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Pozor − přestěhovali jsme se! Purkyňova 22!

Vítězem krajského kola jubilejního
25. ročníku soutěže Vesnice roku
2019 pro Plzeňský kraj se stala
obec Pačejov na Klatovsku. 

Ve vítězné obci se   uskutečnilo
také slavnostní vyhlášení. Odtud si
Cenu hejtmana Plzeňského kraje
odnesla obec Příchovice, Cenu
Rady Plzeňského kraje získaly
Křenovy,    uděleny byly i další ceny
spojené s finančním ohodnocením.  

Slavnostního předávání ocenění ví−
tězným obcím v Pačejově se zúčast −
nili zástupci vyhlašovatelských sub−
jektů. Za Plzeňský kraj ceny předávali
hejtman Josef Bernard, jeho náměst−
kové Marcela Krejsová, Ivo Grüner,
Pavel Čížek a radní Radka Trylčová.

„Pačejov je velmi živá obec, daří
se jí velmi dobře čerpat dotace
a rozvíjet se. To, co na Pačejově ob−
divuji nejvíc, je to, jaký má spole−
čenský a komunitní život. Jsou zde
aktivní hasičské spolky, místní sku−
pina Junáků, včelaři a nezapomenu−
telné soubory Švitorka a Šikbaby.
Gratuluji všem z Pačejova, jste pří−
kladem pro další obce našeho kra−
je,“ uvedl hejtman Josef Bernard
při předávání Zlaté stuhy pro obec
Pačejov.

Více informací k  soutěži, která
pokračuje celostátním kolem
v Luhačovicích a kam postupuje za
každý kraj vítězná obec, na
http://vesniceroku.cz/.

Vítězem je Pačejov!

luxusní wellness pobyty 
a slevové kupony 

pro každého účastníka naší akce
Více informací na straně 2

Vyhrajte
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Prezentace bavorského lázeň −
ského resortu Bad Birnbach pro−
běhne v sobotu 14. září 2019 od
10 do 17 hodin v Plzni v Regio −
nálním informačním centru Pl −
zeň ského kraje a Bavorska na ná−
městí Republiky 17. V rámci této
prezentace se bude konat od 11
do 12 hodin informační seminář.

Lázeňské městečko Bad Birn −
bach zasazené v malebné krajině je
známé také pod názvem „venkov−
ské lázně“. Odtud pochází mnoho
inovací (např. nasazení prvního
autonomního auto−
busu v Německu)
zejména v oblasti
lázeňské medicíny
a saunování. Právě
v těch to oborech
sledují lázně Bad
Birnbach stále no−
vé trendy a neustá−
le se rozvíjejí. Láz −
ně spolu s okre−
sem Rottal−Inn pat−
ří k jedním z nej−

navštěvovanějším
a nejúspěšnějším
lázním v Bavorsku. 

V rámci infor−
mačního semináře
se můžete těšit na

zajímavou přednášku z oblasti lá−
zeňství, po které následně proběhne
i společná diskuze s hlavními před−
staviteli lázní Bad Birnbach. Infor −
mační seminář slouží také k navá−
zání dlouhodobé spolupráce. V ne −

poslední řadě se můžete těšit na
drobné občerstvení, soutěže o lu−
xusní wellness pobyty a pro kaž −
dého účastníka máme připrave −
né slevové kupóny do lázní Bad
Birnbach. 

Kapacita semináře je omezena,
proto Vás prosíme o potvrzení
Vaší účasti. Závaznou přihlášku
nám zašlete prosím na email: 
info.plzen@bavorskelesy.cz nej−
později do 05.09.2019. V případě
dotazů jsem Vám ráda k dispozici:
Simona Fink, fink@vhs−regen.de,
tel.: 724 888 069.

Těšíme se na Vás!

Tým z Bad Birnbachu 
a spoluorganizátoři z organizace 

Arberland Regio GmbH, 
pobočka Plzeň

Informační centrum 
Plzeňského kraje a Bavorska 
Náměstí Republiky 131/17

301 00 Plzeň 

Tel. +420 720 983 682
info.plzen@bavorskelesy.cz

www.bavorsko−cechy.eu 

Lázně Bad Birnbach v Plzni

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.
Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je v Evropě 
jediným svého druhu

�

�
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Střípky 
z Plzně

Matematika 
v soutěži 

BELMA Awards
Hybridní učebnice matematiky
od Nakladatelství Fraus byla 
jako jediná z  České i Sloven −
ské republiky nominována
do evropské soutěže BELMA
Awards (The Best European
Learning Materials Awards).
Postaví se vedle titulů na −
příklad z Německa, Švýcarska
či Dánska. O nominaci roz −
hodovala odborná porota 
složená z  pedagogů předních
evrop ských institucí a uni ver −
zit. Do letošního ročníku přišel
rekordní počet přihlášek 28 na−

kladatelů ze 17 zemí.  Vyhlá −
šení vítězů ve čtyřech katego −
riích 19. ročníku proběhne
v říjnu ve Frankfurtu.

Čtrnáctidílná řada učebnic
s názvem Matematika s nad−
hledem od prváku k  maturitě
unikátně propojuje tzv. hybrid−
ní vzdělávací materiály. Žáci
tak mohou smysluplně kom −
binovat tištěná a elektronická
procvičování a využívat vý −
hody obou platforem. V učeb−
nici jsou cíleně zařazeny od −
díly Rady a tipy k  maturitě
a Nejčastější chyby, sestave−
né ve spolupráci s učiteli, kteří
připravují studenty k maturitě
a mají praktickou zkušenost
s tím, kde jsou slabá místa
jednotlivých témat a v čem
studenti nejčastěji chybují.

V relaxační zahradě Fakultní ne−
moce Plzeň byl předán výtěžek
charitativní akce čtyřem rodinám
dětských pacientů, kteří se léčili
na Hematologicko−onkologickém
oddělení Dětské kliniky. 

Sportovní týmy SDH Oprechtice
a spolek Chodská naděje společně
po řádaly benefiční akci Haima cup,
kdy se podařilo vybrat 120 tisíc ko−
run pro plzeňský spolek Haima. Fi −
nanční podpora se rozdělí čtyřem
konkrétním dětem, které Haima vyti−
povala a jejichž silné životní příběhy
oslovily  i organizaci Chodská naděje.

Hlavní součástí charitativní akce
byly závody v požárním spor tu,
denní soutěže se zúčastnilo 37 týmů

a noční 25. Nechybělo vystoupení
hudebních skupin,   autogramiády
sportovních hvězd a celodenní pro−
gram pro malé účastníky. 

Místopředseda spolku Chodská
naděje David Vencel k tomu dodává:
„Jsme rádi, že se můžeme podílet
na pomoci dětem a rodinám, které
se ne vlastní vinnou dostaly do 
těžké životní situace, jakou si snad
nikdo z nás nechce ani předsta −

vit. Snad alespoň
tahle malá pomoc
odlehčí život ne−
mocným dětem a je −
jich rodinám.“

��������

HAIMA Plzeň je do−
brovolný spolek pro
aktivní pomoc dě−
tem s poruchou
krve tvorby, fungující
při Hematologicko−
onkologickém od−
dělení FN Plzeň.

Jeho posláním je zkvalitnit život he−
mato−onkologicky nemocným dě−
tem a jejich rodinám. Pomáhá při
adaptaci pacientů na dlouhou a ob−
tížnou léčbu, poskytuje pomoc při
návratu do normálního života.
Chodská naděje, z.s. je spolek pro
podporu kultury, společenského ži−
vota, vytváření nových kulturních
a společenských vyžití, pořádání
výle tů, představení či koncertů pro
školy a spolky sdružující děti a mlá−
dež. Tato nově vzniklá nezisková
orga nizace pomáhá také ohroženým
rodinám a dětem. 

Hasiči pomohli onkologicky
nemocným dětem
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Skutečnou lahůdku nabízí plzeňská
Měšťanská beseda, a to 26. 9.
2019 v 19:00 hodin, kdy Plzeňská
filharmonie uvede Beethovenovu
Missa solemnis. 

Poprvé po devatenácti letech
tak zazní v  Plzni Beethovenova
Missa solemnis D dur, op. 123.
Plzeňská filharmonie tím slav nost −
ně zahájí svoji jubilejní 100. kon−
certní sezónu. 

Spolu s  Plzeňskou filharmonií,
kterou bude řídit její šéfdirigent
Ronald Zollman, vystoupí sólisté
Marie Fajtová (soprán), Markéta
Cukrová (alt), Jaroslav Březina (te−
nor), Jozef Benci (bas) a Slovenský
filharmonický sbor pod vedením
Jozefa Chabroně. Koncert se koná
pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje Bc. Josefa Bernarda a primá−
tora města Plzně Mgr. Martina Baxy.

Plzeňská filharmonie
k jubilejní sezóně
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Dobrý den. S nejmenovanou RK
máme sepsanou nevýhradní do−
hodu o zprostředkování. Před −
mětem dohody je, že my prodá−
váme byt. Dále v dohodě je za−
kotveno, že nárok na provizi
vznikne i v situaci, kdy bude uza−
vřená kupní smlouva do jednoho
roku po skončení dohody s oso−
bou opatřenou zprostředkovate−
lem. Jednoduše, s osobou, která
byla zde na prohlídce, ale v době
trvání dohody zájem neprojevila.
Dotaz zní...jak předejít sporům
v případě, že tato okolnost na −
stane, že kupující projeví zájem 
o vážnou koupi, ale až po vyprše−
ní takové dohody a my dále spo −
lu  pracovat s touto RK nechceme.
Provizi samozřejmě podle doho−
dy platíme my. Nebo, kde máme
garanci, že nemovitost prodáme
úplně jinému člověku a makléř si
podle katastru zjistí jméno a bu−
de se domáhat své provize tvrze−
ním, že právě tato osoba byla
s ním v kontaktu, případně na
prohlídce. My žádné protokoly
o prohlídkách k dispozici nemá−
me a ani jsme žádný neviděli,
vlastně totožnost zájemců nemá−
me vůbec pod kontrolou. Co nás
hodně překvapilo, je, že makléř
se vůbec nechová profesionálně,
nerespektuje naše požadavky,
jde si bezohledně za svou provi−
zí. Ne máme sebemenší důvod
makléři důvěřovat a myslíme si,
že i vnímavější klienti díky tomu−
to jednání vážný zájem doposud
neprojevili. Budeme moc rádi za
každou radu a odpověď.

Dobrý den, Jedná se poměrně
o běžné ustanovení, které se opírá
o § 2454 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákon, který stanoví, že:
Právu zprostředkovatele na provizi
není na újmu, byla−li smlouva,
k níž se vztahovala činnost zpro−
středkovatele, uzavřena nebo spl−
něna až po zániku závazku ze zpro−
středkovatelské smlouvy. Tuto sku−
tečnost však musí zprostředkovatel
prokázat. Jediným způsobem, jak
se ochránit proti tomuto riziku, je
požadovat po makléři jmenný se−
znam všech zájemců o Vaši nemo−
vitost včetně data uskutečněné pro−
hlídky. A to ke dni ukončení zpro−
středkovatelské smlouvy. Bohužel
bez znalosti Vámi uzavřené zpro−
středkovatelské smlouvy nemohu
další rizika posoudit. 

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Už více než 200 milionů korun 
získaly projekty v oblasti vzdělává−
ní v Plzni z evropských fondů pro−
střednictvím nástroje Integrované
územní investice (ITI – Integrated
Territorial Investments) za posled−
ní tři roky. Vyučující, žáci a stu −
denti 19 základních a 13 středních
škol tak mají nové učebny tech −
nických, řemeslných a přírodo −
 vědných předmětů, učebny cizích 
jazyků nebo digitálních dovednos−
tí. Do  celé plzeňské metropolitní
oblasti, která zahrnuje 117 obcí
s celkem 309 tisíci obyvateli, při−
neslo ITI na modernizaci 51 škol
celkem 288 milionů korun.

„Právě nově vybavené a zre konst −
ruované učebny umožní žákům vy−
užívat nejmodernější technologie
a lépe se připravit na budoucí 
po  vo lání. Jsem rád, že v rámci re −
konstrukcí nebyli opomenuti ani han −
dicapovaní žáci a studenti, a proto
jsou součástí projektů také sta −
vební úpravy zajišťující dobrou do−
stupnost a bezbariérovost prostor
školy. Celkem město Plzeň do svých
základních škol investovalo v  rámci
ITI přes 119 milionů korun, z toho ví−
ce než 101 milionů korun činila pod−
pora z Evropské unie. K tomu může−
me přičíst aktuální velkou inves tici na

7. základní škole a mateřské škole na
Vinicích za více než 37 milionů 
korun,“ uvedl primátor Martin Baxa. 

Další velkou investicí byla loňská
úprava Gymnázia Františka Křižíka,
jež získalo  nástavbu jazykového
pavi lonu s pěti moderně vybavený−

mi ja zy  kovými učebnami. Cílem by−
lo zkva litnění vzdělávání v komuni−
kaci v cizích jazycích s využitím nej−
modernějších metod výuky – table−
tů, elektronických učebnic, zajíma−
vých aplikací a programů. Celkem
bylo proinvestováno téměř 12 mi −
lionů korun.

Rovněž významnou investicí za ví−
ce než 10 milionů korun byla nová
půdní vestavba 17. základní školy
a mateřské školy v Malické ulici na
Roudné, v níž vznikly tři nové učebny
s  vybavením pro přírodovědnou
a audiovizuální výuku a učebna infor −
matiky, kabinet a sociální zázemí.  

Efektivní využívání ITI zajišťuje
příspěvková organizace města
Plzně Útvar koordinace evropských
projektů (ÚKEP). „ITI je nový pro −
gre sivní nástroj, kterým Evropská
unie v rámci programového ob −
dobí 2014–2020 podporuje rozvoj 

v důležitých aglomeracích a metro −
po litních oblastech. V případě pl−
zeňské metropolitní oblasti jsme
zvolili jako téma podporu tech −
nického vzdělávání, které nám
umožní navázat na  strojírenskou
historii plzeňského regionu a pod−
pořit uspokojení narůstající poptáv−
ky po technicky vzdělaných pra−
covních silách,“ řekl ředitel ÚKEP
Erich Beneš.  

Modernizace budov, učeben a no−
vého vybavení nesměřuje jen do
Plzně, ale i do ostatních škol spa −
dajících do plzeňské metropolitní
oblasti. Dočkali se jí tedy i žáci, stu−

denti a učitelé v okolních obcích,
například v základních školách 
v Ne zvěs ticích na jižním Plzeňsku,
v Oseku na Rokycansku či v Horní
Bříze na severním Plzeňsku 

„Již nyní se připravuje nové do−
tační období na roky 2021–2027,
v  němž budou schválené projekty
opět financovány  z Evropských
strukturálních a investičních fondů.
Starostové, ředitelé škol a organi−
zací a další případní žadatelé by již
nyní měli aktivně připravovat pro−
jekty a zapojit se do určení kate −
gorií, které budou v nástroji ITI
podpořeny od roku 2021,“ upozor−
nil Erich Beneš. 

V letech 2014 až 2020 byla na
rozvoj veřejného prostoru a služeb
pro obyvatele Plzně a blízkého okolí
k dispozici suma tři miliardy korun.
Evropská unie klade v novém pro−
gramovém období 2021–2027 ještě
větší důraz na nástroj ITI, což je 
důkazem toho, že se osvědčil.

Modernizace škol v Plzni 
je pro radnici prioritou  
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1 599 000 Kč450 000 Kč
Chata 2+1 (56 m2), Pňovany
Nabízíme k prodeji pěknou chatu v Pňovanech o zastavěné ploše
56 m2 v blízkosti přístaviště Radost. Chata je jednopodlažní, dispo−
zičně řešena jako 2+1 a je ve velmi dobrém stavu. 1.NP: 2x pokoj,
kuchyně, koupelna + WC; 1.PP: garáž. IS: voda – vlastní vrt, el.
220/380V, topení: lokální tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné blíz−
kosti přehradní nádrže Hracholusky – vhodné pro rybáře. Chata
stojí na pronajatém pozemku s ročním nájemným 4.056,−Kč.
Krásná, klidná lokalita. Vřele doporučujeme! ��734 319 302

1 599 000 Kč

Byt 2+kk (105 m2), Rezidence Hamburk,
ul. Klicperova. Plzeň – centrum
nabízíme bytovou jednotku 2+kk s předzahrádkou a terasou
v centru Plzně. Bytová jednotka se nachází v 1. NP domu a ná−
leží k ní (komora, sklep). K bytové jednotce možno dokoupit
parkovací stání v suterénu domu. Při projektování byl kladen
důraz na nejnovějších technologie s důrazem na ekologickou
šetrnost. Výsledkem jsou byty vybavené ve vysokém standardu
a s energetickou náročností kategorie B. Rezidence Hamburk je
v těsné blízkosti centra města a najdete zde v dosahu veškeré
služby občanské vybavenosti. � 734 319 301

4 028 168 Kč 

RD 5+2 (233 m2), Milavče    
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2 o zasta−
věné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Domažlice. Nemo vitost
o dvou nadzemních podlažích má dispozici 5+2 a je částeč−
ně podsklepena. IS: voda: obecní vodovod, obecní kanaliza−
ce, el. 220/380V, plynofikace v komunikaci u objektu, vytápě−
ní: ústřední tuhá paliva. Možno financovat hypotečním úvě−
rem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 899 000 Kč
RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov
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

3 300 000 Kč

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

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

Byt 1+kk (31 m2), Sojková ul., 
Plzeň−Valcha
Nabízíme k prodeji byt 1+kk o výměře 31m2 v 1. patře
novostavby projektu NOVÁ VALCHA na adrese Sojková 1,
Plzeň−Valcha. Byt je vybavený kuchyňskou linkou. K bytu
náleží vlastní parkovací stání a sklep. Byt je v družstevním
vlastnictví. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 780 000 Kč 

Chata 1+kk (397 m2), Plzeň – Bukovec                  
Nabízíme rekreační chatu na vlastním pozemku o celkové výměře
397m2 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

2+1/L (67 m2), ul. Gagarinova, Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 67 m2. Byt
prošel v roce 2008 kompletní revitalizací (zateplení, fasáda, plas−
tová okna, plastové stoupací vedení). Byt je ve velmi dobrém sta−
vu a v roce 2009 byla kompletně zrekonstruována koupelna a za−
sklená lodžie. K bytu náleží dvě prostorné sklepní koje o velikosti
5,70 m2. Fond oprav 1.300,− Kč. Bezproblémové parkování. 
V okolí veškerá občanská vybavenost.! Byt není zatížen žádným
zástavním právem. Prodává se podíl na domě, odpovídající veli−
kosti bytové jednotky. � 734 319 301

BG G

G699 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

G

B
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S účinností od 1. ledna 2020 upra−
ví Plzeň jízdné v  městské hro −
madné dopravě a zavede novinky
vstřícné k  mladým, seniorům
a cestujícím s dětmi. Jen nepatrné
jsou změny u předplatitelů, půlroč−
ní a roční předplatné zdraží o čtyři
koruny, předplatné na kratší obdo−
bí o dvě koruny. Větší navýšení se
dotkne jen jednotlivých jízdenek,
jejichž cena se naposledy upravo−
vala v roce 2012. 

