok. V roce 2019
stačí udržet, co máte.

DRAK:

1904, 1016, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

V roce 2019 je čas na hojení ran z ro−
ku minulého a vše se může zase stabi−
lizovat. Je dobrý čas na cestování
a tím se vzpamatovat ze ztrát a zdra−
votních potíží. Je dobré si proto dopřát
klidu. Stejně jako Prase i Drak by si
měl dávat pozor na finance a vážit, za
co utratíme a nezapomenout počítat.
V práci se vše povleče a nepůjde to tak
rychle a dobře, jak je Drak zvyklý. To
bude až příští rok. Takže stačí „přežít“
a udržet, co máte.

HAD:

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Had uzavírá cyklus dvanácti větví ze−
mě a úspěchy s tím spojené nebudou
zázračné. S tím je třeba počítat. Takže
jako u většiny znamení je dobré šetřit
a hlídat finance. Je třeba se připravit
na to, že většina plánů nevyjde, proto−
že Prase je protivníkem Hada. Proto je
dobré spíše odpočívat a případně
plánovat, co dál v roce příštím, kdy je

rok Krysy a v něm pak můžete klidně
vše zrealizovat.

KŮŇ:

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tento rok nebude pro lidi zrozené ve
znamení Koně příznivý.
A protože Česko, Slovensko,
Rakousko, Německo,
Francie, Anglie, Irsko
vznikly ve znamení
Koně, týká se to
i těchto států.
Lidem, kteří
se narodili ve
znamení Ko−
ně, nastanou
potíže
jak
v
pracovní
oblasti,
tak
v komunikaci.
Můžete očekávat
nečekané potíže,
a to i finanční. Situace
se začne zlepšovat až kon−
cem roku s blížícím se přícho−
dem roku Krysy od 25. 1. 2020.

OVCE:

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ovce patří k velkým přátelům Prasete,
proto se bude dařit a vše, na co sáhne−
te, se promění ve zlato. Příkladem
úspěšných lidí narozených ve znamení
Ovce je Bill Gates a Steve Jobs. V tom−
to roce můžete dokonce vyhrát, nebo
přijít k penězům neobvyklým způso−
bem. Nic není nemožné.

OPICE:

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Po předchozích dvou letech, které by−
ly pro zrozence v roce Opice těžké, lze
očekávat zlepšení. Dokonce můžete
být povýšeni v zaměstnání či podni−
katelé mohou dostat zajíma−
vou zakázku. Je do−
brý rok na stěhování
„do lepšího“, pokud
o tom delší dobu
uvažujete a zatím
jste nic nerealizovali.
Ale na nové plány a jejich realizaci to
není zas až tak dobrý rok. Bude lepší
počkat na příští rok Krysy. Opice je
„pánem“ Krysy, tak příští rok si můžete
začít diktovat své podmínky.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Práce budete mít dost. Kohout je roze−
ný obchodník. Ale Prase by jej mohlo
„vykolejit ze zaběhlých kolejí“, proto je
dobré dávat pozor na finance. Z toho
důvodu můžete dělat chyby a je lepší
se řídit příslovím: „Dvakrát měř, jednou
řež“, než se do něčeho postíte, zejmé−
na obchodu a finančních transakcí. Je
třeba zvýšené opatrnosti a větší odpo−
vědnosti, než na jakou jste zvyklí. Proto
se může stát, že vás okolí bude kritizo−
vat za přehnané požadavky.

PES:

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Pes měl zátěžový osobní rok 2018,
proto se konečně bude dařit. Můžete si
odpočinout z napětí a krizí z roku 2018.
Dosáhnete úspěchu a bohatství, pokud
o ně budete usilovat. Samo nic nepřijde,
ale to praktický Pes ví, že nic nemá za−
darmo. Hrozí, že se budete v přemíře
štěstí a úspěchu vrhat do všeho, tak to
zase nepřežeňte. Vždy je dobré vyvážit
čas práce časem na odpočinek. Budete
navazovat nové známosti, utužovat ro−
dinný kruh a vše, co se dříve nepovedlo,
se dá napravit. Budou z vašeho života
„mizet nevhodní lidé“, a naopak budete
potkávat nové přátele.
Pro Psa narozeného v r. 1982 skončilo
blbé období na vztahy. Komu se nepo−
vedlo uzavřít rodinný kruh, tomu se to
může už v r. 2019 povést.

