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Vážení čtenáři, rádi bychom vás upozornili na změnu adresy
naší redakce. Od dnešního dne sídlíme v Purkyňově ulici číslo
22, Plzeň. Ostatní kontakty zůstávají stejné. Tady je jednodu−
chý plánek, kde nás najdete.

Ročník: 19

2019

Sportmanie se blíží
Milí čtenáři, i letos bude Plzeň patřit Sportmanii, a to konkrétně od 17. srpna.
Dovolte mi proto, abych Vás na ni co nejsrdečněji pozval.

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

Sportmanie vychází z Olym−
pijského parku 2016 a navazuje
na předchozí úspěšné ročníky
s celkovou návštěvností přes
200 tisíc lidí za tři roky. Město
Plzeň se Sportmanií snaží ze−
jména rodinám s dětmi zpříjem−
nit konec prázdnin a nabídnout
jim možnost vyzkoušet ne−
spočet spor tovních aktivit.

V letošním roce na Vás čeká
nově například atraktivní la−
nový park nebo stanoviště
s vir tuální realitou. Každý
den bude věnován někte−
rému z městských
obvodů. Na za−
hájení v sobotu
17. srpna se
pak budete

moci potkat s mladou
youtuberkou a muser−
kou Mínou, která je
velmi populární mezi
mladými lidmi, připra−
veno je adrenali−
nové vystoupení
a taneční průvod
věnovaný oslavě
100 let narození

cestovatele a plzeňského rodá−
ka Miroslava Zikmunda. I letos
jsme pro děti připravili originální
medaile, které mohou za své
výkony získat. Věřím, že Vám
Sportmanie Plzeň nabídne po
celých devět dní skvělé zážitky,
a přeji si, abyste byli spokojeni.
Martin Baxa,
primátor města Plzně

Nové cyklostezky
Téměř kilometrový úsek cyklostez−
ky vznikne na výjezdu z Rokycan,
kde zatím cyklisté musejí jet po
frekventované silnici, než se napo−
jí na asfaltovou stezku u sádek, jež
je dovede až pod dálniční most.
Prodloužení cyklotrasy s označe−
ním RT3 u západního okraje Roky−
can může začít. Stavební firma už
podepsala smlouvu na její vybudo−
vání, stavba a osa cyklo−
stezky je vytyčená a zhoto−
vitel stavby si vyřizuje pře−
chodné dopravní značení
a další potřebná povolení.
V srpnu začne samotná
stavba. Akce vyjde na 5,7
milionu korun.
Nový úsek bude široký tři
metry, umožní smíšený
obousměrný provoz cyklistů
a chodců a naváže na mezinárodní
cyklotrasu RT3. Přímo v Rokyca−
nech bude navazovat na vybudo−
vanou východní část mezinárodní
cyklotrasy, začátek bude u kruhové−
ho objezdu v Plzeňské ulici a konec
při nadjezdu II/605 nad železniční
tratí Plzeň – Praha.
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Nová cyklotrasa značně zvýší bez−
pečnost cyklistů i chodců a zároveň
zkvalitní silniční provoz na dotčeném
úseku silnice II/605. Součástí projek−
tu je veřejné osvětlení a středový
zpomalovací ostrůvek, tzv. brána do
obce. Stavba bude hotová do konce
letošního roku, příští rok pak u ní ne−
chá radnice vysadit tři desítky stro−
mů a podélný pás keřů.

Na stavbu za necelých šest milio−
nů korun včetně DPH získal dobro−
volný svazek obcí Horní Berounka
dotaci přes 4,3 milionu korun.
Zbývající část uhradí členové svaz−
ku, podíl Rokycan bude 960 tisíc
korun vzhledem k tomu, že budova−
ná část leží v katastru města.
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Střípky
z Plzně
Plzeň myslí
na sociální služby
Radní města Plzně schválili vy−
hlášení dotačního programu Kofi−
nancování sociálních služeb pro
rok 2020. Jeho cílem je poskyt−
nutí dotací na zajištění provozu
základních druhů a forem sociál−
ních služeb na území města
Plzně, včetně dotací na zdravotní
péči v pobytových zařízeních
a služby fakultativní. Předpoklá−
daný objem prostředků vyčleně−
ný pro rok 2020 je garantován
v minimálně stejné výši jako le−
tos, tedy 42 miliony korun.
O dotaci mohou žádat fyzické
a právnické osoby s trvalým byd−
lištěm nebo sídlem na území
České republiky, jež poskytují so−
ciální služby na základě zákona
o sociálních službách v platném
znění. Žádat lze o dotaci pouze na
sociální službu, která je zařazena
do sítě sociálních služeb Plzeň−
ského kraje nebo do základní sítě
Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky. Výjimkou
jsou nově vzniklé sociální služby,
ale jen v případě, že byla schvále−
na její potřebnost, tedy korespon−
dují se schválenými koncepčními
materiály města Plzně.

Zemědělské
mikrofirmy
získají peníze
Letos poprvé vyhlásil Plzeňský
kraj dotační program nazvaný
„Podpora zemědělské činnosti
v Plzeňském kraji 2019“. V jeho
rámci tak bude rozdělena celkově
částka ve výši 2 149 439 Kč
a obdrží ji 18 žadatelů.
„Program je určen především
pro malé rodinné firmy a mikro−
firmy. Jde hlavně o možnost
investovat peníze například do
různých oprav a podobných akcí.
Maximální možná částka pro
jednoho žadatele je stanovena
na 200 tisíc korun,“ upřesnila
radní pro životní prostředí Radka
Trylčová.
Před uzavřením těchto veřej−
noprávních smluv musí žadatelé
doložit prohlášení, že splňují kri−
téria definice mikropodniku.
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Ostende se rozšíří, přibydou
i pobytové louky
Novou podobu získá v budoucnu
největší pláž Velkého Boleveckého
rybníka a její okolí Ostende. Studie
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně navrhuje nahradit staré do−
sluhující stavby novými, dále chce
rozšířit samotnou pláž a pobytovou
louku a upravit pobytové terasy.
„Jsem za tento projekt velice
rád. Oblast Boleveckých rybníků je
stále vyhledávanější rekreační loka−
litou a naším cílem proto je nadále
toto území rozvíjet. Chceme přede−
vším komfortnější podmínky pro
návštěvníky,“ uvedl primátor města
Martin Baxa.
„Revitalizace Ostende vychází ze
současné podoby, kdy se jednotlivé
objekty ve volné areálové struktuře
orientují k Velkému Boleveckému
rybníku a navazují na promenádní

cestu vedoucí po severní hraně ryb−
níka. Studie navrhuje vytvořit místo
;s kvalitními přírodními plochami
a plochami pro rekreaci a sport
místních obyvatel i návštěvníků z ji−
ných částí města,“ řekl technický
náměstek primátora Pavel Šindelář.
Nevyhovující zastaralé objekty
by mohly nahradit nové budovy

s občerstvením, převlékárnami
a sprchami. Stávající pláž by se
měla rozšířit. Studie také počítá
s úpravou teras, pobytové louky,
rozšířením nabídky služeb a záze−
mí pro návštěvníky či doplněním
mobi liáře, jako jsou lavičky, od −

„Pro zpříjemnění pobytu návštěv−
níků při břehu rybníka je navrženo
nahradit nynější torzo teras takzva−
nými pobytovými schody, které
umožní pohodlný přístup k vodě
a zároveň se dají využít jako plocha
pro odpočinek a posezení s výhle−

padkové koše a stojany na kola.
Celý prostor bude provázán sítí
cest s dostatečným prostorem
pro chodce i cyklisty. Nejnovější
stavba – Point na pláži Ostende
by zůstala zachována, podobná
stavba by mohla vzniknout v zá−
padní části Ostende ve směru
od Bolevce.

dem na vodní hladinu. Na tyto scho−
dy by pak navazovalo nové ponto−
nové molo, které by na rozdíl od to−
ho současného umělo reagovat na
změny výšky hladiny rybníka. V plá−
nu je i rozšíření samotné písčité plá−
že a travnaté pobytové louky,“ dopl−
nila ředitelka Útvaru koncepce a roz−
voje města Plzně Irena Vostracká.
Na nové dřevostavby bude navazo−
vat prostor pro posezení, dětské
i street workoutové hřiště nebo hřiš−
tě pro beach volejbal.
Studie řeší i úpravu pláže pod Bílou
Horou a její okolí. Tam navrhuje na−
hradit současný nevhodně umístěný
stánek s občerstvením stánkem no−
vým, který bude doplněn o toalety
pro návštěvníky, jež zde v součas−
nosti chybí. Okolí stánku by doplnila
nová terasa s výhledem na Velký
i Malý bolevecký rybník.

Vejprnický potok má zelenou
Území, kterým se zabývá studie re−
vitalizace, se nachází v údolí Vej−
prnického potoka, jež tvoří rekreač−
ní zázemí zejména pro obyvatele
z blízkého sídliště Skvrňany a při−
lehlé části Slovanského údolí. Do
studie byla zapracována i řada pod−
nětů občanů, kteří mohli k tématu vy−
plnit dotazníky i se zúčastnit veřejné−
ho projednání studie. Už letos město
začne s intenzivnější údržbou území.

Studie obsahuje mimo jiné kon−
cept rozvržení údolí s rozčleněním
míst, kde by bylo vhodné umístit od−
dychové zóny, dále také obyvateli
žádané stezky pro pěší i pro cyklisty.
Navrhuje i prostor vhodný pro poby−
tové louky, jezírka nebo mokřady.
Chybět nebude altán, dětské hřiště
s blízkým ovocným sadem či tak−
zvané „Robinsonádní hřiště“ tema−
ticky laděné do známého příběhu.
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V údolí by podle studie mohl být
i přírodní amfiteátr.
„Studie bude sloužit jako podklad
pro další stupně projektové doku−
mentace, avšak už letos by se mělo
začít s intenzivnější údržbou tohoto
území. V prvních fázích by měla re−
vitalizace probíhat především na
městských pozemcích. V případě,
že by se úpravy měly dotknout
pozemků v soukromém vlastnictví,
bude další postup projednáván
s jejich majiteli,“ doplnil technický
náměstek Pavel Šindelář.
Plzeňský rozhled 8/2019
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REALITNÍ
PORADNA
SKLEPNÍ KÓJE
Dobrý den, koupil jsem byt od
majitele, jehož zastupovala rea−
litní kancelář. V inzerátu byla
k bytu uváděna sklepní kóje. Při
první prohlídce realitní makléř
neměl klíče, tak jsem ji neměl
možnost vidět. Později mě infor−
moval, že sklepní kóje jsou v re−
konstrukci, stejně jako celý ba−
rák. Byt jsem koupil s tím, že na
smlouvě mám uvedené právo
k užívání sklepní kóje. Ani při
předání bytu mě makléř neuká−
zal prostory sklepů, protože ne−
měl klíče. Dohodli jsme se, že
se domluvím s SVJ. No jaké by−
lo mé překvapení, když mi před−
seda SVJ sdělil, že sklepní kóje
nejsou, žádný z bytů je nemá
a ani není v plánu je vystavět,
jak mi tvrdil makléř. Makléř sa−
mozřejmě teď tvrdí, že jsem si
měl u SVJ tyto skutečnosti ově−
řit. Což je asi pravda, ale i on
má přeci povinnost mě informo−
vat o správném stavu věcí, když
se ho zeptám, což podle mého
neučinil a vědomě klamal. Na−
víc já měl snahu ten sklep vidět,
on ale vždy našel nějakou vý−
mluvu. Mohu se nějak bránit?
On i majitel samozřejmě všech−
no popírají a komunikace s nimi
nikam nevede. Mám inzerát,
kde je kóje tučným písmenem
uvedena. Mám rezervační
smlouvu, kde je napsáno, že
součástí prodeje je kóje v re−
konstrukci, mám kupní smlouvu,
kde je napsáno, že s bytem ku−
puji i právo na užívání sklepní
kóje. Nikde není zmíněno, že je
ta kóje jenom „jako“. Děkuji za
případné info V. K.
Dobrý den, pokud je tomu tak, jak
píšete, pak se bezesporu jedná
o porušení smlouvy kupní ve
smyslu vadného plnění smlouvy,
kdy prodávající tvrdí skutečnosti
a smluvně ji stvrzuje, které se
však nezakládají na pravdě. V ta−
kové situaci můžete požadovat
náhradu majetkové škody, která
Vám tímto jednáním byla způso−
bena ve formě přiměřené slevy
z kupní ceny. Je na posouzení
znalce, aby vyhodnotil výši škody,
která Vám zatajením neexistence
sklepa byla způsobena. Doporu−
čuji obrátit se na advokáta, který
pro případné vymáhání škody se−
píše občanskoprávní žalobu.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Děti pomohly Zdravínkovi
Znáte skřítka Zdravínka? Je to hlav−
ní postava knihy Zdravínkovo kníž−
kohraní a je průvodcem dětí ve
Fakultní nemocnici Plzeň už dva
roky. Skřítek se narodil 1. června
2017 na Mezinárodní den dětí,
3. června byl pokřtěn na Dětském
dni s FN Plzeň a za tu dobu pomohl
zpříjemnit a zkrátit čas dětem v am−
bulancích nebo hospitalizovaným.
V říjnu téhož
roku byly pře−
dány první kníž−
ky, vystřihován−
ky, malovánky,
stolní hry a dal−
ší pracovní listy
do rukou vrch−
ních sester všech dětských oddělení
FN Plzeň. Od dubna 2018 můžete
potkat jeho postavu a jeho kamará−
dy Hajánka a Ospalku ve formě sa−
molepek téměř v každém výtahu,

na chodbách a v dětských ambulan−
cích a lůžkových odděleních.
V lednu 2019 získal projekt Zdra−
vínek 100 tisíc korun jako výtěžek
sbírky Díky dětem. Z poskytnutých
peněz, které vybíraly děti na různých
akcích, byly vytištěny 4 tisíce
knih pro malé pacienty, kteří jsou
hospitalizováni na různých klini−

kách. Kromě knížek při−
nesl Zdravínek do ne−
mocnice i další krásné
předměty, které zpříjemní chvíle če−
kání v nemocnici.
Zdravínkovo knížkohraní je kniha
pro děti od spoluautorek Dany
Křiváčkové a Dany Packanové
z tvůrčí skupiny Darda. Obsahuje
pohádky, hádanky, omalovánky,
úkoly, písničku a stolní hru. Více
informací: www.skritekzdravinek.cz

Malí strážníci zakončili svůj „výcvik“
V Obřadní síni plzeňské radnice se
sešli „Malí strážníci“ na závěreč−
ném slavnostním zakončení, při
němž byly děti pomyslně pasovány
na malé strážníky a obdržely absol−
ventský list a odznak. Tento zájmový
kroužek připravuje už čtvrtým ro−
kem Městská policie Plzeň ve spo−
lupráci se Střediskem volného ča−
su, dětí a mládeže RADOVÁNEK.
Kroužek je součástí projektu zamě−
řeného na bezpečnost a prevenci dětí.
Během školního roku, kdy kroužek
navštěvovaly, se naučily pomáhat
ostatním, základy první pomoci, ale
i to, co s nalezenou nebezpečnou vě−

cí, například injekční stříkačkou, jak se
správně chovat k nalezené munici ne−
bo při zacházení se zábavní pyrotech−
nikou. Učily se být lepšími účastníky
silničního provozu, vyvarovat se ná−
strahám internetu a spoustě dalších
zajímavých a užitečných věcí. Mohly
zavítat rovněž mezi své velké kolegy na
služebnách městské policie a navštívily
pracoviště některých složek IZS.
„Velká gratulace vám, holkám,
klukům, strážníkům, našim malým
strážníkům, velké poděkování vám,
rodičům, poděkování paní ředitelce,
jejímu kolektivu, celému Radovánku
a těším se na příští léta, že budeme

v tomto úspěšném projektu pokra−
čovat“, pronesl k přítomným radní
pro oblast bezpečnosti Martin
Zrzavecký.