Základní papírová jízdenka bude
místo 18 stát 20 korun. Příjemnou
změnu pocítí mladí ve vě−
ku 15 až 18 let, už nebu−
dou muset dokládat potvr−
zení o studiu. Také nárok na
slevu při doprovodu dítěte
do šesti let nezíská jen ro−
dič, ale i nepříbuzný dospě−
lý, který dítě v MHD dopro−
vází. Nadále bude platit, 
že děti do 15 let a lidé nad
70 let vlastnící Plzeňskou
kartu jezdí v MHD zdarma.  

„Co se týká ceny před−
platného, je plánované zvýšení za−
nedbatelné. Předplatné na půl roku
bude stát místo 2312 korun 2316
korun, celoroční místo 4002 korun

4006 korun,“ vysvětlil Michal Vozo −
bule, náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí. 

Větší úprava je v plánu u papíro−
vých jízdenek. U nich už město
osm let ceny neupravovalo, ne −
reagovalo zdražením na rostoucí
inflaci, na zvyšující se ceny tisku,
distribuce atd.  Dosud si lidé v Plzni
mohli koupit v  trafice i jinde pa −
pírovou jízdenku za 18 korun, od
ledna 2020 bude stát 20 korun.
Jízdenka s  platností 30 minut za−
koupená ve voze MHD přes tak −
zvaný Cardman bude místo 16 za
18 korun, v  případě platnosti
60 minut se cena zvýší z  20 na
22 korun, celodenní jízdenka po−
draží z 60 na 66 korun. 

Snížit administrativní zátěž a ulevit
cestujícím ve věku 15 až 18 let má
nový návrh, který od ledna 2020 zru−
ší povinnost této skupiny dokládat
potvrzení o studiu. Odpadne tak
shánění potvrzení a stejně tak odpad−
nou i spory o to, jaký formulář mají
studenti vlastně donést. V Plzni na
předplatné ve věku 15 až 18 let jezdí
zhruba osm tisíc osob, studentů
v tomto věku a s plnocenným před−
platným je jen kolem 150 lidí. Po −
dobně nově nebudou muset doklá−
dat potvrzení o přiznání starobního

důcho du a jeho pobírání občané ve
věku 65 až 70 let, kteří v Plzni mají
s Plzeňskou kartou nárok na polovič−
ní jízdné. K prokázání věku a s  tím

spojenou aktivaci ná−
roku na zlevněné jízd−
né jim postačí napří−
klad jako doklad jen
občanský průkaz. 

Město také nově
upraví definici „do−
provod dítěte“. Do −
sud měl nárok na
poloviční cenu jízd−
ného jen rodič do−

provázející alespoň jedno dítě ve 
věku do šesti let. Nově to bude jaká−
koliv osoba od 15 let věku doprová−
zející dítě. „Chceme, aby zvýhodně−
ní mohla využít například i babička
jedoucí s vnoučetem,“ dodal Michal
Vozobule. 

Zcela nově zavádí město ve své
MHD skupinovou jízdenku. Skupina
10 až 35 osob si od ledna 2020 bu−
de moci koupit hromadnou jízdenku
s cenou 20 Kč/kalendářní den/oso−
ba s nárokem na zlevněnou jednotli−
vou jízdenku, resp. 40 Kč/kalendářní
den/osoba bez nároku. Cílem je
zjednodušit odbavení velké skupiny
cestujících, například školních vý −
letů, kroužků, kteří jedou do zoo
i dalších turistických cílů v Plzni.  

Jízdné bude vstřícné 
k mladým a k cestujícím s dětmi
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Memorandum o spolupráci mezi
HC Škoda Plzeň, účastníkem Tip −
sport extraligy, a Akademici Plzeň,
účastníkem Univerzitní ligy lední−
ho hokeje, bylo v Plzni slavnostně
podepsáno. Jedná se o první ofi −
ciální dlouhodobou spolupráci se
závazkem do budoucnosti mezi
profesionálním a univerzitním ho−
kejovým týmem v České republice. 

„Jsme velice potěšeni, že jsme
první extraligový tým, který podepí−

še memorandum s univerzitním tý−
mem. Jsem šťastný, že se něco ta−
kového děje, na zápas univerzitního
hokeje chodí i velké množství divá−
ků. Akademikům moc držím palce,“
sdělil Martin Straka, majitel a gene−
rální manažer HC Škoda Plzeň.

Podle informace Lucie Mužíková
(marketingová manažerka HC Ško da
Plzeň) chodí vedení klubu i hráči čas−
to na zápasy Akademiků, v týmu 
navíc působí řada bývalých indiánů.

Jak uvedla, je pyšná na to, že kluby
mezi sebou podepsaly memorandum
o dlouhodobé spolupráci.

„Pro nás je to veliká čest a oce −
nění pro práci, kterou jsme do Aka −
demiků vložili. Nyní jsme dali do −
hromady spolupráci se Škodov kou
Plzeň, fenoménem v našem kraji,
takže je to pro nás obrovský záva−
zek, jen tak ze spolupráce nevystou−
píme,“ řekl Vilém Franěk, spolu −
zakladatel Akademici Plzeň.  

Hlavní trenér Akademici Plzeň 
To máš Ceperko k tomu dodal: „Chtěl
bych prohlásit za celou organizaci
Akade miků, že jsme moc rádi za
spolu práci s HC Škoda Plzeň. Je to
jistě velký krok nejenom pro plzeň−
skou oblast, ale i pro celou univerzit−
ní hoke jovou společnost v České re−
publice. Věříme, že první kolo ligy
odehrajeme na domácím hřišti indiá−
nů, zároveň za doprovodu televizních
kamer. To vše je ještě v jednání.“

HC Škoda Plzeň a Akademici Plzeň podepsali!
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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
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

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

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Stále přijímáme žáky 
na denní i dálkové studium všech oborů

pro školní  rok 2019/2020.

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

POZOR NOVINKA V sobotu 14. září se po celé repub−
lice budou konat Dny Evropského
kulturního dědictví. 

V tento den budou zdarma přístup−
ny prakticky všechny památkové ob−
jekty, například v Tachově se to týká
místního zámku (křídlo ZUŠ), příhra−
dební uličky, kostela Nane bevzetí
P. Marie a jeho věže. V 11 hodin bude
mít farář Mgr. Václav Vojtíšek před −
nášku o historii tohoto kostela.

Otevřena bude i bývalá hrobka kní−
žecího rodu Windischgrätzů v kos tele
sv. Václava, Muzeum Čes kého lesa,
kostel sv. Maří Magda lény. Jízdárna
Světce a zámek budou přístupné za
snížené vstupné.  Konkrétně tachov−

ský zámek nabízí nejen prohlídky
zámec kého okruhu s  průvodcem,
které  začínají vždy v každou celou
hodinu, ale i zajímavou výstavu 
Med víd ci na zámku. Tu zapůjčil
PhDr. Ondřej Bastl, největší soukro−
mý sběratel u nás. Před stavují se
medvídci ve všech podobách – ply−
šoví, figurky, na rytinách, keramice,
pohlednicích, textilu... Malí návštěv−
níci mají k dispozici omalovánky
s medvědími motivy nebo si mohou
složit medvědí origami. 

Pokud máte doma vyřazené med−
vídky, můžete je odevzdat do med−
vědího boxu.
Výstava je prodloužená do 29. září.

Radní města Plzně schválili přijetí
státní dotace ve výši šesti milionů
korun na proměnu vnitrobloku Kra −
šovská v prvním plzeňském obvo−
dě na sídlišti Košutka. Jde o celko−
vou kultivaci veřejného prostoru
v  zastavěné části mezi obytnými
domy Krašovská, Toužimská, Žlu −
tická a  komunikací Studentská.
Dotaci poskytl Státní fond rozvoje
bydlení. Stavba by měla být do−
končena nejpozději v říjnu 2020.  

Vnitroblok Krašovská je rozměrné
volné veřejné prostranství v  jiho −
západní oblasti sídliště Košutka.
V okolních panelových domech ze
70. a 80. let minulého století bydlí
téměř dva tisíce lidí. Při plánování
podoby vnitrobloku se přihlédlo
především k názoru obyvatel. 

„Jsem velmi ráda, že se celá akce
konečně rozbíhá a podaří se zúročit
obrovské úsilí, které městský obvod
Plzeň 1 v minulém volebním období

pro uskutečnění tohoto projektu 
vyvinul. Doufám, že se nám jej nyní
podaří zdárně dokončit,“ uvedla
Helena Řežábová, starostka měst −
ského obvodu Plzeň 1.

Centrální plocha bude nadále pře−
vážně volná a ozeleněná, bude vy −
řešena cestní síť, pohyb cyklistů,
bruslařů a lidí venčících psy. Bude
zde vybudováno několik dětských
hřišť, multifunkční hřiště i mobiliář
vhodný pro seniory. Současně bude
zřízen vodní prvek a veřejné parkové
osvětlení. Další částí bude i mobilně
působící zázemí s  funkcí kavárny,
které umožní setkávání obyvatel a po−
řádání komunitních i kulturních akcí. 

Celkové náklady díla činí 16,9 mi −
lionu korun včetně tříleté pový −
sadbové péče. Na jeho financování
se vedle šestimilionové dotace 
bude podílet město Plzeň a městský 
obvod Plzeň 1, a to stejnou částkou
ve výši 5,45 milionu korun. 

Památky budou zdarma přístupné

Miliony na proměnu
vnitrobloku Krašovská 
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V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největší
zisk je nutné odhadnout správné
obdo bí. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce
stoupla cena zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku 2011. Navíc
letos by omezování měnové poli −
tiky mělo pokračovat, a tak se cena
zlata bude držet na stále vyso−
ké úrovni“, informoval manažer

Zlaté Banky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své zákaz−
níky. Například v prvním týdnu
roku 2019 si zlato připsalo víc
než 5% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se sna−
ží vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Bance
Vaše zlato, ale i stříbro ohodnotí pří−
jemní profesionálové zcela zdarma.
Výkupní cena tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světové burzy.

Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částečně
poškozené a zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto jsem nepočítala 
s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila

paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Banky, kde zlato zvážili
a určili ryzost. Cena se vyšplhala na
skoro 14 tisíc. „Část použiji na koupi
dárků pro své první vnoučátko a zby−
tek bude příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné pro −
středí s milým personálem, který

vám díky osobnímu přístupu poradí
nejlepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

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. 

Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.

CENA ZLATA NA VRCHOLU

Od 1. září 2019 zvýší město Plzeň ja−
ko zřizovatel mateřských škol na
území města příplatek za vedení je−
jich ředitelkám. Zvýšení o více než
1000 korun odpovídá zhruba rozdílu
mezi dvěma pla tovými třídami.
Statutární město Plzeň je zřizovate−
lem 40 mateřských škol.

Pedagogická komora, z. s. vyzva−
la ředitelky mateřských škol v  celé
České republice, aby usi lovaly
o pře hodnocení zařazení z  10. do
11. platové třídy. Některé ředitelky
s  tímto podnětem oslovily vedení
města, městské ob vody a Odbor

školství, mládeže a tělovýchovy Ma −
gistrátu města Plzně.

Ze stanoviska Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky již
z roku 2010 a 2011 vyplývá, že pokud
ředitelky neobho spodařují nemovitý
majetek, nejde o komplexní koordinaci
správy organizace a nelze 11. platovou
třídu přiznat. Tento výklad v současné
době výslovně potvrdilo i Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Přesto má plzeňská radnice
jako zřizovatel vůli ocenit náročnost
práce ředitelek a zohlednit ji proto ve
zvýšení příplatku za vedení.

Ředitelky mateřinek dostanou přidáno
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Celkem 16 mladých sportovců
z  Plz ně vybojovalo na IX. Letní
olympiádě dětí a  mládeže 2019,
která se konala od 23. do 28. červ−
na v Liberci a Jablonci nad Nisou,
své medaile. Do krajské metropole
putovalo 18 cenných kovů, 14 me−
dailí vybojovali  sportovci v  indivi−
duálních kategoriích, štafeta Pla −
veckého klubu Slavia VŠ Plzeň zís−
kala bronz v plavání 4x50 metrů.

Jedním z  plzeňských   reprezen−
tantů   byl také Jakub Horák (2007),
plavec Sportovního klubu Radbuza
Plzeň, který byl nominován na Letní
olympijské hry dětí a  mládeže za
Plzeňský kraj. Při kvalifikačním zá−
vodě v  disciplíně 100 metrů volný
způsob zaplaval čtvrtý nejrychlejší
čas 1:05,04, kterým postoupil do fi−
nálového závodu. V něm svůj kvalifi−
kační čas ještě zlepšil a  díky tomu
získal bronzovou medaili, v  cíli mu
naměřili 1:03,86 (od stříbrné me −

daile ho dělily dvě setiny vteřiny).
Finálovou účast si vybojoval i na
dvojnásobně dlouhé trati, kdy se
v  rozplavbách umístil na šestém

místě (2:23,69) a následně mezi
osmičkou nejrychlejších se posunul
o jednu příčku výše díky zaplavané−
mu času 2:21,55.

„Když se Jakuba zeptáte, na jaké
další své úspěchy je hrdý, tak se
rád zmíní o dálkovém plavání na 
tříkilometrové trati. V loňském roce
si vyplaval třetí místo a o rok dříve
dokonce druhou příčku. Ve své sbír−
ce má i tu nejcennější medaili – zla−
tou – z letošního Letního mistrovství
ČR mladšího žactva, kdy  byl nej−
rychlejším plavcem naší klubové
štafety na 4 x 50 metrů volný způ−
sob. Své soupeře na závodech pro−
hání již třetím rokem, plavání se vě−
nuje od předškolního věku a má ho
rád. Každému ho doporučí, protože
je to sport, který ho naplňuje ve
všech směrech a nabízí mu velké
možnosti,“ uvedl Luboš Ibrmajer,
prezident Spor tovního klubu Rad −
buza Plzeň, z.s.

Plavání mu nabízí velké možnosti

Jakub Horák

Kamerový systém
do dalších obcí 

Šesti obcím Plzeňského kraje bu−
de poskytnuta dotace na pořízení
celkem sedmi kamerových bodů,
které budou propojeny se stá −
vající kamerovou sítí „Klidné pří−
hraničí“. Rozdělena bude částka
784  tisíc korun, a to mezi obce
Němčovice, Bdeněves, Nevřeň,
město Spálené Poříčí, obec Žáka −
va a městský obvod Plzeň 4. 

Jednotlivé kamerové body se
skládají ze zařízení pro měření
rychlosti, zobrazovače rychlosti,
informačního panelu (zobrazení
např. registrační značky projíž −
dějícího vozidla nebo výstražných
zpráv pro řidiče), kamery, počí −
tačové jednotky a případně dal−
ších doplňků.

Zvýší bezpečnost  
Částku 8 648 608 korun z  do −
tačního programu Podpora obcí
Plzeňského kraje při zajišťování
bezpečnosti si rozdělí 34 obcí.
Obce budou moci díky dotaci na−
příklad rozšířit kamerový systém,
pořídit radarový ukazatel rych −
losti nebo zlepšit akceschopnost
městské policie.

Poskytnutím finančních dotací
doporučeným žadatelům se vy−
tvoří podmínky pro realizaci jed −
notlivých navrhovaných dílčích
bezpečnostních projektů v obcích
s počtem obyvatel do 2 000. Tyto
následně přispějí ke zlepšení bez−
pečnostní situace v Plzeň ském
kraji a k prohloubení pocitu bez−
pečí jeho obyvatel.

Péče o pomníky
a válečné hroby  

Částku jeden milion korun v rámci
dotačního programu „Podpora 
péče o pomníky, válečné hroby
a pietní místa na území Plzeň ského
kraje“ si letos rozdělí 18 obcí. Díky
dotaci bude možné kompletně
obno vit například pomník v Bezdě −
kově na Klatovsku nebo v Dolní
Kamenici na Holý šovsku, pořídit
nový žulový obelisk a restaurovat
bronzovou desku budou moci
v Mokrosukách u Sušice, v Horní
Bříze bude díky dotaci pomník sta−
ticky zajištěn a obnoven.

Plzeň má novou náplavku. Vytvo řila
ji úpravou levého břehu koryta řeky
Radbuzy podél Anglického nábřeží
v délce 550 metrů. Vznikl tak pří−
jemný prostor, kde mohou Plze ňané
i turisté posedět, zacvičit si napří−
klad jógu nebo se jen tak projít. 

Náplavka se může stát i novou
scénou pro konání koncertů, work −
shopů a dalších aktivit. Vybudování
nové atraktivní odpočinkové zóny
začalo loni na jaře, letos v  červnu
byla stavba za 67 milionů korun
včetně DPH, jejíž součástí je i nová
kavárna na lávce přes řeku, zko −
laudována. 

„Hlavní práce se týkaly úpravy bře−
hu, do něhož jsme nechali osadit od−
počinkové stupně a bloky. Jde o úsek
mezi ulicí Kopeckého a Tyršovou,
celková plocha je 7300 metrů čtve−
rečních. Zrenovována byla také
ocelová lávka, na které je umístěno
nové sklopné schodiště včetně stro−
jovny vrátku. Ten umožní vytáhnout
v případě povodně celou konstrukci
schodiště nad hladinu řeky. Na lávce
vznikla kavárna. Zřízeny byly přípojky
vodovodu, kanalizace, plynovodu, po
celé délce stavby je nové venkovní a
parkové osvětlení,“ přiblížil technický
náměstek primátora Pavel Šindelář,
pod něhož spadá magistrátní odbor
investic, který měl projekt na starost. 

Přípravné práce k  projektu Ná −
plavka na Radbuze začaly v dubnu

2018. Během stavby byly osazeny
a zabetonovány do břehu náplavky
monolitické různě velké a různě
formo vané betonové stupně a ná−
břežní stěna. Co se týká lávky, byly
vyměněny její zkorodované nosné
prvky, kompletně vyměněny oce −
lové plechy jižní mostovky včetně

finálních vrstev ochranného poly −
uretanového nátěru všech ocelo−
vých jak nových, tak stávajících
konstrukcí.

Na spojovacím krčku lávky byla
postavena kavárna o půdorysu 4,87
x 15,44 metru s plochou střechou.
Kavárna obsahuje vlastní prostor
občerstvení, dále pak zádveří a so −
ciální zařízení pro hosty i obsluhu.
Nosnou konstrukci tvoří ocelové
uzavřené profily, které jsou kotveny

do stávajícího spojovacího krčku
lávky. Obvodový plášť byl navržen
a proveden ze systémových otevíra−
ných oken, vnitřní příčky jsou sád−
rokar tonové. Kavárna je napojena
na veřejný rozvod vody, kanalizace
a rozvod zemního plynu pro vlastní
podlahové vytápění.

