30. 9. 2019

Pozor − přestěhovali jsme se! Purkyňova 22!
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“Chceme udržet doktory i na venkově,”
říká radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková (ČSSD). Proto
krajští zastupitelé v září schválili nové dotace na podporu primární zdravotní péče.
n Jde o novou dotaci, spolu−
účast měst a obcí činí 50%. Je o ni
zájem?
q Přihlásila se města Kasejovice,
Bělá nad Radbuzou a Hrádek. Z obcí
měly zájem Pačejov, Mladý Smo−
livec a Břasy. Dva zájemci žádali
o finanční prostředky hned na dvě
ordinace. Kraj rozdělil celkem
1.014.320,− Kč, peníze většinou
jdou na opravy a vybavení ordinací
či sociálního zařízení. V Bělé pořídí
do gynekologické ambulance nový
ultrazvuk. Počítám s pokračováním
podobné podpory i v příštím roce.
Nyní města a obce připravují roz−

počet 2020, je na nich, zda oblast
zdravotnictví potřebují řešit.
n Obraťme pozornost ke krajským
nemocnicím. Zlepšují se podmínky
pro lékaře a pacienty i tam?
q Nových přístrojů v krajských ne−
mocnicích je celá řada, uvedu jen
některé příklady. Nemocnice ná−
sledné péče Horažďovice si pořídila
generátor rentgenového přístroje za
zhruba půl milionu korun. Vyšetření
bude k pacientům šetrnější, zvýší se
spolehlivost a zpřesní záření. Na
RTG tam vyšetří okolo 4700 pacien−
tů ročně. V nemocnicích Klatovy,
Ing. Milena Stárková

... pokračování na straně 21
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n Kdo může o dotaci žádat?
q Dotace je určena městům a obcím
do 7,5 tisíce obyvatel, a to na rekon−
strukci a vybavení ordinací lékařů ne−
bo jejich bytů. Lékaři primární péče
jsou ti „z první linie”, tedy praktici pro
dospělé a děti, zubaři a gynekologo−
vé. Zajišťují první kontakt s pacien−
tem, jejich dostupnost bývá pro život
v obci zásadní. Na rozdíl od velko−
města je medicína v regionu méně
atraktivní, a tak je třeba hledat různé
možnosti podpory. Lékaře důchodo−
vého věku chceme v ordinacích udr−
žet co nejdéle, nové lákáme na mo−
derní a vybavená pracoviště.

Závodníci až z Jihoafrické
republiky, Norska, Anglie či
Řecka, to je jenom malý vý−
čet účastníků 6. Mistrovství
světa disko show a Svě−
tového poháru disko dance
v Děčíně. Místní zimní sta−
dion, kde se o titul v soutěži
Danceshock bojovalo celé
čtyři dny, se od čtvrtka 19.
do neděle 22. září doslova
otřásal v základech.
Odborná mezinárodní po−
rota, jejíž předsedkyní se sta−
la bývalá přední tanečnice
Meta Zagorc ze Slovinska,
dozorujícím byl Carsten Rott
z Německa, tak neměla lehký
úkol. Sjely se sem totiž téměř
dvě desítky zemí, které soutě−
... pokračování na straně 6
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Světové stříbro skončilo v Plzni!

Trenérka Jana Dragounová Marková
a Vanessa Mertová (vlevo) s medailemi.
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Nová hala je připravena
pro první žáky stavebnictví
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno 1. července 1984 a po sloučení s dalšími
dvěma plzeňskými stavebními učilišti v letech 1996 a 1998 je v současné době jediným zařízením v Plzeňském
kraji specializovaným na výuku tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem se za−
měřením na stavebnictví. Svoji kvalifikaci v učilišti získávají budoucí klempíři, truhláři, instalatéři, tesaři, zed−
níci, pokrývači, malíři a lakýrníci. Většinu těchto oborů škola vyučuje jako jediná v celém Plzeňském kraji,
některé obory dokonce jako jedna z mála v rámci celé republiky. Úspěšní absolventi tříletých oborů mohou ve
vzdělávání pokračovat ve dvou dvouletých oborech nástavbového studia Nábytkářská a dřevařská výroba
a Stavební provoz, a získat tak maturitní vysvědčení.
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Areál učiliště v Plzni byl dobudo−
ván na počátku 90. let, v Plzeňském
kraji tedy patří k novějším a moder−
nějším. Jeho součástmi jsou budo−
va školy, budova domova mládeže,
kuchyně a jídelna, multifunkční sál,
tělocvična s posilovnou a hernou
stolního tenisu a rovněž venkovní
sportoviště. Odborný výcvik probíhá
jednak v dílnách, jednak přímo na
stavbách v Plzni a v jejím okolí.
Škola v Horní Bříze byla založena
v r. 1949 a v současnosti disponuje
zmodernizovaným areálem, v němž
poskytuje teoretické vyučování,
stravování ve školní jídelně, ubyto−
vání v domově mládeže a především
výuku odborného výcviku v nově
vybudovaném objektu dílen.
Zatímco teoretické i praktické
vyučování a stravování i ubytování
žáků v Horní Bříze je soustředěno
do areálu v ulici U Klubu, výuka
odborného výcviku v Plzni done−

dávna probíhala ve čtyřech objek−
tech na celém území města Plzně,
a to na Jateční třídě, v Borské ulici
č. E 421, v Harantově ulici č. 3
a v Křimické ulici č. 94; tento stav
byl důsledkem dvojího slučování
plzeňských stavebních učilišť v le−
tech 1996 a 1998.

ho učení rozvíjením infrastruktury
pro vzdělávání a odbornou přípravu,
a usnesením Rady Plzeňského kraje
bylo schváleno podání projektové
žádosti „Výstavba nové haly pro vý−
uku odborného výcviku SOU sta−
vebního Plzeň“. Hlavním cílem pro−
jektu bylo vybudování nových dílen
pro výuku odborného výcviku žáků
oborů vzdělání Truhlář, Instalatér
a Malíř a lakýrník.
... pokračování na straně 6
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V roce 2015 byla se Středním
odborným učilištěm stavebním,
Plzeň, Borská 55, sloučena Střední
škola, Horní Bříza, U Klubu 302. Ta
vyučuje především unikátní kera−
mické obory ojedinělé v rámci celé
České republiky, a to čtyřleté po−
skytující střední vzdělání s maturit−
ní zkouškou Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu a Umělecko−
řemeslné zpracování kamene a ke−
ramiky a tříleté Výrobce a deko −
ratér keramiky, Zedník – obkladač
a Kamnář a dále též obory Strojní
mechanik a Elektrikář.
Již od roku 2008 toto učiliště
spolupracuje s Komorou řemesel
Dolního Bavorska a Horního Falcka
a se Soukromým učilištěm Grafen−
wöhr ve Spolkové republice Ně−
mecko. Společně jsou pořádány jak
vzájemné výměnné pobyty českých
a německých žáků, tak i odborně
zaměřené kurzy ve vzdělávacích
střediscích řemeslnické komory.
Žáci keramických oborů pravidelně
absolvují stáže v Portugalsku v rám−
ci programu Erasmus+.

Většina těchto objektů vzhledem
ke svému stáří neodpovídala svými
parametry dnešnímu standardu od−
borné výuky a neumožňovala její
další rozvoj a modernizaci. Vzhle−
dem ke stáří a technickému stavu
objektů byla škola zatížena vyso−
kými náklady na energie, zejména
vytápění.
V nejhorším stavu se nacházely
nejrozsáhlejší dílny v Borské ulici
E 421. Areál vznikal od 30. do 60. let
20. století a od počátku byl pova−
žován za provizorium, přesto byly
tyto dílny v provozu až do loňského
školního roku. Potřeba vybudování
nových dílen pro výuku odborného
výcviku přímo v areálu učiliště
v Borské ulici 55, a tím soustředit
a celkově zefektivnit praktické vy−
učování, vyvstala tedy již před 20 le−
ty, intenzivní přípravy pak probíhaly
po celých 10 minulých roků.
V roce 2016 nastala možnost
spolufinancování výstavby Evrop−
skou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operač−
ního programu, výzva č. 33 Infra−
struktura středních škol a vyšších
odborných škol (SVL), prioritní
osa 06.2 Zkvalitnění veřejných slu−
žeb a podmínek života pro obyvatele
regionů, investiční priorita 06.2.67
Investice do vzdělávání, odborného
vzdělávání a odborné přípravy pro
získání dovedností a do celoživotní−
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Střípky
z Plzně
Na opravu
katedrály
sv. Bartoloměje
Plzeň přispěje částkou ve výši
250 tisíc korun na revitali za −
ci a rozšíření trasy katedrály
sv. Bar toloměje na náměstí
Republiky, která je na seznamu
národních kulturních památek
a patří k dominantám krajské
metropole. Finanční podporu
schválilo Zastupitelstvo města
Plzně.
„Poskytnutá dotace od měs−
ta by měla být využita přede−
vším na pokrytí spoluúčasti
nákladů na restaurování. Revi−
talizace katedrály sv. Bartolo−
měje zahrnuje stavební a tech−
nické úpravy prostoru kostela
pro zvýšení komfortu náv−
štěvníků, restaurátorské práce
interiéru a mobiliáře. Oprava
katedrály také umožní rozšířit
prohlídkové trasy pro veřejnost
a nabídne expozici a ukázky
zpracované digitální formou.
Díky tomu dojde především ke
zvýšení návštěvnické atraktivity
této naší významné plzeňské
památky,“ vysvětlil primátor
města Martin Baxa.
Exteriér katedrály byl obno−
ven začátkem 90. let, avšak
z důvodu poškození některých
zdobných prvků je potřeba za−
jistit jejich opravu. Velmi špatný
stav interiéru je dán absencí
zásahů a potřebné péče v uply−
nulých letech. Projekt by měl
být ukončen v roce 2021. Nej−
větší náklady budou vynaloženy
na architektonicko−stavební ře−
šení (37 milionů korun), restau−
rování nástěnných a nástrop−
ních maleb, omítek a mobiliáře
(30 milionů korun), opravu var−
han (10 milionů korun), nové
osvětlení (7 milionů korun),
opravu kostelních lavic včetně
vyhřívání (5 milionů korun), no−
vou elektroinstalaci (2 miliony
korun), rozšíření prohlídkového
okruhu katedrály (1 milion ko−
run) a vytvoření nové expozice
v podkroví (1 milion korun).
Celkové náklady na revitalizaci
katedrály sv. Bartoloměje jsou
vyčísleny na 103 miliony korun.
4