Realitní poradnu sponzoruje
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699 000 Kč

550 000 Kč
Chata 1+kk (397 m2), Plzeň – Bukovec
Nabízíme rekreační chatu na vlastním pozemku o celkové výměře
397 m2 v obci Plzeň, část obce Bukovec v okrese Plzeň – město.
Chata je dřevěná s betonovými základy, dispozičně řešena jako
1+kk a je v dobrém udržovaném stavu. Topení lokální na tuhá pali−
va, suché WC, elektřina: nový sloupek na pozemku, voda ze společ−
né studně cca 20 metrů od chaty. Chata se nachází v blízkosti lesa,
nedaleko řeky a i přesto v blízkosti MHD. Přístup k chatě zajištěn po
zpevněné cestě. Vlastní podíl na přístupové cestě je součástí kupní
ceny. Velmi zajímavá nabídka k relaxaci.
& 734 319 301

G

2 099 000 Kč

Stavební pozemek (459 m2),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek. Přístup
k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré
v komunikaci u pozemku. Pro připojení k inženýrským
sítím nutno zaplatit poplatek 230.000,− Kč ve prospěch zři−
zovatele inženýrských sítí. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme!
& 734 319 302

D

2 199 000 Kč

Byt 2+kk (45 m2), Vrchlického ul.,
Plzeň

2+1 (58 m2), ul. Elišky Krásnohorské,
Plzeň

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v osobním vlastnictví
a nachází se v 4. patře (posledním) cihlového domu bez
výtahu který bude vybudován v roce 2026. Byt je po kom−
pletní rekonstrukci (podlahy, elektřina v mědi, nový kotel).
Okna bytu jsou orientována do klidného vnitrobloku.
Fond oprav 1.632,− Kč.
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 58 m2
v Plzni, ul. Elišky Krásnohorské. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se v 7. patře panelového domu. Byt je po velmi
zdařilé kompletní rekonstrukci (bytové jádro, podlahy, elektři−
na v mědi). Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. K bytu náleží sklepní koje a lodžie v mezipatře.
Fond oprav 1.153,− Kč.
V okolí veškerá občanská vybavenost
& 734 319 302

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

Plzeňský rozhled 8/2019

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

G

899 000 Kč
2

C

1 799 000 Kč

RD 2+1 (1070 m ), Roupov, okr. Plzeň−jih

Byt 2+1/L (65 m2), ul. Pod Ohradou, Rokycany

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1070 m2
v obci Roupov, okr. Plzeň−jih. Dům má dispozici 2+1 a je
částečně podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380 V, obecní kanalizace, topení: lokální TP. Na po−
zemku se dále nacházejí chlévy a prostorná stodola.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. Ukazatel energetické náročnosti:
Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji pěkný byt 2+1. Byt se nachází ve třetím
patře panelového domu, který prošel revitalizací (zateplení, fa−
sáda, střecha, plastová okna, nový výtah). Byt je v udržo−
vaném stavu. K bytu náleží sklepní koje o velikosti 2,88 m2
v suterénu domu a uzamykatelná lodžie v mezipatře, patřící
pouze k prodávanému bytu o velikosti 5,20 m2. Fond oprav
2.113,− Kč. Bezproblémové parkování. V okolí veškerá občan−
ská vybavenost. Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

2 250 000 Kč
St. pozemek (1.437 m2), Nebílovy,
okr. Plzeň – jih

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1.437 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Nebílovy, 14 Km od Plzně.
Dle ÚP plochy bydlení. IS: elektřina 230/400 V, obecní vodovod,
obecní kanalizace. K pozemku vede zpevněná přístupová ko−
munikace. Pozemek se nachází na velmi klidném místě s nádher−
ným výhledem na Radyni a lesy. Dostupnost do centra Plzně do
15ti minut. Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá investi−
ce. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi
a zdarma pomůžeme.
& 734 319 301

G

Nabízíme rodinný dům, nyní využíván jako ubytovna pro pra−
cující. Rodinný dům se nachází v centru obce Skviřín, neda−
leko obce Bor. Dům prošel částečnou rekonstrukcí v roce
2018 (nově vybudováno topení – tepelné čerpadlo, plastová
okna, výmalba, koberce, interiér + kompletně a nově vyba−
veno). V domě je k dispozici 5 pokojů. V 1.NP se nachází ku−
chyně, společenský pokoj, pokoj se třemi lůžky, WC, koupel−
na. V 2.NP se nachází 4 třílůžkové pokoje. Každý pokoj má
své sociální zázemí. Dále prostor k parkování aut pro nájem−
níky a dále garáž a stodola.
& 734 319 301

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

3 300 000 Kč

RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov

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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Junák opraví klubovnu
Smlouvu o přidělení dotace na
rekonstrukci klubovny podepsal
hejtman kraje Josef Bernard
a Martin Pompl, vedoucí střediska
Junák – český skaut, středisko
Prácheň, z.s. Plzeňský kraj poskyt−
ne na opravu klubovny dotaci ve
výši 167 900 korun.
„Klubovnu pro děti chceme re−
konstruovat tak, aby byla bezpeč−
nější, funkčnější a také útulnější pro
děti. Rekonstrukce bude zahrnovat
především hydroizolaci, abychom
do budoucna objekt ochránili před
vlhkostí, což způsobilo současný
nevyhovující stav budovy,“ vysvět−
luje vedoucí střediska Martin Pompl
s tím, že součástí oprav bude také

oprava vytápění a elektroinstalací.
Klubovna leží na okraji tzv. Panské
zahrady a slouží jako zázemí nejen
pro akce střediska Prácheň, ale
konají se zde například hasičské
soutěže nebo divadelní přestavení.
„Všem organizátorům akcí poskytu−
jeme prostory klubovny bezplatně,
stejně tak klubovnu využívají k pře−
spání jiné dětské nebo vodácké
organizace,“ dodává Pompl.
Celkové náklady na rekonstrukci
klubovny činí 223 885 korun, dota−
ce Plzeňského kraje pokryje 75 pro−
cent částky. Dále se na financování
podílí město Horažďovice, na jehož
území klubovna leží, a další subjekty
a firmy.

Dožínky Plzeňského kraje v Milínově
nabídnou Anetu Langerovou i farmářské trhy
Tradiční oslavy ukončení sklizně
a poděkování za úrodu pořádá Pl−
zeňský kraj již po deváté. Tentokrát
v sobotu 7. září 2019 od 10:00 ho−
din na Farmě Moulisových v Milí−
nově na jižním Plzeňsku.
Novinkou letošního ročníku je
propojení Dožínek Plzeňského kraje
s Plzeňskými farmářskými trhy, kte−
ré organizátoři pro tento den pře−
místí z náměstí Republiky v Plzni
právě do Milínova. Z Plzně a vlako−
vého nádraží v Nezvěsticích do Mi−
línova bude zajištěna bezplatná
kyvadlová doprava. První spoj poje−
de ze Sadů Pětatřicátníků v Plzni
v 9:00 hodin a z vlakového nádraží
v Nezvěsticích v 9:40 hodin.
Ani tentokrát nebudou chybět
ochutnávky oceněných Regionál−
ních potravin Plzeňského kraje,
ukázky dožínkových tradic a zvyk−
lostí v podání Folklórního souboru
Rokytka Rokycany a mnoho dalších
doprovodných aktivit v rámci celého
dne. V Milínově se seznámíte s tra−
dičními českými řemesly a uvidíte
ukázku práce Bednářů Plzeňského
Prazdroje. Navštívit můžete výstavu
zemědělské a zahradní techniky,
8

která ke sklizni neodmyslitelně patří,
ale i na výstavu drobného zvířectva
ČSCH ZO Nezvěstice.
V kravíně v Milínově budou již
od 10 hodin k vidění ukázky dožín−
kových vazeb, tradiční zdobení koní
a vozů. Chybět nebude již tradiční
dožínkový průvod obcí až na farmu
Moulisových. Zde dožínkové slav−
nosti symbolicky vyvrcholí: ženci
předají hejtmanovi Plzeňského kraje
Josefu Bernardovi, jakožto hospo−
dáři, dožínkový věnec a farmář
Pavel Moulis převezme dožínkovou
kytici. Od tohoto okamžiku vypukne
dle tradice dožínková veselice na
počest zakončení sklizně.
Farma Moulisových bude také mís−
tem, kde si ocenění přeberou regio−
nální farmáři a zemědělci. Den zpestří
svým vystoupením Folklórní soubor
Rokytka Rokycany. Ve 13:00 hodin
se obcí rozezní zpěv Anety Langerové
a poté vystoupí kapela Šumaři a pro−
gram završí kapela PF Band.
Vstup na akci je ZDARMA.
Podrobný program a trasu
dožínkového průvodu najdete
na webu www.plzensky−kraj.cz.
Těšíme se na vás v Milínově!

Sběrný dvůr bude i na Slovanech
V nevyužívaném areálu na křižo−
vatce ulic U Seřadiště a Na Bořích
na Slovanech začalo město Plzeň
stavět nový sběrný dvůr.
Stavba má být dokončena do
šesti měsíců. Náklady na projekt
činí 29,85 milionu korun bez DPH,
je financován z fondu soudržnosti
Evropské unie, z Operačního
programu Život−
ní prostředí. Jde
o další pro−
jekt z konceptu
Smart City Pl−
zeň, jehož cílem je
zkvalitňovat život
obyvatel a návštěvní−
ků krajské metropole.
„V městském obvodě Plzeň 2 –
Slovany dosud není v provozu žád−
ný sběrný dvůr odpadů, který by
byl v majetku města. Věřím, že
existence nového objektu usnadní
lidem možnost, jak se ekologicky
zbavit domácího, rozměrného i ne−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

bezpečného odpadu, a mimo jiné
tak přispěje i k větší čistotě ve
městě,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa.
Nový sběrný dvůr Na Bořích bude
zaujímat plochu zhruba 3100 metrů
čtverečných obehnanou dva metry
vysokým neprůhledným plotem. Ve

sběrném dvoře
bude stát pod přístřešky
s ocelovou konstrukcí 23 velkoobje−
mových kontejnerů pro různé druhy
odpadu, budou zde umístěny dvě
mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny
a buňka pro obsluhu s hygienickým
zázemím. Součástí dvora je i EKO
sklad pro shromažďování nebezpeč−
ných odpadů. Celý prostor budou
monitorovat kamery.
Plzeňský rozhled 8/2019

Záchranáři zkoušejí
moderní nanotechnologie
Krajští zdravotničtí záchranáři apli−
kovali na dva ze sanitních vozů ná−
střik polymerní látkou na bázi nano−
technologií. U jednoho z vozů byl
zkušebně ošetřen interiér, u druhé−
ho exteriér.
Povrch ošetřený
nano−ochranou po−
kryje ultra tenká se−
parační vrstva, kte−
rá dlouhodobě od−
puzuje vodu, nečis−
toty, olej i jiné kapa−
liny, přičemž ho ne−
uzavírá a umožňuje
mu „dýchat“. Pro
představu se jedná
o vrstvu v řádu jed−
né tisíciny tloušťky
lidského vlasu! Voda, nečistoty, řa−
sy, mech aj. neproniknou do hlub−
ších struktur materiálu, čímž se vý−
razně sníží náklady a pracnost při
následné běžné údržbě a něko−
likanásobně se zvýší životnost da−
ného povrchu. Nástřik vydrží při−
bližně jeden rok v závislosti na způ−
sobu používání.

Všechny používané látky jsou
zdravotně nezávadné, biologicky
odbouratelné a šetrné k životnímu
prostředí. Hlavními přínosy jsou vi−
ditelné zpevnění ošetřeného po−
vrchu, nepřilnavost nečistot, UV
Plzeňský rozhled 8/2019

ochrana, antibakteriální ochrana či
velmi snadná údržba, čištění a úklid
za použití minimálního množství čis−
ticích prostředků. Zdravotničtí zá−
chranáři pak ocení zejména snížení
rizika přenosu na−
kažlivých chorob.
„Aplikace má−
me testované ve
Státním zdravot−
ním ústavu ČR,
který prokázal
úbytek bakterií
o 98 % po uply−
nutí 24 hodin,
a to i u velmi na−
kažlivých nemo−
cí,“ zdůraznil Filip
Svoboda, proku−
rista společnosti NANOPLM+ s.r.o.,
která záchranářům sanitky ošetřila.
Pokud se krajským zdravotnic−
kým záchranářům moderní nano−
technologický nástřik osvědčí, bu−

dou jej aplikovat na další sanitní
vozy. „Během dvou posledních de−
setiletí pokrok ve zdravotnictví ne−
uvěřitelně poskočil. Zdravotničtí zá−
chranáři používají nejmodernější
automobily, zdravotnickou techniku,
IT technologie i mobilní aplikace.
Nano technologiím patří budouc−
nost, takže vítáme, že je můžeme
i v našem oboru vyzkoušet,“ konsta−
toval ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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:
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.

EU pomohla prezentovat
nepomuckého malíře
Přesně před deseti lety začala re−
konstrukce rodného domu Augus−
tina Němejce v Nepomuku, kterou
z většiny financovala Evropská
unie prostřednictvím Regionálního
operačního programu (ROP) Jiho−
západ. Téměř 25 milionů korun tak
pomohlo obnovit památku, která
dnes slouží zejména jako muzeum.
Od roku 2010 může veřejnost
navštívit rodný dům nepomuckého
rodáka, malíře Augustina Němejce.
Po náročné rekonstrukci vznikla
v domě umělcova galerie s několika
desítkami jeho výtvarných děl.
Zároveň byl vytvořen prostor pro
konání menších kulturních akcí –
koncertů, výstav nebo divadelních
představení. K těmto účelům slouží
citlivě zrekonstruovaný prostor pů−
vodní stodoly i upravené nádvoří
domu s pódiem. V podkroví je
ateliér pro výtvarné kurzy a menší
prostor určený pro semináře,
workshopy či přednášky.

„Dům se stal vyhledávaným turis−
tickým cílem a pomohl zvýšit ná−
vštěvnost Nepomuku. Veřejnost se
tak může seznámit s životem i dílem
tohoto autora, který namaloval na−
příklad oponu plzeňského divadla
J. K. Tyla. Její reprodukci a mnoho
dalších děl, dokumentů a předmětů
z jeho života lze obdivovat v pozoru−
hodné galerii v jeho rodném domě,“
uvedl předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad a ná−
městek hejtmana Plzeňského kraje
Ivo Grüner.
Celoživotní dílo, které po sobě za−
nechal Augustin Němejc, je prolnuto
především venkovskou tématikou
Plzeňska, i když rozsah jeho díla je
mnohem širší a pestřejší. Dům z po−
čátku 19. století, v němž se mistr
narodil, soustřeďuje mimořádnou
kolekci Němejcových děl, která jsou
prezentována veřejnosti formou
stálé expozice.
n n n

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.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

POZOR NOVINKA
1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Stále přijímáme žáky
na denní i dálkové studium všech oborů
pro školní rok 2019/2020.
Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Dvojí zážitek v jízdárně
Světce u Tachova
V neděli 25. srpna od 15.00 hodin
se můžete těšit na chlapecký sbor
Bonifantes – 4. koncert hudeb −
ního festivalu Dveře jízdárny
dokořán 2019.
Tento mužský a chlapecký sbor
reprezentuje Českou republiku na
světových scénách vč. La Scala
v Miláně. Sbor získal desítky zlatých
medailí, řadu titulů absolutního ví−
těze soutěže a několik zvláštních
cen poroty. Sbormistr – Jan Míšek.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Druhým neméně skvělým zážit−
kem bude závěrečný koncert tohoto
hudebního festivalu, a to v neděli
8. září od 15.00 hodin, kdy tady vy−
stoupí PAVEL ŠPORCL & GIPSY
WAY ENSEMBLE. Housle a cimbá−
lová muzika rozezní virtuózní cikán−
ské, maďarské a ruské lidové sklad−
by, ale i populární klasické kompozi−
ce se sázkou na nevšední technic−
kou vybavenost a osobitost primáše
Pavla Šporcla.
Plzeňský rozhled 8/2019

Máte doma staré šperky a nevíte
co s nimi? Potřebujete peníze?