Součástí projektu byla i výměna
svítidel a rozvodů veřejného osvět −
lení za úsporná LED svítidla a osa−
zení zásuvkových boxů umístěných
v  chodníku Anglického nábřeží pro
zajištění dodávky elektrické energie
při pořádání různých akcí v  této
loka litě. Součástí projektu byly i sa−
dové úpravy. Velký test Náplavky na
Radbuze a zároveň její slavnostní
otevření se uskuteční o víkendu od
13. do 15. září 2019.  

Na novou Náplavku už za dva týdny  



Za několik málo dní se otevřou
brány 15. ročníku veletrhu cestov−
ního ruchu Plzeňského kraje ITEP
2019. Plzeňský kraj srdečně zve
všechny ve dnech od 19. – 21. září
do nových prostor TJ Lokomotiva
v  Plzni, kde se ITEP uskuteční
a představí se návštěvníkům v no−
vé kompaktně řešené koncepci
a přitažlivém designu.

Na novinky se mohou návštěv−
níci těšit i v doprovodném progra−
mu. Zejména děti si užijí širokou
škálu zábavy po celé tři dny veletr−
hu během pohybových aktivit,
interaktivního rozptýlení, divadla,
tvoření, zkoumání...

Turistické novinky a informace
z  tuzemska i zahraničí nabídnou
informační centra, města a obce,
muzea, turistické cíle a vystavova−
telé z  různých koutů světa. Mezi
zahraničními hosty budou např.
zástupci regionu Banát z  oblasti
Župa Timi� a s nimi tradiční řeme−
slníci a pokrmy. Mezi novými vy−
stavovateli je státní muzeum por−
celánu v Hohenbergu, které je nej−
větším evropským muzeem tohoto
zaměření. 

V  určených časech se budou
konat autogramiády a Křeslo pro
hosta, kde usednou a budou 
vyprávět cestovatelské příběhy
mnoha koutů světa, veselé histor−
ky ze života známé osobnosti,
spor tovci a cestovatelé. Jedním
z hostů bude Martin Macík, profe−
sionální závodník, který v  Rallye
Dakar 2019 zajel neuvěřitelný
3. nejrychlejší čas v poli kamionů. 

K  radostem cestovatelů patří
neodmyslitelně gurmánské zážit−
ky. Na veletrhu se budou plnit chu−
ťové pohárky labužníkům při de−
gustacích jídla, českého a bavor−
ského piva. Milovníci vína si při −
jdou na své z  nabídky českých,
moravských a rakouských vín.
Veškeré chuťové smysly rozvášní
Zmrzlinářství  Kolombina svými
originálními, přírodními, ovocnými
a smetanovými zmrzlinami. Nejen
filmové melodie zahrají tradičně
Junior Orchestr, ZUŠ Plasy, a náv−
štěvníci uslyší další hudební sku−
piny rozličných žánrů.

Hvězdárna v Rokycanech a v Plz −
ni představí výstavu k  50. výročí
od přistání člověka na Měsíci.

První krok po měsíčním povrchu
udělali kosmonauti Neil Armstrong
a Buzz Aldrin při misi Apollo 11.
Historické ohlédnutí nabídne i ex−
pozice Muzea řemesel a techniky
z Kolovče s kompletně vybaveným
kadeřnickým salonem z  30. let
20 století. V Zahradě u malíře plné
zeleně a vůní bylin si každý vy−
zkouší vytvořit vlastní sušený čaj. 

Místy téměř nedotčená příroda,
nádherné až ohlušující ticho, vůně
lesa, zpěv ptactva a sluncem zalitý
den. Ano, i to je možné zažít bě−
hem putování na pěších dálkových
turistických trasách Zlaté stezky.
Obrazně se projít přírodou po 
trasách a hrát o skvělé ceny a no−
vé podrobné turistické mapy je
možné v  rámci zábavné soutěže 
„Putu jte lehce po Zlaté stezce“. 

Během dnů veletrhu ITEP se bu−
dou konat zážitkové jízdy histo −
rickým autobusem, které budou
vyjíždět přímo od výstaviště.
Kaolin je hlavním tématem komen−
tované trasy, jejímž vrcholným
zakon čením bude v Nevřeni nově
otevřený a jediný přístupný pod−
zemní kaolinový důl v  České re−

publice. Podrobné informace k při −
pra vo vaným jízdám naleznete
na www.turisturaj.cz. Vstupenky
v předprodeji je možné zakoupit na
www.plzenskavstupenka.cz .

Horkou novinkou je limitovaná
edice ražené pamětní mince 
k  30. výročí sametové revoluce
a 15. roč níku veletrhu ITEP. V záři−
jovém vydání měsíčníku Plzeň −
ského kraje bude otištěn poukaz,
při jehož předložení  na ITEPu bu−
de vydána jedna mince. 

Své místo na veletrhu bude mít
i expozice věnovaná tomuto vý ročí.
Zavzpomínejte na tyto časy s námi,
na tehdejší top dovolené u Bala −
tonu a umělohmotné san dály, na
jakoukoliv dovolenou té doby. Po −
sílejte své příběhy a fotografie z do−
volené z dob před Sa me tovou re−
volucí na FB profil Pl zeňského kraje
www.facebook.com/turisturaj.

Přijďte na ITEP a usedněte s ná−
mi u „áčkového“ stanu u ohniště
s  kotlíkem pod šnůrami plných
nostalgických černobílých foto−
grafií, které nám zašlete. Nejhezčí,
nejpikatnější a nejlepší příběhy tu
rádi přečteme.

Nenechte si ujít ITEP 2019 v novém designu
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Firma Gerresheimer je předním světovým vý−
robcem vysoce kvalitních speciálních výrobků
ze skla a plastů, jež se používají ve farmaceu−
tickém průmyslu a zdravotnictví. Skupina se
po celém světě skládá z více jak 30 poboček.
Závod Horšovský Týn byl založen v roce 2001.
Metodou vstřikování plastů vyrábí inhalátory, in−
zulínová a odběrová pera, drogové testery apod.
Zaměstnává v současné době kolem 700 lidí.
Před 10 léty se firma rozhodla, že bude
v Horšovském Týně významně investovat do
dalšího rozvoje a že bude potřebovat kvalifiko−
vanou sílu. V roce 2009 německý jednatel pan
Helmut Schweiger a manažerka paní Václava
Váchalová navštívili celou řadu škol a učilišť
a seznamovali je se záměry ke spolupráci. Až ve
Středním odborném učilišti v Domažliccích
u paní ředitelky Zdeňky Buršíkové nalezli plné
pochopení a porozumění.
Právě tato spolupráce firmy se školou byla 
důvodem návštěvy europoslance Tomáše

Zdechovského v Horšovském Týně.
Setkal se s jednatelem společnosti
Gerresheimer Tomášem Jiřičkou, ma−
nažerkou Václavou Váchalovou, vedoucí
personálního odboru Alenou Jandovou
a ředitelkou SOU v Domažlicích
Zdeňkou Buršíkovou.

Jednatel Tomáš
Jiřička
„Ekonomika roste,
kvalifikovaných lidí je
stále nedostatek, pro −
to jsme se rozhodli
navázat zcela kon−
krétní spolupráci se SOU v Domažlicích.
Ve firmě jsme na vlastní náklady vybu−
dovali učňovské středisko a ve spolu−
práci se SOU vznikly osnovy k tříletému
učebnímu oboru Strojní mechanik se

zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plas−
tů. Tím ale nekončíme. Uvažujeme o tom, že za−
vedeme čtyřletý obor s maturitou. Připravujeme
také výuku našich učňů pomocí tabletů, kterými
by například ovládali vstřikovací lisy. Tyto tablety
by jim po ukončení studia zůstali. Tím si chce−
me vychovat nové kvalifikované pracovníky.“

Ředitelka SOU v Domažlicích 
Zdeňka Buršíková

V České republice takový
učební obor s tímto konkrét−
ním zaměřením ve vzdělávací
soustavě neexistoval. Náš
společný záměr se podařil.
Po absolvování oboru Strojní
mechanik získávají žáci plat−
ný certifikát na vstřikovací li−

sy a svářecký průkaz. Díky vstřícnosti vedení fir−
my Gerresheimer jsme mohli otevřít další učební
obor Strojní mechanik se specializací Nástrojař.

Našim záměrem je, aby po absol−
vování učiliště měli žáci pokud
možno jasno o svém zaměstnání
a o perspektivě.

Manažerka Václava 
Váchalová

Díky podpoře německého ve−
dení naší firmy, mohly být
osnovy k tříletému učebnímu
oboru tvořeny společně s ko−
legy ve školicím středisku ve
Wackersdorfu. Z našeho od−
borného personálu jsme pak
na vlastní náklady vyškolili

takzvané mentory odborného výcviku, kteří dis−
ponují pedagogickým minimem a mohou se tak
stoprocentně věnovat výuce žáků. Kromě stipen−
dií dostávají od nás žáci i pracovní oděvy, a po−
kud mají úspěchy v nejrůznějších soutěžích, zís−
kají docela zajímavé dárky nebo finanční pro−
středky. Nabízíme jim i závodní stravování.

Vedoucí personálního 
oddělení Alena Jandová
Vzhledem k tomu, že dále inves −
tujeme do rozvoje naší firmy, po−
třebujeme kvalifikované pracov−
níky. Cesta k novým pracovním
silám nevede přes personální
agentury. Vzhledem je specifikaci naší výroby po−
třebujeme odborně zdatné lidi a právě spolupráce
se SOU v Domažlicích je jednou z úspěšných cest.

Europoslanec Tomáš Zdechovský
Jasně podporuji myšlenku, že
si firmy musí budovat vlastní
vzdělávací kapacitu. Jeden
z průkopníků je  AUTO ŠKODA,
která dneska staví na lidech,
které si sama vychovala. Ve
vaší firmě jdete také tímto
směrem, což nesmírně oceňu−

ji. Je to naprosto správný způsob uvažování. To
jsou věci, které bude Evropská unie podporovat.
Byl jsem 5 let jediný z českých europoslanců člen
evropského rozpočtového výboru, takže přesně
vím, kam je nový rozpočet strukturovaný. Tím, že
tady máte vybudovaný a perfektně fungující sys−
tém výchovy nových mladých odborníků, máte
velkou šanci si na evropské peníze sáhnout.
Oceňuji také vaši snahu mladé lidi jazykově vyba−
vit. To je rovněž nesmírně důležité. (re)

Jednatel společnosti Gerresheimer v Horšovském Týně
Tomáš Jiřička, ředitelka SOU v Domažlicích Zdeňka
Buršíková, manažerka firmy Václava Váchalová a vedoucí
personálního odboru Alena Jandová.

Spolupráce této firmy se SOU 
v Domažlicích je unikátní

Europoslanec Tomáš Zdechovský ve firmě Gerresheimer v Horšovském Týně
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V průběhu návštěvy ve firmě
Gerresheimer v Horšovském
Týně jsme europoslance
Tomá še Zdechovsého požá−
dali o rozhovor.
Proč jste přerušil dovole−
nou a navštívil právě firmu
Gerreshei mer?
Stal jsem se před měsícem
místopředsedou jednoho z nej−
vlivnějších výborů pro zaměs−
tnanost a sociální věci, což je
výbor, který bude dneska na−
stolovat novou strategii mezi ro−
ky 2020 až 2030. Už příští mě−
síc musím vědět, co chci a kam
chci, aby peníze šly, abychom
nedělali vzdělávací projekty,
které nebudou fungovat. To je
za prvé. Druhý důvod je ten, že
česko−německá spolupráce 
bude výrazně podporována.
Daleko víc peněz půjde do re−
gionů na příhraniční spolupráci

a já potřebuji mít konkrétní
zkuše nosti a vidět, jak funguje.
Třetí důvod je ten, že vzdě −
lávání obecně je v EU zasta −
ralé. Před 2 roky jsem byl

v Japonsku a tam už
se připravují na Prů −
mysl 5.0 a my tady
u nás stále mluvíme
o Průmyslu 4.0 a v řa−
dě učebních oborů je
Průmysl 2.0. Právě
tento kraj má nej −
větší potenciál z celé
ČR, protože tady má−
te velmi ekonomicky
silné Bavor sko, jehož
ekonomika mimo−
chodem neskutečně
roste.
Jak hodnotíte spo lu −
práci firmy se SOU
v Domaž li cích?
Je unikátní. Musím ří−

ci, že 5 let jezdím po celé ČR,
ale takovou spolupráci jsem 
nikde nezaznamenal. To, že ta−
dy vznikne specializovaný obor,
žáci jsou během studia zařa −

zováni do pracovního procesu,
firma ze svých prostředků bez
dotace zainvestuje určitou část
výuky, to je přesně směr, kterým
bychom se měli v Česku vydat.
Jde o to, zda bude někdo
chtít tyto zkušenosti převzít
a zobecnit?
Já vždycky říkám, proč bude−
me vymýšlet něco, co už je vy −
myšlené a výborně funguje.
Jestliže tady jsou už 10 leté
zkušenosti, vše je zaběhlé, tak
proč je nerozšířit, nezobecnit,
nepochlubit se s nimi a dát je
na vědomí široké veřejnosti.
Tento způsob myšlení nám,
bohu žel, v Česku chybí. A to je
další důvod mé návštěvy.
Získané poznatky budu popu−
larizovat, hovořit o nich na nej−
různějších setkáních a kon −
ferencích a samozřejmě je pro−
sazovat. (re)

Europoslanec Tomáš Zdechovský

Daleko více evropských peněz půjde
do regionů na příhraniční spolupráci

Rádi vzpomínáte na doby dáv−
no minulé? Líbí se vám retro
styl, aniž byste tuto dobu proži−
li? To, že se retro styl vrací je
důkazem, že asi nikdy nevymizí
a to zejména u dámské módy.
Šaty jsou symbolem ženskosti
a je mnoho žen, které našly 

v retro šatech kouzlo a retro mó−
da se stala klíčovým kouskem
v jejich šatníku. Hovořit by o tom
mohla ing. Dana Hejpetrová
z Losiné u Plzně. Kromě svých
zálib, jako jsou četba, cvičení
v tělocvičně, procházky kolem
Radyně, našla zalíbení v retro

módě. Jak už to v životě
bývá, náhoda „zapracova−
la“, když se podívala do
skříně, kde měla její ma−
minka šaty. 
„Je to úžasný pohled na
retro módu. Proužkované,
květinové, tečkované či 
jiné motivy na šatech vás
okouzlí. Šaty rozzáří osob−
nost, zvýrazní vaše křivky
a jen těžko se dá vyjádřit
pocit, který vám nabízejí.
Vyzkoušejte retro módu!“
doporučuje ženám ing.
Dana Hejpetrová z Losiné
u Plzně.

Retro se vrací

„Retro šaty se mohou stát
zajímavým kouskem ve va−
šem šatníku,“ říká ing. Dana
Hejpetrová. 
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Stopy baroka, které proběhnou
v rámci letošního festivalu Západo −
české baroko, se uskuteční v  so −
botu 7. 9. 2019  v areálu zámku
Hradiště, jejich pořadatelem je
Muzeum jižního Plzeňska v Blovi −
cích.  Program je součástí slavností
města Blovice u příležitosti 735. vý−
ročí první písemné zmínky. 

Program zahrnuje  prezentace ba−
rokní podoby zámku Hradiště, inter−
aktivní program STOPUJEME BARO−
KO pro rodiny s dětmi  a  doprovodný
program k tematické výstavě Dětství

v zámeckém parku – zábavné soutě−
že, hry po vzoru dětských obyvatel
zámku Hradiště na přelomu 19. 
a 20. Století. Pro návštěvníky jsou
připraveny papírové barokní „oblé−
kačky“, papírové skládanky barokní
podoby zámku Hradiště, tematické
drobné upomínkové předměty pro
dětské návštěvníky). 

Chybět nebudu ani komentované
prohlídky I. návštěvnického okruhu
– stálé expozice VE STYLU BARO−
KA, zaměřené na stavebně historic−
ký vývoj zámku Hradiště s důrazem

na barokní vývojovou etapu pa −
mátkově chráněného areálu. Zají −
mavostí jistě bude i slavnostní
přiví tání hraběnky Valburgy Josefy
ze Šternberka a jejího doprovodu
na zámku Hradiště v 17.00 hodin
v kapli sv. Ondřeje na zámku Hra −
diš tě. Těšit se můžete také na
kom  ponovaný pořad žáků a peda−
gogů ZUŠ Blovice J. S. Bach: Kníž −
ka skladeb pro Annu Magdalenu
Bachovou a jiné skladby. Večer pak
ovládne zámecký park Hradiště
barokní ohňostroj. 

Rada Plzeňského kraje souhlasí
s poskytnutím dotace v celkové výši
3 505 333 korun pro tři obce Pl zeň −
ského kraje na výstavbu nebo re −
konstrukci požární zbrojnice. Jed ná
se o města Planá (1 403 263 korun),
Horšovský Týn (471  666 korun)
a obec Prádlo (1 630 404 korun). 

Ministerstvo vnitra − generální ředi−
telství Hasičského záchranného sbo−
ru ČR vyhlásilo i pro rok 2019 pro−
gram Účelové investiční dotace pro

jednotky SDH obcí. V rámci tohoto
programu mohly obce požádat také
o investiční dotaci na rekonstrukci
stávající nebo výstavbu nové požární
zbrojnice pro jednotku požární ochra−
ny, pokud je zařazena v kategorii
plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo
JPO V. Finanční podpora Ministerstva
vnitra (MV) byla alokována pro 7 obcí
Plzeňského kraje (z nich zatím tři ob−
držely registraci akce do MV). Dotace
MV může dosáhnout až 50 % uznatel−

ných nákladů stavby, maximálně však
4,5 mil. Kč. Program MV umožňuje
obcím použití dalších finančních
zdrojů. Příspěvek  kraje se poskytuje
ve výši 2/3 dotace MV.

Jeden milion korun na pořízení
nové cisternové automobilové stří−
kačky obdrží také město Sušice pro
jednotku dobrovolných hasičů ve
Volšovech. Jedná se o individuální
dotaci z rozpočtu kraje, kterou musí
ještě schválit zastupitelstvo.

Dvakrát 
z Tachovska

Den Českého lesa se letos ode−
hraje  u Zlatého  potoka a Hedvi −
činy  Pily, a to v sobotu 7. září od
11 hodin. Návštěvníci se mohou
opět seznámit se zajímavostmi
z historie a přírody zdejší krajiny.
Letos budou zájemcům přiblíženy
dosud málo známé ruiny Hedvi −
činy Pily. Program bude zaměřen
na stromy, dřevo, jeho vlastnosti
a možnosti řemeslného zpraco−
vání. Připraven bude rovněž do−
provodný kulturní program. 