Hrdinové Plzně nadchli Plzeňany
První ročník velkolepé prezentace
všech základních i doplňkových
složek IZS s názvem Hrdinové
Plzně přilákal do kreativní zóny
DEPO2015 i přes nepřízeň počasí
několik tisíc návštěvníků. Akce
navazuje na oblíbené Dny s IZS,
které několik let pořádal Odbor
bezpečnosti, prevence kriminality
a krizového řízení Magistrátu
města Plzně.
„Byl jsem nadšený, když vedoucí
odboru bezpečnosti Martin Zrzavec−
ký přišel s nápadem nového formá−
tu Dne s IZS. Je mi ctí, že záchraná−
ře můžeme představit Plzeňanům
jako skutečné hrdiny z masa a kostí

a dát jim tak najevo,
že si jejich práce
opravdu vážíme.
Víme, že pro mnohé
z nich je nejen za−
městnáním, ale do−
slova životní nápl−
ní,“ uvedl primátor
Martin Baxa.
K vidění toho bylo
opravdu mnoho.
Návštěvníky velmi
zaujala například
akční ukázka Bio Hazard Teamu ZZS
PK při zásahu u vysoce virulet−
ního pacienta, předvedení figuríny
SIMED, použití AED či souhra všech

složek u dopravní nehody se zaklí−
něným pacientem. Za krajské zdra−
votnické záchranáře ukázky pohoto−
vě moderoval Martin Brejcha.
K vidění toho však bylo mnohem
víc. Diváci obdivovali záchranu
osob ve výškách, práci policejních
kynologů, techniku vodních zá−
chranářů, eskortní autobus vězeň−
ské služby, policejní zbraně, pre−
zentaci horské služby či historic−
kou požární techniku. Děti si zase
mohly vyzkoušet laickou resuscita−
ci ve speciálním stanu zdravotnic−
kých záchra nářů pro HPO nebo
navštívit inte raktivní výstavu Já,
hrdina, která probíhá v DEPU až do
konce roku.

Senioři bodovali na mezinárodních hrách
Osmičlenný reprezentační tým se−
niorů z Plzeňského kraje, který no−
minovala Rada seniorů Plzeňského
kraje, se setkal s hejtmanem Jose−
fem Bernardem a radní pro oblast
zdravotnictví Milenou Stárkovou.
Seniorský tým složený ze čtveřice
mužů a čtveřice žen uspěl na Mezi−
národních sportovních hrách senio−
rů 2019, které se uskutečnily v čer−
venci letošního roku v Českých
Budějovicích.

V konkurenci 23 družstev, z toho
tři družstva byla mezinárodní – z Pol−
ska, Slovenska a Maďarska, senioři
z Plzeňského kraje získali druhé
místo. V předchozích třech ročnících
soutěže získali vždy první místo.
Soutěžilo se v deseti disciplínách,
které byly pro ženy i muže stejné.
Byly mezi nimi šipky, hod kriketovým
míčkem, střelba na branku nebo běh.
Atmosféru si senioři pochvalovali ja−
ko přátelskou a zároveň soutěživou,
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protože setkávání na mezinárodních
hrách je už řadu let tradicí, upevňuje
sociální vazby, sportovního ducha,
přináší i vzdělávací prvky.
„Sport je styl života, jeho náplň
a jsem velmi hrdý na to, že i v tomto
seniorském věku je pro řadu lidí
právě sport důležitou součástí ži−
vota. A jsem velmi rád, že právě na−
ši senioři patří mezi nejzdatnější
sportovce,“ uvedl hejtman Josef
Bernard při setkání.
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Dvě ze tří trakcí jsou 100% nízkopodlažní
Ve vozovém parku Plzeňských
městských dopravních podniků
(PMDP) již od letošního září nena−
jdete jiné než bezbariérové autobu−
sy, které tak doplnily 100% nízko−
podlažnost plzeňských trolejbusů.
Obnova vozového parku přináší
vedle lepší přístupnosti pro cestující
se sníženou pohyblivostí také zvýše−
ní komfortu a bezpečnosti. Absence
bariér přispívá i k urychlení nástupu
a výstupu cestujících, což pozitivně
ovlivňuje dobu přepravy cestujících.
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„Vyřazením posledního vozu Karo−
sa B 931 jsme dosáhli dalšího milníku
plzeňské MHD – kompletně bezbarié−

rové autobusové flotily.
Trolejbusová trakce je
100% nízkopodlažní již
od dubna minulého
roku,“ říká Jiří Ptáček,
generální ředitel PMDP.
V letošním roce
PMDP zařadili do pro−
vozu celkem osmnáct
nových velkokapa−
citních autobusů SOLARIS Urbino
18, čtyři dvanáctimetrové autobusy
SOR NS 12, sedm velkokapacitních
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trolejbusů 27 Tr SOLARIS s trakční−
mi bateriemi a sedm tramvají EVO2.
„Plzeňští cestující mají k dispozici
jeden z nejmodernějších vozových
parků MHD v České republice.
Všechny nově pořizované vozy jsou
již jen nízkopodlažní, a splňují nejvyš−
ší nároky na bezpečnost, kvalitu
a ekologii provozu,“ popisuje Roman
Zarzycký, první náměstek primátora
a předseda představenstva PMDP.
Do konce letošního roku PMDP
pořídí ještě dvě středněkapacitní
tramvaje, dva dvanáctimetrové tro−
lejbusy a čtyři dvanáctimetrové
autobusy.
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Dobrý den, Vaše otázka se do−
týká více poměrně frekven−
tovaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány právě
proto, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po určitou
dobu bude nájemce hradit ná−
jem a pronajímatel ponechá ná−
jemce v bytě. Zvláštní ujednání
o předčasné (jednostranné) vý−
povědi jsou časté, a pokud s ni−
mi strany nemají problém, pak
je lze ve smlouvě sjednat. Nelze
však takové ujednání zároveň
omezovat možnou sankcí. To
jde jaksi proti smyslu konsensu
nalezenému v nájemní smlouvě.
Není možné, aby jedna strana
souhlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc s účin−
ností nového občanského zá−
koníku, jsou veškeré smluvní
pokuty v nájemních vztazích vy−
loučené a tedy i neplatné, a to
nehledě na dobu, kdy jste ná−
jemní smlouvu uzavřela. Lze te−
dy s určitostí říci, že kauce musí
být po skončení nájemního
vztahu vyúčtována, případně
celá vrácena nájemci.
Děkujeme za dotaz, Váš Realitní
Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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pro první žáky stavebnictví
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Dobrý den, prosím o radu. Ve
smlouvě nájmu mám uvede−
nou dobu určitou na jeden
rok s výpovědní lhůtou 2 mě−
síce. Před uplynutím 1. roku
jsem dala písemně výpověď
dva měsíce předem. V kauci
stojí, že celá výše kauce pro−
padá ve prospěch prona−
jímatele v případě nedodr−
žení doby nájmu. Majitel mi
kauci nechce vrátit, že jsem
tuto dobu nedodržela a před−
časně jsem ukončila dobu
nájmu. Já jsem ale dodržela
výpovědní dobu 2 měsíce.
Náleží mi tedy kauce, anebo
ne? Předem děkuji za reakci.

Nová hala je připravena
... dokončení ze strany 3

Zhotovitel vybraný Centrálním
nákupem Plzeňského kraje zahájil
stavbu v lednu 2018 a dokončil ji
v rekordně krátké době a zároveň
i v dobré kvalitě v prosinci téhož
roku, vnitřní vybavení od různých
dodavatelů bylo pak pořizováno
ještě do února 2019. Celkové ná−
klady akce dosáhly 48,5 mil. Kč.
Na celkových nákladech akce
se částkou 4,85 mil. Kč podílel
Plzeňský kraj a částkou 2,425 mil.
státní rozpočet. Na dovybavení
vnitřních prostor pak Plzeňský kraj
přispěl dalšími 2 mil. Kč.
V areálu Středního odborného
učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55
tedy od začátku školního roku
2019/2020 slouží k výuce odborné−
ho výcviku nová hala, v níž se nachá−
zí ruční truhlářská dílna pro 48 žáků,
truhlářská strojovna, dílna instalatér−
ská s kapacitou 45 žáků a rovněž
pracoviště pro 12 malířů a lakýrníků.
Dílny jsou vybaveny nejmodernější
technikou, zajištěna je rovněž vnitřní
konektivita školy. Veškeré prostory
jsou bezbariérové, upravena byla
i zeleň v okolí objektu.
Žákům školy se od nynějška do−
stane především kvalitnějšího odbor−
ného vzdělávání, které jim usnadní
vstup do profesního života a zvýší je−
jich uplatnitelnost na trhu práce. Žáci
nebudou nuceni přemisťovat se na
vyučování odborného výcviku na
různá pracoviště, ale výuka, stravo−
vání ve školní jídelně i ubytování
v domově mládeže budou soustředě−
ny v jednom areálu. Nové prostory
umožní nejen intenzivnější součin−
nost praktického a teoretického vy−

učování, ale i rozvoj spolupráce se
stávajícími i novými partnery z řad
zaměstnavatelů a základních i střed−
ních škol, a přispějí tak k propagaci
a popularizaci stavebních oborů.
Zjednoduší a zefektivní se pedago−
gické i provozní činnosti školy a zá−
roveň dojde i ke snížení provozních
nákladů, zvláště na energie.