PŘIJĎTE K NÁM DO ZLATÉ BANKY!
Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu ji−
nak je tomu u šperků. Staré šperky
mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou hodno−
tou. Takové zlato není vhodné k drže−
ní jako domácí rezerva ani není vhod−
né ho nakupovat jako investici, pakli−
že se nejedná o náročné šperky,
např. s drahými kameny. Staré

zlato lze velmi dobře zpeněžit ta−
ké v Plzni u solidní instituce, a to
ve Zlaté Bance. Paní Strnadová
se to dozvěděla od své známé,
která se jí zmínila o nás.
Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po prarodičích,
několikero rozbitých náušnic a stříbr−
nou minci. Netroufala si je prodat, ale
zašla k nám, aby si udělala předsta−
vu, jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán ozná−
mil, že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem
váhala, ale nakonec jsem do toho šla.
Když teď někde slyším, že se někdo
bojí nebo neví, kde prodat zlato nebo
stříbro, velice ráda se mu zmíním
o možnosti prodeje ve Zlaté Bance.“
Jak vidíte, i z drobností, které Vám
leží doma, můžete získat nemalé

Plzeňský rozhled 8/2019

peníze, kterými si můžete vylepšit ro−
dinný rozpočet a třeba si něco koupit,
po čem již delší dobu toužíte, nebo
udělat radost svým blízkým. Přijďte
k nám a nechte si cenu Vašich šper−
ků, mincí i jiných předmětů ze zlata či
stříbra ocenit. Obslouží Vás ochotný
a odborně proškolený personál. Ne−
váhejte a přijďte se přesvědčit ke

skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjištěním
ryzosti kovu.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Úklid Trash Hero se vydařil
Obklady a dlažba
zdarma do škol
Plzeňský kraj a společnost
Lassesberger uzavřely memoran−
dum o vzájemné spolupráci, díky
kterému každý rok společnost
daruje kraji obklady a dlažby
v hodnotě 300 tisíc korun. Ty bu−
dou využity při stavbách a re−
konstrukcích budov škol, které
Plzeňský kraj zřizuje.
Podpora společnosti Lasses−
berger dojednaná v memorandu
každý rok pomůže vybavit kva−
litními obklady a dlažbou jeden
z objektů, kde sídlí školy s tím,
že bude v každé rekonstruované
budově umístěna jedna speciálně
vyrobená dlaždička, která bude
obsahovat logo Lassesbergeru.

O víkendu proběhla dobrovolná
úklidová akce kolem železniční
stanice Plzeň – Jižní předměstí,
ulice Na Vršíčkách a v Břeňkově
ulici, kterou zorganizovala ne−
zisková organizace TRASH HERO
a rovněž ji podpořil třetí plzeňský
obvod. Dobrovolníků bylo celkem
deset, osm dospělých a dvě děti.
Dohromady se jim podařilo sesbí−
rat 163 kg odpadu.

Vaky budí pozornost
Zvláštní vaky jsou poslední do−
bou k vidění u stromů v rokycan−
ských parcích a ulicích. Jedná se
o takzvané Treegatory, zavlažova−
cí vaky, které slouží ke kapkové
závlaze stromů.
Jeden vak pojme až devadesát
pět litrů vody, která pak postupně
asi osm hodin zalévá strom. Tím,
že voda nestéká po povrchu, se
snižuje množství vody i frekvence
závlahy. V Rokycanech se použí−
vá prozatím desítka vaků, přemís−
ťují se podle potřeby, a tak už po−
sloužily mladým stromům napří−
klad v Parku U Plzeňské brány
nebo v Horákově ulici. A protože
se osvědčily, zvažuje rokycanská
radnice nákup dalších vaků.
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„Své děti jsem vedla k tomu, aby
nezahodily ani papírek od bonbonu.

Jsem ráda, že ve stejném duchu
vychovávají i ony své malé děti,
které přišly uklidit ‘náš Jižák’“, říká
jedna z dobrovolnic Mirka Jare −
nová, pracovnice Odboru sociál−
ních služeb a matrik ÚMO Plzeň 3.
„Smutné je, že za pouhých 15 mi−
nut jsem nasbírala plný pytel plas−
tových lahví. Ač bylo vedro přímo
pekelné, měli jsme všichni z úkli−
du skvělý pocit“, dodává.
Odpad byl vytříděn a dále odve−
zen pracovníkem ÚMO Plzeň 3 do

sběrného dvora. Nalezeny byly také
tři injekční stříkačky, které si převza−
la Městská policie Plzeň.
„Jsem rád, že existují organizace,
kterým není lhostejné životní pro−
středí a které nám pomáhají ho udr−
žovat v přijatelné míře pro všechny.
Všem dobrovolníkům patří za jejich
úsilí velké uznání a velice mne těší,
že jsou mezi nimi i naši zaměstnanci
ÚMO Plzeň 3,“ sdělil David Pro−
cházka, starosta plzeňského cen−
trálního obvodu.

Mobil jako kontrola parkovného
nahradí „botičkování“
Plzeň spustí pilotní projekt, který
mění způsob kontroly úhrady par−
kovného v nejexponovanější zóně
placeného stání A, tedy v historic−
kém jádru města.
Dvacítku parkovacích automatů
dovybaví město klávesnicemi pro
zadávání registračních značek.
Úhrada parkovného se tak bude
nově kontrolovat právě prostřed−
nictvím lustrace registrační značky.
Odpadne tak nasazování a snímání
botiček. Do budoucna se uvažuje
i o tom, že řidiči nebudou muset pla−
tit prostřednictvím automatů, ale
přes aplikaci v mobilu. Cílem je zvý−
šit počet parkujících, kteří respektují
pravidla parkování. Pilotní projekt
v historickém jádru město spustí
nejpozději 1. února 2020.
„Pro testování nového systému
kontroly navrhujeme zónu placené−
ho stání A. V ní je nyní 334 zpoplat−
něných stání ve smíšeném režimu,

tedy parkování s kartou nebo s par−
kovacím lístkem a 90 stání v ´mod−
rých zónách´, tedy pouze pro drži−
tele karet, celkem tedy 424 stání.
V této zóně půjde v parkovacích
automatech zaplatit parkovné jen
po předchozím zadání registrační
značky,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Michal Vozobule.
Pracovníci správce parkování do−
stanou tablety a chytré telefony se
speciální aplikací a v ulici načtením
registrační značky provedou kontro−
lu. V případě, že zjistí vůz, jenž nemá
zaplaceno parkování nebo překročil
zaplacenou dobu, vygeneruje sys−
tém informace pro ověření a kom−
pletaci spisového materiálu ke kaž−
dému jednotlivému případu do infor−
mačního systému správy parkování,
případ následně verifikuje městská
policie a provede ztotožnění pro−
vozovatele vozidla. Celý spis poté
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datově předá na odbor správních
činností magistrátu, který následně
obešle provozovatele vozidla výzvou
k úhradě určené částky. Celý auto−
matizovaný proces skončí buď
úhradou sankce přestupcem, nebo
zahájením správního řízení správ−
ním odborem magistrátu.
Informační systém správy parko−
vání pořídí Správa informačních
technologií města Plzně a stane se
z něj jedna ze součástí informačního
systému města. Pokud se nový sys−
tém v centru osvědčí, bude jej město
postupně rozšiřovat i na další zóny
placeného stání. Časem by Plzeň ta−
ké chtěla nabídnout lidem možnost
platby prostřednictvím aplikace v te−
lefonu bez použití parkovacího auto−
matu. To má výhodu v tom, že člo−
věk, který se zdrží a překročí zaplace−
né parkovné, nebude muset dobíhat
k automatu, ale jen prostřednictvím
aplikace si parkovné prodlouží.
Plzeňský rozhled 8/2019
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Přijď zapařit na největší festival
míchaných drinků pod sluncem!
Na premiérovém Stock Mixfestu
6. září v Plzni vystoupí
Leoš Mareš nebo Chinaski
Namíchejte si ideální koktejl z to−
ho, co neodmyslitelně patří k létu
– hudba, drinky, jídlo a zábava.
Dostanete Stock Mixfest, premié−
rový ročník festivalu, na kterém
mixážní pult neslouží zdaleka jen
k produkci hudby. Přijďte 6 září
na Božkovský ostrov v Plzni a vy−
chutnejte si skvělé drinky, jídlo ze
stylových food trucků a koncerty
hvězd v čele s Chinaski, Leošem
Marešem – DJ show nebo Mar−
tou Jandovou. Zahrají i Rybičky
48, Pavel Callta, Mydy Rabycad
a na DJ−stage DJ Buldog, DJ
Ask, Nfix&Candice nebo Petr
Říbal & Ondra Urban.
Společnost Stock Plzeň – Bož−
kov má ve svém por tfoliu více
než 70 značek lihovin a likérů
a ještě nikdy je nepředstavila
veřejnosti tak, aby si je všichni
zúčastnění mohli co nejvíce užít.
A proto přichází se Stock Mixfes−
tem, který hned ve svém prvním

ročníku nabídne nejvíce drinků,
kolik se kdy na festivalovém me−
nu v Česku sešlo, nebo kde se
pokusí barmani o rekordní flair
show s létajícími lahvemi.
Festivalový program doplní vy−
laděná nabídka jídel ze známých
českých food trucků. Všichni
dodavatelé navíc musí splňovat
podmínku ekologické likvidace
odpadů, na festivalu by se tak ne−
měl vyprodukovat žádný odpad
určený k odvozu na skládku.
Festival se koná 6. září na Bož−
kovském ostrově v Plzni, vstu−
penky jsou k sehnání u Ticket−
master, jejich cena v předprodeji
začíná na 250 Kč a zahrnuje také
jeden drink (pro mladší 18 let
pouze nealkoholický). V rámci
festivalu bude fungovat posílená
doprava od vlakového nádraží
v Plzni.
Více se dozvíte na
www.stockmixfest.cz.

Plzeň popřála svému rodákovi
Speciální sedmnáctilitrový dřevě−
ný soudek naplněný dvanáctistup−
ňovým plzeňským pivem společně
s osobním gratulačním dopisem
primátora Martina Baxy darovala
Plzeň k významnému životnímu
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jubileu zpěvákovi Karlu Gottovi.
Tento slavný plzeňský rodák si jej
osobně převzal ve čtvrtek 11. čer−
vence v Praze. Na přední straně
soudku jsou vyryta slova: Plzeň
mistrovi.

„Pan Karel Gott je díky svému ne−
únavnému úsilí a mimořádnému ta−
lentu jednou z nejvýraznějších osob−
ností naší země. Jsme si toho vědo−
mi, proto se v roce 2009 stal naším
čestným občanem. Plzeň tímto oce−
něním projevila, jak si velmi váží je−
ho úspěchů. Svým dílem významně
přispěl i k prestiži našeho města,“
uvedl primátor Martin Baxa.
Mnohonásobný držitel ocenění
Zlatý slavík a Český slavík se narodil
v Plzni 14. července 1939. V zápa−
dočeské metropoli žil s rodiči do ro−
ku 1945, poté se přestěhovali do
Prahy. Karel Gott se vyučil elektro−
montérem. V 50. letech 20. století
začal vystupovat jako amatérský
zpěvák a účastnil se pěveckých
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soutěží. Začátkem 60. let začal stu−
dovat zpěv na pražské konzervatoři.
Milníkem jeho kariéry byla nabídka
na angažmá do divadla Semafor
v roce 1962, o rok později získal
svého prvního Zlatého slavíka.
Plzeňský rozhled 8/2019

Tepelná čerpadla a ohřev teplé vody
Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chcete
dále investovat do úspory nákladů za
energie, určitě je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové vody
(TUV) s tepelným čerpadlem.
TUV ohříváme tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž od
jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme do
čerpadla přivedli. Jinými slovy, v let−
ním období tepelné čerpadlo spotře−
buje čtyřikrát méně elektrické ener−
gie než elektrický boiler.
Nemůžeme však pro ohřev TUV vy−
užít libovolný kombinovaný ohřívač.
Důležitá je velikost
teplosměnné plochy
v daném boileru.
Na místě u vás po−
soudíme, zda je
možné vaši stávající
nádrž teplé užitkové
vody použít.
Velmi oblíbené
se stali ohřívače
firmy ACV. Jedná
se o nerezové ohří−
vače konstrukce
Tank in Tank (nebo−
li nádrž v nádrži).

Plzeňský rozhled 8/2019

Vnořený vlnovcový
zásobník z nerezové
oceli je konstrukčně
proveden tak, že nedo−
chází k usazování vod−
ního kamene. Neztrácí
se proto s jeho používá−
ním instalovaný výkon
a účinnost.
Nerezová ocel a tech−
nologie proti usazování
vodního kamene jsou
i důvodem proč firma
vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.
Jaká tepelná čerpadla jsou vhodná
k těmto ohřívačům? Jsou to přede−
vším tepelná čerpadla s regulova−
ným výkonem. Dle velikosti
zásobníku a teploty ohřívané
vody se samočinně upraví
výkon a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla.
Z těchto důvodů jsme
pro vytápění a ohřev TUV
doposud nejvíce instalovali
tepelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Panasonic.

našeho posouzení, nejlépe vy−
řešit vaše vytápění a ohřev teplé
vody výrobky od značky NIBE.