Druhým tipem je dětská slav−
nost v Historickém parku Bärnau,
a to v neděli 8. září od 11 do – 18
hodin.  Kromě oblíbených atrak−
cí, jako je skákací hrad či malo−
vání na obličej v prostoru před
historickým parkem, nabídne
i areál samotného historického
parku (na vstup se vztahuje běž−
né vstupné) zajímavý program.
Zde děti budou moci poznat a vy−
zkoušet si různé středověké hry.
Rozličné občerstvení bude k do−
stání v muzejní restauraci a stán−
cích v prostoru před parkem. 

Vystopujte si blovické baroko

Na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:

��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.

� Co děláte, když léčíte?
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. 

� 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 lé či −
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.

� Léčíte pouze energií?
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.



18 Plzeňský rozhled  9/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Veřejný prostor před Západočes −
kým muzeem v Plzni, Kopeckého
sady 2, ovládne ve dnech 17. a 18.
září interaktivní workshop pro ve−
řejnost – Kovářský talent. Návštěv −
níci uvidí ukázky drobné kovářské
práce, seznámí se s fenoménem
uměleckého kovářství v  Plzni
a všichni zájemci, malí i velcí, si
budou moci sami vykovat drobný
předmět, který si odnesou domů. 

Pro účastníky workshopu bude po
oba dny volně přístupná expozice
Umělecké řemeslo / Užité umění
v  Západočeském muzeu v  Plzni,
kde je možné vidět skutečné skvosty
nejen z oboru uměleckého kovářství.
Poukázky opravňující ke vstupu do
této expozice budou vydávány bě−
hem workshopu v jednom ze stánků
Střední školy Oselce. Vstup volný.

V  rámci této dvoudenní akce se
ve středu 18. září  v 17 hodin  usku−
teční komentovaná prohlídka  expo−
zice Tradiční kovářské techniky.
Nová řada komentovaných prohlí−
dek v Západočeském muzeu v Plzni
přiblíží stálou expozici Umělecké ře−
meslo / Užité umění. Její jednotlivé
části budou představeny odbornými
pracovníky, kteří se na přípravě
expo zice přímo podíleli. 

První komentovaná prohlídka na−
vazující na workshop Kovářský 
talent se bude věnovat ukázkám tra−
dičních technických postupů v umě−

leckém kovářství. Ukáže výzdobné
techniky a jejich proměny v období
gotiky, renesance a baroka. Prezen −
továny budou historické předměty
dokládající mistrovské i učňovské
práce řemeslníků z Čech, Německa
i Francie.  

Křehká krása motýlů  
Národopisné muzeum Plzeňska
(NMP), nám. Republiky 13, nabízí
od 6. září  výstavu věnovanou  mo−
týlům, která představí to nejzají −
mavější ze sbírek zoologického
oddě lení Západočeského muzea
v Plzni, a samozřejmě se bude vě−
novat také ekologii a problematice
ochrany motýlů. 

V posledních letech byl zazname−
nán úbytek hmyzu obecně, motýly
nevyjímaje. Tento smutný fakt mimo
jiné ukazuje, jak důležitá je sbírková
činnost muzea, díky které můžeme
srovnat, jaké druhy se vyskytovaly
v okolí Plzně před sto lety a tyto úda−
je porovnat se současným stavem.
První část výstavního prostoru bude
věnována morfologii a ekologii motý−
lů, návštěvníci si budou moci mimo
jiné prohlédnout detail motýlího křídla
pod mikroskopem. Dále zde budou
prezentováni motýli jednotlivých sta−
novišť. Další část výstavy bude věno−
vána preparaci, determinaci motýlů
a ukázkám sbírek význačných plzeň−
ských sběratelů motýlů.

Udělejte si čas na zážitek 
− na kováře nebo motýly

Inspektoři z České inspekce život−
ního prostředí (ČIŽP) z  oddělení
odpadového hospodářství v Plzni
uložili dvě pokuty v  celkové výši
250 tisíc korun společnosti Recy −
klace Sanace Bohemia s.r.o. za
opakovaná nedoložení dokladů ke
kontrole nakládání s odpady v mo−
bilním zařízení k  drcení odpadů
v Kařezu na Rokycansku. 

První pokuta uložená v září 2018
byla 100 tisíc korun. „Společnost
nepředložila vyžádanou dokumen −
taci – průběžnou evidenci odpadů
za roky 2017 a 2018, doklady z pře−
jímky odpadů do zařízení a do −
kumenty popisující, jak bylo s upra−
venými odpady ze zařízení dále
naklá dáno. Obviněný se zcela úče−
lově vyhýbal přímým a jedno −
značným odpovědím, neumožnil

dokončit kontrolu. Nebylo tedy mož−
né zjistit, jak nakládal s  odpady
v  rozsahu desítek tisíc tun,“ řekla
Petra Horči cová, ředitelka Oblast −
ního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Vzhledem k  tomu, že firma ani
po dalších několika měsících ne −
doložila všechny doklady, které
inspek toři požadovali, uložili jí le−
tos další pokutu 150 tisíc korun,
kterou nedávno potvrdil i odvolací
orgán MŽP. „Společnost nepo −
skytla inspektorům dostatečnou
součinnost, kterou jí ukládá zá−
kon o kontrole. Ne úplnými infor −
macemi může být zastíráno závaž−
né porušování zákona, může jít
o snahu znemožnit sledo vání pohy−
bu odpadů, což je velmi nebez −
pečné pro životní prostředí,“ uvedla
Horčicová.

Dvě pokuty za nakládání s odpady
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Secesní kavárna Měšťanské bese−
dy v Plzni prochází úpravou, po více
jak 15 letech získají její prostory
nový vzhled, práce budou dokonče−
ny na podzim. Kromě úprav kavár−
ny bude kompletně zmodernizová−
no sociální zařízení v přízemí budo−
vy včetně elektroinstalace. Na akci
se podílí město Plzeň, jež zaplatí za
úpravy objektu 1,5 milionu korun, a
provozovatel budovy Měšťanská
beseda Plzeň s. r. o., který vynaloží
4,2 milionu korun na vnitřní vyba−
vení a bar.   Měšťanská beseda je
od roku 1994 kulturní památkou.

V rámci oprav známé kavárny vy−
mění podlahovou krytinu za velkofor−
mátovou dlažbu s  imitací terazzo a
zrestaurují stávající zdobnou výzdo−
bu interiéru. V přízemí budovy také
zmodernizují sociální zařízení a opra−
ví elektroinstalaci. Provozovatel pak
zajistí obměnu vnitřního vybavení a
baru. Kapacita kavárny se po opravě

zvýší. I po rekonstrukci si nová ka−
várna Café Beseda zachová dobový
styl, který bude doplněn o moderní
technologie umožňující přípravu širo−
ké nabídky nápojů i pokrmů.  

„Budova Měšťanské besedy byla
postavena v roce 1901 podle návr−
hu profesora architekta Aloise
Čenského, který v Plzni působil na

stavební průmyslové škole, později
se stal děkanem Fakulty stavební na
Českém vysokém učení technickém
v Praze. Stavební parcela k vybudo−
vání kavárny tehdy vznikla ubourá−
ním poloviny úřední budovy, tzv.
Kamerálu, jehož zachovaná druhá
polovina stojí vedle Měšťanské be−
sedy dodnes. Od počátku byla v pří−
zemí Měšťanské besedy umístěna

honosná kavárna s výhledem do sa−
dového okruhu města. Zatímco ex−
teriér objektu pojal autor ještě v du−
chu doznívajícího romantického his−
torismu, interiér kavárny navrhl již
v  nově nastupujícím tehdy moder−
ním secesním stylu,“ přiblížil historii
stavby primátor města Martin Baxa.

Zajímavý je bohatě zdobený
strop. Ten není dřevěný, jak by se
mohlo na první pohled zdát, ve sku−
tečnosti byl proveden ze sádry, kte−
rá byla barevně pojednána tak, aby
vznikla imitace vzácných druhů dře−
va. V  čele kavárny je umístěna
dvojice obrazů od malíře Viktora
Olivy s výjevy kavárenského života.
Na tehdejší dobu byl pokrokový sys−
tém otevírání velkoplošných oken
orientovaných do parku. Ta bylo to−
tiž možné spustit převodovým me−
chanismem o patro níže do suteré−
nu. V  létě tak byl prostor kavárny
volně propojen s  okolní zelení
okružních sadů. Prostor kavárny
Měšťanské besedy patří k  nejhod−
notnějším a nejhezčím secesním
interiérům v Plzni.  Návštěvníci si
budou moci občerstvení vychutnat
u nových stolečků na židlích nebo
čalouněné lavici, ale také v pohodl−
ných křesílkách. Mobiliář byl vybrán
s ohledem na dobový ráz kavárny. 

Kavárna Měšťanské besedy 
dostane nový vzhled
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V  současnosti pravděpodobně
postrádají maminky s dětmi svoji
oblíbenou herní sestavu v Puški −
nově ulici. Centrální obvod tuto
již nevyhovující sestavu nechal
odstranit a malí návštěvníci se
mohou těšit na zcela novou kom−
binaci se skluzem a houpačkou,
která bude insta lována hned, jak−
mile přijde od výrobce. 

Dodací lhůty jsou dlouhé, mnoh−
dy osm a více týdnů, nicméně, jak
potvrdila vedoucí ODŽP ÚMO Plzeň
3 Marie Rumlová, probíhají inten −
zivní jednaní tak, aby se nová se−
stava objevila se začátkem nového
školního roku.

„Jde nám především o bezpeč−
nost dětí, proto dětská hřiště každý
týden osobně kontrolují pověření

pracovníci našeho
úřadu. Během kaž−
dých tří měsíců pak
probíhají pravidelné
odborně−technické
kontroly všech prv−
ků. Z  těchto kontrol
jsou předkládány po−
drobné revizní zprá−
vy včetně fotodoku−
mentace,“ informuje
David Pro cházka,
starosta plzeňského
centrálního obvodu.

Právě při poslední revizi tohoto
hřiště odborná kontrola doporučila
odstranit herní prvky, což bylo dří−
ve, než předpokládali.

„Maminkám se samozřejmě
omlo u vám, nicméně jim mohu
nabíd nout herní prvky v  Hor níč −
kově zahradě u našeho úřadu, 
která je zpřístupněna veřejnosti
v pracovní dny zhruba od 8:00 do
18:00 hodin a nachází se v  blíz−
kosti hřiště v  Puškinově ulici,“ 
dodává David Procházka.

�������

Herní sestava v Puškinově ulici dozná změny
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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 kombi   no vaný 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 sta ly ohřívače
firmy ACV. Jed ná
se o nerezové ohří−
vače konstrukce
Tank in Tank (nebo−
li nádrž v nádrži).

Vnořený  vlnov cový
zásobník z nerezové
oceli je konstrukčně
pro veden tak, že nedo−
chází k usazování vod −
ního kamene. Ne ztrá  cí
se proto s jeho po užívá −
ním  insta lovaný výkon
a účin nost.

Nerezová ocel a tech −
nologie pro ti usazování
vodního kamene jsou
i důvodem, proč firma
vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.

Jaká tepelná čer pad la 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
do posud  nejvíce  instalovali 
te pelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Panasonic.

U tepelných čerpadel sys−
tému země−voda umíme, dle

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

U tech nologie 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

Tepelná čerpadla a ohřev teplé vody

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel
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Kraj rozdělí peníze na další ekologické kotle
Třetí vlna dotací na pořízení ekolo−
gického vytápění v domácnostech 
odstartuje v Plzeňském kraji 1. říj−
na 2019. Domácnosti díky tomu
mohou získat až 120 tisíc korun na
pořízení ekologického vytápění. Zá −
klad ní výši dotace lze navýšit o bo−
nus 7 500 Kč v případě, že mí sto
realizace patří mezi prioritní obce,
které jsou vyjmenované na webo−
vých stránkách Operačního progra−
mu Životní prostředí. Na třetí vlnu
kotlíkových dotací je pro Plzeň ský
kraj vyčleněno 230 milionů korun.

„Podávání žádostí o kotlíkové
dotace bude opět elektronickou
cestou prostřednictvím aplikace
eDotace. Veškeré informace o tom,
jak po stupovat při podání žádosti
najdete na webových stránkách
Plzeňského kraje, kde jsou také
kontakty na odborníky, kteří zá −
jemcům o dotaci po ra dí,“ vysvět −
luje radní pro oblast život ního
prostře dí a zemědělství Radka
Trylčová s  tím, že žádosti mohou
podávat majitelé rodinných domů
v Plzeňském kraji. 

Podpora je určena na výměnu 
starých kotlů s ručním přikládáním
v případě, kdy tento kotel nesplňuje
emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN
EN 303−5. Provoz těchto kotlů bu−
de od 1. září 2022 zcela zakázán.
Výše finanční podpory závisí na ty−
pu kotle, který si žadatel chce poří−
dit. V případě, že se jedná o plyno−
vý kondenzační kotel, činí dotace
75 % způsobilých výdajů, nejvýše
však 95 tisíc korun. Pokud se jedná
o pořízení kotle pouze na biomasu
s ručním přikládáním (akumulační

nádrže), je poskytována dotace ve
výši 80 % způsobilých výdajů, nej−
výše však 100 tisíc korun. Nejvyšší
podporu obdrží žadatelé, kteří se
chystají poří dit tepelné čerpadlo
nebo automatický kotel pouze na
biomasu. V  tomto případě činí do−
tace 80 % způsobilých výda jů, nej−
výše však 120 tisíc korun.

Příjem žádostí probíhá od 1. října
2019 do 30. září 2020 nebo 
do vyčerpání alokace. Potřebné 
in for mace na jdou zájemci na 
www.plzensky−kraj.cz.
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Putovní výstava soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje se otevírá
na své druhé zastávce ve Stříbře.

Ve vestibulu místní radnice
představí díla, která v letošním ro−
ce usilovala o titul Stavba roku
Plzeň ského kraje 2018. Stříbrská
ma teřská škola si ze soutěže 
odnesla Cenu poroty. Fotografie
staveb spolu s hodnocením odbor−
né poroty tu budou vystaveny od
20. srpna do 15. září 2019.

Všech 32 staveb, které se letos
přihlásily do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje, mohou vidět
návštěv níci radnice na Masarykově
náměstí ve Stříbře. Dozví se také,
které z  nich byly nominovány
a oceněny. Právě město Stříbro zís−
kalo Cenu poroty za novostavbu
mateřské ško ly v  ulici Prokopa

Holého. Oce něno bylo především
neotřelé a nekompromisní barevné
pojetí interiéru.

„Získali jsme  nejen krásný 
objekt, který se stal chloubou
města, ale především nádherné
prostory pro více než 100 dětí ve
čtyřech třídách,“ sdělil Václav
Votava, starosta města Stříbro,
které bylo investorem stavby.
„Příznačný je i název mateřské
školy Přístavní – je opravdu tako−
vým přístavem pro naše nejmen−
ší, pro jejich hry, ale i pro rozvíjení
jejich osobnosti.“

Další zastávkou expozice ke
Stavbě roku Plzeňského kraje bu−
dou od 17. září Klatovy. Poté bude
výstava putovat do Plzně a Dob −
řan.  Více informací o soutěži na −
jdete na www.stavbarokupk.cz.

Nejlepší stavby kraje 
jsou ve Stříbře
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První komunitní kompostér SIVA
TRIO už několik měsíců slouží oby−
vatelům Rokycan. Je v ulici U Ne −
mocnice, kde si obyvatelé byto−
vých domů přáli ekologicky likvi−
dovat bioodpad nejen z kuchyní,
ale také ten, který vzniká při údrž−
bě dětského hřiště.

Kompostér je uzamykatelný a má
tři části, které se postupně zaplňují.
Vzniklý kompost využijí pro svoji
potřebu obyvatelé, anebo se použi−
je na údržbu pozemků města v blíz−
kém okolí. 

Zařízení je zabez−
pečené proti vnik−
nutí hlodavců a je
navržené tak, aby
se minimalizovalo
riziko vzniku zápa−
chu. Kompostování
trvá čtyři až šest
týdnů, rozložený
materiál můžou pak
zájemci dál využít
jako kvalitní hnoji−
vo a podpořit kvali−
tu půdy v komunit−

ních zahrádkách či bytech. Jedná
se o nejlepší a nejlevnější způsob
nakládání s  bioodpady, kdy se 
bioodpad změní v  surovinu vy −
užitelnou v místě jeho vzniku.

O bezproblémový provoz komu−
nitního kompostéru se stará správ−
ce určený městem. Ze strany města
Rokycany se jedná o pilotní projekt.
Radnice chce tento způsob nakládá−
ní s bioodpady nabídnout i obyvate−
lům dalších bytových domů, kteří by
měli chuť se do komunitního kom−
postování zapojit.

První komunitní kompostér je v ulici U Nemocnice

Rokycany jsou prvním městem
v České republice, které se může
pochlubit veřejným osvětlením
jantarově zbarveným LED světlem.
Speciálně vyvinutá LED technolo−
gie PC−Amber, která
minimálně vyzařuje
modré světlo, je nej−
lepším řešením pro
veřejné osvětlení
v souladu s přírodou
a lidským zdravím. 

Modrá složka svět−
la je nevhodná před
spaním a  v noci, má
totiž negativní vliv
na biologický rytmus
člo věka a na produkci
spánkového hormonu
melatoninu. Tím, že
narušuje naše vnitřní hodiny, zvy −
šuje riziko vzniku rakoviny, cukrovky
nebo třeba deprese. Velké jsou i do−
pady na zvířata nebo rostliny.  

Veřejné osvětlení
navíc přestavuje nej−
větší zdroj světelného
znečištění. Cílem mě −
sta Rokycan je proto
svítit jen tam, kde je
to nezbytné, a jen to−
lik, kolik je potřeba.
Právě proto se roz−
hodlo, že nově budo−
vané veřejné osvět lení
bude právě s techno−
logií PC Amber. Jako
první se ho dočkala
část Mokroušské uli−
ce – II.  etapa a vni −
troblok vymezený ulicemi Druž −
stevní a Pod Ohradou.  Od borná
měření ukázala, že osvětlení s  no−
vou technologií má teplotu chroma−
tičnosti 1866 K.

„Byl jsem mile potěšen, jak krás−
ně veřejné osvětlení v Mokroušské
ulici svítí. Ve spektru je vidět
jen nepa trně modrá spektrální 
složka. Už navždy budete první,“

uvedl po měření svě−
telný tech nik Hynek
Medřický. 

I když Minister −
stvo průmyslu a ži−
votního prostředí
doporu ču je městům
a obcím osazovat
svítidla s  teplotou
chromatičnosti ma−
ximálně do 2700 K,
Roky ca ny si daly za
cíl měnit veřejné
osvětlení do 2200 K
s odstínem teple

žluté. Výměny a nové osazování se
budou plánovat v uce le ných čás−
tech tak, aby veřejné osvětlení mělo
vždy jednotnou barvu. 