„Dlouhodobě se snažíme různými
prostředky podporovat technické
obory, ale právě tahle cesta je ta
správná. Moderní hala, která žáky
připraví na vstup do reality, ukáže,
jak jejich obor v reálu funguje, to je
to, co technické obory potřebují.
Sám jsem si obor vybíral právě
podle toho, jak vypadaly prostory

Vybudování nové haly zároveň
umožní soustředění praktické
výuky tzv. střechařských řemesel,
tj. Klempíř, Tesař a Pokrývač, do
objektu na Jateční třídě. Tyto
obory k sobě logicky patří, mnohá
témata se prolínají, a vyučování na
spo lečném pracovišti tak nejen
usnadní sdílení vybavení, ale
pře de vším výuku zracionalizuje
a zkvalitní. Zhlédnout nové dílny
lze během dnů otevřených dveří,
jejichž termíny jsou zveřejňovány
na webu školy, ale i individuálně po
předchozím projednání s pracovní−
ky školy.

pro praktické vyučování,“ řekl při
slavnostním otevření haly v areálu
SOU stavebního v Plzni hejtman
Josef Bernard.
Propojení dílen v areálu umož−
ňuje spolupráci odborného výcviku
s teoretickým vyučováním, nabízí
také možnost spolupráce se zá−
kladními školami a firmami. Žá −
kům přináší komfort bez přesunu
po městě do odlehlých prostor,
mohou se stravovat ve školní jí −
delně uči liště a dochází také ke
zjednodušení logistiky při rozvozu
materiálu na dosavadní jednotlivá
pracoviště.

Světové stříbro skončilo v Plzni!
s

REALITNÍ
PORADNA

... dokončení ze strany 1

žiy v disciplínách street a disco dan−
ce show a disco dance. Jako Mistr
České republiky Disco Show a Czech
dance tour samozřejmě nechyběl ani
plzeňský tým, konkrétně taneční ško−
la Dance Nation Plzeň majitelky a tre−
nérky Jany Dragounové Markové. Ta
letos slaví 10. výročí, a tak není divu,
že 2. místo ze světového klání její
členky víc než potěšilo.
„Je to odměna za celoroční dřinu
a snahu, kterou dívky odvádějí při

tréninku. Naštěstí je to baví, bez to−
ho bychom ani nemohly takových
výsledků dosáhnout,“ ujistila nás
trenérka Marková.
Pěkné úspěchy na velkém pódiu
mají na svém kontě i ti nejmenší,
konkrétně v kategorii disco dance
a disco show mini. Jak samy ta−
nečnice potvrdí, tyto soutěže jsou
velice pěkné i z pohledu diváků, pro
které vystoupení tanečníků před−
stavuje velký zážitek.
n n n
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599 000 Kč
2

Chata 2+kk/B (40 m ), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou chatu u obce Vranov, okr. Tachov
o zastavěné ploše 40m2. Chata je dřevěná s omítnutím, je
dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem a zádveřím. Chata
je částečně podsklepena. Objekt se nachází cca 50 m od vo−
dy – nehrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380 V, topení: lokální
tuhá paliva, WC, studna cca 150m od chaty. Krásná, klidná
lokalita. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

C

2 360 000 Kč

3+1/L (72 m2), Nýřany, Sokolovská ul.
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 s lodžií o výměře
72 m2 v Nýřanech, Sokolovské ul. Byt je v osobním vlast−
nictví a nachází se ve 4. patře panelového domu, který prošel
kompletní revitalizací. Byt je po rekonstrukci bytového jádra.
Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané lokalitě.
K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav 1.800,− Kč. V okolí
veškerá občanská vybavenost. Možno financovat hypoteč−
ním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

699 000 Kč
Stavební pozemek (459 m2),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek o výměře
459 m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup k pozemku je
po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré v komunikaci
u pozemku. Pro připojení k inženýrským sítím nutno zaplatit
poplatek 230.000,−Kč ve prospěch zřizovatele inženýrských
sítí. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme!
& 734 319 302

G

2 950 000 Kč

1 199 000 Kč

1 599 000 Kč

Byt 2+1/L (67m2), ul. Gagarinova, Karlovy Vary

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v osobním vlastnictví a na−
chází se v 1. patře panelového domu, který prošel kompletní re−
vitalizací (zateplení, fasáda, střecha, plastová okna, plastové
stoupací vedení, nový výtah). Byt je v původním, udržovaném
stavu. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Fond oprav
900,− Kč. Bezproblémové parkování je zajištěno. V okolí veškerá
občanská vybavenost. Byt není zatížen žádným zástavním prá−
vem a lze financovat hypotečním úvěrem. & 734 319 301

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 67m2. 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
5,70m2. Fond oprav 1.300,− Kč. Bezproblémové parkování. V oko−
lí veškerá občanská vybavenost.! Byt není zatížen žádným zástav−
ním právem. Prodává se podíl na domě, odpovídající velikosti
bytové jednotky.
& 734 319 301

G

2 999 000 Kč
2

RD 3+1 (1 244m ) Chotěšov – Týnec okr. Plzeň – jih

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk s komorou
o výměře 62 m2 v Plzni – Křimicích, ul. K Dolovu. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 2. patře cihlového do−
mu bez výtahu. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému byd−
lení v žádané lokalitě. Fond oprav 900,− Kč. Byt je částeč−
ně zařízen, viz. fotografie. V okolí veškerá občanská vy−
bavenost. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům v klidné lokalitě Týnec
Nachází se asi 2 km na sever od Chotěšova. V domě jsou
k dispozici 4 pokoje. V 1. NP se nachází kuchyně, obývací
pokoj, ložnice a koupelna. V 2. NP se nachází půda která
slouží jako obyvatelný pokoj. Dostupnost do obce Chotěšov
pravidelnými linkami ČSAD. IS elektřina 230/400 V, vlastní
studna i kanalizace. Lze financovat hypotečním úvěrem.
Velmi zajímavá nabídka k investici.
& 734 319 301

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

G

Byt 1+1 (40 m2), ul. Nádražní, Stod, Plzeň–jih

2+kk (62 m2), K Dolovu, Plzeň – Křimice

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

Plzeňský rozhled 10/2019

C

G

Nabízíme k prodeji byt 3+kk o podlahové ploše 114 m2, kte−
rý se nachází v 2.NP cihlového domu bez výtahu, v Anglické
ul. v lázeňském centru Mariánských Lázní, Byt je po rozsáhlé
rekonstrukci 800 m od hlavní kolonády. Byt se skládá se
z obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, koupelny, WC. Parko−
vání rezidenční u domu. Vytápěno elektrickými přímotopy
Teplá voda – vlastní el. bojler. Velmi zajímavá nabídka k byd−
lení v lázeňském centru. Doporučujeme. & 734 319 301

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město
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3 999 000 Kč

3+kk (114 m2), Anglická ul.,
Mariánské Lázně

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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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−
kladní výši dotace lze navýšit o bo−
nus 7 500 Kč v případě, že místo
realizace patří mezi prioritní obce,
které jsou vyjmenované na webo−
vých stránkách Operačního progra−
mu Životní prostředí. Na třetí vlnu
kotlíkových dotací je pro Plzeňský
kraj vyčleněno 230 milionů korun.

„Podávání žádostí o kotlíkové
dotace bude opět elektronickou
cestou prostřednictvím aplikace
eDotace. Veškeré informace o tom,
jak postupovat při podání žádosti
najdete na webových stránkách
Plzeňského kraje, kde jsou také
kontakty na odborníky, kteří zá −
jemcům o dotaci poradí,“ 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 výdajů, nej−
výše však 120 tisíc korun.
Příjem žádostí probíhá od 1. října
2019 do 30. září 2020 nebo
do vyčerpání alokace. Potřebné
infor mace najdou zájemci na
www.plzensky−kraj.cz.