U technologie vzduch – voda
díky špičkovým technickým
parametrům a přijatelné ceně
doporučujeme modely nové
generace tepelných čerpadel

PANASONIC T−CAP. Od r. 2017 insta−
lujeme nejtižší tepelná čerpadla na trhu
značky VIESSMANN.
Vytápíte dům kotlem na pevná
paliva? Blíží se otevření dalšího
kola „Kotlíkových dotací“. Množství
žádostí na instalace tepelných čer−
padel rychle přibývá. Pokud chcete
dodávku včetně zprostředkování
vyřízení dotací od nás, zavolejte
nám co nejdříve!
Ing. Jiří Tichota

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

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

U tepelných čerpadel sys−
tému země−voda umíme, dle
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Hvížďalka nabídne přístup
do vody, ležení i molo

16

Na Hvížďalce u Spáleného Poříčí
na jižním Plzeňsku začaly vznikat
první „iniciační“ proměny, které
mají zpříjemnit místním i návštěv−
níkům pobyt u vody.
Zčásti se jedná se o tzv. „komu−
nitní výrobu“, kdy se může zapojit
každý. Architekti ze spolku Pěstuj
prostor navrhli, na základě po −
ptávky místních, na hrázi terasu
s novým přístupem do vody. Na
hladině rybníka by se měla vznášet
také mola.

místních, zahrádkářů a návštěvníků,
dávali účastníci také podněty k to−
mu, co jim na Hvížďalce chybí a co
by si přáli doplnit. Jednotlivým ná−
padům pak pomocí bodů přiřazovali
váhu. Zdaleka největší zájem je prá−
vě o více přístupů do vody. Zaznělo
také, že některý z přístupů by mohl
být i bezbariérový – ať už pro hůře
chodící, či lidi na vozíku.
Mezi hlavní přání patří též mola,
lavičky a další mobiliář (vč. stojanu
na kola), dětské hřiště, nebo i regu−

Letní akce navázalae na předpráz−
dninové plánovací setkání, kterého
se zúčastnilo více než 50 občanů ze
Spáleného Poříčí a okolí, aby deba−
tovali o rozvoji okolí rybníka Hvíž−
ďalka. Pro spoustu z nich je právě
Hvížďalka srdeční záležitostí, strávili
zde dětství, stejně tak dnes velkou
část léta.
Vedle vzpomínek, jak to na Hvíž−
ďalce fungovalo v minulosti, a dis−
kuse o současném provozu i soužití

lace motorové dopravy v okolí.
Řada lidí by ocenila brouzdaliště pro
malé děti (např. v nové strouze),
pláž a skokánek nebo skluzavku do
vody. Zázemí by měly doplnit toalety
a paraván na převlékání. Město by
také mělo iniciovat opravu zchátralé
lávky přes říčku Bradavu. Zazněly
i netradiční nápady, například využít
svah hráze jako „lezeckou stěnu“
pro hru větších dětí, samozřejmě
v přírodní podobě.
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Dotace chovatelům
i hasičům
Krajská rada schválila poskytnutí
dotace ve výši 100 tisíc korun na
podporu chovatelských výstav
a zajištění účasti chovatelů na
Olympiádě mladých chovatelů
Přerov 2019. Dotaci obdrží Čes−
ký svaz chovatelů, z.s., Krajské
sdružení Plzeňského kraje, které
finance použije (kromě zajištění
účasti na olympiádě) na uspo−
řádání krajské výstavy a šesti
okresních výstav.
Částku 15 tisíc korun obdrží
Sdružení přátel Zoologické a bota−
nické zahrady města Plzně IRIS
(dále sdružení IRIS) na podporu
pořádání tábora s environmentální
tématikou. Jedná se o pobytový
environmentálně zaměřený tábor
pořádaný Sborem dobrovolných
hasičů Plzeň−Skvrňany ve spolu−
práci se sdružením IRIS. V letoš−
ním roce se tábor koná u Draho−
tínského rybníka.

Dostupnost
primární zdravotní
péče
Radní kraje schválili dotační pro−
gram na Podporu dostupnosti
primární ambulantní zdravotní
péče v Plzeňském kraji 2019
v celkové výši 3 000 000 Kč.
Jeho cílem je zvýšit dostupnost
primární ambulantní zdravotní
péče u registrujících poskytova−
telů zdravotních služeb v malých
obcích na území Plzeňského kra−
je, kde je zdravotní péče zajištěna
nedostatečně nebo hrozí, že pře−
stane být poskytována zcela.
Program má podpořit takové
projekty obcí, jejichž cílem je zís−
kat nové poskytovatele zdravot−
ních služeb nebo udržet stávající
poskytovatele zdravotních služeb
na území dané obce prostřed−
nictvím zajištění prostor pro ordi−
naci, ubytování lékaře či vybave−
ní ordinace lékaře. V rámci do−
tačního programu jsou vyhlášeny
čtyři dotační tituly – Podpora do−
stupnosti primární ambulantní
zdravotní péče pro lékařský obor
všeobecné praktické lékařství, lé−
kařství pro děti a dorost, pediatrie
či dětské lékařství, zubní lékařství
a gynekologie a porodnictví.
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Silnice mezi Třemošenským rybníkem
a Orlíkem se dočká rozšíření
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo
výstavbu silnice I/27 Plzeň, Tře−
mošenský rybník – Orlík. Tento
1,6 kilometru dlouhý úsek bude
nově čtyřpruhový a bude navazo−
vat na stávající čtyřpruhovou ko−
munikaci na konci města Plzně
a na nově vybudovaný obchvat
města Třemošná. Cena stavby do−
sáhne 216,5 milionů korun bez
DPH, předpokládané zprovoznění
stavby v říjnu 2020.
Současný úsek je známý nebla−
hými statistikami dopravní nehodo−
vosti. Za posledních 12 let nenajde−
me jediný dvou set metrový úsek
bez dopravní nehody. Proto vzniká
silnice širší, čtyřpruhová a směrově
rozdělená, která podstatně zvýší
bezpečnost provozu a samozřejmě
sníží emise do okolní přírody.
Stavba se částečně nachází na
území původní středověké vesnice
Borek, která byla zničena při obléhá−
ní města Plzně v období husitských
válek kolem poloviny 15. století.
Před zahájením stavby došlo k pro−
vedení záchranného archeologic−
kého průzkumu, kdy bylo vytěženo

velké množství zachovalých arte−
faktů, které se stanou ozdobou
Západočeského muzea. Jednalo se
zejména o velké střepy historických
nádob na vaření a dopravu vody,
kamenné základy budov, původní

ci vedoucí z Plzně na Třemošnou
i železniční trať do Žatce. Chodcům
i cyklistům umožní bezpečné pře−
cházení silnice od Kamenného ryb−
níka směrem k arboretu Sofronka
a Seneckému rybníku.

říční systém se zachovalou bře−
hovou částí, původní cestu a lom
s cihlářským jílem.
V souvislosti s výstavbou této sil−
nice spustí město Plzeň výstavbu
nové zhruba 130 metrů dlouhé lávky
pro pěší a cyklisty. Ta překlene silni−

„Dosud zde pěší i cyklisté přechá−
zeli a přejížděli přes frekventovanou
komunikaci a následně nato přes
trať v místě, kde není vyznačený
železniční přejezd. Vybudování tři
metry široké lávky, jež zaručuje do−
statek místa pro pohyb chodců
i cyklistů, umožní bezpečně překo−
nat silnice i tratě,“ uvedl plzeňský
primátor Martin Baxa.
Podle náměstka primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Michala Vozobule stavba lávky zač−
ne v příštích dnech, zprůjezdněna
a zprůchodněna by měla být do ro−
ka. Město se bude finančně podí−
let také na vybudování veřejného
osvětlení podél cesty od železniční
zastávky Plzeň – Bolevec směrem
k lávce. Město za lávku a osvětlení
zaplatí zhruba 25 milionů korun.

Zelená pro venkovské prodejny
V Plzeňském kraji je celkem 69
venkovských prodejen, z čehož je
pět pojízdných. Není tajemstvím,
že mnohé z nich doslova živoří,
čehož si je dobře vědoma i Rada
Plzeňského kraje.
Proto schválila podporu celkem
62 žádostí v celkové výši 2 056 000
Kč v rámci dotačního titulu Za−
chování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2019.
Plzeňský kraj vyhlásil dotační
titul Zachování prodejen v malých

obcích PK poprvé v loňském roce.
Tento dotační titul by měl alespoň
částečně přispět malým obcím
k udržení kamenného obchodu,
případ ně k zachování služeb po−
jízdné prodejny. Je určen výhradně
obcím na částečné krytí neinves−
tičních nákladů na provoz prodejny,
a to bez ohledu na vlastníka budovy
a provozovatele prodejny. O dotaci
mohly požádat obce do 250 oby−
vatel, případně obce do 1000 oby−
vatel, pokud obec žádala o dotaci
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pro prodejnu, která se na−
chází v její části obce do
250 obyvatel.
Obce prodejny ze svých rozpočtů
dlouhodobě dotují s cílem zachovat
jejich provoz. Pro starší občany je
místní obchod často jedinou mož−
ností, kde si nakoupit alespoň zá−
kladní potraviny. Navíc plní i funkci
sociální – jde také o místo, kde se tito
starší občané setkávají. Pojízdnou
prodejnu mají v Míšově, Velečíne,
Bukovníku, Borovně a v Dožicích. Na
podporu malých prodejen jsou v roz−
počtu Plzeňského kraje na letošní rok
vyčleněny tři miliony korun.
Plzeňský rozhled 8/2019

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.
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Kraj podpoří
Slavnosti jablek
Dotaci ve výši 50 tisíc poskytne
Plzeňský kraj na podporu akce
Slavnosti Jablek 2019. Jedenác−
tý ročník se uskuteční tradičně
v nebílovských sadech. Slav−
nosti jablek propagují regionální
potraviny, představují tradiční li−
dová řemesla, ekologické farma−
ření blízké ekofarmy, včelařství
a prezentují se zde také žáci
Střední školy, Oselce a Střední
zemědělské a potravinářské ško−
ly, Klatovy. Slavnosti jablek se
uskuteční 29. září a pořadatelem
je společnost LUKRENA, a.s.
společně se spolkem Ametyst.

Zaniklé římské město objevují
i čeští archeologové
Akademici a studenti katedry
archeologie Fakulty filozofické ZČU
se účastní archeologického vý−
zkumu zaniklé římské kolonie Cast−
rum Novum v katastru města Santa
Marinella ve středním Laziu v Itálii.

ních vykopávek jsou dodnes sou−
částí vatikánských museí. Syste−
matický výzkum byl však zahájen až
v roce 2010. Katedra archeologie
Fakulty filozofické ZČU se na něm
podílí od roku 2016.

Vloni archeologové identifikovali
objekt veřejných římských lázní, le−
tos chtějí odhalit další významné ve−
řejné budovy v centrální části mě−
sta. Už nyní při archeologických
pracích nalezli přes 120 mincí a ně−
kolik fragmentů soch, například část
ruky sochy římského císaře.
Počátky města Castrum Novum
jsou spojovány s výstavbou cesty
Via Aurelia. Římská kolonie vznikla
ve 3. století před Kristem na původ−
ní etruské zástavbě, existující od
5. století před naším letopočtem.
V současnosti se nachází na 64.
kilometru římské komunikace, na
katastru obce Santa Marinella ve
středním Laziu. Relikty města byly
známé již v 18. století. Nálezy z prv−

„Půdorys zaniklého města Cast−
rum Novum lze rekonstruovat na
základě nálezu reliktů městské hrad−
by. Detailní vnitřní členění je však
předmětem současného archeo−
logického bádání,“ vysvětluje Klára
Preusz z katedry archeologie FF.
Během loňské sezóny se archeo−
logům podařilo identifikovat objekt
veřejných římských lázní a měst−
skou bránu s dlážděnou komunika−
cí, která ji procházela.

Podpoří sportovce
Rada schválila poskytnutí dotace
v rámci programu Podpora spor−
tovců reprezentujících Plzeňský
kraj na MS/ME v roce 2019 cel−
kem 15 sportovcům. Ti obdrží
dotaci v celkové výši 510 589 Kč.
Mezi podpořenými sportovci jsou
lukostřelci Jana Cimická a Ta−
deáš Kalvas, kteří se zúčastní
ME v terénní lukostřelbě Mokrice
ve Slovinsku, Karel Rada se
synem, kteří se zúčastní 7. MS
v klasickém silovém trojboji
mužů, žen, juniorů, dorostenců
a masters. Další jsou nadějní
šachisté Jan a Martin Bukvajovi
s účastí na ME mládeže v šachu
2019 a Petr Ježo, který se zú−
častní MS World Police&Fire
Games Čína 2019.

Děti mají novou hrací sestavu
Hřiště s novou hrací sestavou se
skluzem si užívají děti z Mandlovy
ulice na plzeňských Borech. Tu ne−
chal nainstalovat plzeňský centrál−
ní obvod a tím nahradil již nevyho−
vující stávající houpačku. Hřiště
patří mezi 91 dětských hřišť na−
cházející se na území městského
obvodu Plzeň 3.
„Jsme rádi, že jsme mohli vylep−
šit další z našich dětských hřišť,
která máme ve správě,“ říká David
Procházka, starosta centrálního
obvodu. „Pečlivě dbáme na to, aby
bezpečnost a funkčnost všech
20
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Výzkum probíhá ve spolupráci
s Muzeem moře a starověké námoř−
ní plavby v Santa Seveře (Museo del
mare e della navigazione antica)
a organizací Gruppo archeologico
del teritorio Cerite (GATC) a zamě−
řuje se na studium vnitřního členění
města. „V letošním roce bylo naším
cílem odhalit centrální část města
a identifikovat další významné ve−
řejné budovy. Tomu, že jsme na
správné cestě, napovídají doposud
učiněné nálezy. Již během prvních
dní jsme vyzvedli několik mincí,
fragmenty mramorových soch v ži−
votní velikosti a další dekorativní
či stavební prvky, jako
barevné omítky, mra−
morové obložení ne−
bo fragmenty sloupů,“
uvádí archeoložka z Fa−
kulty filozofické ZČU.
Dodává, že čtyři dny
před ukončením této
části průzkumu mají
archeologové mincí už
přes 120. Datují je do
3. – 5. stol. n. l. Významným nále−
zem je pak především část sochy
zobrazující některého z římských
císařů, konkrétně fragment ruky.
„Momentálně odkrýváme budovu
sousedící s fórem. Pravděpodobně
se jednalo o takzvaný portikus, tedy
jakési loubí, zdobené sochami řím−
ských císařů,“ zmiňuje Klára Preusz
nejnovější nález. V následujících le−
tech chtějí plzeňští archeologové
s výzkumem této oblasti pokračovat.

dětských zařízení v našem obvodě
byla prvořadým kritériem, a proto
je kontrolujeme každý týden a bě−
hem každých tří měsíců se pak
provádí pravidelné odborně tech−
nické kontroly všech prvků včetně
revizní zprávy a fotodokumentace,“
dodává.
Hřiště se nedočkalo jen nového
hracího prvku, ale rovněž staré pís−
koviště bylo nahrazeno novým.
„V instalaci nových herních hra−
cích prvků samozřejmě neustá−
váme, v dalším týdnu budeme
montovat stejnou hrací sestavu do
Waltrovy ulice v plzeňských Skvr−
ňanech,“ doplnil starosta David
Procházka.
Plzeňský rozhled 8/2019
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Po Rooseveltově
mostě ještě ne!
Úplná uzavírka pro pěší po Roose−
veltově mostě v Plzni bude delší.
Město ji musí prodloužit kvůli ne−
plánovanému navýšení objemu
prací na mostovce v oblasti mostu
přes Tyršovu ulici.
Původně stanovený termín uza−
vírky pro pěší do 31. července se
posouvá na 25. srpna. Jako náhrad−
ní trasa slouží most generála
Pattona nebo Lochotínská lávka.
Kompletní oprava má být hotova
koncem listopadu. Už 2. září by se
ale na most měla vrátit městská
hromadná doprava i automobilová
doprava, pro pěší bude průchozí
jedna strana mostu.
Rooseveltův most spojující čtvrť
Roudnou s centrem Plzně prochází
kvůli zhoršenému stavu mostní
konstruk ce rozsáhlou opravou.
Rekonst rukce znamená dopravní
omezení a uzavírky pro motoristy

i pěší. Akci realizuje město Plzeň
zastoupené Správou veřejného
statku města Plzně. Náklady na
opravu mostu se pohybují kolem
25 milionů korun včetně DPH.
Most se skládá ze tří částí, které
mají rozdílné technické řešení.
Směrem od centra je to mimo −
úrovňové křížení s Tyršovou ulicí,
dále je to estakáda nad ulicemi
Truhlářská a Kamenická a nakonec
most přes řeku Mži.
Na celém mostě, tedy v části přes
Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes
Mži budou obnoveny vnější železo−
betonové římsy a části chodníků.
Pokud to bude možné, instaluje se
částečně zpátky kamenná pásková
dlažba s tím, že se poškozené díly
dlažby vymění. Bude opraveno zá−
bradlí a ošetřeno novým proti−
korozním nátěrem a kompletně
obnoven povrch vozovky.