PRASE:

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Nejlepší rok v rámci dvanáctiletého
cyklu. Jen tvrdím, že osobní rok může
být v určitých oblastech zátěžový.
„Nevhodní lidé“ z vašeho okolí „zmizí“,
objeví se noví přátelé. Určitě načerpáte
sílu a energii ze svého osobního roku
a vše bude vycházet.
Vždy končí to
špatné proto,
aby uvolnilo
místo a mohlo při−
jít něco nového
a lepšího.
Můžete vyhrát, ne−
bo přijít neobvyklým způsobem k pe−
nězům. Proto stojí za to pokoušet
štěstí. Ale pozor, ne nesmyslnými
částkami.
Přeji všem čtenářům hodně štěstí, po−
hody, klidu, lásky, radosti a pevné
zdraví.
Stanislav Brázda
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁM práci: mytí ná−
dobí, úklid, pomocná síla
do kuchyně nebo práci
s ubytováním. Děkuji.
SMS po celý den, volat po
18.
hod.
na
tel.:
776361102. PM 190021
AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.
DO VYHLÁŠENÉ cukrárny
Café Charlotte přijmeme
vyučenou cukrářku /cuk−
ráře! Náplní práce je pří−
prava zákusků pro přímý
prodej, tvorba speciál−
ních dortů na objednávky,
vlastní výroba zmrzliny
a mnoho dalších zajíma−
vých věcí v oboru cukra−
řina. Nabízíme práci na
horách, s ubytováním
zdarma, v dlouholeté za−
běhlé firmě s bohatými
zkušenostmi a s možností
rozvoje vlastního poten−
ciálu. Více info na tel.:
725835555. RR 90034
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
víkendové brigády – pří−
prava kávy a pohárů. Na−
bízíme velmi slušné pla−
tové ohodnocení a ubyto−
vání zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 90035
NABÍZÍME stálou brigádu
v Klatovech. Roznos le−
táků Kaufland, 1x za tý−
den. Více info pí Přeros−
tová – tel.: 775702501.
RR 90059
DŮCHODCE 62 l. hledá
sezonní výpomoc v za−
hradnictví. Manuální zruč−
nost, flex., lehčí práce,
Sušicko.
Tel.:
606409761. RR 90065
PŘIJMU obsluhu na čer−
pací stanici RoBiN OIL
Borovy u Přeštic. HPP/
dohoda. Tel: 724980582.
RR 90085

PRODÁM jablka z vlastní
zahrady. Osvědčené odrů−
dy bez chemického oše−
tření. Levně i větší množ−
ství. Tel.: 774 140 229
SVĚTLÝ med, cena 130
Kč. Tel.: 608494734. RR
80839
36
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5 m 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 opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Ce−
na od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k okamžitému použí−
vání. Zajištění dopravy na
místo určení.
Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnu−
té stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211
PM 190027
PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 190028
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469
PM
190029
4 KS pěkných, téměř ne−
používaných péřových
prošívaných dek. Cena za
1 ks 500 Kč. Zn.: Alergie
vnuka. Tel.: 602388670.
RR 90054
NOVOU plynovou karmu,
nepoužitou. Cena 1.000
Kč . Tel.: 602441949. RR
90088

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
190056
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
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KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, 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 mo−
del děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
190023

KOUPÍM LP gramofono−
vé desky, větší množství
nebo sbírka vítána. Přije−
du. Tel.: 721 442860 stačí
prozvonit. PM 190002
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
190060
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované
oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za služ−
bu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojá−
ků do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, od−
znaky vojenských uči−
lišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.:
721730982.
PM
190003
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
190025

NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 190012
STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dál−
kové ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz tel.
603512322 PM 190018
KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
starého i nepojízdného
Pionýra, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 120
a Škoda 130, Škoda
1000
MB,
Škoda
Octavia, náhradní díly,
celé auto i vrak. Též ná−
hradní díly na ČZ 250
typ 513 motocros,
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05, 20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982.
PM
190004
KOUPÍM uniformy čet−
nictva, policie – Rakousko
– Uhersko, SNB, RG, ce−
dule četnické policejní
stanice aj. Foto, bodák,
odznak
NB.
Tel.:
728347491. PM 190005
KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033
KOUPÍM Babetta Stella
i poškozená – nepojízdná.
Tel.: 724005187. PM
190007
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STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 190024
KOUPÍM jakoukoliv ta−
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezo−
vém
stavu.
Tel.:
728209526. PM 190006
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
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,
pohledy, 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 nepotřebuje−
te. Tel.: 737903420. PM
190011
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr,
řídítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte.
Tel.: 605080878. PM
190009
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 90036
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KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabí−
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: an−
tikvs@seznam. cz. PM
190020
KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů, tel. 732170454,
sběratel. RR 90015
KOUPÍM housle, violu
violoncello, kontrabas
v jakémkoliv stavu i po−
praskané nebo jinak po−
škozené. Tel. 728279034.
RR 90073
KOUPÍM Vari sekačku
pouze lištovou s prsty na
protiběžku a motor dvou−
taktní. Tel.: 606231922.
RR 90079
KOUPÍM svářečku TIP−KS
nebo Triodyn i se závadou
na opravu, traktor Fendt
2válec nebo 25 Zetor (ne−
bo jen motor). Tel.:
721803621. RR 90081

VAŠI NEMOVITOST –
pozůstalost připra−
víme k předání a pro−
deji. Vyklízení, likvida−
ce odpadu, vymalo−
vání, úklid okolních
prostor – zahrady,
papo9@seznam.cz,
tel.: 603512322 PM
190016
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či cha−
tu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň – sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Pe−
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190036
PRODÁM zahrádku
400 m2 Klatovy Na
Markytě,
elektřina
380 V, oploceno, mož−
no postavit chatu, tel.
602441949.
Plzeňský rozhled 1–2/2019
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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 190038

Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra ne−
rozhoduje. Horší stav ne−
vadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 90082
PRODÁM zahrádku Na
Markýtě v Klatovech
400 m2, elektřina. Cena
200.000
Kč.
Tel.:
602441949. RR 90089
PRODÁM zahrádku Na
Markýtě v Klatovech
600 m2, elektřina. Cena
300.000
Kč.
Tel.:
602441949. RR 90089

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zá−
lohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190043
NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190044

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 190045
VYMĚNÍM cihlový byt
v Plzni na Slovanech ve 2.
patře, 1+1 30 m2 + 2
sklepy a zahrada za byt
2+1 nebo 3+1 v Kla−
tovech.
Telefon
–
721252831. RR 90002

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s balkónem a se
zahradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 190035
HLEDÁM pronájem bytu
nebo rod. domu v Kla−
tovech a okolí. min 4 +1.
Dlouhodobě, pozdější od−
koupení možné. Tel
734200646. RR 90058
ZAŘÍZENÁ zámečnická
dílna 400 m2 k pronájmu
v
Klatovech.
Tel.:
602441949. RR 90087
V CENTRU Klatov pronaj−
mu menší útulný byt.
Součástí bytu je vlastní
topení, kuchyň. Měsíční
nájemné 5.500 Kč +
energie cca 1.500 Kč mě−
síčně. Byt vhodný max.
pro 2 osoby. Volejte až po
12. 2. 2019 – z důvodu
dovolené – na tel.:
777119669. RR 90030

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře
tisíce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovliv−
nit. Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190037
HLEDÁM pronájem garáže
v Klatovech, okolí Rozvoje,
sídliště Suvorovova. Tel.:
603226987. RR 90007
PRONAJMU
nebytové
prostory v patře, 80 m2,
Plzeň – Šlovice, blízko
dálnice. Tel.: 731521112.