Pneumokok stále hrozí. Neriskujte, nechte se očkovat!
Velmi vážnému průběhu invazivní
pneumokokové infekce (IPO) loni
v Plzeňském kraji čelilo 44 lidí,
čtyři z nich podle informace z Kraj−
ské hygienické stanice Plzeňského
kraje zemřeli.
Pneumokok může vyvolat těžký zá−
pal plic, meningitidu, otravu krve, ně−
kdy i s celoživotními následky a zhru−
ba pětina případů onemocnění končí
smrtí. Bakterie Streptococcus pneu−
8

moniae je velmi nebezpečná zejména
pro děti do dvou let a seniory. Ne−
bezpečí lze přitom snížit očkováním,
které mají senioři nad 65 let zdarma.
Díky očkování je možné snížit rizi−
ko onemocněním těmito život ohro−
žujícími infekcemi. Na tento fakt upo−
zorňuje i Světová zdravotnická orga−
nizace (WHO), která do deseti „Hro−
zeb globálního zdraví 2019“ zahrnula
„vakcinační váhavost“. „Očkování je

jedním z nákladově nejúčinnějších
způsobů, jak se vyhnout chorobám –
v současnosti zabraňuje 2−3 milio−
nům úmrtí ročně,“ uvádí zpráva
WHO. Pneumonie měla podle WHO
například v roce 2015 na svědomí
celosvětově 16 procent úmrtí dětí do
5 let, konkrétně 920 tisíc z nich.
„Pneumonie neboli zápal plic je
jedno z nejzávažnějších respiračních
onemocnění, které v ČR ročně po−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

stihne více než 100 tisíc obyvatel,
z nichž mnoho nemoci podlehne.
Jedním z nejčastějších původců
infekce je baktérie Streptococcus
pneumoniae. Pro předcházení one−
mocnění je velice důležitá prevence,
zejména pak očkování, a to přede−
vším u rizikových skupin,“ upozorňu−
je prof. MUDr. Miloš Pešek, plzeňský
krajský koordinátor České pneumo−
logické a ftizeologické společnosti.
Plzeňský rozhled 10/2019

Radnice má na střeše dva úly
Město Plzeň instalovalo na střechu
své radnice na náměstí Republiky
dva včelí úly, reaguje tak na fakt,
že je populace včel v posledních
letech čím dál více ohrožována.
Pokud se projekt osvědčí, není
vyloučeno, že město úly s včelami
rozšíří i na jiné budovy svého ma−
gistrátu.
„Nejenom na venkově se dají
chovat včely. Městské včelaření
je v posledních letech oblíbeným

prvkem,“ řekl primátor města Plzně
Martin Baxa.
Městské prostředí je pro včely pře−
kvapivě vhodné, poněvadž skýtá roz−
manitost kvetoucích stromů a keřů

Plzeňský rozhled 10/2019

v parcích, která se v historické části
Plzně nachází v sadovém okruhu
centra. Vedle opylení vegetace včely
produkují mnoho pro lidské zdraví
prospěšných produktů, a to med,
propolis či včelí kašičku. Přesto je po−
pulace včel v posledních letech ohro−
žena pesticidy, onemocněními včel
a jinými riziky.
Myšlenku instalovat dva včelí úly
na střechu plzeňské radnice na
náměstí Republiky měla Plzeň již
delší dobu. Nicméně podmín−
kou tohoto kroku byla instala−
ce vzduchotechniky v jedna−
cím sále zastupitelstva a sou−
visející možnost omezení
větrání okny. Nápad „včelařit
na radnici“ si vzal za svůj náš
bývalý magistrátní kolega,
včelař. Ten zajistil umístění
včelstev a aktuálně se o včely
rovněž stará.
„Pokud budou pro včely
vhodné podmínky, především
v podobě počasí, může se
radnice těšit na svůj první stočený
med již v příštím roce. Výsledné
produkty budou sloužit k prezentač−
ním účelům radnice,“ doplnil pri−
mátor Martin Baxa.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

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

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

Stále přijímáme žáky
na denní i dálkové studium všech oborů
pro školní rok 2019/2020.
Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Příprava na stěhování
raků kamenáčů
Další etapa projektu „Revitalizace
Rakovského potoka včetně povod−
ňového parku Šťáhlavská“ začne
v září v Rokycanech. Na stavbu,
která vyjde na 15,2 milionu korun
včetně DPH získá radnice dotaci
přibližně 11 milionů korun.
Projekt řeší revitalizaci toku v dél−
ce asi 417 metrů přírodě blízkou
úpravou a navazuje na už dokonče−
né práce, kterými vznikl nový Park
u Rakováčku. Zvláštností úprav Ra−
kovského potoka je to, že se musí
přizpůsobit jeho významnému oby−
vateli – raku kamenáči, který je kri−
ticky ohroženým druhem.
Stávající opevnění z betonových
tvárnic nahradí nové kamenné kory−
to. Levý břeh opevní zához, pravý
břeh pak těžká kamenná rovnanina.
Dno bude třívrstvé kamenité. Taková
úprava poskytne raku kamenáči
potřebné úkryty pod kameny.
I přes nedostatek prostoru v tom−
to úseku umožní úprava přístup
návštěvníků k vodě a především

průchod podél potoka. Ten se v bu−
doucnu stane součástí vycházkové−
ho okruhu za bývalými kasárnami
až ke Kotelské cestě.
Stavba začne u silničního mostu
v ulici Boženy Němcové a skončí
mostem u příjezdu k bývalým kasár−
nám. Součástí akce budou dopro−
vodné architektonické úpravy – ces−
ty, drobný mobiliář, lávka pro pěší
a povalová lávka i nová vegetace.
Architekti také navrhli umístění vel−
kých plochých balvanů, po kterých
bude možné dostat se na druhý břeh.
Podle požadavků orgánu ochrany
přírody se musí tok v úsecích, kde
budou pracovat dělníci, nejdřív
zatrubnit, potom astakolog, tedy
„odborník na raky“ „odstěhuje“ raky.
Postupovat musí s největší opatr−
ností tak, aby nedošlo k zavlečení
račího moru. Toto velmi nebezpečné
infekční onemocnění přenášené
invazivními nepůvodními druhy raků
totiž může způsobit masové vymře−
ní raka kamenáče.

Kašna dostane nové čerpadlo
Kašna na rokycanském Masary−
kově náměstí už několik dnů ne−
chrlí vodu. Může za to rozbité čer−
padlo. Radnice už objednala no−
vé, která by mělo dorazit v nej−
bližších dnech. Hned potom se
začne s opravou.
Pískovcová klasicistní kašna
vznikla v roce 1827. Tvoří ji nádrž
čtvercového půdorysu se zaoblený−
mi rohy, na čtyřbokém hranolovém
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podstavci zprostřed je okrouhlá mí−
sa mušlovitého tvaru s chrliči. Vr−
cholovou vázu dostala kašna až
v první čtvrtině 20. století. Kašna
sloužila obyvatelům Rokycan jako
zdroj vody až do roku 1924, kdy ve
městě vznikl vodovod.
V padesátých letech minulého sto−
letí se kašna z náměstí přemístila do
parčíku před děkanstvím. Až v deva−
desátých letech se pak vrátila zpět.
Plzeňský rozhled 10/2019

Poctivý a bezpečný výkup
zlata ve Zlaté Bance
Cena zlata se v současné době po−
hybuje na dlouholetém maximu, kdy
se zlato na jednotlivých burzách
prodává skutečně za velmi vysoké
částky. Je proto ideální čas jej zhod−
notit! Ne každý má doma zlaté
cihličky v trezoru a některým schází
i ten trezor. Přesto i Vy máte doma
určitě zlato, které vám může vynést
nemalé peníze, a možná o něm ani
nevíte! Teď stačí pouze navštívit
Zlatou Banku a šperky, které by
doma ležely bez užitku, Vám
mohou vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo
pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma na−
lezne téměř každý, i když o nich
možná ani neví. Ne všichni ta−
kové šperky nosí, a proto je vý−
hodnější je prodat, v součas−
nosti za opravdu jedinečné ce−
ny, které Vám nabízíme. Trh je po
zlatu lačný, a proto máte jedineč−
nou příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Banka.
Vedle opravdu slušné ceny, za kte−
rou můžete své zlaté šperky prodat,
nabízíme také naprosto férové jedná−
ní s osobním přístupem ke každému
zákazníkovi, který k nám zavítá.
Řídíme se dle pravidla „náš zákazník,
náš pán“ a je to vidět na našich služ−
bách, které zákazníkům poskytuje−
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me. Když nevíte, co to vlastně za
šperky v tom šuplíku doma máte, ne−
bojte se na nás obrátit a my Vám po−
radíme a určíme jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákazníka, který
se k nám rozhodne přijít. Příjemné
a diskrétní prostředí k prodeji zlata
patří a u nás jej jistě najdete. Nevá−
hejte proto s prodejem, dokud se ce−
na drží takto vysoko a využijte skvě−
lých podmínek, které právě nabízíme.

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

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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Ženou regionu se stala Alžběta Vachelová
Vítězkou jubilejního desátého
ročníku prestižního ocenění
Žena regionu se za Plzeňský
kraj stala Alžběta Vachelová,
studentka architektury a ini−
ciátorka akce Zapiš se ně−
komu do života, v níž se re−
gistrují dárci kostní dřeně.
V hlasování veřejnosti obdr−
žela v konkurenci dalších
devíti finalistek z Plzeňska
nejvíce hlasů.
„Je mi velkou ctí vyjádřit
uznání ženám, které dokážou
svým aktivním přístupem mo−
tivovat ostatní. Vítězka letoš−
ního ročníku nepatří k těm, které by
se v dnešní uspěchané době sou−
středily jen na sebe a svou kariéru.
Alžbětě Vachelové není její okolí
lhostejné a neváhá obětovat svůj
čas pro druhé. Uznání však patří
všem finalistkám. Chci jim touto
cestou poděkovat za jejich práci
a velký přínos pro náš kraj,“ uvedl
hejtman Josef Bernard.
Vítězka ceny Žena regionu v Pl−
zeňském kraji Alžběta Vachelová je
12

Díky jejímu nápadu a také
nasazení přibylo v sezna−
mech skoro tři tisíce no−
vých dárců, kteří jsou nadějí
pro nemocné. Kromě oce−
nění Žena regionu již v mi−
nulosti získala Cenu Mini−
sterstva školství, mládeže
a tělovýchovy za mimo−
řádný čin studentů a byla

nominovaná na Cenu Via Bona
v kategorii Mladý srdcař.
Alžběta Vachelová postupuje
do národního kola soutěže Žena re−
gionu, kde si prvenství odnese ta
z krajských vítězek, která v hlasová−
ní veřejnosti obdržela absolutně nej−
vyšší počet hlasů. Vyhlášení celo−
státní vítězky se bude konat 30. října
2019 v Senátu Parlamentu ČR.

absolventkou architek−
tury na ČVUT a zakla−
datelkou projektu Zapiš
se někomu do života,
v němž se vysokoško−
láci registrují jako dárci
kostní dřeně. Tři roky již
objíždí vysoké školy
i regionální akce po
celém Česku a aktivně
hledá další mladé
a zdravé dárce dřeně.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Štěnovickým žákům slouží
nová školní jídelna

14

Základní škola ve Štěnovicích
získala po 36 letech zrekonstruo−
vanou školní jídelnu s kuchyní,
kterou využívá na 400 žáků základ−
ní školy, tři desítky dětí z mateřské
školy a zájemci z řad veřejnosti.