Dotaz čtenáře AH
z Plzně − Slovany:
Připravuji se na majet−
kový spor a potřebuji
právní službu advokáta.
Zajímalo by mě, jak se
odměna advokáta sta−
noví a zda jako důchod−
ce mohu dostat nějakou
výraznou slevu?

Odpověï advokáta:
Odměna advokáta se řídí vy−
hláškou Ministerstva sprave−
dlnosti č. 177/96 Sb. o odmě−
nách advokátů. Tento právní
předpis preferuje odměnu
smluvní, to jest takovou odmě−
nu, na které se advokát s klien−
tem dohodne. Pokud se při uza−
vření smlouvy o poskytování
právních služeb účastníci na vý−
ši odměny nedomluví, použijí se
ustanovení advokátního tarifu
o odměně mimosmluvní, doho−
da mezi advokátem a klientem
může přímo na tato ustanovení
poukázat. Obvykle je to tak, že
smluvní odměna je vyšší než
odměna mimosmluvní. Smluvní
odměna se obvykle řídí nároč−
ností poskytované právní služby
a počtem vykonaných úkonů.
Nejběžnější průběh poskytování
právní služby je s úkony, jako
jsou převzetí a příprava zastou−
pení nebo obhajoby, písemné
podání, obvykle žaloba určená
soudu a zastoupení při jednání,
ať již před soudem nebo správ−
ním orgánem. V trestním řízení
je to obvykle převzetí obhajoby,
účast při vyšetřovacích úko−
nech v přípravném řízení a ob−
hajoba při hlavních líčeních.
Smluvní odměnu však může−
te také domluvit paušální část−
kou bez ohledu na počet úkonů.

Smluvní odměna je však nej−
častěji sjednána hodinově, to
jest, za každou započatou hodi−
nu poskytování právní služby.
U mimosmluvní odměny jsou
pak stanoveny konkrétní částky
jak v občanskoprávním řízení,
tak při obhajobě v trestních vě−
cech v advokátním tarifu, při−
čemž u úkonů právní služby
mimořádně obtížných, např. je−
li třeba znalost cizího právního
řádu nebo je právní služba po−
skytována s použitím cizího ja−
zyka, lze mimosmluvní odměnu
zvýšit až na trojnásobek. Na−
opak mimosmluvní odměnu
může advokát snížit až o 50 %,
pokud se tak s klientem dohod−
ne, anebo jsou−li pro to dány
konkrétní důvody.
K odměně advokáta však také
náleží náhrada hotových výdajů,
zejména soudní a jiné poplat−
ky, cestovní výdaje, poštovné
a opisy a fotokopie. Naopak
k odměně nenáleží úhrada za
administrativní služby, ty jsou již
zahrnuty ve smluvní odměně
nebo v účtovaných úkonech při
odměně mimosmluvní.
Nedohodne−li se advokát
s klientem na jiné paušální část−
ce jako náhradě výdajů na vni−
trostátní poštovné, místní ho−
vorné a přepravné, tak tato
částka činí 300,− Kč za jeden
úkon právní služby. Ostatní vý−
daje jsou pak účtovány zvlášť,
a to podle skutečnosti. Advokát
s klientem také může dohod−
nout odlišnou výši náhrady ces−
tovních výdajů i jinak, než je to
stanoveno předpisy o cestov−
ních náhradách, např. mohou
být tyto náhrady určeny paušál−
ní částkou.
V každém případě máte právo
požádat, aby advokát ve smlou−
vě o poskytnutí právních služeb
provedl odhad celkové výše od−
měny včetně hotových výdajů.
V tomto případě pak musí o pří−
padném překročení této výše
Vás písemně informovat, jinak
mu zaniká nárok na úhradu té
části odměny, o kterou byl pů−
vodní odhad překročen.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
22
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Dolanský most v plné kráse

Nebílovské
divadelní léto 2019

nových částí mostu, jako jsou
opěry, oblouky a stěnové stojky,“
vyjmenovává náměstek hejtmana
pro dopravu Pavel Čížek.
Součástí stavby bylo rozšíření
komunikace se zesílením náspů
gabionovou stěnou s výstavbou
nového chodníku podél komu −

Jeden z nehezčích a nejnavště−
vovanějších zámků Plzeňska –
Nebílovy – se opět po roce stane
na sklonku letošního léta dostave−
níčkem pro divadelní milovníky.
Od 27. do 31. srpna 2019 bu−
de totiž na nádvoří nebílovského
zámku ve spolupráci s agenturou
Synago ga Concer ts odehrána
série divadelních představení
známá divákům jako Nebílovské
divadelní léto. Na open air scéně
se zde letos publiku v nejrůz −
nějších rolích představí mnoho
známých hereckých osobností,
například Karel Roden, Jana
Krausová, Ondřej Sokol, Martin
Stránský, Jan Maléř, Kateřina
Kaira Hrachovcová, Vanda Hyb−
nerová, Jitka Sedláčková či Dáša
Zázvůrková.

Důležitá spojnice mezi severním
Plzeňskem a Rokycanskem, kom−
pletně zrekonstruovaný a nově
otevřený Dolanský most, umožňu−
je vyhnout se přetížené dopravě
v Plzni.
Dlouhodobě plánovaná rekons−
trukce byla zahájena v květnu
2018, kdy bylo nahrazeno původ−
ního vybavení mostu a demontová−
na mostovka. Ta byla následně
vysta věna širší, a to včetně no −
vého veřejného chodníku a revizní−
ho chodníku na protější straně.
„Rekonstrukcí mostu dlouhého
203 m byla zvětšena šířka prů −
jezdního prostoru vozovky z pů −
vodních 5,4 m na nových 7,0 m.
V rámci stavby byly postaveny no−
vé úložné prahy na podpěrách, no−
vý středový pilíř a byly provedeny
sanace ponechaných železo−beto−

nikace svedeného mimo dopravní
prostor silnice II/180. Stěžejní sta−
vební práce byly ukončeny k 15.
prosinci 2018, kdy následující
den byl na mostě obnoven provoz.
V dubnu 2019 byly za částečné−
ho omezení provozu provedeny
do kon čovací a sanační práce.

„Sta vební náklady byly
45.884.000 Kč vč. DPH.
Stavba byla předfinanco−
vána z rozpočtu Plzeň −
ského kraje s předpokla−
dem, že úhrada uznatel−
ných nákladů do výše 85%
bude z programu IROP,“
vyčísluje náklady hejtman
Josef Bernard.
Původní most převádějící
dopravu přes řeku Beroun−
ku po silnici II/180 pod ob−
cemi Dolany a Chrást byl
vybudován v letech 1935−
1938. Jeho první kolauda−
ce proběhla v říjnu 1940.
Plzeňský rozhled 8/2019
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27. srpna od 19:00
Ondřej Sokol: CELEBRITY
28. srpna od 19:00
Eric−Emmanuel Schmitt:
ENIGMATICKÉ VARIACE
29. srpna od 19:00
Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ
31. srpna od 19:00
Vít Karas: MŮŽEM I S MUŽEM

Vstupenky je možné zakoupit pou−
ze na Plzeňské vstupence nebo
přímo v pokladně zámku Nebílovy.
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Mladá vědkyně z Holýšova získala ocenění
Peníze pro spolky
V rámci programu Podpora spol−
kové činnosti na venkově – opra−
vy nemovitého majetku v roce
2019 schválila Rada Plzeň−
ského kraje poskytnutí dotace
2 939 703 Kč celkem 27 spol−
kům v obcích do 30 tisíc oby−
vatel. Dotaci obdrží například
Klub přátel Klatovska na opravu
zázemí pro konání akcí pro ve−
řejnost na Hůrce v Klatovech,
Junák Dnešice obdrží dotaci na
rekonstrukci skautské klubovny
na Kozlici, Tělocvičná jednota
Sokol Nepomuk využije pak do−
taci na opravu střechy objektu
Sokolovny.

Dotace
na ekologické
vytápění
Plzeňský kraj vyhlásí už třetí ko−
lo tzv. kotlíkových dotací. Do kra−
je na výměnu zdrojů tepla je pro
zájemce vyčleněná částka 230
milionů korun. Dotační titul pod
názvem „Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech III“
bude vyhlášen 1. října letošního
roku. Vyhrazená částka by měla
pokrýt celkem 2 300 nevyhovují−
cích kotlů.

Škola s novým
vybavením
Interaktivní tabuli a kuchyňský
robot dohromady za 370 tisíc
korun si pořídí Základní škola T. G.
Masaryka v Rokycanech. Díky do−
brému hospodaření má škola té−
měř 800 tisíc korun ve svém re−
zervním fondu. Z něj ale není mož−
né nakoupit nové vybavení, a tak
musela rada města napřed škole
odsouhlasit přesun finančních
prostředků do fondu investic.
„Převod jsme schválili. Robot,
který školní kuchyně využívá
22 let, už pomalu dosluhuje, ná−
kup nového vyjde na 220 tisíc
korun. Za dalších 150 tisíc korun
pak škola pořídí interaktivní ta−
buli, kterou bude využívat při
výuce,“ říká starosta Rokycan
Václav Kočí s tím, že by nově
pořízené předměty měly začít ve
škole sloužit už od září.
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od nositele Nobelovy ceny Jean−Marie Lehna
Možnosti zlepšení léčby rakoviny
zkoumá už čtyři roky Lenka Lou−
kotová, talentovaná vědkyně z Ho−
lýšova na Domažlicku.
Její práce nyní získala první místo
v prestižní soutěži Cena Sanofi za
farmacii. Ocenění jí osobně předal
nositel Nobelovy ce−
ny za chemii Jean−
Marie Lehn. Vedle fi−
nanční prémie v hod−
notě 60 tisíc korun
obdržela Loukotová
i měsíční stáž v pre−
stižní francouzské la−
boratoři.
Soutěž pro studen−
ty farmaceutických
věd vyhlašuje Vel−
vyslanectví Francie
v Praze ve spolupráci
se skupinou Sanofi.
Nejvyšší ocenění si
letos z rukou Jeana−
Marie Lehna převzala
Lenka Loukotová z Ústavu makro−
molekulární chemie Akademie věd
ČR. Ve výzkumu, jenž odborná
porota ocenila, se věnuje novým
způsobům léčby rakoviny (nové

materiály na bá−
zi polysacharidů
pro imunoradio−
terapii).
„Odhaduje
se, že v součas−
nosti je 90 %
všech úmrtí na
rakovinu způso−
beno metastázemi. Ty jsou obecně
agresivnější než prvotní nádor a hů−
ře se léčí. Podařilo se nám na−
vrhnout a ověřit novou kombinova−
nou metodu léčby rakoviny založe−

nou na imunoradioterapii, namí−
řenou právě proti metastázím,“
vysvětluje talentovaná vědkyně.
Ocenění i samotné účasti v sou−
těži si Loukotová velice váží.
Největší výzvou pro ni byla závě−
rečná diskuze s porotci. „Byla ale
současně mimořádně přínosná,
získala jsem náhledy na moji práci
očima odborníků z jiných oborů.
Pokládali mnoho zajímavých otá−
zek, bohužel ale na ně zatím ne−
máme jednoznačnou odpověď,“
doplňuje Loukotová.

Oprava dálničního přivaděče pokračuje
Druhý úsek silnice II/198 Pernolec
– Přimda, který usnadní napojení
na dálnici D5 od Tachova a Přim−
dy, začal sloužit v minulém měsíci.
Podle hejtmana Josefa Bernarda
důvodem rekonstrukce byl přede−
vším havarijní stav povrchu, ale
i nevyhovující šířkové parametry
vozovky.
„Rok trvající práce spočívaly
v celkové opravě povrchu silnice
v délce 5 395 m včetně jejich pod−
kladních, ložních a ve velké části
i všech konstrukčních vrstev, roz−
šíření koruny silnice včetně hráze
rybníka, zřízení nových propustků,
sjezdů, příkopů, silničních svahů,
krajnic, svislého a vodorovného do−
pravního značení, osazení směro−
vých sloupků, svodidel, zábradlí
a výsadba doprovodného silničního
stromoví. Finanční náklady předsta−
vují 80 milionů korun a jsou spolufi−
nancovány z prostředků EU – pro−
gramu IROP,“ upřesňuje náměstek
hejtmana Pavel Čížek.

Byly provedeny sanace neúnos−
ných míst a nové podkladní vrstvy
v rozsahu 6 094 m2. Dále byly zho−
toveny nové úplné konstrukční vrst−
vy v rozsahu 7 370 m2 a položeno
45 860 m2 ložní vrstvy a 47 210 m2
obrusné vrstvy. Veškeré asfaltobe−
tonové směsi byly modifikovaného
typu. Dále pak byla opravena ob−
jízdná trasa, která byla dopravou po
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dobu stavby nejvíce využívána, a to
silnice č. III/198 49 a III/198 50
v průtahu obcí Staré Sedliště v cel−
kovém rozsahu 11 550 m2.
Rekonstruovaný úsek silnice nava−
zuje na již dokončené dva úseky této
silnice. Celý tento dálniční přivaděč
na dálnici D5 bude zrekonstruován.
Významně tak přispěje ke zrychlení
a zvýšení bezpečnosti dopravy.
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Rokycanskou nemocnici
čeká postupná rekonstrukce
Nejrozsáhlejší rekonstrukce a mo−
dernizace čeká v příštích letech
Rokycanskou nemocnici. Bude
rozplánována do několika etap,
které se budou realizovat postup−
ně dle finančních možností kraje.
V letošním roce je zatím v plánu
úprava kotelny a ubytovny pro
zdravotníky.
„Nemocnice v minulosti rekon−
struovala jednotlivá pracoviště, kdy
reagovala hlavně na jejich dílčí po−
třeby a vývoj daného typu péče.
Nyní je ovšem třeba modernizovat
nemocnici jako celek včetně inže−
nýrských sítí a hlavně komplexního
řešení dispozic a umístění oddělení,
ambulancí i nezdravotnických pro−
vozů, aby vše lépe odpovídalo aktu−
ální struktuře nabízené péče a sou−
časným požadavkům moderní me−
dicíny,“ říká radní pro oblast zdra−
votnictví Milena Stárková.
Na základě tohoto požadavku
vznikla v první polovině roku odbor−
ná studie využití hlavní nemocniční
budovy. Zabývala se nejen rekons−
trukcí, ale i variantou výstavby celé−
ho nového objektu ve volné části
nemocničního areálu. Tato alternati−
va se ale ukázala jako méně výhod−
ná. Stavební ruch by více narušil
chod nemocnice, pobyt hospitalizo−
vaných pacientů i dopravní obsluž−
nost nemocnice. A výstavba by
oproti rekonstrukci byla zhruba
o 200 milionů korun dražší. Navíc
nová nemocnice by nemusela být
dokončena dříve než postupná re−
konstrukce současného objektu.
„Na základě provedené studie by−
la hlavní budova vyhodnocena jako

vhodná k rekonstrukci pro zdravot−
nický provoz odpovídající dnešním
požadavkům z hlediska legislativy
i provozních standardů. Bude mož−
né provádět stavební práce postup−
ně za provozu, jen s částečnými
omezeními, jako se to děje například
i ve Stodské nemocnici,“ odůvod−
nila variantu rekonstrukci náměstky−
ně hejtmana pro oblast ekonomiky,
investic a majetku Marcela Krej−
sová. „Realizace bude možná v pří−
padě, že rozpočet Plzeňského kraje
finanční zátěž unese, což znamená,
že jiné rozpočtové oblasti se ně−
kterých svých nároků zřejmě budou
muset vzdát,“ dodala náměstkyně
Krejsová.
Z dokumentace projektu vyplynou
konkrétní etapy a časová náročnost
projektu. Studie předpokládá pět
etap s možností rozložení na pět až
šest let a náklady odhaduje na nece−
lých 400 milionů korun. Fakticky ale
vyplynou až z veřejných zakázek na
zhotovitele stavby. Tyto se budou
vypisovat až s ohledem na finanční
možnosti kraje, popř. dotační tituly
EU nebo státního rozpočtu.
Koncepce rozvoje Rokycanské
nemocnice počítá se zachováním
akutní péče a rozšířením následné
péče a rehabilitace. „K tomu potře−
bujeme odpovídající prostředí, které
bude uživatelsky vstřícné k posky−
tování kvalitních zdravotnických
služeb a zároveň bude i provozně
efektivní. Věřím, že rekonstrukce
začne již v příštím roce. Město
i okres si zaslouží nemocnici spl−
ňující nároky 21. století,“ říká ředitel
nemocnice Jaroslav Šíma.