52/178 MUŽ z Plzně rád
pozná hodnou ženu ve vě−
ku 42−51 let, která také hle−
dá lásku a touží po fungu−
jícím vztahu. Jsem neku−
řák. Tel.: 737903420. PM
190008
52/180 sportovního typu
hledá ženu – pohodářku,
nejlépe jako spolucestující
do Egypta. Zn. : Není pod−
mínkou. Tel.: 607467062.
PM 190057
44 PLZEŇÁK, prý pohled−
ný, pohodář, dítě ve střída−
vé péči, vlastní zázemí, hle−
dá pohlednou, štíhlou ženu
pro vážné seznámení a
vztah. Za SMS děkuji. Tel.:
607814372. PM 190062
Najdu Tě? Je mi 26 let,
jsem středoškolsky vzděla−
ný, štíhlý, sportovně zalo−
žený. Hledám milou sym−
patickou slečnu ve věku
18–30 let. Hledám přítelky−
ni na společně strávené
chvíle. Tel.: 739956682.
RR 90014
PŘÍJEMNÝ 20letý mladík
z Klatov 194/90 hledá ně−
žnou slečnu na přátelství
a více, pouze volat po
17. hod. 737130681. RR
90016
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59LETÝ muž, nekuřák,
abstinent hledá nezada−
nou ženu nekuřačku ve
věku 36–58 let pro vážné
seznámení, společný ro−
dinný život. Nehledám
majetek ani finanční za−
bezpečení. Výhodou: ma−
lé dítě v péči, popř. těhot−
ná či toužící po společ−
ném dítěti. Podmínkou:
bydliště v dosahu vlaku,
ochota po seznámení se
přistěhovat, velký zájem
o sex. Nabízím lásku, věr−
nost, oporu, pomoc. Ozvi
se, lásko, nebudeš litovat.
Tel.: +420 705404111.
RR 80379
SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem z Bavorska. www.
vdejsedobavorska.cz
720409101.
SYMPAT. 61/170, rozv.
mlad. vzhledu, zajištěný,
hledá elegantní, domi−
nantní paní. Na krásné
chvíle i život. Souznění
duší. Horšovskotýnsko.
Pište
SMS.
Tel.:
607293848. RR 90042
SAMOTA je pro samotá−
ře, partnerství je pro dva,
pojď, zkusíme to znova.
Já 46letý ze Sušicka s tel.
č. 723252803. RR 90052
44LETÝ muž hledá neza−
danou štíhlejší ženu na
vážné seznámení, Do−
mažlicko + okolí. Tel.:
723923750. RR 90055
POHODOVÝ, štíhlý 47/
168/65 kg hledá štíhlou
dívku, ženu i starší, která
je taky sama a chybí ji ně−
žný dotek, pohlazení
a hezké popovídání u ká−
vy, můžu namazat i záda.
Uvítám dlouhodobý přá−
telský vztah, schůzky bez
narušení soukromí, piš
kdykoliv na mobil. SMS,
tel.: 722512502 – Klatovy
a okolí, DO, Sušice, HOR.
RR 90075
HLEDÁM hodnou ženu
štíhlé postavy. Já 55/
170/70. Tel.: 721050036.
RR 90076
MUŽ 177/75/46 hledá
pohodovou ženu štíhlé
postavy na milenecký ne−
bo vážný vztah. Klatov−
sko. PS: Najdu? Tel.:
703500341. RR 90084