Projektová kancelář BRM se musela
vypořádat s mnoha úskalími pro−
storu, zejména s velkým potrubím
vzduchotechniky pod stropem. Pro−
jektanti věnovali velkou pozornost
i řešení interiérů nejen školní jídelny,

Došlo tak k navýšení kapacity jí−
delny ze 400 obědů na 500 obědů
denně. Náklady na celkovou rekon−
strukci školní jídelny a kuchyně, jež
byla rozdělena do dvou částí, činí
více než 18 milionů korun, z toho
dotace Ministerstva financí České
republiky byla 10,3 milionu korun.
„V naší obci díky mladým ro −
dinám roste počet obyvatel. Od ro−
ku 2010 přibylo v obci 300 obyva−
tel a v prosinci 2016 jsme poprvé
překročili hranici počtu obyvatel
2000. Předpokládáme, že počet
občanů bude i nadále růst díky
novým obytným zónám K Hájovně
a Pod Malincem. Naše škola je
spádovou i pro okolní obce, kde
počty obyvatel též rostou. Po 36 le−
tech užívání školní jídelny již nutně
potřebovala kompletní modernizaci
jak z důvodu kvality, tak nedosta−
tečné kapacity. Stavební úpravy
probíhaly ve stávajícím stravova−
cím bloku areálu základní školy,
a proto jsme mohli provádět re −
konstrukci pouze o letních prázdni−
nách a stavební akce musela být
rozdělena do dvou let,“ uvedl
starosta obce Petr Slavík.
Po projektantech tak chtěli, aby
navrhli moderní a pěkné prostředí,
ale současně jako dobří hospodáři
chtěli využít i zánovního vybavení
kuchyně. Využili tedy dva konvekto−
maty, velkou pánev, myčku černého
nádobí a výdajové ohřívací pulty.

ale také kuchyně včetně hygienické−
ho zázemí personálu.
Současně se stavebními úprava−
mi vedení školy zajistilo instalaci
nových šatních skříní místo starých
drátěných boxů a též venkovního
stínění dvou tříd v nástavbách orien−
tovaných na jižní stranu, které se
značně přehřívaly.
Součástí poskytnuté dotace byly
finance na vestavbu nové učebny
v pavilónu s učebnami, kde se na−
cházela volná plocha rozšířené
chodby. Rozšíření učeben bylo nut−
né z důvodu narůstajícího počtu žá−
ků, kdy Základní školu Štěnovice
navštěvuje v roce 2018/2019 480
žáků. Ta se vybudovala během první
části rekonstrukce v roce 2018.
„Rozdělením nevyužitého pro−
storu velké chodby vznikla vestavba
učebny o ploše 78 m2 s kapacitou
25 žáků. Oddělení od chodby bylo
řešeno na přání vedení školy netra−
dičním způsobem – prosklenou
stěnou z bezpečnostního skla.
Vestavba učebny je řešena bezba−
riérově,“ dodal za projekční kancelář
Miroslav Jaroš.
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TEPELNÉ ČERPADLO nahradí stávající kotel
w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?
Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně.
Při montáži s touto variantou počítá−
me a demontáž kotle nemá dále vliv
na již provedenou instalaci tepelné−
ho čerpadla.
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?
Největším rozdílem je to, že po in−
stalaci tepelného čerpadla máte te−
plo v domě po celý den. Povrchová
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teplota stěn domu neklesá, jako je
tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu−
denými rohy stěn. Navíc teplota
v místnostech, na kterou jste byli

zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká
a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.
Princip tepelného čerpadla spo−
čívá v tom, že v místě, odkud ener−

gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−
ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která se ve výmě−
níku ochlazuje a tím se topná voda
ohřívá. Aby kondenzace
proběhla, potřebujeme k to−
mu „kondenzační tlak“.
Proto je v každém tepelném
čerpadlu kompresor. Se
zvyšující se teplotou topné
vody, která protéká otop−
ným systémem a výmění−
kem se zvyšuje potřebný
tlak ke kondenzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kompresoru.
w Co z toho vyplývá?
Regulaci otopného systému je po−
třeba provádět teplotou topné
vody a ne přivíráním či zavíráním
ventilů nebo celých větví otopného
systému. Správný provoz tepelného
čerpadla bude pro vás uživatelsky
jednoduchý, neboť se o provoz ne−
budete starat. Vámi nastavenou
teplotu v domě zabezpečí tepelné
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čerpadlo bez dalších externích a fi−
nančně nákladných regulací.
Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného
čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel
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Dožínky oživily rodinnou farmu
Malá oprava
Sokolovny nebude
Zastupitelstvo města Rokycany
neschválilo takzvanou malou
opravu Sokolovny, která by od−
stranila havarijní stav stropů,
krovů a střechy, a umožnila by
od příští sezóny objekt znovu
využívat. Podle projektové doku−
mentace by odstranění havarij−
ního stavu vyšlo včetně DPH na
12,3 milionu korun. Rada města
doporučila zastupitelům akci
schválit, to se ale nepodařilo,
protože část zastupitelů byla
proti a část se zdržela hlasování.
Ke schválení chyběl jediný hlas.
Zastupitelé také rozhodovali
o tom, jak řešit kompletní revi−
talizaci Sokolovny. Zda vyhláše−
ním veřejné architektonické sou−
těže ve spolupráci s Komorou
architektů, nebo zadáním zámě−
ru stavby vybraným architektům
a architektonickým kolektivům.
Zastupitelé se přiklonili se k ve−
řejné soutěži.

Již devátý ročník Dožínek Plzeň−
ského kraje zamířil tentokrát
na rodinnou Farmu Moulisových
v Milínově. V areálu farmy bylo ví−
ce než 40 stánků s lokálními pro−
dukty, které se zcela výjimečně
přesunuly z plzeňského náměstí
právě do Milínova.

Program nabídl malým návštěvní−
kům opičí dráhů z balíků slámy, moh−
li si vyzkoušet dojení a svézt se na
koni či shlédnout jezdeckou drezúru.

Velké návštěvníky pak zajímala vy−
stavená zemědělská technika či vý−
stava zvířectva. Nechybělo ani oce−
nění farmářů a zemědělců Plzeň−
ského kraje. Cenu hejtmana Plzeň−
ského kraje Josefa Bernarda získala
společnost LUKRENA a.s. Cenu rad−
ní Plzeňského kraje pro životní pro−
středí a zemědělství Radky Trylčové
si odnesl farmář Jan Mačl, kterého
nominovala Asociace soukromého
zemědělství Plzeňského kraje.
Součástí dožínek i tentokrát byl
dožínkový průvod s koňskými po−

vozy, krojovanými zpěváky a muzi−
kanty. Návštěvníci si mohli pro−
hlédnout ukázky zdobení vozů, ko−
ní a vazeb dožínkových věnců
v kravíně, kousek od farmy, kam
celý průvod zamířil a kde chasa
předala hejtmanovi Plzeňského
kraje Josefu Bernardovi dožínkový
věnec a starostce Milínova radní
Radce Trylčové a manželům Mou−
lisovým dožínkovou kytici. Nechy−
bělo ani tradiční žehnání úrody
páte rem, hejtman pak čepoval
návštěvníkům pivo.

Soutěž „My už třídit umíme!“ má své vítěze
„Dokončení Sokolovny to
o několik let oddálí,“ posteskl si
starosta Rokycan Václav Kočí.
Vypsání veřejné architektonické
soutěže podle něj není ideální.
„Na rozdíl od zadání záměru vy−
braným architektům nebude mít
město možnost tolik mluvit do
vyhodnocování návrhů, protože
ve výběrové komisi nebude mít
většinu,“ vysvětluje starosta,
podle kterého bude veřejná
soutěž vyžadovat podstatně víc
času, než kdyby město přímo
oslovilo architektonické kance−
láře. „Rokycany tak nejspíš bu−
dou bez vhodného sálu dalších
několik let,“ doplňuje starosta.
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Nejlepšími třidiči jsou v Plzeň−
ském kraji obyvatelé Modravy,
Úněšova a Železné Rudy. Vyplývá
to z výsledků 14. ročníku krajské
soutěže obcí v třídění odpadů „My
už třídit umíme!“. Slavnostní vy−
hlášení nejlepších obcí a měst
proběhlo tentokrát v historických
prostorách Muzea a galerie sever−
ního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Smyslem soutěže je více zapojit
samosprávy obcí, v čele se starosty
a starostkami, do aktivit odpado−
vého hospodářství a ocenit nejlepší
města a obce Plzeňského kraje v tří−
dění odpadů, především pak papíru,
skla, plastů a nápojového kartonu.
Letošního ročníku se zúčastnilo cel−
kem 491 obcí a měst kraje. Již dru−
hým rokem je novinkou rozdělení
obcí z původních dvou kategorií do
tří, a to podle velikostních skupin.
V první kategorii soutěžily obce do
300 obyvatel – vítězem je obec
Modrava, ve druhé kategorii obcí
od 301 do 1 000 obyvatel prvenství
získala obec Úněšov a ve třetí kate−
gorii obcí nad 1 001 obyvatel si ví−
tězství odnesla Železná Ruda.