Mobilní vodní bránu
najdete v Kopeckého sadech
Vodní mlhou se mohou v těchto
tropických dnech chladit Plzeňané
i návštěvníci města v Kopeckého
sadech. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
tu postavila mobilní vodní bránu,
která od rána do večera vytváří
a rozprašuje vodní mlhu a kolem−
jdoucím zpříjemňuje cestu rozpá−
leným městem.
Atrakce nejvíce láká děti, ale projít
tudy neváhají ani dospělí. „Stejně
jako v nedalekém pítku U Branky
proudí i naší branou pitná voda,
takže ani maminky s malými dětmi
v kočárcích nemusejí mít obavy
z kvality vody,“ říká vedoucí zákaz−
nického centra VODÁRNY PLZEŇ
a.s. Pavel Pajtl.
Brána bude až do konce léta
v Kopeckého sadech zhruba od
9 do 20 hodin, a to ve dnech, kdy
budou teploty atakovat 30 stupňů

Celsia. Jen od 17. do 25. 8. se
atrakce přesune do areálu za Plazou
na plzeňský sportovní svátek Sport−
mánie, kde bude zchlazovat a osvě−
žovat všechny účastníky této výji−
mečné sportovní akce.
Napít a osvěžit se vodou z VO−
DÁRNY PLZEŇ a.s. mohou také
pacienti FN Plzeň. Vodárna totiž
věnovala nemocnici zhruba 100 ti−
sícový dar, z něhož nemocnice po−
řídila dvě nerezová pítka. Jedno
slouží pacientům Transfuzní sta −
nice v Plzni na Borech a druhé je
umístěné na Centrálním příjmu FN
Plzeň na Lochotíně. „Jsme rádi, že
můžeme takto pomoci. Někdy se
může návštěva u lékaře protáhnout
a možnost napít se vody přijde pa−
cientům jistě vhod,“ uvedl gene −
rální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s.
Ludvík Nesnídal.

Nové strategie, staří ředitelé
Rada města Plzně schválila strate−
gie tří plzeňských městských kul−
turních příspěvkových organizací
na pětileté období.
V návaznosti na tento krok jmeno−
vala také jejich ředitele. V Divadle
J. K. Tyla bude i nadále ředitelem
Mar tin Otava, ředitelkou Knihovny
města Plzně zůstane Helena Šle−
singerová a Divadlo Alfa povede do−
savadní ředitel Jakub Hora. Všichni
tři budou po ukončení svých součas−
ných mandátů nově jmenováni do
svých funkcí na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo města Plzně loni
v květnu schválilo systémová opa−
Plzeňský rozhled 8/2019

tření v oblasti kultury. Jejich sou−
částí je i nová povinnost pro ře −
ditele městských organizací zpra−
covávat strategie rozvoje vždy na
pětileté období počínaje rokem
2019. Pokud by daná strategie
nebyla vyhodnocena jako kvalitní,
bylo by vyhlášeno výběrové řízení
na ředitele dané organizace. V pří−
padě Divadla J. K. Tyla, Knihovny
města Plzně i Divadla Alfa odborná
komise shledala strategie v po −
řádku, jako velmi kvalitní koncepční
dokument, proto budou dotyční
jmenováni do funkce na dobu
neurčitou.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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IV−Nakladatelství s.r.o.
Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

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

Více informací:
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Čimelice v záplavě květů
Zahradnictví Zámecká zahra−
da v Čimelicích po dvou
letech opět připravuje
pro milovníky květin
tradiční květinovou
podívanou. Svátek za−
hradníků a zahrádká−
řů letos proběhne na
sklonku letních prázd−
nin ve dnech 22. až 25.
srpna 2019 v areálu čime−
lického zahradnictví. V těchto
dnech jsou již organizační přípravy
v plném proudu.
Již v tuto dobu je jasné, že tento
33. ročník bude opět velmi bohatý na
zajímavé květinové expozice i na
množství vystavovatelů a prodejců
rostlinných výpěstků i zahradnického
materiálu.
V areálu zahradnictví se představí
letos již tradiční účastníci, ale i zcela
noví vystavovatelé.
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V čimelickém zahradnictví
jsme již naseli a namnožili
bohatý sortiment balko−
nových rostlin a letniček.
Začátkem června je vy−
sazujeme do velkých
nádob a trpělivě zašti−
pujeme, až připravíme
mohutné dekorační rost−
liny, které pak zdobí jedno−
tlivé květinové expozice a do−
provází zajímavé umělecké doplňky.
Rámec a ná−
plň výstavy
se teprve tvo−
ří, ale může−
me prozradit,
že se mají na
co těšit mi−
lovníci gla−
diol, jiřin i lilií,
které budou
zastoupené

květiny charakteristické pro trochu
idealizovanou dobu první republiky
a dobové doplňky, „Z pohádky do
pohádky“ – květy s keramickými
díly a obrazy výtvarnic Evy a Jany
Ďurčových. V expozici „V barevném
království“ se představí šikovné ruce
a nápady obyvatel z Domova se
zdravotním postižením v Oseku. „Za−
hradnický svět“ – návštěvníky potěší
záplavou květin a momentů ze za−
hradnického života. Letošní motto

v bohatém sortimen−
tu. Připravujeme také
zajímavé aranžované
expozice. Jsou to me−
zi jinými „Barvy Afri−
ky“ – exotické rostliny
a zajímavé obrazy
malířky Radu Tesaro,
„Kouzlo okamžiku“ –
romantická zákoutí
květin s uměleckými
díly malířky Míši Velíš−
kové Mackové, „Květy
první republiky“ –

výstavy je „Zahrada patří dětem“.
Proto se dětský prvek bude objevovat
také ve většině dalších expozic.
Rostlinný svět na letošní výstavě
budou zastupovat také kaktusy, suku−
lenty, trvalky, okrasné dřeviny, ma−
sožravé rostliny, bonsaje, koření, lé−
čivky, řezané květy, ale také speciálně
vypěstovaný sortiment skleníkové
zeleniny.
Letos to budou zajímavosti ze světa
tyčkových rajčat, sortiment paprik
známé šlechtitelky Ing. Teclové, boha−
tá přehlídka cuket, tykví a slunečnic.
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Ve venkovních výsadbách se opět
objeví letničkové směsi z přímého vý−
sevu a řada dalších zajímavých květin.
Zahradníci budou samozřejmě své
výpěstky nejen vystavovat, ale i nabí−
zet k prodeji v hojném sortimentu
včetně velkého množství zahradnic−
kého materiálu a dekorativních před−
mětů.
Pokud si budete chtít zpestřit konec
letních dnů, zaškrtněte si v kalendáři
„Čimelice“ a přijeďte se podívat.
Určitě nebudete zklamáni. Aran−
žované květinové expozice se rozklá−
dají ve sklenících a foliovnících na
ploše 3 000 m2. Výstavu doprovází

chovatelská výstava drobného zví−
řectva, bohaté občerstvení a pestrý
kulturní program.
Ing. Hana Chvalová, zahradnictví
Zámecká zahrada Čimelice

Bližší informace:

Zámecká zahrada Čimelice
www.zahradacimelice.cz
vystava@zahradacimelice.cz
tel.: 382 228 192
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Výstava Miniaturní světy Eriky
Holubové v Domě dějin Holýšovska

Na léto pro vás Dům dějin Holý−
šovska připravil spolu s Erikou Holu−
bovou výstavu Miniaturní světy Eriky
Holubové. Můžete se tedy těšit na
celou řadu vystavených miniatur
a diorámat.

Erika Holubová si velice ráda kupovala
různé miniaturní věci k panenkám, ale
občas si malé předměty pro panenky
vyráběla sama. Je až neuvěřitelné, co
všechno je schopna z papíru udělat, od
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ře nebo květiny. Miniatury
vyrábí i z korálků, umě−
lohmotných flakónků
a kovových komponen−
tů jako jsou parfémy
a různé dózičky. Dá se
říci, že miniaturní se dá
udělat úplně všechno. Od
jednotlivých miniatur se
Erika Holubová dostala
k tvorbě diorámat.
Co to vlastně je dioráma? „Je
to speciální model, který se snaží na−
vodit pocit, že ta miniaturní scéna ze ži−
vota panenek je vlastně skutečnost,“

29 cm), tudíž ve velikosti
1:6, ale poslední dobou
paní Holubovou baví
menší diorámata a to
klasická velikost 1:12
nebo dokonce ještě
menší, tam už se jedná
o měřítko 1:15–1:24.
A na co se návštěvníci vý−
stavy mohou těšit? K vidě−
ní bude cukrárna v měřítku
1:6, ale i 1:15 (pro představu
se jedná o prostor o rozměrech
18x13x7 cm), halloweenská scenérie,
jídelna, vánoční a velikonoční scény

popisuje dioráma paní Holubová. Na
zadní straně diorámat bývá pozadí
v podobě fotografie nebo obrázku, před
ním stojí 3D modely, vše působí realis−
tickým dojmem. Erika Holubová půvo−
dně začínala s velkým měřítkem 1:4,
tato diorámata byla určena pro tonner−
ky (panenky ve velikosti cca 42 cm).
Několik diorámat vyrobila paní Holu−
bová i pro Barbie (velikost panenky

(1:4), malý vánoční trh (1:12), mini kvě−
tinářství, šicí salón, kouzelná zahrádka
a spoustu dalších miniaturních poko−
jíčků a dalších drobných výtvorů. Ně−
které budou mít v Domě dějin Holý−
šovska dokonce svoji premiéru.
Výstavu si můžete v Domě dějin
Holýšovska prohlédnout od 8. 6. do 8.
9. 2019. Těšíme se na vaši návštěvu.
Josef Hais, Dům dějin Holýšovska

věcí jako jsou časopisy, noviny, knihy,
krabičky, až po věci, jako je miniaturní
nábytek. Samozřejmě, že drobné vý−
robky vytváří z jiného papíru, než na
který běžně píšeme. Z různých typů le−
penek dokáže vyrobit pevný nábytek,

který vypadá jako ze dřeva. Velké
množství předmětů vyrábí z plastické
hmoty fimo.
Z fima tvoří převážně jídlo, ale i další
doplňky a příslušenství, jako např. talí−
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Západočeská atletická veteraniáda
Tradičně první víkend v červenci
pořádají atleti Sokola SG Plzeň−
Petřín na svém stadionu každým
rokem Západočeskou veteraniádu.
Letos v sobotu 6. července se na
startu sešlo celkem 30 závodníků
a závodnic z Plzeňského, Jihočes−
kého, Ústeckého, Libereckého,
Středočeského, Královehradecké−
ho kraje a z Prahy.
Za slunečného horkého počasí,
kdy teploměr ukazoval až 34 °C,
soutěžili veteráni a veteránky ve vě−
kovém rozmezí 35 až 93 let ve vr−
hačských disciplinách, skoku dale−
kém, vysokém a ve sprintech na
60 m a 100 m. Závod ve vrhu koulí
se konal zároveň jako „Memoriál Jo−
sefa Špuláka“, bývalého předsedy
pořádajícího klubu a vedoucího tre−
néra atletických tříd na ZŠ v Tábor−
ské ulici a později i vedoucího trené−
ra Sportovního gymnázia v Plzni.
Celkovým vítězem memoriálu se stal
po bodovém přepočtu výkonů 82−le−
tý Josef Mayer KČT Nýrsko výko−
nem 10,01m koulí 3 kg.
Zlatým hřebem dne však byl vý−
kon výškaře Petra Čecha z Bohe−
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mians Praha, který výrazně posu−
nul český rekord v kategorii 75 let
z dosavadních 138 cm na 145 cm,
čímž se přiblížil na pouhé 4 cm
světovému rekordu !!! Pro úplnost
připomínáme, že jeho mladickým
životním úspěchem bylo finále na
110 m překážek na mnichovské
olympiádě 1972!
Český rekord 12,4 s na 60 m
v kat. 90 let vyrovnal i nejstarší

účastník 93−letý Václav Hejda
z ASK Slavia Praha!
Dále uvádíme ještě vybrané
nejhodnotnější výkony dne vete−
ránů, z nichž se už většina pyšní
tituly mistrů světa či Evropy:
Ženy 60 let: Adlerová AK Bílina
– kladivo 3kg 34,67 m, Stahlová –
Atletika Klatovy – oštěp 500 g
27,22 m, Špererová – Atletika Kla−
tovy – disk 1 kg 23,51 m.
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Muži 60 let: Taibr Slovan Liberec
– koule 5 kg 13,25 m, disk 1 kg
46,20 m, oštěp 600 g 41,49 m.
70 let Sosna – TJ Písek koule 4 kg
11,54 m, disk 1kg 43,18 m, oštěp
500 g 34,39 m. 80 let J. Vonášek
– Bohemians Praha 60 m 11,6 s,
dálka 323 cm a výška 106 cm,
Boldán – Atletika Klatovy – koule
3 kg 7,75 m a disk 1 kg 19,36 m.
Ing. Václav Anton
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Ještě je čas na soutěžení s Prázdninovou štafetou
Zájezd pro celou rodinu, speciální ko−
mentované prohlídky plzeňské zoo,
stavebnice, deskové hry, poukázky na
sportovní vybavení a spousty knížek
už čekají na finalisty Prázdninové
štafety 2019.
Na přihlášení a splnění cílů mají
čas ještě i ti, co zatím nesoutěží. Při−
hlašte se, navštivte hrady, zámky
i trochu zapomenuté památky a pří−
rodní zajímavosti Plzeňského kraje
a pošlete fotografii.
Letošní ročník je opět v elektronické
podobě. Podstatně se ale zjednodušila
pravidla. Stačí se registrovat a můžete
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začít hrát. Soutěž nabízí padesát turis−
tických cílů, mezi nimiž jsou hodně
známé památky, hrady a zámky v re−
gionu, ale také nové naučné stezky,
rozhledny či zajímavé přírodní útvary.
Významnou novinkou je také nižší po−
čet cílů, které je třeba navštívit, aby se
soutěžící dostal do závěrečného loso−
vání. Stačit jich bude patnáct (dříve
25), ale při splnění limitu není nutné
končit, návštěva dalších bude určitě
také příjemným zážitkem pro celé ro−
diny. A na speciální cenu se může těšit
soutěžící, který navštíví cílů nejvíc.
Jak se do soutěže zapojit?