NEKUŘAČKA hledá příte−
le 75−80 let, který je také
sám. Z PM a okolí. Mám
ráda přírodu, cestování,
zahradu. Odpovědi zasí−
lejte do redakce pod
č. inz. PM 190001. Zn.
Spolehlivá
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HLEDÁM muže pro spo−
lečný život, tolerantního,
upřímného, nekuřáka, re−
kreačního sportovce, který
se rád toulá nejen po ho−
rách. Jsem štíhlá 60/170.
Klatovy a okolí – není pod−
mínkou. Odpovědi prosím
písemně do redakce. RR
90070
VĚŘÍM, že touto cestou
potkám sympatického
muže, se kterým najdeme
společnou radost třeba
při turistice, na lyžích, na
památkách, časem snad
i v denních povinnost a roli
prarodičů. Budu velmi po−
těšena, pokud mi do redak−
ce upřímně odpoví pán
vyšší postavy kolem 60 let.
Děkuji. RR 90083

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 190030
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 190061
PRODÁM Škoda Fabia 1.2
HTP Elegance, 47 kW,
11/2005, 2. majitel, 184
tkm, r. 2017 GO motoru
a nová baterie, manuální
klimatizace, tažné zařízení,
4ks ocel. disků a zimní
pneu. Cena 38.000 Kč,
Sušice, tel.: 606740175.
RR 90006
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
90048
PRODÁM zimní kola
215/65 R16 na Volkswa−
gen, Škoda. Koupím elek−
trické
kolo.
Tel.:
603235358. RR 90056
KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS od−
povím 603535061.

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá−
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 190013
NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně země−
dělské drenáže, terénní
a zahradní úpravy. Dále
nabízím ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až
na 55 Kč/t. Plzeň, Kla−
tovy.
Přeštice.
Tel.
603383211, 604867469.
PM 190034

ÚČETNICTVÍ
Klášterková,
tel. 721

943 234

RR 80609

TRÁPÍ Vás hrozící exe−
kuce nemovitosti. Bojíte
se, že přijdete o majetek.
Vše se dá řešit, nikdy ne−
ní pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zana−
lyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důle−
žité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
190039
ZAPŮJČÍM štípačku dře−
va – 9 tun síla, svislá, až
1,2 délka polen. Cena
450 Kč za 1 den, při více
dnech 350 Kč/den. Kauce
5.000 Kč. Domažlice. Tel.:
727822581. RR 90011
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STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. 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 pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
190040
HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ce−
ny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190041
JIRKA 46 let, nabízím
masáž celého těla za 300
Kč. Domažlice. Volej tel.
722926584. RR 90026

!
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KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.
PM
190042
PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazová−
ní, štukování, malování,
rekonstrukce bytového
jádra, bourací práce, ob−
klady, dlažby a další prá−
ce dle domluvy. Plzeň−
sko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399. RR
90004
KLÁŠTERKA – revize ko−
mínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 90005
SPOLEČNÍK pro ženy.
Plzeňsko a okolí. Tel.:
723930175. RR 90012
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
608117789. RR 90044
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 90062

DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy.
Tel.: 704089056 – volat
kolem 20. hod. RR 90064

l
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DARUJI celkem 41 knih
autorů H. Sienkiewicz,
A. Dumas, V. Hugo, A.
Jirásek, M. Solochov, L.
N. Tolstoj. Volejte prosím
mezi 8–10 hod. Tel.:
606907141. RR 90078
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Ihned vyplácíme 2000−
8000 kč! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h,t.:
605760958. KŘI PM
190022

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odveze−
me a vše potřebné rych−
le vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje,
nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
190058

tel.: 377 221 996, 377 221 764

ZDRAVÍM příjemné pány
sexu chtivé. Tento měsíc
krásná slevička. Pohledná,
štíhlá, ale vnadná v dis−
krétním bytečku. Od 9 do
17 hod., tel: 603773286
KŘI PM 190059
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 190063

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 4. 3. 2019
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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
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

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 21. února 2019
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