Zásadním kritériem pro hodnoce−
ní bylo množství vytříděných odpa−
dů na jednoho obyvatele a počet tří−
děných komodit na území jednotli−
vých obcí a měst. Dále byla zohled−
něna i hustota sběrné sítě nebo sběr
kovových odpadů.
Oceněné obce převzaly z rukou
radní Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí Radky Trylčové
a zástupců společnosti EKO−KOM,

a. s., diplomy za svá umístění, dár−
kové předměty, květiny a první tři
vítězné obce v každé ze tří kategorií
dostaly finanční odměnu. Obce na
prvním místě v každé ze tří kate−
gorií pak ještě navíc jako novinku
soutěže obdržely z rukou radní
Plzeňského kraje speciální cenu
kraje – bezplatné umytí všech kon−
tejnerů na vytříděné odpady na
území obce.

Zástupce obce Úněšov
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Dotaz čtenáře PB:
Dobrý den,
jel jsem služebním vozem větší
rychlostí a vyfotil mě radar, ny−
ní policie poslala mému zaměst−
navateli výzvu ke sdělení totož−
nosti řidiče. Může zaměstna−
vatel odpovědět, že neví, kdo
zrovna vůz řídit, abych se vy−
hnul pokutě a ztrátě bodů?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
Vámi položenou otázku celkem
jasně upravuje zákon o provozu

na pozemních komunikacích, tzv.
zákon o silničním provozu. Není
to tak dávno, kdy byl tento zákon
novelizován, novela měla za cíl
zamezit zatajování totožnosti ři −
dičů páchajících přestupek, aby
se vyhnuli sankci. Dle ustanovení
§ 10 odst. 1 písm. d) zákona
o silničním provozu provozovatel
nesmí přikázat nebo svěřit samo−
statné řízení vozidla osobě, o kte−
ré nezná údaje potřebné k určení
její totožnosti. Dále se v odst. 4
téhož paragrafu říká, že provozo−
vatel vozidla a osoba, které pro−
vozovatel svěřil vozidlo, s výjim−
kou, kdy provozovatelem vozidla
je zpravodajská služba, jsou po−
vinni na výzvu policie, krajského
úřadu nebo obecního úřadu obce
s rozšířenou působností sdělit
skutečnosti potřebné k určení to−
tožnosti řidiče vozidla podezřelé−
ho z porušení ustanovení tohoto

zákona. Zákon o silničním provo−
zu současně stanoví, že právnická
osoba a podnikající fyzická oso−
ba se dopustí přestupku, pokud
v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d)
přikáže řízení vozidla nebo svěří
vozidlo osobě, o níž nezná údaje
potřebné k určení její totožnosti,
za tento přestupek může být práv−
nické osobě nebo podnikající fy−
zické osobě uložena pokuta až do
výše 100.000,− Kč. Toto je sou−
časně odpověď na Váš dotaz.
V některých případech, kdy po−
rušení pravidel bylo zjištěno pro−
střednictvím automatizovaného
technického prostředku používa−
ného bez obsluhy při dohledu na
bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích a nebyla způsobena
autonehoda, policie či obecní úřad
zašle provozovateli vozidla rovnou
výzvu k úhradě pokuty a totožnost
řidiče nezjišťuje. Jde o tzv. objek−

tivní odpovědnost provozovatele,
které se zprostí jen tím, že prokáže
odcizení vozu nebo statní poznáva−
cí značky, nebo že podal žádost
o zápis změny provozovatele vo−
zidla v registru silničních vozidel.
Řešením by nebyla ani nečin−
nost Vašeho zaměstnavatele, pro−
tože pokud neodpoví, tak mu může
být uložena pořádková pokuta, a to
i opakovaně. Dále by se takovým
jednáním zaměstnavatel mohl do−
pustit přestupku proti pořádku na
úseku státní správy tím, že jako
osoba podávající před správním
orgánem vysvětlení o přestupku
spáchaném jiným úmyslně uvede
nepravdu o okolnosti, která má
podstatný význam pro rozhodnutí,
nebo takovou okolnosti zamlčí, za
což hrozí uložení pokuty do výše
20.000,− Kč.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Finále v režii týmu Evy Veruňkové Košařové
Ve 2. čtvrtletí roku 2019 mzdy
v kraji nominálně i reálně vzrostly.
Průměrná hrubá měsíční mzda
činila 32 986 Kč, což představuje
meziroční zvýšení o 2 069 Kč,
tj. o 6,7 %. Pokud zohledníme
inflaci, průměrné mzdy reálně
vzrostly o 3,8 %.
Plzeňský kraj se ve 2. čtvrtletí
2019 může pochlubit třetí nejvyš−
ší průměrnou mzdou přepočtenou
na osoby plně zaměstnané mezi
jednotlivými kraji ČR. Lépe jsou
na tom pouze kraje Hl. město
Praha (42 297 Kč) a Středočeský
(36 153 Kč). Nejnižší průměrná
mzda byla zjištěna v Karlovar−
ském kraji, a to 29 691 Kč, což je
o 4 414 Kč méně, než je celore−
publikový průměr (34 105 Kč). Je
třeba ale zdůraznit, že průměrná
mzda v ČR je ovlivněna především
výší mzdy v kraji Hl. město Praha,
a proto výše průměrné mzdy v ČR
nedosahuje kromě Středočeského
kraje již žádný jiný kraj.

O filmový festival Finále
Plzeň pro roky 2020–2023
se bude i nadále starat spo−
lečnost Film Servis Plzeň
s.r.o. v čele s ředitelkou Evou
Veruňkovou Košařovou. Na
návrh odborné komise o tom
rozhodlo zastupitelstvo měs−
ta Plzně.
„Uplynulé čtyři roky byly
ohromnou výzvou nejen pro
mě, ale pro všechny mé kole−
gy a spolupracovníky. V roce
2016 jsme přebírali festival,
který měl mnohaletou tradici
– ostatně vznikl ve zlatém ob−
dobí české kinematografie, na
sklonku šedesátých let, než
jej umlčela nastupující norma−
lizace. Respekt k historii festi−
valu byl velkým závazkem,
ale zároveň jsem si uvědomo−
vala, že má−li Finále obstát
i v příštích letech, potřebuje
zásadní transformace, které však
budou během na dlouhou trať. Jsem
ráda, že v nastavených změnách
můžeme pokračovat a rozvíjet je
i v následujících třech letech. Byla

Ve Vsi Touškově jen
malý zájem

Škodaland má vzduchové trampolíny

Ve dvou obcích Plzeňského kraje
vybrali voliči nové zastupitele. Vo−
lilo se tam, kde klesl počet zastupi−
telů pod zákonem stanovený po−
čet, nebo se zde zvolená zastupi−
telstva rozpadla. Volby se konaly
v obcích Nekvasovy a Ves Touš−
kov, a to v obou případech v rámci
jednoho volebního okrsku.
„Nejmenší zájem o volby v rám−
ci celé republiky projevili voliči
v obci Ves Touškov, kde o složení
zastupitelstva rozhodlo něco málo
přes 23 % voličů,“ uvedla Eva
Krumpová, 1. místopředsedkyně
Českého statistického úřadu.
Mandát v 11 nových zastupitel−
stvech napříč Českou republikou
získalo 51 mužů a 20 žen. Prů−
měrný věk zvolených zastupitelů je
46,59 let. Nejstaršímu je 71 let,
nejmladšímu 25 let. O celkových
71 mandátů se ucházelo 171 plat−
ných kandidátů, jejichž průměrný
věk byl 47 let. Nejmladšímu kandi−
dujícímu bylo 18 let, naopak nej−
staršímu bylo v době konání voleb
73 let. O post zastupitele se uchá−
zelo 68 žen, 39,8 % z celkového
počtu kandidátů.

Městský obvod Plzeň 3 i nadále
pracuje na zdokonalování areálu
ŠKODALAND tak, aby se jeho
návštěvníci vždy rádi vraceli
k aktivnímu odpočinku právě sem.
Poslední novinkou jsou atraktivní
vzduchové trampolíny.
„Staré, pružinové a již nevyhovující
trampolíny jsme nechali odstranit
a na jejich místo byly nainstalovány
moderní a bezpečné vzduchové.
Jsem rád, že se nám podařilo posu−
nout se o něco dál a zatraktivnit pro−
středí ve Škodalandu. Doufám, že no−
vé trampolíny přilákají nejen děti, ale
i dospělé,“ říká David Procházka, sta−
rosta plzeňského centrálního obvodu.