V Rokycanech bu −
 dou brzy další místa
se šetrným osvětle−
ním, například pro−
stranství před ZŠ
Jižní  Předměstí, při −
pra vovaná stavba
čás ti cyklotrasy RT3
a vybraný vni troblok
ve středu města.
Ve řejné osvětlení
v  Roky canech je
z  98 % na bázi so −
díkových výbojek
s  tep lotou chro −
matičnosti zhruba

2000 K, která je pro životní prostředí
optimální. Jedná se ale o zastaralou
technologii, která se bude nahrazo−
vat novou technologií LED s  teplo−
tou chromatičnosti do 2200 K.

Rokycany mají jako první v ČR 
veřejné osvětlení s LED technologií  
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Před 17 lety postihly Českou re−
publiku jedny z největších povodní.
Společně s velkou vodou na Mora −
vě v roce 1997 patřily k nejtěžším
přírodním katastrofám moderní
české historie. V obou případech
šlo jak o zatěžkávací zkoušku čes−
kého pojišťovnictví, tak i eduka −
tivní lekci pro majitele domů, kteří
přestali vytěsňovat z hlavy myš−
lenky právě na tohle pojištění. 

Po záplavách v roce 1997 pojiš−
ťovny v ČR zaplatily 9,7 miliardy ko−
run. O pět let později už skoro
35 miliard korun. Jenom Allianz na−
příklad uhradila svým klientům ve
střední Evropě 710 milionů Euro,
což tehdy představovalo více než
18 miliard korun. V České republice
šlo o více než 3,3 miliardy korun.  

Při záplavách v roce 1997 zemře−
lo 49 lidí. V dalších letech se na−

štěstí ztráty na lidských životech
snížily, naproti tomu škody na ma−
jetku byly mnohem vyšší. V létě
před 22 lety způsobila velká voda
škodu za 62 mld. korun, ale pouze
9,7 mld. korun šlo na vrub pojistné−

ho plnění. Tehdy totiž ještě lidé tolik
své nemovitosti nepojišťovali. Dů −
vod? Do té doby se povodně a zá−
plavy vyskytovaly jenom výjimečně.
V létě roku 2002 celkové škody
přesá hly částku 73 mld. korun, ale

pojistné plnění už se vyhouplo
na 34,7 mld. korun.

Někdy si příroda vybere delší 
pauzu, jindy si zařádí třeba zrovna
v rámci záplav hned dvakrát během
pouhých čtrnácti dnů. Stalo se to na
Moravě v roce 2010 i v Čechách
o tři roky později. Bouřky a přívalové
deště způsobily pojistné události
i v objektech, které už byly o pár dnů
dříve vodou zdevastovány. Klienti
Allianz však měli štěstí v neštěstí,
protože jim pojišťovna jejich pojist−
né události likvidovala jako dva sa−
mostatné případy. Přestože nelze
zaplatit jednu škodu dvakrát, pokud

nová záplava původní škody zvětšila
a poškodila už opravené části ne−
movitostí nebo zničila předměty,
které si lidé museli nutně pořídit 
nově, mohli ji nahlásit jako novou
pojistnou událost.

Lidé se povodní bojí, až když nastanou 
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Rokycany patří mezi dvacet
míst s nejlepší kvalitou života
v České republice, v Plzeňském
kraji ob sadily třetí pozici po
Plzni na 12. příčce a Přešticích
na 17. místě. Ukazuje to roz−
sáhlý průzkum Indexu kvality
života, který pořizuje projekt
Obce v datech. Ten porovnává
veřejně dostupná data ve
všech 206 českých obcích
s rozšířenou působností.

Loni Rokycany obsadily
28. mí sto, letos si o osm příček
polepšily. Jsou na prvním místě
v  České republice například
v  oblasti hazardu, která sleduje
počet povolených hracích zaří−
zení, nebo v oblasti nabídky pra−
covních míst na úřadu práce.

„Výsledky průzkumu mě potě−
šily. Mám radost, že naše město
patří mezi více než dvěma 
stovkami obcí k těm nejlepším
místům pro život,“ říká starosta
Rokycan Václav Kočí. „Průzkum
je velmi rozsáhlý a nesleduje
jen nezaměstnanost, vyplácení
dávek hmotné nouze nebo pří−
růstky obyvatel, ale například 
také množství spolků a zájmo−
vých sdružení ve městě, které
radnice ráda podporuje,“ dopl−
ňuje starosta. 

Nadprůměrné hodnocení zís−
kalo město také v  Indexu stě −
hování mladých lidí, který sledu−
je, zda místo opouštějí, anebo
se naopak přestěhovávají. Roky −
ca ny mají tento rozdíl kladný,
to znamená, že se víc mladých
přistěhuje. 

Plusové body město získalo
také za nízkou nezaměstnanost,
malou nehodovost, počet dět−
ských a praktických lékařů nebo
za kvalitu středních škol. K nej−
horším hodnoceným oblastem
patří dostupnost kin nebo nabíd−
ka pracovních míst na interneto−
vých portálech.

Nejlepší místa
pro život v kraji

Bezpečnostní cykloboxy  by mohly
sloužit obyvatelům i návštěvníkům
Rokycan. Vedení radnice si jeden
z nich prohlédlo a uvažuje o jejich
pořízení.  

Boxy s magne−
tickým zámkem
se ovládají pomo−
cí elektronického
samoobslužného
systému. 

„Je možné do
nich uložit nejen
kola a koloběžky,
ale třeba i kočárky
nebo kolečkové
brusle,“ vypočítá−
vá starosta Roky −
can Václav Kočí,
kterého zaujalo, že v boxech lze také
dobíjet stále oblíbenější elektrokola.
„Boxy navíc mají třeba kompresor,

takže si tu můžou cyklisté dokonce
i kola dofouknout,“ říká starosta. 

Zařízení je energeticky soběstač−
né, protože jej pohání solární ener−

gie. Symbolickou
cenu za jeho po −
užití  je možné hra−
dit mincemi i pla−

tební kar tou. Cykloboxy by mohly
být například na nádvoří radnice,
kde by je využívali nejen lidé, kteří si
přijdou vyřizovat své záležitosti
na některý z úřadů, ale také samotní
zaměstnanci. Další by pak mohly
sloužit třeba u plaveckého a spor−
tovního areálu. 

Rokycany zvažují pořízení cykloboxů
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Dva měsíce navíc si vyžádá re −
konst rukce Palackého ulice v Ro −
ky canech, která měla podle pů −
vod ních plánů trvat do konce září.
Zdrží ji dodávka nové dlažby.
Radní města už změnu schválili.

„Zástupci památkové péče od−
mítli dlažbu, kterou představil zho−
tovitel stavby na vzorcích vždy jed−
né kostky jednoho typu, kdy se
posu zovala zejména barevnost
a  struktura. Nově vybraná dlažba
bude mít menší rozměr a jinak
opracovaný materiál. Díky tomu ne−
budou v dlažbě spáry a bude i pří −
jemnější pro chodce,“ říká místo −
starosta Rokycan Jan Šašek.

Ten o prodloužení stavby infor−
moval v  úterý dopoledne provo −
zovatele obchodů a  podnikatele

v  Pa lackého ulici, aby se mohli
s dosta tečným předstihem připravit
na to, že je možná čekají kompli ka −
ce při zásobování na vánoční sezó−
nu. Probral s nimi také možnosti, jak
může pomoci město. „Jednat by se
mohlo například o čás−
tečném zpří stupnění
ulice pro zásobování
ještě před dokončením
stavby. Podnika telé se
také shodli, že by byli
rádi za nějakou finanční
kompenzaci ze strany
města,“ říká místo−
starosta, kterého potě−
šilo, jak si podnikatelé
naopak pochvalují sta−
vební firmu, jež v  ulici
pracuje. „Dělníci s nimi

komunikují, oznamují předem, že
musejí odpojit vodu nebo elektřinu
a podobně,“ dodává Jan Šašek. 

Rekonstrukce Palackého ulice se
kvůli změně dlažby prodraží při −
bližně o půl milionu korun a bude 

trvat déle, protože dodavatel kame−
ne nemá dostatečné zásoby. Práce
se můžou protáhnout až do konce
listopadu. 

Kompletní rekonstrukce ulice vy −
jde téměř na 23 milionů korun včet−

ně DPH. Vícenáklady ni−
jak neovlivní vysoutěže−
nou konečnou cenu,
pro tože součástí rozpo−
čtu na akci byla dosta−
tečná finanční rezerva.
Po skončení stavby lidé
Palackého ulici nejspíš
nepoznají. Růst tu bu−
dou stromy, objeví se
velké květníky pro zeleň,
nové lavičky, odpadkové
koše i sloupy veřejného
osvětlení. 

Rekonstrukce Palackého ulice se protáhne
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Dotaz čtenáře OH:
Dobrý den, 
mám z  prvního manžel−
ství dva syny a jsem nyní
podruhé ženatý. Moje
manželka má také syna,
ale ten má velké dluhy
a je nespolehlivý. Vlast −
ním dům a obávám se,
aby po mé smrti dům ne−
získal v  budoucnu syn
mé manželky. Je možné
to nějak ošetřit?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
situace, kterou popisujete, je

poměrně častá a lze ji předejít.
Jelikož syn Vaší manželky není
Vaším vlastním synem, tak není
ze zákona ani dědicem v  první
dědické třídě, těmi jsou Vaše
vlastní děti a manželka, všichni
rovným dílem. Syn Vaší manžel−
ky by podíl na domě ze zákona
dědil až po své matce v případě,
že by Vaše manželka zemřela
později než Vy.

Jestli Váš dotaz chápu správ−
ně, přejete si zachovat vlast −
nictví domu jen pro své syny,
to lze snadno zajistit závětí.
V  závěti byste dům odkázal
svým synům a bylo by čistě
na Vás, jestli byste jim určil 
stejné díly a každému tak odká−
zal jednu polovinu nebo podíly
určil jinak.

Závěť může být sepsána
i vlastní rukou, ale lze jen do −
poručit se pro sepis závěti obrá−
tit na notáře. Za prvé budete
mít garantovanou správnost
obsa hu, např. co se označení
majetku a dědiců týče, a zadru−

hé nebude pochyb o platnosti
zá věti. Závěť bude uložena v ne −
veřejné Evidenci právních jed −
nání pro případ smr ti vedené
Českou notářskou komorou
a v případě Vaší smrti ji tak bude
mít soudní komisař (notář) vy −
řizující pozůstalost k  dispozici.
Vaše děti jsou tzv. nepomi −
nutelnými dědici, zákon stanoví,
že nepominutelný dědic má ná−
rok alespoň na hodnotu tří 
čtvrtin toho, co by dědil ze zá−
kona, pokud je dědic nezletilý,
a na jednu čtvr tinu toho, co
by dědil ze zákona, pokud je zle−
tilý. Kdybyste chtěl jednoho
ze synů zvýhodnit, tak je na to
potřeba myslet, jinak by se mezi
sebou museli vyrovnat, aby ne−
pominutelný dědic nepřišel
o svůj díl.

V obdobných případech zůsta−
vitel také myslí na to, aby měla
jeho manželka kde bydlet, když
dům budou vlastnit jeho děti, kte−
ré nemá s manželkou společné.
To lze zajistit zřízením věcného

břemene (služebnost) bytu ve
prospěch manželky, věcné bře−
meno by bylo zapsáno v katastru
nemovitostí a vymazáno by
mohlo být jen v případě, že s tím
bude Vaše manželka souhlasit,
nebo zemře.

Dále existuje nový institut tzv.
svěřenského nástupnictví, kdy
zůstavitel určí dědice svého
majet ku a současně pro tentýž
majetek určí následného dědice,
který dědí, když první dědic
zemře. Pokud by prvním dědi−
cem byla manželka a násled −
nými dědici Vaši synové, lze
takto manželce po dobu života
zajistit nerušené bydlení v  do−
mě. Jelikož jde ale o nový insti−
tut, není ještě příliš prověřený
praxí, takže nelze garantovat 
jeho funkčnost i v reálném živo−
tě, předpokládáme však, že toto
ujednání nebude činit potíže.
Jde o další možnost, jak na −
stíněný problém řešit.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Letošní sezona vyzrálých jahod, kte−
ré jsme s radostí trhali a ještě s vět−
ší chutí jedli, je nenávratně pryč.
Ovšem zájem navštívit opět Jaho −
dárnu pana Bonka v Klatovech stále
trvá. Právě nyní je ta pravá doba vy−
brat si správnou a kvalitní sazenici
jahod. Pouze od silné a zdravé saze−

nice jahod můžete očekávat bohatou
úrodu. Kromě sazenic jahod zde
koupíte český česnek, dýně, mrkev,
celer, cibuli, pórek, brambory na
uskladnění. Vše je vypěs−
továno jen na klatov−
ské Jaho dárně. Je −
jího maji tele Pavla
Bonka jsme se
zeptali.
l Co nabízíte zá−
jemcům o sazenice
jahod? 
Mohou si vybrat
odrůdy jednoplo−
dící, stáleplodí−
cích, rané, po lorané,
pozdní. Sa ze nice zakořeněné v kvě −
tináčích a prostokořeněné. Nabízíme
odrůdy, které sami pěstujeme. Ne −
prodáváme něco, co bychom nedělali.

Proto přesně víme, jak ta jahoda 
vy padá a jaké má charakteristické
znaky. Prodáváme kvalitní uznanou
sadbu, která má dobře vyvinutý koře−
nový systém a krček. Je to silná zdra−
vá sadba. Kdo si ji od nás koupí a za−
sadí, může očekávat v příštím roce
bohatou úrodu.

l Máte nad sebou něja−
kou kontrolu?
Samozřejmě. Na zdra −
votní stav matečnic, ze
kterých se množí sadba,
chodí pravidelné kontroly
z Ústřed ního kontrolního
a zkušebního ústavu ze−
mědělského a ze Státní
rostlinářské správy.
l Řekl jste nám, že krá−
lovnou mezi odrůdami
sazenic jahod je Karmen.
Proč?
V žebříčku zájmu jasně
vede. Podle mého úsudku
je skutečně královnou 
jahod. Lidé si u nás jaho−

dy z této odrůdy ochutnali a nyní
k nám jezdí a chtějí Karmen. Jahoda
je tmavá, velká, voňavá, šťavnatá,
sladká a má chuť lesní jahody. Je

to nejchutnější
jahoda, jak
nám říká kaž −
dý, kdo si

přijel pro Kar −
men. Je vhod −
ná i do vyš−

ších poloh a za −
ručuje vysokou

a stálou sklizeň.
Oblibu si také zís−
kala odrůda Rum −
ba. Je to jedna

z nej lepších raných odrůd s mimo−
řádně chutnými plody a odolností.
Další velmi vyhledávanou raní odrů−
dou pro své velké a chutné plody je

Honeoye. Každému rádi poradíme při
výběru sazenic jahodníku i jak po −
stupovat při sázení. Kdo si nyní 
u nás koupí sazenice jahod a zasadí
je, může oče ká −
vat v příštím ro−
ce bohatou úro−
du. Prodáváme
také hnojivo,
sub stráty a texti−
lie. Na ším cílem
je, aby u nás zá −
 kazník dostal
vše, co potře −
buje a nemusel
jezdit jinam.
l Co ještě kro−
mě sazenic ja−
hodníku nabízíte?
Brambory na uskladnění, mrkev, pe−
tržel, celer, cibuli, jarní cibulky, pó−
rek, český česnek za akční cenu, ně−
kolik druhů dýní, kanadské borůvky
a maliníky. Veškerou zeleninu pěstu−
jeme u nás.

l Také zákazníkům poradíte?
Poradit patří nerozlučně k prodeji.
Mám bohaté letité zkušenosti. Na −
příklad do konce října mohou bez pro−
blémů sázet. Jsou to ideální pod −
mínky. Snad jednu obecnou radu pro 
všechny. Zásadně nedoporučuji tako−
vou tu sousedskou výpomoc, jako že
si například vymění sazenice ze svých
záhonů přes plot. Domnívají se, že
ušetří za nákup sazenic, ale opak je
pravdou. Mohou si například zamořit
pozemek nějakou chorobou a na jaře
budou mít minimální úrodu.

l Kdy vás mohou zákazníci na
Jaho dárně v Klatovech navštívit?
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy.                     (re)

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou
úrodu jahod.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

Veškerou zeleninu, kterou si koupíte v Jahodárně Klatovy,
pěstují na zdejších pozemcích.

Královnou mezi odrůdami 
sazenic jahod je Karmen

Český česnek nabízejí
v klatovské Jahodárně
za akční cenu.
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Fúzi krajských nemocnic slouče−
ním společností Nemocnice Plzeň −
ského kraje, a.s., Domažlická ne−
mocnice, a.s. a Stodská nemocni−
ce, a.s., do společnosti Klatovská
nemocnice, a.s., přičemž nástup−
nická společnost ponese název
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
schválila Rada Plzeňského kraje.

Ke sloučení dojde k 1. lednu
2020. Nemocnice Rokycanská,
Ho ražďovická a nemocnice Svatá
Anna přistoupí ke sloučení ve dru−
hém kroku, pravděpodobně v roce

2022. Celý projekt fúze je připra −
vován společně s renomovanou
poradenskou společností KPMG.
Projekt fúze bude schvalovat 
za stupitelstvo. 

Spojení nemocnic umožní opti−
malizovat výnosy ze zdravotního po−
jištění a uspořit nezdravotnické ná−
klady (např. DPH, náklady na mana−
gement, IT), přičemž konzervativní
odhad ekonomických přínosů je
32 milionů korun ročně. 

„Spojením se dále zefektivní
operativní řízení nemocnic, zvýší se

míra spolupráce nemocnic, společ−
né nákupy, vzdělávání zdravotníků
či organizace zdravotní péče, zej−
ména v oblasti komplementární.
A nově vzniklý subjekt s 1 270 za−
městnanci a 690 zdravotními lůžky
bude i lépe čelit problému nedo−
statku zdravotnického personálu na
českém pracovním trhu a posílí se
jeho pozice při jednání se zdra −
votními pojišťovnami o  úhradách
i struktuře poskytované péče,“ uve−
dla radní pro zdravotnictví předklá−
dá Milena Stárková.

Celkem 1 014 320 korun si rozdělí 8
žadatelů (v 6 obcích) v rámci nové−
ho dotačního programu „Podpo ra
dostupnosti primární ambulantní
zdravotní péče v Plzeňském kraji
2019“. Jedná se o obce Pačejov,
Mla dý Smolivec, obec Břasy, město
Kasejovice, Hrádek a Bělá nad Rad −
buzou. Z uvedené částky je určeno
321 020 korun na investice, 693 300
korun tvoří neinvestiční dotace. 