Jedním z cílů Prázdninové štafety je
i největší socha psav Česku na vrchu
Hrádek u Domažlic. Měří 8 x 3 x 4 metry.
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Přihlásit se každý může až do
konce prázdnin na webových strán−
kách Prázdninové štafety. Vše po−
třebné najdou soutěžící na adrese:
http://stafeta.plzensky−kraj.cz.
Při návštěvě každého cíle se soutě−
žící vyfotí na nádvoří či uvnitř navští−
veného objektu (případně u cedule na
turistické trase) a snímek pošle pro−
střednictvím webových stránek kdy−
koliv během trvání soutěže. Všichni
soutěžící, kteří splní daný limit patnác−
ti navštívených cílů, budou zařazeni
do slosování. Třicet šťastlivců se mů−
že těšit na odměny.
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Dagmar Pecková & Musica Bohemica – Zrození
Chcete jedinečný vánoční dárek?
Pak si nenechte ujít koncertní pás−
mo nejkrásnějších vánočních ko−
led a adventních písní staré Evro−
py v podání mezinárodně uznáva−
né sólistky Dagmar Peckové se
souborem Musica Bohemica.
Koncert je oslavou Vánoc ve sty−
lových úpravách vánočních písní
z jejich nového společného alba
Zrození. Koná se 19. prosince 2019
v 19:00 hodin v Měšťanské besedě
v Plzni.
V první části koncertu zazní vá−
noční duchovní písně z českých
barokních kancionálů, poté vás pro−
gram provede starou Evropou a její−
mi písněmi a v závěru večera si bu−
dete moci společně zazpívat české
a moravské vánoční koledy.
Mezzosopranistka Dagmar Pec−
ková nahrála v roce 2018 ve spolu−
práci se souborem Musica Bohemi−
ca a jeho dirigentem Jaroslavem
Krčkem své první vánoční album
Zrození. Vedle českých a morav−
ských koled a poetických vánočních

písní 17. století obsahuje
hudební poklady typické pro
adventní čas evropských
zemí, a dokonce i zahraniční
koledy, které dosud nikdo
nenahrál.
„Zrození života, zrození dí−
těte, zrození nového poko−
lení člověka, zrození víry,
která svou podstatou dobra
získává lidstvo už víc než
dva tisíce let. Oslava mateř−
ství a podstaty lásky. Tak

vnímám vánoční svátky,“ říká
Dagmar Pecková. „Neexistuje
jediná vánoční píseň, kde by ne−
byl opěvován Ježíš a jeho pa−
nenská matka Maria.“
Mezinárodně uznávaná só−
listka Dagmar Pecková působí
řadu let v Drážďanech a Berlíně.
Prezentovala se na řadě světo−
vých operních scén a opakova−
ně spolupracovala s prestižními

Mechanická žena aneb Krize identity
aneb Návrat do dětství
Volné pokračování prvního dílu
úspěšné improvizované komedie
vzniklo opět v pražské La Fabrice.
Známé postavy se vrací v novém
milostném příběhu plném převleků
a vtipných zápletek. Koná se 4. zá−
ří 2019 v 19, 30 hodin v Měšťan−
ské besedě v Plzni.
Dottore sestrojil Mechanickou že−
nu, která se zdá být splněním snu
všech mužů – naprosto poslušnou
sexy mašinou. Duchovní rozměr
postrádající Pantalón se tohoto
stroje zmocní lstí. Přičiněním svých
zaměstnanců Pedrolína a France−
schíny, ale především díky vášnivé−
mu mstiteli a lamači ženských srdcí
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Leliovi, by o ni mohl opět přijít.
Pokud se nestane chyba. Může
umělá inteligence překonat tu lid−
skou? Může být žena na ženy a muž
zapochybovat o svém mužství?
Mohou zaměstnanci stíhat manžel−
ský život? Existují pilulky na zvětšo−
vání drůbeže? Kdy se stane z člově−
ka kůň? A kdy debil? Tyto a spoustu
dalších informací získáte při shléd−
nutí této excelentní komedie.
Představení je inspirováno postu−
py břitké renesanční lidové kome−
die, pro kterou jsou typické vyhra−
něné charaktery postav, dech be−
roucí příval děje a absolutní nepřed−
vídatelnost. Dalšími stavebními ka−

meny inscenace jsou hlubinná psy−
chologie a výklad snů. Inscenace
vznikla mezi 14. a 28. lednem 2019
opět pod režijní taktovkou Zdeňka
Duška v pražské La Fabrice, kde
Spolek sešlých získal prostor pro
realizaci svých subtilních ideí.
Hrají:
Dottore – Pavel Liška / Michal
Dalecký
Lélio – Marek Daniel
Flávia – Tatiana Vilhelmová /
Gabriela Štefanová
Francescina – Andrea Marečková /
Gabriela Štefanová
Pedrolíno – Tomáš Milostný / Saša
Stankov
Pantalone – Roman Slovák
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orchestry doma i ve svě−
tě, například s Českou fil−
harmonii nebo Symfo−
nickým orchestrem hlav−
ního města Prahy FOK
a dalšími. V roce 2017
se veřejnosti představila
v pražské Lucerně v pro−
jektu „Wanted“, kaba−
retním revue s písněmi
Kurta Weilla, kde byla
nejen hlavní předsta−
vitelkou, ale i autorkou
námětu a spoluautorkou
scénáře.
Jaroslav Krček je dlou−
há léta uznáván jako vedoucí a diri−
gent souboru Musica Bohemica,
Ten se od svého založení v roce
1975 soustřeďuje na interpretační
zpracování lidových a anonymních
předloh ve svých kompozicích. Ve
vážné hudbě vytváří skladby od od−
vážných experimentů až po velká
díla. Lze sem počítat tvorbu operní,
oratorní, baletní, symfonickou a ne−
spočet komorních skladeb.

Dvakrát
z tachovského zámku
HRADOZÁMECKÁ NOC 2019
Sobota 31. srpna od 18.00 hod.
Prohlídky zámku v netradičním ča−
se a s kostýmovanými průvodci,
tentokrát na téma Zámecké lásky.
Se členy knížecího rodu Windisch−
grätzů se vrátíte do 19. století a po−
znáte tak nejen všechny komnaty
reprezentativního křídla zámku, ale
také různé podoby lásky. Prohlídky
budou začínat v 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 a ve 22.00 hod.
S ohledem na omezenou kapaci−
tu organizátoři doporučují zarezer−
vovat si vstupenky předem v po−
kladně zámku.

MEDVÍDCI NA ZÁMKU
Na tachovském zámku můžete až
do 15. září navštívit výstavu zapůj−
čenou PhDr. Ondřejem Bastlem,
největším soukromým sběratelem
u nás. Představují se vám medvídci
ve všech podobách – plyšoví, figur−
ky, na rytinách, keramice, pohledni−
cích, textilu... Malí návštěvníci mají
k dispozici omalovánky s medvědí−
mi motivy nebo si mohou složit
medvědí origami.
Pokud máte doma vyřazené
medvídky, můžete je odevzdat do
medvědího boxu.
Plzeňský rozhled 8/2019

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

Je mnoho záhad a tajemství,
která nejsou vysvětlena
Svoje věštecké, vizionářské a psychoa−
nalytické schopnosti jsem využil při
rozkrývání nevyřešených záhad z minu−
losti. Navštívil jsem několik hradů,
zámků, klášterů, poutních
míst a v Praze Karlův
most, abych pootevřel
pomyslnou skříňku
záhad a pokusil se
je vysvětlit. Pro −
tože je doba dovo−
lených, kdy větši−
na z vás navště−
vuje nejrůznější
místa v České re−
publice, prozra−
dím vám některá
odhalená tajemství.

Státní hrad a zámek
v Českém Krumlově
V zámecké zahradě jsou tři
obrovské pozitivní zóny, které ovliv−
ňují celou oblast. Nejsilnější pozitivní zóna
je 750 metrů od středu zámecké zahrady.
Její střed je tam, kde se nachází letohrá−
dek Bellarie. Právě tady by se lidé měli cítit
velmi dobře a podle mne se zde vyléčí
i nemocní lidé při delším a pravidelném
pobytu. V tomto prostoru je třeba se pohy−
bovat 30 dnů, aby se váš zdravotní stav
zlepšil. Jak působí tato silná pozitivní zó−
na, se můžete přesvědčit sami na sobě.
Když do ní přijdete velice naštvaný, rozči−
lený, tak do 2 hodin se vám výrazně změní
nálada k lepšímu. Pozitivní zóny v zámec−
ké zahradě v Českém Krumlově mě vedly
k tomu, abych si z navštívených míst udě−
lal jakousi stupnici pozitivních sil od 0 do
10. Český Krumlov dostal 8, Praha 7,5,
Duchcov 2, Karlův most 3, Karlštejn 7,8.

Zámek Dobříš
Má zrcadlový sál, který na první pohled
nevzbuzuje nějakou výjimečnost. Ale
přesto. Benátská zrcadla jsou důvodem,
proč se návštěvníkům právě zde tolik líbí.
Celý zámek je pozitivní a díky zrcadlům
v zrcadlovém sále a jejich energií dávají
lidem prožívat pocit štěstí. Při pobytu
v tomto zvláštním prostoru jsou návštěvní−
Plzeňský rozhled 8/2019

ci schopni v sobě nakumulovat pocit štěstí
až na rok a půl. Největší atrakcí je be −
nátské zrcadlo v Dámské ložnici. Podle le−
gendy má mít kouzelnou moc. Kdo se do
něj zadívá a bude si něco přát,
do roka se mu to splní.
Podmínkou je, že celý ten
rok se nesmí podívat do
žádného jiného zrcad−
la. Jak jsem zjistil, ně−
co na tom je, ale ji−
nak, než je návštěv−
níkům předkládáno.
V zrcadle jdou totiž
zhmotnit negativní
myšlenky. Lidé, kteří
si přejí něco nega−
tivního, mají díky to−
muto zrcadlu schop−
nost negativní myšlenky
zhmotnit.

Zřícenina hradu Trosky
Je jedním z nejnavštěvovanějším místem
Českého ráje. Počátkem 15. století získal
hrad Trosky rytíř Ota z Bergova, který se
měl zmocnit legendárního opatovického
pokladu, když jeho oddíly vyplenily
nedaleký bohatý opatovický klášter.
Poklad odvezl na hrad Trosky. Podle
mé věštby Ota z Bergova poklad sku−
tečně ukradl z opatovického
kláštera a ukryl do
podzemních chodeb
hradu Trosky, kde je
bohatství doposud.
Podle mých věštec−
kých indicií si mys−
lím, že poklad jednou bude nalezen a to
za cca 20 let.

Město Litomyšl
Kromě významných osobností a umělců
navštívil dvakrát Litomyšl také prezident
T. G. Masaryk. K Litomyšli ho pojí slečna
Anna Chotětovská. S Masarykem se se−
známila v Hustopečích, kde byla na práz−
dninách. V té době Masaryk byl ještě stu−
dentem a do dopisů se podepisoval
Vlastimil Masaryk. Přátelství s Annou udr−
žoval i po jejím odchodu do Vídně. Anna

Chotětovská se pak
vrátila do Litomyšle,
ale nikdy se nevdala.
Podlé mé věštby to
byla dívka, která žila
ve snu a nikoliv v realitě. Když procitla do
reality, začala být psychicky nemocná.
Do T. G. Masaryka se zamilovala. Podle
mě on do ní nikoliv.
S Litomyšlí byla spojena také spisovatel−
ka Božena Němcová. Město bylo pro ni
maximálně dobrým místem Cestování
a stěhování jí vůbec nedělalo dobře a ze
všech míst, kde byli, Litomyšl byla pro
Boženu Němcovou nejzajímavějším a zá−
roveň nejvhodnějším místem. Lze říci, že
měla smutný začátek života a ještě smut−
nější konec. Kdyby žila v harmonickém
vztahu, mohla podle mé věštby napsat
více jak 10 zajímavých románů.

Hrad Kost
Právem je považován za jeden z nej −
významnějších gotických hradů ležící
v půvabném kraji Českého ráje. Jsou zde
tři pozitivní zóny, díky kterým je stavba
pevná a nedobytná. Ale stavbou opevně−
ní se porušily toky energií, a to narušilo
pozitivitu zón. Kvůli tomu je prostředí na
hradě ponuré. Návštěv −
níci by mohli mít v tomto
prostředí chmurné myš−
lenky. Energie hradu bere
lidem radost ze života.
Když se někdo v tomto
prostředí narodí, tak mu
to tolik nepřijde. Když se
přistěhuje, může do tří
měsíců pocítit smutek. To je důvodem,
proč hrad měl tolik majitelů. Tři pozitivní
zóny v prostoru hradu způsobují jeho
pevnost a soudržnost. I kdyby chtěl Jan
Žižka hrad dobýt, jsem přesvědčen, že by
to za 3,5 měsíce vzdal.
Přeji čtenářům klidnou a pohodovou
dovolenou, strávenou na pozitivních mís−
tech, která je dostatečně nabijí životní
energií.
Stanislav Brázda
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HLEDÁM spolupracovníky
na pozici welness poradce,
práce z domu, vhodné i pro
studenty a maminky na MD
Tel.: 737832914, e−mail:
kami.skriv@seznam.cz.
RR 90435
NOVĚ otevřené call centrum
v Klatovech nabízí poslední
volná místa. Pro info volejte
603554334. RR 90459
JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ/
KA??? Hledáte ZAJÍMAVOU
práci v NA HORÁCH s uby−
továním zdarma? V dlouho−
leté zaběhlé a vyhlášené
kavárně – cukrárně, s boha−
tými zkušenostmi a mnoha
oceněními, přijmeme na
hlavní pracovní poměr cuk−
rářku. Požadujeme praxi
v oboru. Více informací na
tel.: 725835555. RR 90628
PŘIJMU brigádníky – stu−
denty, důchodce, ženy
na MD – do zahradnictví.
Sběr okurek a jahod. Tel.:
604978604. RR 90634

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469
PM 190028
ŠPAJZ v. – 155 cm, š. – 63
cm, d. – 66 cm, dohoda jistá,
tel: 704082772. RR 90503
PRODÁM střešní nosiče 2 ks
na vozidlo Citroen C3 + 4 ks
nosiče kol na tyto střešní
nosiče. Perfektní stav, dů−
vod prodeje: Mám nové au−
to, na které nejdou. Cena
2000 Kč. Tel.: 775975987.
Volat kdykoli. PM 190108
CIRKULÁRKU dom. výroby,
silný motor, dále králíkárnu,
sud od nafty + ruční pumpu.
Tel.: 605325131. RR 90615
KOŇSKOU obracečku a na−
hrabovačku píce. Tel.:
602159780. RR602159780
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KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu. Tel.:
728209526. PM 190088

NABÍZÍM instalatérské prá−
ce v bytech a rod. domcích.
Plzeň a okolí. Tel. 736181904
KŘI PM 190109
DÍVKY – ŽENY 19−xx let štíh−
lé i silnější postavy, trápí
vás nedostatek peněz? Jste
klidné povahy, spolehlivé?
Pak máte jedinečnou příleži−
tost stálého výdělku (i přivý−
dělku) v diskr. erotickém pri−
vátku. Výplata denně, bez−
pečí, pohodička. Jsem žena,
začátečnicím poradím. Na
SMS se ozvu, pište na tel.:
607477727 (ubytování mož−
né). KŘI PM 190116

l

KOUPÍM obraceč sena na
Varinu. Nejraději pavouka, ale
není podmínkou. Nabídněte
na tel. 606231922.RR 90492

PRODÁM automatickou
pračku Whirpool na 5 kg,
plnění vpředu, zánovní, zá−
ruka do 9.2.2021. Cena
5 000 Kč. Dále prodám kula−
tý stolek průměr 60 cm, vý−
ška 55 cm. PC 3 600 Kč,
sleva na 1 200 Kč. Tel.:
608898069. PM 190102
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovic−
kou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od 25000,−
Kč. Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubkami,
zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu. Tel.:
604867469 PM 190029
TÉMĚŘ nepoužívanou kasu
EET Euro−50 Mini. Původní
cena skoro 8.000 Kč, nyní
4950 Kč. Tel.: 604401388.
RR 90466
SUDY 200litr. plech pozink
s víkem 200 Kč, menší spo−
rák na tuhá paliva 1000 Kč, li−
tinová starožitná kamna Vul−
kan 700 Kč, větší dětské kolo
350 Kč, elektrický mlýnek na
maso 1400 Kč, KT, tel.:
702987712. RR 90639
ELEKTRICKÝ skládací inva−
lidní vozík ve velmi pěkném
stavu, nové baterie, nově pro−
vedená generálka, nové pneu
i duše. Snadno se převáží
v autě – mezi sedačkami.
Cena 16.000 kč.
Tel.
606298202. RR 90643