Průměrné mzdy
v kraji
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bych ráda, aby bylo zřejmé, že festi−
val je pokorný ke své tradici, ale je
také odvážný v objevování nových
cest. A jakkoliv bylo opravdu milé
pozorovat každoroční vzrůstající

Vzduchové trampolíny jsou
v areálu dvě, Jedna menší o rozmě−
rech 5x5 metrů a druhá, větší,
o rozměrech 14x10 metrů. Jsou
vyrobeny z vysoce kvalitního ma−
teriálu a při svém provozu jsou na−

zájem diváků i filmových pro−
fesionálů o Finále, uvědomuji
si, že každý ročník je výzvou
být lepší a stále musíme
přicházet s novými nápady
a nadále bortit nesmyslné
klišé o tom, že český film ne−
stojí za nic,“ říká ředitelka Eva
Veruňková.
Festival klade důraz na kva−
litní program, zajímavé dopro−
vodné akce, vysokou technic−
kou úroveň projekcí, atraktivní
vizuální podobu a zejména pří−
jemnou atmosféru ve společ−
nosti filmových hvězd.
„Máme ale i spoustu dal−
ších plánů, které potřebují
čas. Jedním z našich cílů je
budovat značku festivalu jako
oslavu českého filmu, která
podporuje české filmaře a oni
zase ji,“ dodává výkonný ře−
ditel Petr Veruněk.
33. ročník Finále Plzeň se usku−
teční od 16. do 22. dubna 2020.
Hlavním dějištěm bude opět Měš−
ťanská beseda a přilehlý sadový
okruh.

fukovány pomocí výkonného a ti−
chého ventilátoru.
Městskému obvodu se podařilo
navázat další spolupráci se sou −
kromým subjektem v péči o dětská
hřiště a dětské herní prvky. Po

společnosti Decaspor t, s.r.o., je
OMEXOM GA Energo s r.o. další
společností, která se stala partne−
rem herního prvku, který bude
sloužit především dětem. Obvod
i nadále hledá další par tnery ke
spolupráci, kteří by se chtěli stát
patrony některého z hřišť, podpořit
výsadbu zeleně či jinak pomoci ve−
řejnému prostoru.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nový dětský bazén na Slovanech už slouží
Město Plzeň dokončilo první etapu
přestavby plaveckého bazénu na
Slovanech. Rekonstrukcí za 49,22
milionu korun vznikl nový dětský
bazén o rozměrech 11x7,44 metrů,
a to přestavbou objektu výměníku
a kotelny.

Součástí rekonstrukce bylo vy−
budování nové výměníkové stani−
ce. Druhá etapa rekonstrukce bude
zahrnovat přestavbu prostoru stá−
vajícího dětského výukového bazé−
nu na nové šatny včetně úpravy
hlavního vstupu plaveckého bazénu
v Plzni na Slovanech. Slavnostního
20

otevření se zúčastnili první náměs−
tek primáto ra Roman Zarzycký
a radní pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
„První etapa je součástí rozsáhlé
modernizace, která má posunout
náš plavecký areál na úroveň ob−

dobných moderních zahraničních
zařízení 21. století. Jsme si vědomi
toho, že bazén ročně navštěvuje
přes půl milionu lidí, a proto se sna−
žíme úpravami zajistit komfort a vy−
žití dětem i dospělým, aktivním plav−
cům i těm rekreačním,“ uvedl pri−
mátor města Martin Baxa.

Druhá etapa by měla být zahájena
už v listopadu. Na místě původního
dětského výukového bazénu vybu−
duje město nové šatny a upraví
vstupní halu s recepcí a zázemím
plaveckého bazénu. Hotovo má být
do 15 měsíců od předání staveniště,
náklady na druhou etapu jsou vyčís−
leny na 69,8 milionu korun.
Součástí přestavby výměníku
a kotelny na dětský bazén bylo vy−
budování nového stropu a jeho za−
sazení do stávajícího prostoru. Tím
vznikl dvoupodlažní objekt. První
nadpodlaží je určené pro technologii

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

vytápění, vzducho−
techniku a bazé−
novou technologii.
Horní podlaží zahr−
nuje zázemí dětské−
ho bazénu a vlastní
bazén. Bazénová
hala nového dět−
ského výukového
bazénu je propojena
se stávající halou
s velkým bazénem.
Do nového dětské−
ho bazénu, který má rozměry
11x7,44 metrů, hloubku 0,9 m, se
vstupuje po ocelovém předsazeném
schodišti. Zázemí tvoří šatny a po−
třebné sociální zázemí.
Nová výměníková stanice bude
sloužit pro zabezpečení ohřevu top−
né vody pro vytápění, vzduchotech−
niky, ohřevů bazénové vody a teplé
vody pro stávající areál plaveckého
bazénu včetně nové přístavby dět−
ského bazénu. Pro novou výměníko−
vou stanici byla přivedena v prosto−
ru prvního podlažního patra nová
horkovodní přípojka DN125.
Plzeňský rozhled 10/2019

“Chceme udržet doktory i na venkově,”
s

říká radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková (ČSSD). Proto
krajští zastupitelé v září schválili nové dotace na podporu primární zdravotní péče.
... dokončení ze strany 1

sušické nemocnice. Jak z toho ven?
Stod a Domažlice se dokončují ná− Všechny recepty, které zatím nabízí
kupy přístrojů za téměř 160 milionů stát, jsou dobré, ale kultivace zdra−
korun, kdy 85% nákladů pokryje do− votnictví bude trvat několik let.
tace z EU. Obměníme či nakou−
píme novou techniku na ope−
račních sálech, laboratořích,
vyšetřovnách, lůžkových stani−
cích a dalších pracovištích.
Klatovská nemocnice pořídila
276 přístrojů – od deseti tisíc
do několika milionů hodnoty.
K významné rekonstrukci re−
habilitačního oddělení došlo
v Nemocnici následné péče
Svatá Anna v Plané u Marián−
ských Lázní. Za čtyři miliony
korun jsme obnovili bazén
s technologiemi, tělocvičnu,
prostory pro fyzioterapii, šatny, NNP Horažďovice – rehabilitační bazén s UV
toalety a zázemí pro zdravotní− lampou pro sanaci vody a redukci vázaného
chlóru, která zabezpečí vyšší kvalitu vody
ky. V příštích letech bude pro−
bíhat celková rekonstrukce rokycan− Vedení krajských nemocnic nechtě−
ské nemocnice, zadání projektu nyní lo jen čekat a přihlížet současnému
připravuje oddělení investic.
stavu. Navrhovali jsme tedy slouče−
ní tří nemocnic (Klatovy, Domažlice,
n Do krajských nemocnic se tedy Stod) do jednoho celku – tím by
investuje. Je něco, co Vás pálí, co vznikl silný subjekt pro jednání se
se nedaří?
zdravotními pojišťovnami. Záměr
q Největším problémem je nedo− nakonec nepodpořil náš největší
statek zaměstnanců. I přes mnohá koaliční partner – ODS. Přitom fúze
opatření a úsilí chybějí na některých by se nedotkla zaměstnanců a už
odděleních nemocnic lékaři a zdra− vůbec ne pacientů. Zdá se, že roli
votní sestry. Specializace lékař hrají blížící se krajské volby.
internista se „platí zlatem“, ale ono
to nepomáhá. Když lidí na oddělení n Zdravotnickou záchrannou služ−
ubývá, ti ostatní logicky musí „pra− bu (ZZS) máme jednu z nejlepších
covat za dva“, jsou přetíženi a z ne− v republice. Jak to vidíte Vy?
mocnice mnohdy odcházejí.... q Naše země může být pyšná na
A roztočí se spirála zániku malého celý systém Integrovaného záchran−
špitálu. Dopady vidíme na příkladu ného systému, kam záchranka patří
Plzeňský rozhled 10/2019

města rozhodlo nemocnici pronaj−
mout, kraj dal nabídku na převzetí
či pronájem. Město však vybralo
soukromníka. Během čtyř let ne−
mocnici opustila řada lékařů a se−
střiček, zavřela se všechna odděle−
ní akutní péče (dětské, gynekolo−
gické, chirurgické a interní). Dnes,
když soukromník znehodnocenou
nemocnici opustil a od 1. září ji
opět provozuje městská společ−
nost, poskytuje péči pouze ambu−
lantní a lůžkovou část následné
péče (LDN). Nové vedení se snaží
nemocnici znovu „postavit na no−
hy“, ale bude to běh na dlouhou
trať. Zatím kraj poslal do Sušice
opakovaně dotaci na provoz non−
stop chirurgické
ambulance, kterou
za rok navštívilo
více než 4,5 tisíce
pacientů. Až si Su−
šičtí řeknou, co
vlastně s nemoc−
nicí zamýšlejí a ja−
kou péči má po−
skytovat, je kraj
připraven k jedná−
ní. Spolu s hejtma−
nem Josefem Ber−
nardem (ČSSD)
dlouhodobě dekla−
Artroskopická věž a příslušenství pro artroskopické
rujeme
zájem o za−
operace ortopedického odd. klatovské nemocnice
jištění zdravotní
n Vy sama jste ze Sušice, kde péče na Sušicku, k rozhodnutí ale
malá nemocnice bojuje o přežití. potřebujeme vůli většiny zastupite−
lů Plzeňského kraje. Ač se to zdá
Dostane se z nejhoršího?
q Sušickou nemocnici založilo mnohým občanům těžko pochopi−
město, není to tedy krajská nemoc− telné, zdravotnictví bylo, je a bude
nice. V roce 2015, když se vedení v rukou politiků.
(spolu s policií a hasiči). Takovou
spolupráci a rychlé řešení krizových
situací ve světě hned tak nevidíme.
Služba pro lidi ale něco stojí! Stoupá
počet výjezdů, přitom
jenom cca polovinu
nákladů záchranky
pokryjí příjmy od
zdravotních pojišťo−
ven. Zbytek musí do−
platit Plzeňský kraj.
Z jeho rozpočtu jde na
provoz zhruba 300
milionů korun ročně,
další peníze vydá−
váme na pravidelnou
obnovu
vozového
parku a přístrojů.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Až polovina
pacientů s plicním
onemocněním
neinhaluje své léky
správně

Za vším stojí člověk

Astma patří mezi nejčastější
chronická onemocnění, kterým
trpí až 10 % dětské a 5 % do−
spělé české populace. V případě
chronické obstrukční plicní ne−
moci (CHOPN) je tímto one−
mocněním postiženo až 8 % do−
spělých osob. Současné studie
uvádějí, že až polovina pacientů
s plicním onemocněním není
schopna provádět inhalaci léčiv
správným způsobem nebo ne−
dodržuje lékařem doporučené
dávkování těchto léků…

FN Plzeň je největším zdravot−
nickým zařízením na jihozápadě
Čech. Ročně zde odborníci prove−
dou 1 015 000 ambulantních ošet−
ření, 70 000 hospitalizací a přive−
dou na svět 3 500 miminek. Díky
dynamickému rozvoji nabízí pa−
cientům moderní diagnostické
a léčebné metody na světové úrov−
ni. Velkou zásluhu na tom má insti−
tucionální výzkum, který je nedíl−
nou součástí celé nemocnice.