Obce mají v  plánu například
opravit sociální  zařízení, vybavit
a modernizovat ordinace, opravit
zubní ordinaci nebo pořídit ultra−
zvukový přístroj. Cílem Dotačního
programu je zvýšit dostupnost pri−
mární ambulantní zdravotní péče
u registrujících poskytovatelů zdra−
votních služeb v malých obcích
na území Plzeňského kraje, kde je
zdravotní péče zajištěna nedosta−

tečně nebo hrozí, že
přestane být poskyto−
vána zcela.

„Program by měl podpořit tako−
vé projekty obcí, jejichž cílem je
získat nové poskytovatele zdra −
votních služeb nebo udržet stávají−
cí poskytovatele zdravotních slu−
žeb na území dané obce prostřed−
nictvím zajištění prostor pro ordi−
naci, ubytování lékaře či vybavení
ordinace lékaře,“ sdělila radní pro
zdravotnictví předkládá Milena
Stárková.

Rada schválila vyhlášení nového
dotačního programu „Podpora vy−
bavení ordinací lékařů zajišťujících
primární ambulantní zdravotní péči
v Plzeňském kraji informačními
technologiemi 2019“. Cílem pro−
gramu je snaha zamezit ukončení
činnosti lékařů v malých obcích na
území Plzeňského kraje v souvis−
losti s požadavky, které vyplývají
z nových legislativních změn, tj.
z  požadavků na vybavení ordinací
lékařů informačními technologiemi. 

Program by měl podpořit takové
projekty obcí, jejichž cílem je udržet
poskytování zdravotních služeb na
území dané obce prostřednictvím
zajištění informačních technologií
nutných pro vybavení ordinací léka−
řů v souvislosti s povinností vysta−
vovat eRecepty, eNeschopenky
a zavedením povinné elektronické
evidence tržeb (EET). Na dotační
program je alokována částka 
500 tisíc korun. Lhůta pro podává−
ní žádostí je stanovena od 29. 9.
2019 do 15. 10. 2019. Žádost
o dotaci může podat pouze obec na
území Plzeňského kraje s maximál−
ním počtem 7,5 tisíce obyvatel.

Rada schválila fúzi krajských nemocnic

Zlepší primární ambulantní péči

Vybaví 
ordinace IT
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Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.

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

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá 

do plzeňského call centra
energické lidi

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

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.

Změny ve věkové struktuře pra−
cujících jsou ovlivněny především
demografickými faktory, prodlužu−
jící se dobou přípravy na výkon
budoucího zaměstnání a zvyšová−
ním věkové hranice pro odchod do
starobního důchodu. Snížil se po−
čet pracujících ve  věku do  40  let
(o  56,3  tis.), zejména proto, že
nejsilnější ročníky narozené v prv−
ní polovině 70. let se již přesunuly
do vyšší věkové kategorie. Počet
pracujících ve věku 45–49 let se
zvýšil o 45,7 tis. Výrazně se zvýšil
i počet pracujících ve věku 55–59
let (o 24,0 tis.). Vzrostl i počet pra−
cujících ve věku 65 a více let
(o 6,3 tis.).

Stárnutí populace dokumentuje
dlouhodobý vývoj průměrného
věku pracujících. Ten se od
2. čtvrtletí 2010 zvýšil o 2 roky na
43,3 roku v  letošním 2.  čtvrtletí.
Průměrný věk pracujících žen
(43,7) je přitom vyšší než věk pra−
cujících mužů (42,9 roku), což je
dané i tím, že mladší ženy jsou
častěji ekonomicky neaktivní kvůli
péči o děti (rodičovské dovolené).

Odlišně se vyvíjela zaměstna−
nost podle zjištěných odvětvových
činností. Meziročně se zvýšil počet
pracujících nejvíce v  sekci zdra−
votní a sociální péče. Podle před−

běžných výsledků vzrostl i  počet
pracujících v dopravě a skladování
a v ubytování, stravování a pohos−
tinství. V průmyslu a stavebnictví
zaměstnanost meziročně klesla
o 7,4  tis. osob. Počet pracujících
se zvýšil ve zpracovatelském prů−
myslu, naopak ve  stavebnictví 
došlo k poklesu zaměstnanosti.  

Stárnou jak zaměstnanci, tak
podnikatelé. Průměrný věk pod −
nikatelů se zaměstnanci se od
2. čtvrtletí 2010 zvýšil o 3,7 roku
na 49,0 ve 2. čtvr tletí 2019. Ve
stejném období se zvýšil ve skupi−
ně podnikatelů bez zaměstnanců
o 2,6 roku na 45,8 roku. Průměrný
věk nejčetnější skupiny zaměst −

nanců se v  tomto
období zvýšil o 1,8
roku na 42,7 roku.  

Míra zaměstna−
nosti (podíl počtu
pracujících osob ve
skupině 15–64le−
tých) se v porovnání
s 2. čtvrtletím 2018
zvýšila na 75,0  %.

U mužů vzrostla na 82,0 %, u žen
na 67,8 %.   Průměrný počet ne−
zaměstnaných osob, očištěný od
sezónních vlivů, se ve  2.  čtvrtletí
2019 proti 1.  čtvrtletí 2019 snížil
o 1,5 tisíce. 

Celkový počet nezaměstnaných
se meziročně snížil o  15,8  tis.
a dosáhl 102,4 tis. osob. Snížil se
jak počet nezaměstnaných žen
(o 10,7 tis. na 55,1 tis.), tak počet
nezaměstnaných mužů (o 5,1  tis.
na 47,3  tis.). Zároveň poklesl po−
čet nezaměstnaných jeden rok
a déle (o  2,7  tis. na  33,0  tis.
osob). 

Věk pracujících se zvýšil  
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„Peregrinus Silva Bohemica“ je pro−
jekt řešený Západočeskou univerzitou
v Plzni (ZČU) ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Úhlava a Tech −
nickou vysokou školou v Deggen  dorfu
(THD), který s využitím moderních
technologií mapuje barokní stavby
na poutních cestách propojujících
Bavorsko s českým Pošumavím.
„Cílem projektu je přiblížit návštěvní−
kům regionu vybrané barokní objekty
v česko−bavorském příhraničí a pomo−
cí nových digitálních technologií jim ty−
to památky zpřístupnit tak, abychom
přispěli k ochraně těchto památek a zá−
roveň k podpoře cestovního ruchu,“
uvedla Martina Kepka Vichrová
z Katedry geomatiky Fakulty aplikova−
ných věd ZČU, která je manažerkou
projektu. Ten probíhá již třetím rokem
a blíží se ke svému závěru.

Multimediální digitální 
turistický průvodce
„Hlavním výstupem projektu je multi−
mediální digitální turistický průvodce
určený turistům a zájemcům o historii.
Dokončen bude v průběhu září a zá−
jemci ho najdou na webové adrese
https://peregrinus.online. V rámci pro−
jektu připravujeme také mobilní aplikaci
s prvky rozšířené reality,“ doplnil
Wolfgang Dorner z THD. Digitální prů−
vodce představí nejen mapy s poutními
cestami, na kterých jsou znázorněny
vybrané barokní objekty doplněné řa−
dou informací a fotografií, ale také krát−
ké video spoty a virtuální 3D modely
jednotlivých staveb. 

3D modely vybraných 
barokních památek
3D modely vybraných barokních pa−

mátek z česko−bavorského příhraničí
nevytváří řešitelé projektu jen ve virtu−
ální podobě, ale zajistili také jejich tisk
z papíru a z plastu na 3D tiskárně.
Vytištěno bylo celkem 24 objektů,
všechny v měřítku 1 : 250. Tyto mode−
ly byly od poloviny května do konce
srpna letošního roku vystavovány na
různých místech Plzeňského kraje
(v Plzni, Klatovech, Nepomuku) a dal−
ší výstavy budou následovat. Dne 
5. září bude zahájena jejich výstava na
Zastoupení Svobodného státu Ba −
vorsko v České republice v Michelské
ulici v Praze. 
Návštěvníci výstav si mohou prohléd−
nout např. modely poutního kostela
Narození Panny Marie v Nicově, jezuit−
ské koleje a kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie a sv. Ignáce v Kla to −
vech, poutního kostela sv. Jana Nepo −

muckého v Nepomuku, farního a pou−
tního kostela Narození Panny Marie
v Neukirchen beim Heiligen Blut nebo
kostela sv. Jana Křtitele v Rinchnachu.

Obrazová publikace, televizní
reportáže, exkurze, semináře
a další doprovodné akce
O projektu se lidé mohou dozvědět
nejen v případě, že navštíví některou

z pořádaných výstav nebo uvedené
webové stránky. „V rámci projektu
jsou pro veřejnost pořádány letní ško−
ly, semináře a komentované prohlídky
v terénu, kde účastníkům představuje−
me jednotlivé památky a projektové

výstupy. Koncem loňského roku jsme
také vydali knihu Peregrinus Silva
Bohemica s podtitulem „…po česko−
bavorských poutních stezkách,“ při−
blížil Pavel Vondráček z obecně pro−
spěšné společnosti Úhlava. Tato dvoj−
jazyčná publikace, která přináší velké
množství fotografií a doprovodných
textů o památkách a místech prezen−
tovaných v turistickém digitálním prů−
vodci, je distribuována do knihoven,
škol i muzeí v příhraničním regionu.
Výsledky projektu jsou představeny
rovněž prostřednictvím klasických 
videí natočených a vysílaných v rámci
projektu regionálními televizemi (na
české straně TV ZAK). 

Přijměte pozvání na závěrečné
konference projektu
Projekt, podpořený z programu přesh−
raniční spolupráce Cíl EÚS Česká re−
publika – Svobodný stát Bavorsko, byl
zahájen ve druhé polovině roku 2016
a letos v září končí. Chce−li se o něm
dozvědět více, navštivte webové strán−
ky peregrinus.online nebo se přijďte
podívat na některou ze závěrečných
konferencí projektu. Ta první se koná již
13. září v Deggendorfu a bude zakon−
čením týdenní projektové letní školy.
Na české straně jsou plánovány konfe−

rence dvě – dne 26. září v hotelu
Golden Fish v Plzni a hned následující
den, 27. září ve Vzdělávacím centru
Úhlava, o.p.s. v Klatovech (bývalý do−
minikánský klášter). Partnery projektu
jste srdečně zváni! (pi)

Projekt Peregrinus Silva Bohemica 
připomíná poutní cesty a barokní 

památky v česko−bavorském příhraničí

3D modely památek vytištěné na 3D tiskárně z papíru a z ABS.

Exkurze s Vítem Aschenbrennerem na téma „Barokní poutnictví“ spojená
s prohlídkou vybraných památek na Týnecku (červen 2018).

Místostarosta M. Kříž zahajuje výstavu 3D modelů v infocentru v Klatovech
(červen 2019).

Více informací na https://peregrinus.online
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Nové moderní vybavení a učebny pod−
pořené v rámci dvou projektů ROP a to
„Modernizace odborných učeben a vý−
uky řízení vozidel“ a „Modernizace od−
borného výcviku“ jsou stále využívané
a významně přispívají ke kvalitní pří−
pravě žáků na své budoucí povolání.
Díky 13milionové dotaci vznikly nové
učebny trenažérů, programování, gastro−
nomie a byl vybaven odborný výcvik
CNC strojem, svářecím simulátorem
a svařovacími stroji, dále celou řadou
strojů na dělení a tvarování materiálů
a přístroji pro opravy a diagnostiku moto−
rových vozidel. V učebně programování
a technického kreslení se mohou žáci
technických oborů naučit pracovat s mo−
derní technikou včetně práce s 3D tiskár−
nami. Výsledky své teoretické práce tak
mohou žáci vidět ihned po zpracování
úlohy ve formě hotového plastového vý−
robku. Kromě toho je zde možnost celé
řady velkoformátových tisků a propojení
programů se stroji CNC. Učebna trenažé−
rů umožní žákům lepší nácvik prvních
hodin výuky řízení motorových vozidel

mimo vlastní silniční provoz. Žáci mají ví−
ce času na zažití základních návyků ovlá−
dání vozidla. Součástí učebny je trenažér
3. skupiny (místo řidiče simuluje Škoda
Fabia a provoz je promítán na 3 velké
monitory) a trenažér 4. skupiny (jako
předchozí, ale celý trenažér je nakláněn

v různých směrech jako simulace jízdy
po nerovném terénu). Pro gastronomy
vznikla nádherná profesionální učebna
vybavená nejmodernějším gastronomic−
kým zařízením. Žáci zde mohou nacvičo−
vat různé úkony práce tak, jako kdyby va−
řili ve velké moderní hotelové kuchyni.
Díky projektu se tak mohou těmto aktivi−

tám věnovat v učebních prostorách ško−
ly, kde je na to více času a do podniků
mohou na praxe odcházet s dostatečný−
mi základními informacemi o funkci 
tohoto gastronomického zařízení.
V rámci projektu „Modernizace odbor−
ného výcviku“ vznikla nová učebna vý−
uky svařování, která je vybavena velmi
kvalitním trenažérem pro výuku svařová−
ní. Opraváři zemědělských strojů, auto−
mechanici a autoelektrikáři dostali celou
řadu strojů a přístrojů, se kterými jsou
dnes vybaveny moderní opravárenské
firmy. Mezi hlavní stroje patří čtyřsloupo−
vý zvedák pro kontrolu diagnostiky vozi−
del, moderní olejové hospodářství, kde
se žáci naučí i ekologickému přístupu,
protože se jedná o kvalitní postup odsá−
vání starého a plnění nového oleje, pro
dělení a tvarování materiálu byly poříze−
ny tabulové nůžky, pásová pila a ohý−
bačka plechu, nové svařovací přístroje,
kvalitně vybavené dílenské vozíky a zaří−

zení na vyvažování a přezouvání kol.
Dále vznikla nově vybavená pracoviště
na výuku CNC strojů.
Věřím, že modernizace těchto učeben,
a škola jich v posledních letech provedla
nemálo, přispěje k lepšímu uplatnění žá−
ků na trhu práce a k většímu zájmu o stu−
dium těchto velmi žádaných oborů.    (pi)

Projekty zkvalitňují výuku 
na SOŠ a SOU Sušice

Nůžky na plech

Na území Plzně přibylo osm še−
dých kontejnerů na kovy. Určeny
jsou zejména na kovové obaly,  
jako jsou plechovky, víčka, zátky.
Kontejnery městu poskytla auto −
rizovaná obalová společnost 
EKO−KOM, a. s. Pokud budou Plze −
ňané kontejnery využívat, zvýší se
postupně jejich počet. 

„V roce 2018 se v našich sběr−
ných dvorech vytřídilo bezmála
400 tun kovů. Věříme, že díky 

to muto pilotnímu projektu, který
testu jeme na území celého města
a v  různých druzích zástaveb, se
nám podaří množství vytříděného
kovu výrazně navýšit,“ uvedl primá−
tor města Martin Baxa.

Do nových kontejnerů na kovy
patří hliníkové i železné plechovky
od nápojů a potravin, kovová víčka
nebo zátky, alobal a další kovové
drobnosti z  domácností, jako jsou
kancelářské svorky, drátěná ramín−

ka či staré klíče.  Do šedého kontej−
neru naopak nepatří například nápo−
jové kartony, spreje a deodoranty se
zbytky obsahu, plechovky od barev
a laků, elektrood−
pad či baterie.

„Města a obce
musí zajišťovat
možnost třídění
kovů díky vyhláš−
ce k novele záko−
na o odpadech od
1. ledna 2015.
Mohou tak učinit 
formou sběrných

dvorů, velkoobjemových kontejnerů
či sběrných nádob. Občanům chce−
me kromě možnosti odvézt kovy do
sběrných dvorů nabídnout komfor−

tnější verzi, a to nádoby
v  blízkosti kontejnerů na
ostatní tříditelné odpady.
I když se může zdát, že se
v domácnosti tyto odpady
vyskytují zřídka, opak je
pravdou. Předností kovu je
především jeho stopro−
centní recyklovatelnost,“
doplnil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář.

Kontejnery na kovy



39Plzeňský rozhled  9/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nejlepší cesta k uskladnění ovoce vede přes
pěstitelské pálenice. Nechte si zkapalnit ovo−
ce z vaší zahrady, bude se vám dobře sklado−
vat a rozhodně se nezkazí. V malém množství
je tekuté ovoce i lékem a tou nejlepší prevencí
proti nachlazení, má pozitivní vliv na rozšíření
cév, léčí střevní potíže a spaluje tuky.
Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově je čle−
nem Unie destilatérů, která v ČR sdružuje pěsti−
telské pálenice a malé ovocné lihovary. Její sna−
hou je propagovat poctivý přístup k řemeslu
a stavovskou čest. Svým členům vydává Unie
plaketu. 
O letošní sezoně jsme si povídali s majitelem
Palírny ve Starém Klíčově, Vladimírem Císlerem.
Jakou kvalitu musí mít ovoce k vypálení? 
Musí to být jen zralé ovoce, do kterého je radost
se zakousnout. Může mít vady na vzhledu, ale
musí být bez hniloby, listí a větviček. Hruškám je
nutné předem odstranit stopky. Ještě musím 
připomenout jednu důležitou informaci. Když

k nám pojedete, je třeba vědět, kde jste ovoce
vypěstovali. Je to pěstitelské pálení a uvádí se to
v žádosti o pálení spolu s vašimi osobními daty.
Tuto evidenci si odebírá celní správa, která 
kontroluje limit stanovený pro pěstitelské pálení.
Zakládáte klientům kvasy?
Ano a je to až 70% zákazníků, kteří chtějí zkapal−
nit ovoce od A až do Z. Přivezou si pouze v be−
dýnce nebo pytli zralé ovoce bez hniloby, listí
a větviček. Od nás dostanou za 3 až 4 měsíce
SMS zprávu o výsledku a přijedou si pro sli −

vovici. Minimální množství ovoce na založení
kvasu je u nás 30 kg. 
Když si někdo místo ovoce přiveze vlastní
kvas?
Samozřejmě, že mu z jeho doma vy−
robeného kvasu vypálíme destilát,
ale neručíme za jeho kvalitu. Když si
připraví špatný kvas, nemůže oče−
kávat kvalitní pálenku. Platí jedno−
duché pravidlo. Špatný kvas = ne−
kvalitní pálenka. Do 1 až 2 týdnů
klientovi z jeho vlastního kvasu vypálí−
me destilát. 
Jak je organizována manipulace s ovocem,
které k vám lidé přivážejí v pytlích nebo
v bednách?
Zákazník si musí pytle čí bedny s ovocem
sám vyložit a dopravit je k nám do skladu.
Proto doporučuji každému na to pamatovat
a v případě, že to sám nezvládne, vzít si s se−
bou pomoc. Nepočítejte s tím, že vám pytle
s ovocem budeme skládat. Na to opravdu ne−
máme pracovní síly.
Je nějaké ovoce, které letos nedestilujete?
Jsou to broskve, které nezkapalníme. Kdo
k nám přiveze zelené švestky k vypálení, tak
ho zaručeně pošleme zpátky.
Kolik zaplatí zákazník za vypálení?
Cena za destilaci i zpracování ovoce je stejná
jako minulou sezonu. Při vlastním kvasu nad
90 litrů stojí jeden litr 50% pálenky 156 Kč.
Když si zákazník dodá ovoce a my mu vyrobí−
me kvas, je cena za litr 50% pálenky 170 Kč.
Pálenku bezplatně ředíme na požadovanou
liho vitost, ale ne pod 50%.
Změnila se pracovní doba?
Ta zůstává stále stejná už 17 let. Úterý, čtvrtek
a sobota od 10 do 17 hodin. Musím připome−
nout, aby lidé nespoléhali na to, že když přijedou
už v 8 hodin ráno, že je přednostně vezmeme.
Tak to nefunguje. Od 10 hodin se věnujeme zá−
kazníkům. Zbytečně se tu pak tvoří fronty. Když

dokončíme vypálení, každému zákazníkovi posí−
lám SMS. Moc bychom byli rádi, kdyby si zka−
palněné ovoce vyzvedli co nejdříve.
Je třeba nějaká rezervace?
Jestliže chce pěstitel naskladnit jablka nebo
hrušky nad 300 kg, musí si předem rezervovat
termín, kdy k nám zakázku přiveze. Rezervace
zapisujeme v pracovní době. Důvod je jediný.
Palírna má nějakou kapacitu a chceme všechny

zákazníky, kteří k nám přivezou ovoce,
uspokojit. Menší zakázky bereme prů−

běžně v pracovní době. Mimo tuto
pracovní dobu je nutné se telefo−

nicky domluvit. Volejte na číslo 602 549 887. Na
nepřijaté hovory voláme zpět. Doporučuji využí−
vat SMS a email: palenice.cisler@seznam.cz,
na který odpovíme do druhého dne. Hlavní infor−
mace najdete na našich webových stránkách
www.palenicecisler.cz                                  (re)

Úrodu ovoce uskladněte 
v tekutém stavu

17. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově má vybave−
ní na špičkové úrovni.