KERAMICKOU pec, typ: MP
150, vnitřní rozměry pece:
š. 43cm, h. 56cm, v. 65cm,
výška pece se stojanem:
1735mm, výrobce: Rumler
Jiří, Plzeň. Pec je po kom−
pletní generální opravě.
Cena: 74.000 Kč, tel.:
604401388. RR 90465

KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 190060

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960. Vy−
koupím i celou sbírku nebo
pozůstalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Mám zájem ta−
ké o staré veterány, cokoliv co
se hýbalo i značně poškozené,
koupím i díly. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 190020
SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy.
Dále sodovkové lahve, cedu−
le, bedničky od piva a limo−
nád, půllitry, podtácky, sudy
a vše co je spojené s pivovar−
nictvím na okrese Klatovy.
Za nabídku předem děkuji,
zajímavé věci dobře oce−
ním. Tel.: 722720295,
606482803. RR 90352

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
190033
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní díly,
Škoda 120 M a Škoda
130 M, nová zadní světla
do 2000 Kč, aj. náhradní
díly, celé auto i vrak. Též
náhradní díly na ČZ 250
typ 513 motocros, Jawa
panelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 190004
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy,
rádia, mlýnek, hmoždíř, lam−
pu na petrolej, drobný ná−
bytek, chromový lustr, formy
na pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které již ne−
potřebujete. Tel.: 737903420.
PM 190011
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě vojenskou
vzduchovku do 5 000 Kč
a pohraniční stráži doma−
skované oděvy, saka, čepi−
ci, rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojenských
učilišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, letadel,
letecké uniformy a vše
z pozůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 190003
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VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, ne−
pojízdné veterány, motorky,
Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci. Na−
bídněte. Tel. 605080878.
PM 190009
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
190032
KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý truhlářský ponk
s dřevěnými závity, různé
litinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 190015
VOJENSKÉ muzeum se za−
měřením na okupaci a osv−
obození západních Čech pro
doplnění expozice vykoupí
za velice slušné ceny: Vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily. Dále
chladné zbraně – kordíky,
dýky, tesáky, šavle, kordy,
bajonety, apod. Dále unifor−
my, letecké bundy, masko−
vané oblečení, převlečníky,
pláštěnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty, saka,
boty, holínky a pod. Dále vý−
stroj –helmy, dalekohledy,
optiky, vysílačky, vyzname−
nání, odznaky, opasky, pře−
zky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod. Zá−
jem máme o veškerou vo−
jenskou tématiku a vybave−
ní do roku 1950. Velice dě−
kujeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum tel.:
731454110.
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

SHÁNÍM staré plné cihly
z bouračky – pokud bude po−
třeba, přijedu, vybourám.
Dále sháním: žulové desky;
kameny do suché zídky (pís−
kovec atp.).; poklop na ka−
nál – víko i rám; kamnářské
roury 150mm. Klatovy. Tel.:
720687209.
SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré helmy
– vojenské, hasičské, poli−
cejní, četnické, motocyklo−
vé, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky, části,
díly, odznaky, kokardy a po−
dobně. Velmi dobře zapla−
tím. Tel: 731454110.
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a bake−
litové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a také
různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše,
co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM 190010

PRONAJMU nový podkrovní
byt 3KK, 14 km od Klatov,
s balkónem a se zahradou,
95 m2, slunné místnosti, klid−
né prostředí, vhodné pro mla−
dou rodinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 190035
PRONAJMU reprezentativní
prostory v centru města
Klatov, přízemí, cca 100 m2.
Součástí je vlastní parkoviš−
tě, pergola a 2 terasy, so−
ciální zázemí. Vhodné jako
kanceláře, ordinace apod.
Možnost i pronájmu bytu.
Tel.: 602614480. RR 90505
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190038

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – nábytek,
osvětlení, reklamní mate−
riál – cedule, nádoby, ple−
chovky, plakáty, flašky, atd.
o Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 190014
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190037
PŘENECHÁM zavedenou
prodejnu bazaru poblíž cent−
ra (Plánická ulice), více info
na 736641615, 608353653.
RR 90496

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vypla−
tit zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
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. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190044
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190045

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190036
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082
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KOUPÍM A DOBŘE ZAPLA−
TÍM LES. Na velikosti ani stáří
nezáleží, platím hotově.
773585290. RR 90431
PRODÁM dům ve Švihově.
Prodej rodinného domu na
pozemku 629 m2. Švihov
u Klatov, cena 2.100.000 Kč.
Nabízíme Vám ke koupi
rodinný dům o dispozici
3+1 v obci Švihov. Dům je
v dobrém, udržovaném sta−
vu. Je připojen na obecní vo−
dovod, plyn, kanalizaci, elek−
tro rozvody. K vytápění lze
použít plynové vafky Mora
nebo pevná paliva. Dům je
částečně podsklepený. Má
průjezd na zahradu, nebo
pro parkování vozidel. Velká
půda je vhodná na vestavbu.
Zahrada 400 m2. Dům se na−
chází v klidné části obce,
500 m od centra, 100 m ško−
la, 50 m lékař. Dům je
k okamžitému nastěhování
a užívání. Z realitních kan−
celáří prosím nevolat!!!
Tel.: 724991934, e−mail:
havepetr@seznam.cz

MUŽ 52/179 z Plzně s vyře−
šenou minulostí rád pozná
nezadanou nekuřačku od 42−
52 let, která má zájem o vztah
a ráda by zas prožívala život
ve dvou. Tel.: 605080878.
PM 190111
OSAMĚLÝ MUŽ – abstinent,
nekuřák, aktivní turista hledá
osamělou ženu pro vážné se−
známení, nejdříve seznamo−
vací schůzky o víkendech,
popřípadě společné celé ví−
kendy. Později trvalý společ−
ný život. Ne seznamování po
telefonu. Možno odkudkoliv.
Nabízím lásku, věrnost, opo−
ru a v případě dětí v péči po−
moc s péčí o ně a jejich vý−
chovu. Očekávám ochotu
změny bydliště. Odpovědí za−
sílejte na adresu redakce pod
č. inz. PM 190105
ZAJIŠTĚNÝ MUŽ, čtyřicátník
hledá touto cestou přítelkyni
a kamarádku. Plzeňský kraj.
Tel:604867469 PM 190100
53/180 hledá pohodovou
ženu, které by nevadilo,
že jsem z Prahy. Tel.:
607467062. PM 190112
SVOBODNÝ, bezdětný muž
z vesnice (PJ), 55 let, učitel,
hledá osamělou, hodnou,
mladší, štíhlou ženu pro
hezký trvalý vztah. Tel.:
724735293. PM 190113
44 LET / 180 výšky, zadaný
nekuřák hledá přítelkyni štíhlé
postavy, nekuřačku pro nezá−
vazný, dlouhodobý milenecký
a diskrétní vztah. 100% zdraví
nabízím a požaduji. Domaž−
lice. SMS – 608847691.

JE TI 30–45 let, třeba i s dítě−
tem, jsi pohledná a pracovitá,
nechceš už víc být sama?
Tak hledám tebe. Jsem čest−
ný a svědomitý podnikatel
po 50, kterému schází jen
spolehlivá a citově založená
žena. Nemusí být 5P, stačí
jen 3. Sympatie nutné. Ozvi
se na 721508099 nebo:
adalucar91@seznam. Cz.
Stihneme ještě dovolenou?
RR 90632
OSAMĚLÝ muž – abstinent,
nekuřák, aktivní turista, hle−
dá osamělou ženu pro vážné
seznámení – nejdříve sezna−
movací schůzky o víken−
dech, popřípadě společné
celé víkendy, později trvalý
společný život. Ne sezna−
mování po telefonu. Možno
odkudkoliv. Nabízím lásku,
věrnost, oporu a v případě
dětí v péči pomoc s péčí
o ně a jejich výchovou.
Očekávám ochotu změny
bydliště. RR 90462
53LETÝ rozvedený muž hle−
dá obyčejnou ženu ve věku
od 35 do 58 roků k vážnému
seznámení. Očekávám tole−
ranci, vzájemné pochopení
a především seriózní jednání.
Žít ve dvou. Tel.: 607414538.
RR 90478
SYMPATICKÝ, ženatý 47/
180/84 sport. udržovaný,
sport postavy, inzerát si ne−
mám zapotřebí dávat, ale
nechci oslovovat ženy na uli−
ci, když hledám štíhlou, po−
hodovou ženu na diskr., trvalý
vztah a hezké chvíle bez na−
rušení soukromí, budu rád,
když se ozve jedna štíhlá
fajn ženská KT, DO. Tel.:
733407817. RR 90494
43/180 cm – hledám ženu
pro vážný vztah, rodinu.
Společný život na vesnici.
Zn.: Napiš. Domažlicko, Kla−
tovsko, Tachovsko. Tel.:
608852485. RR 90467
54LETÝ svobodný z vesnice
by se rád seznámil se ženou
30–45 let i s dítětem. Kladný
vztah k domácím zvířatům
podmínkou. Z okolí Domažlic,
Klatov, Nýrska – není pod−
mínkou. Tel.: 723224715. RR
90504
MLADÝ muž 32 hledá pří−
telkyni trochu na úrovni, dítě
není překážkou, okolí Klatov,
tel.: 720319436. RR 90627
60+ hledá ženu pro pose−
zení u kávy, možná víc. Su−
šice a okolí. Tel. 736139048
RR 90637
CHALUPÁŘ 60/170, zajiš−
těný, mlad. vzhledu, hledá
elegantní, dominantní přítel−
kyni – paní, na krásné chvíle
– život. Najdeme spolu štěs−
tí? Mezi PM a DO. Tel.:
607293848. RR 90622
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MUŽ 48 let, vyučený zedník,
hledá k seznámení a pro
společný život milou ženu
přiměřeného věku. Mám
hodně zájmů, pracuji na za−
hradě i při úpravě domu,
jsem sportovec, cyklista,
rád houbařím. Odpovědi
prosím adresujte do redak−
ce. Značka: Najdu Tě? RR
90508

Milan Mészáros
z Vřeskovic
u Přeštic.
Zároveň 27. 8. uplyne
již 2. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
opustil.
Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatín−
ku za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno
těm, kterým se zbortil velký sen, že Tě bu−
dou kolem sebe stále mít, že dokážeš pora−
dit, pohladit. Děkujeme Ti za lásku, cos
nám dal, půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.

JSEM blondýna v důchodu
a hledám staršího muže do
70 let pro vzájemnou pomoc
a oporu. Mob.: 607545347.
RR 90618

VDOVA, důchodkyně, hledá
kamarádku pro kulturní i tu−
ristické aktivity. Bydlím
10 min. od KT. Prosím pí−
semné odpovědi do redakce.
RR 90363
PANÍ Vávrová, na uvedeném
tel. čísle se ozvala vietnam−
ská žena, které Tvé jméno
nic neříkalo. Jestliže to ne−
byl žert, ozvi se znova
a uveď správné číslo nebo
adresu. RR 90490

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy−
koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových konst−
rukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz tel.:
775104121. RR 90048

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla−
tím ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail
klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
90131

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Dne 24. 8. 2019 by
oslavil již 84 let pan

47/175 hledá ženu k váž−
nému seznámení. Tel.:
607289646. RR 90638

BUDU rád, když zavolá paní
Dana 68 let z Plzně z expres
seznamky. Děkuji. Tel.:
702480272. PM 190114

l

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez SPZ –
dokladů. Koupím jakékoliv
moto Babetu, Jawetu, Jawu
CZ apod. i nepojízdné.
Děkuji. Tel.: 605111671. PM
190110

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
PRODÁM Peugeot SW 206.
Nebouraný, garážovaný, na−
jeto 150 tis. km, nové rozvo−
dy při 140 tis. V dobrém sta−
vu. Cena 40 tisíc Kč. Tel.:
608343197. RR 90636
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030
PRODÁM pneu – zimní
155/70 R13, na discích, má−
lo jeté, dohoda jistá, tel.:
704082772. RR 90502
PRODÁM motocykl−skútr
BAOTIAN, 8 let starý, málo
ježděný. Co nejdříve. Tel.:
721638450. RR 90510
PRODÁM Opel Astra Cara−
van Combi, černá, tažné zaří−
zení, 2.0 TD, r.v. 1999, model
2000, TK do prosince 2020,
cena 10.000 Kč, tel.:
602455013. RR 90623
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PRODÁM Zetor 6911 po
celkové opravě, maximální
výbava. Oprava provedena
pracovníkem se 40letou
praxí. Tel.: 728803097. RR
90640

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Vyplácíme ihned na ruku!
Netřeba účet! Stačí OP
ČR, příjem. Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16 h,
t.: 605760958. KŘI PM
190078

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání bazé−
nů, uložení bazénů, odvodňo−
vací drenáže okolo domů,
případně zemědělské dre−
náže, terénní a zahradní úpra−
vy. Dále nabízím ukládku ze−
miny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 190034
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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
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190039
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190041
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc −
ných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 90062

!
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STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190040

KLÁŠTERKA
– revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
90044
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran−
sakcí krok za krokem. Nemo−
vitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957. PM 190042
WELNESS poradenství: re−
dukce hmotnosti, sportovní
výživa, individuální stravo−
vací a pohybový plán. Osobně
i na dálku. Tel.: 737832914,
e−mail: kami.skriv@seznam.
cz. RR 90436

NABÍZÍM výkopové práce
minibagrem. Úpravy za−
hrad, příprava pro bazény,
včetně výroby fóliových
bazénů, ploty všeho druhu,
kamenné zídky, práce ko−
lem domu. Tel.: +420
731256627. RR 90614

Mobilní masážní
a rehabilitační terapie
www.Facebook.com/
MasazeJanaBorovanska.
Tel.: 603737272.
RR 90635
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pročesává. Je antidepresiv−
ní, vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zbyteč−
ně neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci. Oblí−
bený pro výstižnou a přizpů−
sobivou povahu. Miláček ce−
lé rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do dob−
rých rukou. Cena dohodou.
Kontakt – e−mail: hajami@
volny.cz
602823882,
378774498. RR 90128

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

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

l

tel./fax: 377 221 765

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

HODINOVÝ MANŽEL. Ex−
presní vyřízení Vašich po−
žadavků. Kdykoliv na telefo−
nu: 724366456. DO a okolí.
RR 90633

Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.:

NABÍZÍM letošní jehničky
ovce quessantské – minio−
večky z registrovaného chovu
po plemenném beránkovi.
Cena 2.500 Kč za kus. Tel.:
723968154. RR 90489

HEZKÁ příjemná, usměvavá
žena 44 let nabízí příjemný
relax, sexík za skvělé letní
ceny. Domluva ve dne na
tel.: 604561766 KŘI PM
190115

PRODÁM pejska jorkšírka,
3 roky starého, přítulný, hodný
a většího vzrůstu. Mob.:
604207899. RR 90617

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

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlní−
kovou srstí nevyžaduje stři−
hovou úpravu, jenom se

Plzeňského rozhledu
vyjde 2. 9. 2019

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:

Další číslo

376 360 311 fax: 376 360 312

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. srpna 2019
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