„Palírna ve Starém Klíčově je řádným členem Unie
destilatérů. Máme plaketu s pořadovým číslem 2,“
sdělil nám majitel Pěstitelské pálenice ve Starém
Klíčově Vladimír Císler.
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Do své 21. sezóny vstoupí 
Di vadlo PLUTO v pondělí 16. Zá −
ří. Slavnostně ji zahájí nej ná −
kladnějším a zároveň všemi
akté ry nej více milovaným před−
stavením – legendárním muziká−
lem My Fair Lady. Kromě oblíbe−
nosti nejen u herců, ale i u divá−
ků, se může právem pyšnit re−
kordem v počtu představení.
Jenom za jeden rok jich bylo rov−
nou šedesát a všechna  byla vy−
prodaná do posledního místeč−
ka. Co všechno čeká herce i di−
váky v  této sezóně, na to jsme
se zeptali principálky divadla
Jindřišky Kikinčukové.

� Vraťme se k  již zmíněnému
muzikálu, bude ještě šance ho
spatřit?

Mohu potěšit – bude! Zářijové
termíny nejen na My Fair Lady
jsou sice již téměř vyprodané, ale
je možné zakoupit vstupenky už
i na říjen. Diváci mohou navštívit
i další úžasné komedie jako např.
Revizor aneb Gogol v Plutu
s Pavlem Kikinčukem a Bronisla −
vem Koti šem  nebo Sla měný klo−
bouk aneb Helenka bude ráda
s Radkem Zimou jako záletným
panem Fadinardem.
� Jaká překvapení ještě chystáte?

Novinek se mohou v této sezó−
ně diváci dočkat více. V září bude
vydáno nejen další číslo populár−
ních divadelních novin Plutovin,
ale i kalendář Divadla PLUTO s ka−
pesními kalendáříky. Na říjen,
u příležitosti oslavy 60. narozenin
Pavla Kikin čuka (27. října), je
v současné době připravována
kniha o dvacetileté existenci
Divadla PLUTO, jejíž součástí 
bude i DVD Tajemství Divadla
PLUTO. Kniha i DVD popisují celou
historii Pluta poutavou a zábavnou
formou včetně fotodokumentace
a videoukázek z představení.
� Pokud vím,  PLUTO je pověstné
i Karlem Hašlerem…

To jistě. I proto chystáme na
30. října připomínku jeho 140. na−
rozenin. Na oslavu největšího

české ho písničkáře Karla Hašlera
bude na jevišti Divadla Pluto zno−
vu slavnostně uvedeno předsta −
vení Hašler ky  jády aneb Hašler
v kaba retu, kde kromě scének, ve
kterých kdysi Hašler účinkoval,
zazní i na třicet nejkrásnějších
„Hašlerek“.

� Do PLUTA se chodí za dobrou
zábavou, ale po pravdě, udržet
takové divadlo v  chodu jistě
není maličkost. Jak se to daří?
Není to snadné. Jelikož se Di −

vadlo PLUTO snaží svoji činnost
neustále rozvíjet a divákům nabíd−
nout bohaté kulturní vyžití, hledá
par tnery, kteří by divadlu práci
usnadnili a podpořili jeho existenci
a rozvoj. Podpořit Divadlo PLUTO
může ale každý, kdo rád navštěvu−

je jeho představení. Může se stát
členem jeho Klubu přátel a čerpat
tak spoustu výhod. Veškeré infor−
mace včetně programu naleznete
na www.divadlo−pluto.cz nebo 
volejte mobil 602502249.

Věříme, že nová 21. sezóna 
bude minimálně tak úspěšná,
jako ty předchozí. Těšíme se na
malé i velké diváky vždyť: Humor

je sůl života, tak vítejte k nám
do Pluta. 

Humor je sůl života, tak vítejte
k nám do Pluta!
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Třetí Bavorsko−česká burza firem, 
která se bude konat 16. října 2019
v Klatovech, opět sdruží firmy, uni −
verzity, výzkumná 
zařízení a jiné orga −
nizace. 
Evropský region
Du naj−Vltava a Nie −
der bayern−Forum
zvou na 3. přeshra−
niční Bavorsko−čes −
kou burzu firem do
Klatov. Kromě akté−
rů z odvětví strojí−
renství, elektrotech−
niky, IT a automoti−
ve je letošní zamě−
ření i na stavebnict−
ví. Srdečně jsou zváni ale i výstavci
a návštěvníci z jiných branží, aby tak
mohli profitovat z nových kontaktů
k dalším podnikům, vysokým školám
a zástupcům z oblasti politiky. 
Z dobrého sousedství mezi Čechami
a Dolním Bavorskem vznikla v minu−
lých letech velice úspěšná hospodář−
ská spolupráce. Názorné příklady pro−
sperujících bavorsko−českých vztahů je
možné ukázat na přeshraničních doda−

vatelských a odběratelských vztazích,
na pobočkách firem v sousední zemi
nebo na kooperačních projektech ba−

vorských a českých univer−
zit s firmami.

Přeshraničně 
a napříč různými 
odvětvími
Tento úspěch je možné roz−
šířit! Formát Bavorsko−čes −
ké burzy nabízí bezplatnou
platformu pro přeshraniční
intenzivní dialog na rovno−
cenné úrovni.
V letošním roce je navíc
odvětvové zaměření rozší−
řeno o stavebnictví. Cílem

setkání je vytvoření dalších kooperací
mezi firmami a vztahů k univerzitám
a klastrům a jejich zintenzivnění. Z toho
vytvořená přidaná hodnota zůstane
v regionu a tímto ho dále posílí.

Jednoduše, zdarma 
a simultánně tlumočeno
Krátké přednášky představí Best –
Practice příklady úspěšné česko−
bavorské spolupráce a dodají tak zá−

jemcům o přeshranič−
ní aktivity odvahu. Na
připravených výstav−
ních stolcích mohou
výstavci po předchozím přihlášení
prezentovat své produkty, na−
bídky a služby. 
Dorozumění bude i přes jazy−
kové bariéry bezproblémově
zajištěno: všechny přednášky budou si−
multánně tlumočeny v obou jazycích
a tlumočníci budou během celého vele−
trhu zdarma k dispozici všem výstav−
cům a hostům, aby umožnili jejich bila−
terální dialogy. 

Dvojjazyčná podpora
Před akcí mohou všichni výstavci
uvést, co hledají a co nabízejí. Tyto in−
formace budou připraveny v českém
a německém jazyce a budou během
burzy firem zveřejněny na centrálním
místě a dostupné tak všem výstavcům
a hostům. Tyto informace mohou být
využity k získání kontaktu a použitelné
pro budoucí kooperace a nové ob−
chodní vztahy. 
Dále jsou během akce k dispozici do−
tazníky, na kterých mohou účastníci

uvést, které informace a poradenství
požadují a vyjádřit, jaké konkrétní kon−
takty či kooperace aktuálně hledají.
Manažerka kontaktních sítí ing. Jaros −
lava Pongratz z Evropského regionu
Dunaj−Vltava tyto žádosti následně

zpracuje a jedno−
tlivě důvěrně zod−
poví. I tato profe−
sionální služba je
dvojjazyčná a je

pro všechny instituce a fir−
my z Čech a z Dolního
Bavorska bezplatná. 
3. Bavorsko−česká bur−
za firem se koná 16. 10.

2019 od 15:00 hodin v Kulturním do−
mě Družba v Klatovech. Vstup je pro
výstavce i hosty zdarma. 
Je nutné se předem přihlásit u paní
ing. Jaroslavy Pongratz.

j.pongratz@euregio−bayern.de 
nebo na 0049 170 8118194.

3. Bavorsko−česká burza firem v Klatovech 16. 10. 2019

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing. 

Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava

Manažerka kontaktních sítí 
Bavorsko−Čechy
Kolpingstraße 1, 
D−94078 Freyung

Tel.: 0049 170 8118194 
j.pongratz@euregio−bayern.de

Úspěšné přeshraniční kooperace
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Kdo by neznal legendární pražské
Divadlo Ypsilon a jeho herecké
osazenstvo – počínaje Jiřím Lábu −
sem, Petrem Vackem, až po Jaro −
slavu Kretschmerovou či Janu
Synkovou. A právě manžel posled−
ní jmenované herečky, která se
proslavila i v Troškových Babo −
vřes kách Jan Schmid vede už léta
tuto oblíbenou divadelní scénu.
Přitom se narodil v Táboře a her−
cem původně být neměl.

Jan Schmid se totiž původně vy−
učil malířem skla. Poté studoval i na
průmyslové škole v Železném Brodě
a na Vysoké škole uměleckoprů−
myslové v Praze. Po jejím absolvo−
vání v roce 1961 byl výtvarníkem
v Severočeském loutkovém divadle
a v Naivním divadle v Liberci, kde
působil jako autor a režisér. 

V roce 1963 pak založil expe −
rimentální soubor, který se od ro−
ku 1964 nazývá Studio Ypsilon, 
jehož je ředitelem až doposud.
Když se v roce 1978 soubor pře−

stěhoval do Prahy, začal být čím
dál slavnější.

Schmid působil i jako herec
v televizi, ve filmu a dokonce jako
kantor, kdy na katedře alternativní−

ho a loutkového divadla vyučoval
tento obor. „Jakožto výtvarník jsem
se věnoval i tvorbě plakátů, kniž−
ních ilustrací, kostýmnímu vý −
tvarnictví a scénografii. Zkrátka 
nikdy jsem nebyl jen u jedné profe−
se. Ale zase jsem si mohl ledacos
osahat, zkusit. To jsou velmi cenné
zkušenosti,“ prozradil herec, ředitel
a profesor.

Před dvěma lety dokonce převzal
Cenu Thalie za mimořádný umě −
lecký přínos českému divadelnímu
umění. Se svou ženou, herečkou
Janou Synkovou, jsou nejenom ro−
diči, ale i prarodiči. „Oba jsme pořád
děsně akční, takže na tyhle povin−
nosti je méně času. Ale snažíme se
žít v klidu. Do jižních Čech se vracím
v podstatě tehdy, když tam hraju. Na
Tábor ale vzpomínám moc rád,“ po−
dotkl Jan Schmid, který se tak řadí
k dalším významným osobnostem
Jihočeského kraje. (pru) 

Z Tábora až do Ypsilonky

Podle mého názoru je závislost
jen jedna a má různé formy,
které se projeví podle dispozic
jednotlivce. Je jasné, že dítě je
závislé na svých rodičích, pro −
tože není schopno samo za−
bezpečit pud zachování života
– jídlo, bydlení. Tady začíná zá−
vislost a je na nás, rodičích,
„osvobodit“ své potomky od
závislosti, a to tím, že jim
umožníme péči a vzdělání. Tím
je zbavíme závislosti na nás. 
Z mých zkušeností vzniká další
závislost pro nedostatek citu, a to
buď ze strany matky, ale i otce,
případně obou. Je třeba si uvědo−
mit, že jsme lidé, kteří mají cit dán
do vínku při narození, a proto
jsme závislí citově na svých rodi−
čích. Problém se začíná proje −
vovat nenápadně, např. tím, že si
dítě cucá palec či vyžaduje dudlí−
ka, a může to v dospělosti končit
citovou závislostí na partnerovi,
pokud nedostane
dostatek citu od
rodičů. Vypo −
zoroval jsem,
co se může
v takovém pří−
padě stát. Buď hledáme
partnera, od kterého vyžadujeme
neúměrně mnoho citu, protože

náš citový život nebyl v dětství 
na plněn. Nebo naopak – nesto −
jíme o cit a chováme
se ci tově chladně.
V tom to případě
hrozí závislost
na sexu. Tady
je nutné roz−
lišovat, zda
jde o zá −
vislost na
sexu, ne bo
zda náho−
dou sexem
nekompen−
zujeme stres.
Pokud dítěti
neposkytneme
péči a neumožní−
me mu vzdělání, zů −
stává závislé na nás a potom
se může závislost (neschopnost
se o sebe postarat) projevit 

i další závislos−
tí, třeba na
hráčství, alko−

holu, cigaretách,
drogách, sexu,
utrácení, majetku,
partnerovi, atd. 

Je−li závislost kom −
binovaná s porušeným pudem
sebezáchovy, jde o další pro−
blém, zejména psychický. Ten

vzniká podle mé teorie nechtě−
ným těhotenstvím, případně 

stačí nezájem z jedné
strany rodičů a do−

konce stačí, když si
jeden z rodičů

přeje opačné
po hla ví, než
se má naro−
dit. V těchto
p ř í p a d e c h
se mnohdy
pro jeví závis−
lost na dro−

gách, alko −
 holu, kou ření,

tedy je zde pr−
vek se bezničení.

V těchto případech
je jasné, že lidé s touto

závislostí chtě jí zemřít na ne−
vědomé úrovni, která je podle
mne silnější než vědomá úro−
veň. Zá vislost má většinou koře−
ny v rodinném systému, a proto
je obtížné se jí zbavit.
Hlavním úkolem rodičů je
umožnit potomkům vzdělání,
při kterém by se dokázali sebe−
realizovat a být nezávislí. Dal −
ším důležitým úkolem je umož−
nit dětem dospět a přijmout
odpovědnost za svůj život.
Pokud rodiče své již dospělé

děti vidí stále jako malé a také
se tak k nim chovají, neumožní
jim dospět. Mnohdy proto, že
sami jsou nedospělí. 
Proto považuji za důležité osla−
vovat s dětmi jejich narozeniny
a pojmout oslavu jako rituál, při
kterém se dětem má připomí−
nat, že jsou o rok starší a tím
odpo vědnější a až budou osla−
vovat dospělost – osmnácté na −
ro zeniny, budou dospělé, so−
běstačné, nezávislé! Samo −
zřejmě pokud studují, tak do 
jejich dvaceti šesti let jsme po−
vinni je živit a zajistit bydlení, ale
už nemáme právo zasahovat do
jejich života. Děti se v zásadě
podle mých zkušeností vy −
chovávají do cca osmi let, do
patnácti let se dá ještě něco
„korigovat“, ale potom už se ne−
dá dělat nic. 

Stanislav Brázda 

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Denně se setkávám se závislostí
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM spolupracovní−
ky na pozici welness po−
radce, 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 na−
bízí poslední volná 
místa. Pro info volejte
603554334. RR 90459

PŘIJMU ženy do noč.
klubu u něm. hranic.
Věk nerozhoduje. Ubyto −
vání zdarma. Tel.:
732504490. RR 90665

DO KAVÁRNY v  Železné
Rudě přijmeme SERVÍR−
KY se základní znalostí
němčiny. Dále přijme −
me PANÍ NA MYTÍ 
NÁDOBÍ a úklid spo leč −
ných prostor, vhodné
i pro aktivní důchodky−
ně. Nabízíme výborné
platové ohodnocení
a uby tování zdarma.
Více informací na tel.:
725835555. RR 90697

MUŽ 56 let z  KT hledá
práci, vyučen truhlář, ŘP
– BCT, VZV, strojní prů−
kaz. Maximálně 2 směny
6–8 hodin, údržba objek−
tu, zeleně, řidič dodávky
atd. Nástup 1.10. Tel.:
776560074. RR 90680

JSTE VYUČENÁ CUK−
RÁŘKA / CUKRÁŘ a hle−
dáte zajímavou práci
v mladém kolektivu na
horách, s ubytováním
zdarma? V dlouholeté
zaběhlé firmě s boha tý −
mi zkušenostmi a s mož −
 ností rozvoje vlastního
potenciálu věcí v oboru
cukrařina hledá vyhlá−
šená cukrárna Café
Charlotte právě Vás.
Náplní Vaší práce bude
příprava zákusků pro
přímý prodej, tvorba
speciálních dortů na
objed návky, vlastní vý−
roba zmrzliny a mnoho
dalších zajímavých věcí
v oboru cukrařina. Na −
bízíme VÝBORNÉ PLA−
TOVÉ ohodnocení a uby−
tování zdarma. Více 
informací na tel.:
725835555. RR 90698

PRODÁM  sportovní dres
a hokejku Martina Straky,
akvárium a ždímačku.
Tel.: 721192337. PM
190123

PRODÁM túje na živý plot.
Výška 80 cm, 1 ks za 50
\Kč. Prodejní místo: Točník
u Klatov. Tel.: 737776416.
PM 190117

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní 
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 190026 

PRODÁM silniční betono−
vé 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. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 190027

PRODÁM sazenice jahod,
pěkné, velké. Karmen,
Honey, Elsanta,Vendy, 
Cle ry, Symfony, Asia,
Ostara, Furore a jiné. Cena
7 Kč/ks. Plzeň Slovany.
Tel.: večer po 19. hod.
728684164. PM 190118

PRODÁM automatickou
pračku Whirpool na 5 kg,
plnění vpředu, zánovní, zá−
ruka do 9.2.2021. Cena
5  000 Kč. Dále prodám
kulatý stolek průměr 
60 cm, výška 55 cm. PC
3 600 Kč, sleva na 1 200
Kč. Tel.: 608898069. PM
190102 

DVOURADLIČNÍ pluh –
obracák, obraceč sena
skládací, tažený 3m, obra−
ceč sena nástavba na liš−
tovou sekačku, levně –
končím. Tel.: 728172681.
RR 90671

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s  rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469 PM
190028

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469   PM
190029 

PRODÁM solárko cena
1.900 Kč a nové solární
trubice komplet 1.500 Kč.
Dlaždice BUCHTAT –
Deutschland – vysoká
kvalita: 30 x 60 bílé 
11 m2, 30 x 90 rudé 1 m2.
Původní cena 50 EUR 
za m2. Cena nyní 4.460
Kč za vše. Tel.:
777338848. RR 90657

LEDNIČKU Zanussi a elek−
trický sporák Indesit. Tel.:
732333724. RR 90669

PLODY rakytníku, ručně
trhané, probrané. Cena
170 Kč/kg nebo samo −
sběr 100 Kč/kg. Tel.:
607566575. RR 90699

PRODÁM ruční káru na
bantamových kolech.
Cena 300 Kč. Dále čerpad−
la PICOLA 3 ks a zachova−
lý kredenc cca z 50. let mi−
nulého století vhodný na
chalupu. Tel.: 721950044.
RR 90656

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
190060

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré hel−
my – vojenské, hasičské,
policejní, četnické, moto−
cyklové, vycházkové, ne−
bo jen černé plechy z ha−
sičáren, dále četnické bu−
řinky, části, díly, odznaky,
kokardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel:
731454110. 

Psala se necelá polovina osmdesátých
let předchozího století, když „rudý ko−
hout“ poprvé zakokrhal v Sušici. Při prv−
ním případu tak trochu nenápadně, při
dalším již bylo zcela zřejmé, že se bude
jednat o pyromana se zapeklitými poru−
chami jeho chování. Vždy hořelo ve ve−
řejně přístupných domech či objektech
nebo v jejich bezprostřední blízkosti, do−
konce i v restauraci. Šetřením tehdejších
policejních složek a hasičů se podařilo
prokázat, že ohně byly založeny úmysl−
ně. Ke štěstí všech byly vždy zpozorová−
ny ve svém zárodku, než ohnivé jazyky
mohly způsobit větší a rozsáhlejší škody.
Zarážejícím zjištěním bylo, že se pacha−
tel na místě poměrně dost dlouho zdržo−
val a snad i oheň zpovzdálí pozoroval.
Chvíli trvalo, než se nám obrazně řečeno

do ruky dostal pacha−
tel, jehož žhářským
motivem byla nemož−
nost sexuálního odre−

agování. Jeho vnitřní emoce, jakými je
zlost i cit, neuspokojení v této oblasti
skončilo zakládáním ohníčků. Pro −
kázalo se, že pohled do plápolajících
plamenů ohně stimuloval jeho sexuál−
ní uvolnění. Šlo o čtyřicetiletého muže
zralého věku, svobodného, který byl
za své skutky i souzen. 
V případě druhém šlo o ženu také zralé−
ho věku z Klatovska, 15 let vdanou, mat−
ku tří dětí, která se sama ohodnotila ná−
sledujícími slovy:
„Jsem hodně náruživá. Mám silnou potře−
bu sexuálního styku i života, a to v podstatě
i několikráte denně. Sexuálně žít jsem zača−
la ve svých 17 letech. Za poslední roky jsem
však v manželství nespokojená, strádám
a nedosahuji patřičného uspokojení. V po−
slední době při pohlavním styku s manže−

lem zapojuji i svou fantasii a přišla jsem na
to, že plápolající oheň mě vzrušuje a pomá−
há mi dosáhnout vyvrcholení. Zajímavé je,
že vyjma ohně mě inspiruje i tekoucí voda.
S neuspokojeností s vlastním mužem mě za−
čaly doprovázet i mé představy při pohlavím
styku s jinými muži, a tak jsme s tím začala.
Přepadla mě touha něco zapálit! To nutkání
bylo tak silné, že jsem se mu poddala a za−
čala zapalovat odpadkové koše v kancelá−
řích, kde jsem uklízela. Při pohledu do pla−
menů plápolajících jazyků jsem měla pocit,
že se miluji. Cítila jsem dokonce to teplo
ohně i mužského těla.“ 

Samozřejmě, že se na
vše časem přišlo a oba
žháři skončili na psychiat−

ricko−sexuálním léčení za účelem potlačení
jejich nepřiměřené sexuální náruživosti.
Zajímavé na obou případech bylo i to, že
první případ byl řešen soudně, kdežto pří−
pad druhý (ženy) bez trestně právních 
následků. Z toho plyne, že když dva dělají
totéž i ze stejných důvodů, výsledek bývá
mnohdy rozdílný. Karel Fořt

Ze zápisníku kriminalisty:

Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou je
Šumavská hora viděla vraha.

Požáry podmíněné
sexuální motivací



FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci
z pozůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, porce−
lán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyzname−
nání – civilní i vojenské,
pohledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.:
603872698 PM 190122

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě vojen−
skou vzduchovku do
5 000 Kč a pohraniční
stráži domaskované
odě vy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, od−
znaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůs−
talosti po pilotech apod.
Tel.: 721730982.  PM
190003 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá −
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vy −
koupím i celou sbírku ne−
bo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Mám zájem také o staré
veterány, cokoliv co se
hýbalo i značně poško −
zené, koupím i díly. Tel:
608979838. Email: 
an t i kvs@seznam.cz .
PM 190020

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či urče−
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
90036

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP –  RENOVACE  –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky,  a jiné. Možnost
vyklizení celé pozů −
stalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz. 
PM 190012 

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na motor−
ky, mopedy, pionýry. Pro −
stě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji
za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple cho −
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lam−
pu na petrolej, drobný ná−
bytek, chromový lustr, for−
my na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí,
vše ze staré domácnosti
co bylo k dekoraci. Motor −
ky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu −
jete. Tel.: 737903420. PM
190011

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dál −
kové ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM
190018

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
moped S11, S22, JA−
WETA 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, pionýr 05,20
i vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, do −
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM
190004 

VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kor −
díky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty,
saka, boty, holínky
a pod. Dále výstroj – hel−
my, dalekohledy, optiky,
vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
tela ta, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

SHÁNÍM staré plné cihly
z bouračky – pokud bude
potřeba, přijedu, vybou−
rám. Dále sháním: žulové
desky; kameny do suché
zídky (pískovec atp.);
kamnářské roury 150mm.
Klatovy. Tel: 720686209.
RR 90619

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní 
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
190033

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km
od  Klatov, s garáží a  se
zahradou,  95 m2, slunné
místnosti, klidné pro −
středí, vhodné pro mla−
dou rodi nu i pro seniory.
Tel.: 604867469. PM
190035

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti −
síce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouho −
dobému pronájmu. Za −
ručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr mů −
žete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190037

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190038

HLEDÁM garáž k pronáj−
mu nebo ke koupi v Kla −
tovech na Domaž lickém
předměstí. Tel.:
607678191. RR 90653

NABÍZÍME pronájem vý−
robní haly v Klatovech
1.000 m2 s kompletním−
technickým i techno −
logickým vybavením
pro zámečnické, obrá −
běcí, nástrojařskéi svá−
řecí práce. Možnost
změny výrobního pro−
gramu i následného od−
kupu, tel.: 603298166.
RR 90701

HLEDÁM pronájem poko−
je na vesnici či kousek
zahrady okolo Klatov. Tel.:
723930175. RR 90709

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v  panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v  řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190043

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s  lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190044

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190045

KOUPÍM byt 2+1 s  ga −
ráží, ne panelák, bez RK.
V  místě lékař, pošta, 
obchod. Zn.: Důchodce.
RR 90703

KOUPÍM chatu či menší
RD, chalupu nebo po −
zemek k rekreaci. Výsluní,
Valcha,  Litice nebo Lho −
ta u Plzně. Za slušnou ce−
nu, platba v  hotovosti.
Přímo od vlastníka bez
RK. Kupní smlouvu a pře−
vod zajistím. Tel.:
608898069. PM 190097

KOUPÍM A DOBŘE ZA−
PLATÍM LES. Na velikosti
ani stáří nezáleží, platím
hotově. 773585290. RR
90431

VAŠI NEMOVITOST – po−
zůstalost připravíme
k pře dání a prodeji. Vy −
klízení, likvidace odpadu,
vymalování, úklid okol−
ních prostor – zahrady,
papo9@seznam.cz, tel.:
603512322 PM 190016 

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
koupíme vaši chalupu
či chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň – sever. Pod −
mínkou pouze vlastní
poze mek a zavedená
elektřina. Pe níze vyplácí−
me do tří dnů. Právní 
servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190036

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 90082

PRODÁM zahrádku ve
Štěpánovicích s dřevěnou
chatkou, 400 m2, vodná
městská, platí se pouze
vodné, elektřina 220/380
V, nevolat RK. Cena do−
hodou Tel.602118566.
RR 90647

HLEDÁM garáž 
k pronájmu nebo ke
koupi v Klatovech 
na Domažlickém 

předměstí. 
Tel.: 607678191.

KOUPÍM stavební po −
zemek, manipulační plo−
chu, sklady atp. Velikost 
cca 1500 až 2500 m2.
Do 15km od Sušice.
Prosím nabídněte. Tel.:
608775005. RR 90645

ZAJIŠTĚNÝ MUŽ, čtyřicát−
ník hledá touto cestou 
přítelkyni a kamarádku. 
Pl zeňský kraj. Tel:
604867469 PM 190100
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60 LETÝ 170/74 pohodo−
vý nekuřák s vlastním zá−
zemím z plzně hledá ve −
selou, upřímnou kama −
rádku z Plzeň ska, která má
ráda přírodu, turistiku, kul−
turu, hudbu a auta. Tel.:
776107499. Po 19 hod.
PM 190119

JSI SAMA, ráda by jsi na−
šla známost? Tak napiš
52/178 muži z  Plzně.
Setkání nám napoví více.
Tel.: 737903420. PM
190121

OSAMĚLÝ MUŽ – absti−
nent, nekuřák, aktivní turis−
ta hledá osamělou ženu
pro vážné seznámení, nej−
dříve seznamovací schůz−
ky o víkendech, popřípadě
společné celé víkendy.
Později trvalý společný ži−
vot. Ne seznamování po
telefonu. Možno odkudko−
liv. Nabízím lásku, věrnost,
oporu a v  případě dětí
v péči pomoc s péčí o ně
a jejich výchovu. Oče −
kávám ochotu změny byd−
liště. Odpovědí zasílejte na
adresu redakce pod č. inz.
PM 190105

Vdovec 73/169 hledá že−
nu z Plzeňska. Jsem do−
mácí typ, záliby – zahrád−
ka, příroda, cestování. Tel.:
737890079 PM 190124

47/175 HLEDÁM sympa−
tickou ženu štíhlé po −
stavy, nekuřačku se záj−
mem o cestování. Tel.:
607289646. PM 190126

43/180 cm – hledám že−
nu pro vážný vztah, rodi−
nu. Společný život na ve−
snici. Zn.: Napiš. Do −
mažlicko, Klatovsko, Ta −
chov sko. Tel.:
608852485. RR 90467

44 LET / 180 výšky, zada−
ný nekuřák hledá přítelkyni
štíhlé postavy, nekuřačku
pro nezávazný, dlouhodo−
bý milenecký a diskrétní
vztah. 100% zdraví nabí−
zím a požaduji. Domažlice.
SMS – 608847691. 

SYMPATICKÝ, ženatý
47/180/84 sport. udržo−
vaný, sport postavy, inze−
rát si nemám zapotřebí dá−
vat, ale nechci oslovovat
ženy na ulici, když hledám
štíhlou, pohodovou ženu
na diskr., trvalý vztah
a hezké chvíle bez naruše−
ní soukromí, budu rád,
když se ozve jedna štíhlá
fajn ženská KT, DO. Tel.:
733407817. RR 90494

HLEDÁŠ lásku a štěstí,
harmonické partnerství?
Muži se srdcem na pra−
vém místě hledají lásku
života. Organizujeme
set kání s muži z jihu
Německa−Bavorska, kte−
ří hledají vážný vztah,
přejí si rodinný život
s oboustranou úctou
a láskou. Na rozdíl od
soukromých inzeratů za−
ručujeme diskrétnost,
serióznost a pravdivost
údajů i foto. Stačí za −
volat, poslat SMS –
Whatsapp 720409101
nebo Email arendas@
volny.cz, Tešíme se na
odpověď, která Vám po−
může změnit život a udě−
lá radost.

NETTER Mann 53 sucht
attraktive, deutschspre−
chende Frau für feste
Beziehung, Raum Sušice –
Klatovy, tel.: 778269338.
RR 90659

HLEDÁM ženu na pravi−
delné intimní schůzky.
Věk a postava nerozho −
duje. Diskrétnost zaruče−
na. Tel.: 604517187. RR
90678

MUŽ 56 let hledá ženu
50–60 let, štíhlou, na trva−
lý vztah, nejraději s  řidič−
ským průkazem, jen na
úrovni. Tel.: 776560074.
RR 90679

ROZVEDENÝ 58/172/82
v  ID, hledám kamarádku,
přítelkyni, jsem z okr. KT.
Tel.: 606809604. RR
90690

AHOJ, já 57/170 mladší−
ho vzhledu hledám sym−
patickou ženu štíhlé po −
stavy přiměřeného věku
pro vše hezké. Tel.:
721050036. RR 90702

ZAJIŠTĚNÝ muž 45 let
ze Sušice hledá ženu na
vážné seznámení, tel.:
602304873. RR 90704

MUŽ 44/185 hledá ženu
k seznámení, ork. KT, tel.:
792459409. RR 90670

SŠ, abstinent, nekuřák,
hledá ženu kolem 60 let,
ke společnému žití, bydlím
v RD na malém městečku,
s  chal. na Šumavě. Tel.:
607439878. RR 90705

41LETÝ, vyšší sportovní
postavy, hledá ženu do 50
let na trvalý vztah plný lá−
sky a radosti. Pokud víš,
co život obnáší, tak se bu−
du těšit na Tvoji odpověď.
Tel.: 606930164. RR
90706

TAKÉ TI CHYBÍ ten správ−
ný protějšek na společné
výlety a vzájemné po −
znávání se? V  tom přípa−
dě, pokud jsi spolehlivý
a sympatický muž s vlas−
tním  autem a bydlením,
do 55 let, z Plzně a okolí,
tak hledám právě tebe.
Jsem 47 letá/160 cm bru−
netka z  Plzně. Tel.:
606243014.  PM 190125

ŽENA 55 /163/60 SŠ,
sportovně zaměřená a vy−
řešenou minulostí hledá
sympatického muže k přá−
telskému vztahu. Časem
třeba i více. Klatovy a oko−
lí. SMS na tel.:
739777915. RR 90661

NEJSEM osamocená, ale
sama. Nevím, zda to doká−
žu, ale ráda bych někoho
potkala. Je v 63 letech ješ−
tě šance? Mobil –
728516920. RR 90673

AHOJ, jsem 24 l. obyč.
holka z vesnice, plnoštíhlé
postavy a ráda bych se se−
známila s  klukem do 30
let. Jen vážně. RR 90677

PROSÍM, kdo daruje dů−
chodci funkční NOTE −
BOOK. Předem děkuji. Tel.:
728095358. RR 90685

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy −
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské 
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
kons trukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

SPOLEČNÍK – doprovod
pro ženy, tel.:
723930175, Klatovy –
okolí. RR 90710

NABÍZÍM dva billboardy
v  Plzni na rušné křižo −
vatce, 3,5 m x 2,1 m.
Vhodné pro firmy i řeme−
slníky. Tel.: 733506444.
KŘI PM 190127

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím ja−
kékoliv moto Babetu, Ja −
wetu, Jawu CZ apod. i ne−
pojízdné. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 190110

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma −
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030 

KOUPÍM Š: 1000MB,
100, 110R, 120, Rapid
a nové náhradní díly.
Na sms odpovím
603535061

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.:
775104121. RR 90048

BLESKOVÉ PŮJČKY!
Ihned hotově! Netřeba
účet! Vemte OP ČR,  pří−
jem, mobil a přijďte:
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958.   KŘI PM
190120

DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 90676

NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopání
bazé nů, uložení bazénů,
odvodňovací drenáže
okolo domů, případně
země dělské drenáže,
terén ní a zahradní úpra−
vy. Dále nabízím  uklád−
ku zemi ny i větší množ−
ství 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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190039

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190040

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Plzeň ském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190041

WELNESS poradenství:
redukce hmotnosti, spor −
tovní výživa, individuální
stravovací a pohybový
plán. Osobně i na dálku.
Tel.: 737832914, e−mail:
kami.skriv@seznam.cz.
RR 90436

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

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:
f lemet@seznam.cz.
RR90001
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  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 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma 
na 800 888 957.  PM
190042

KLÁŠTERKA
– revize komínů 

a kotlů.
Tel.: 604871028.

RR 90005
HLEDÁME člověka na
menší zednické úpravy
na chalupě na Ho lý −
šovsku. Tel.: 606 629 395

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 90062

ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90664

NABÍZÍM pomoc s  péčí
o vaše rodiče – seniory,
popř. pohlídat malé děti.
Jsem pečovatelka s 15le−
tou praxí. Jen Klatovy!
Auto nemám! Volejte:
606881925. RR 90672

Mobilní masážní 
a rehabilitační 

terapie
www.Facebook.com/

MasazeJanaBorovanska
Tel.: 603737272. 

RR 90635

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování,
rekons trukce bytového
jádra, malířské práce,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné a přijatelné
ceny. Tel.: 721757399.
RR 90652

NABÍZÍM výkopové prá−
ce minibagrem. Úpravy
zahrad, příprava pro ba−
zény, včetně výroby fólio−
vých bazénů, ploty všeho
druhu, kamenné zídky,
práce kolem domu. Tel.:
+420 731256627. RR
90700

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlní kovou
srstí nevyžaduje stři  ho −
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je anti depre −
siv ní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ost r a    žitý,
ale zbytečně ne štěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabili taci. Oblí bený
pro vý stižnou a při způ −
sobivou povahu. Mi láček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s  nadšením.
Kup ní smlou va při odbě−
ru. Do dob rých rukou.
Cena dohodou. Kontakt –
e−mail: hajami@ volny.cz
602823882, 378774498.
RR 90128

HEZKÁ příjemná, usmě−
vavá žena 44 let nabízí
příjemný Relax, sexík za
skvělé ceny. Domluva ve
dne na tel.: 604561766
KŘI PM 190115

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

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero −
tickou relaxaci, příjemné
odreagování, milování,
orálek bez a další erot.
služby ve svém bytečku
v  Plzni. Diskrétně! Tel.:
607412325 KŘI PM
190063

Další číslo 
Plzeňského 

rozhledu
vyjde 30. 9. 2019

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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