Základem farmakologické léč−
by těchto onemocnění jsou totiž
především inhalačně podávané
léky potlačující zánět a rozši−
řující dýchací cesty. Jejich vý−
hodou je to, že působí přímo
v dýchacích cestách a vykazují
proto méně nežádoucích účinků
než léky podávané jinou cestou.
I přesto se můžeme s někte−
rými, zejména lokálními, nežá−
doucími účinky setkat i u tohoto
typu léčiv.
Příčinou rozvoje nežádou−
cích účinků u inhalačně podá−
vaných léčiv je velmi často ne−
dodržování doporučení lékaře
či lékárníka nebo špatná inha−
lační technika. Přitom právě
správná inhalační technika je
pro úspěšnost léčby klíčová.
Pokud pacient užívá své léky
v souladu s doporučením zdra−
votníka a dokáže inhalovat svůj
lék správným způsobem – zvlá−
dá inhalační techniku, je riziko
rozvoje nežádoucích účinků
podstatně minimalizováno a vý−
znamným způsobem je naopak
maximalizován efekt samotné
inhalační léčby – zlepšuje se te−
dy i kvalita života nemocného.
Mgr. Ondřej Šimandl,
EUC Lékárna Praha – Malešice
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− říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek

w Pane řediteli, je to skoro rok, co
jste čtenářům Plzeňského rozhle−
du představoval novinky ve fakult−
ní nemocnici. Co se za poslední
období změnilo?
Je toho opravdu hodně. Stavba
nové psychiatrické kliniky roste před
očima, nakupujeme nové technolo−
gie do kuchyně, prádelny, rekonst−
ruujeme mnohá lůžková oddělení,
pro onkogynekologické a perina−
tologické centrum jsme v rámci
evropských dotací pořídili diagnos−
tickou techniku za 130 mil. korun,
v borském areálu budeme otevírat
novou lékárnu a poslední novinkou
letních měsíců je otevření nového
urgentního příjmu.
w V čem je zásadní přínos nově
otevřeného urgentního příjmu?
Původní centrální příjem fungo−
val zcela jinak. Bylo to neutěšené
místo, kde pacienti v úzkých chod−
bách hledali odborníka k ošetření,
často strávili na centrálním příjmu
řadu hodin tím, že hledali či byli po−
síláni z bodu A do B atd. Na novém
urgentním příjmu budou přicházet
k akutnímu ošetření pacienti do
interní, neurologické, chirurgické,
traumatologické ambulance a akutní
péče zde bude poskytována i pa−
cientům s kardiologickým onemoc−
něním. Tým kvalifikovaných sester
a zdravotnických záchranářů pod
vedením lékařů kliniky KARIM zde
poskytne neodkladnou péči všem
příchozím pacientům a zajistí jejich
plynulé ošetření či umístění na lůžko
akutní péče. Role se vymění, lékař
bude přicházet za pacientem.
w Co nového pacientům nabízí
borský areál?
V areálu bývalé vojenské nemoc−
nice jsme dokončili rekonstrukci po−
slední stanice chirurgického oddě−
lení. Toto oddělení prošlo v posled−
ních letech kompletní rekonstrukcí
a troufám si říci, že máme jednu

z nejkomfortnějších chirurgií na zá−
padě Čech. Pár metrů od chirur−
gického oddělení finišují práce na
nových prostorech borské lékárny
a když půjdeme směrem k výjezdu
z areálu, v pavilonu 61 proběhne re−
konstrukce lůžkové stanice pro po−
třeby Geriatrického oddělení. V plá−
nu investic je i výrazná modernizace
všech tří stanic LDN, které jsou sou−
částí Interního oddělení na Borech
za zmínku stojí i kompletní klimati−
zace nejvyšší budovy na Borech,
pavilonu 22, kde sídlí ORL, kožní
a urologická klinika.
w Ve FN pracuje více než 4 500 za−
městnanců. Čím je motivujete?
Průměrná mzda za první pololetí
2019 jasně ukazuje, že jsou naši
zaměstnanci velmi dobře place−
ni. Překročili jsme hranici 50 000 Kč

rekreaci nebo životní pojištění do vý−
še 6 200 Kč a nezapomínáme na
dětské tábory, zde platíme zaměst−
nancům 300 Kč na každý den pobytu
dítěte. Letitou tradicí je finanční pod−
pora při návštěvě kulturních akcí či
různé formy sociálních půjček či vý−
pomocí. V posledních letech spolu−
pracujeme s městem Plzeň, které
nám poskytuje pro naše zaměstnan−
ce do pronájmu městské byty.
w Prognostici a vizionáři tvrdí, že
za x let většinu prací zastanou ro−
boti. Jak si představujete fungová−
ní nemocnice např. za 50 let?
Nástup robotizace je neúprosný
a vývoj se nezastaví, i my plánujeme
v příštím roce nákup robotického
zařízení pro operační zákroky v bor−
ském areálu. Roboti budou v bu−
doucnu vykonávat určitě větší spek−

FN Plzeň má tato prvenství:
l Je první nemocnicí ve východní Evropě, která začala vyšetřovat pa−
cienty na pracovišti PET/MR.
l Nově otevřené mamocentrum, ojedinělé svou návazností na onkolo−
gické centrum, zabezpečuje ženám komplexní péči od preventivního
vyšetření přes provedení biopsie až po případnou léčbu. Na nálezy je
možné reagovat okamžitě.
l Je jedinou fakultní nemocnicí, která poskytuje komplexní spektrum
sociálních služeb. Sociální poradenství, oddělení LDN a sociální lůž−
ka či pobytovou sociální péči pro seniory.
l Má vyrovnaný rozpočet, ročně zaplatí za naše zdraví 7,3 miliardy korun.
l Významným klientem byl i slovenský prezident Andrej Kiska.
a v případě dobrého hospodářského
výsledku dostávají všechny kategorie
zaměstnanců 3x ročně mimořádné
odměny. Velkou nadstavbu tvoří za−
městnanecké benefity. Samozřej−
mostí je příspěvek na stravování, za−
městnanci platí 30 Kč za jedno jídlo.
Roční příspěvek na sportovní čin−
nost je do výše 3 000 Kč, na vitamí−
ny 700 Kč, příspěvek na individuální
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trum činností hlavně v technicko−
provozním chodu nemocnice, to
možná ano, ale to nejdůležitější
zůstane na lidech. K uzdravení po−
třebujeme nejen léky a zdravotnic−
kou techniku, ale hlavně člověka.
A v nemocnici to není jedinec, ale
tým lidí, který přesně ví, jakým způ−
sobem pacientovi pomoci. Za vším
stojí, a bude stát, člověk.
Plzeňský rozhled 10/2019

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

23

Primář laboratoří KN Richard Pikner:
Kvalitou vybavení patříme k předním pracovištím v ČR
Nemocnice v Klatovech
jako víceoborová okres−
ní nemocnice oslaví le−
tos na podzim 105 let.
Oddělení klinických la−
boratoří, které zde vznik−
lo v roce 2005, je tak
mezi hlavními odbor−
nostmi spíše benjamín−
kem. Ovšem pouze vě−
kem. Strukturou a kvali−
tou poskytovaných vy−
šetření se řadí mezi elitní ne−
mocniční laboratoře. Významně
tomu napomohly nákupy nových
přístrojů v rámci zkvalitnění ná−
vazné péče.
„Nejenže došlo k obměně star−
ších typů, ale oddělení se podařilo
dovybavit také několika unikátními
přístroji. S hrdostí lze říci, že kvali−
tou vybavení nyní patříme k před−
ním pracovištím v České republice,“
říká MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (na
snímku), místopředseda České spo−
lečnosti klinické biochemie a primář
oddělení, které poskytuje vyšetření
nejen pro samotnou Klatovskou ne−
mocnici, ale řadu specializovaných,

gického materiálu.
Tento přístroj zpřes−
ňuje a zkracuje ur−
čení typu bakte−
riálního onemocně−
ní o 24 hodin, tedy
o polovinu běžného
času, což je z medi−
cínského hlediska
velice významné
zkrácení. A navíc
dokáže u některých
bakterií už rovnou napovědět mož−
nou citlivost k antibiotikům. Díky to−
mu všemu se ošetřující lékař dozví
mnohem dříve možnou příčinu one−
mocnění a bude tak moci dříve
a zároveň přesněji zahájit odpovída−
jící léčbu. V konečném důsledku to

rozloží bakterie na malé částečky
a během pár desítek vteřin zanaly−
zuje tyto částečky, jejich detailní
hmotnostní spektrum porovná se
svoji ojedinělou rozsáhlou databází.
Tím velmi přesně určí, o jakou bak−
terii se jedná. Dosud tato druhá fáze
určení bakterií trvala několik hodin
nebo i celý den a významně za−
městnávala laboranta.
w Zkrácení a zpřesnění vyšetření
vzorků umožňuje i nový systém
GeneXpert? Čím se přesně za−
bývá?
Je to stoprocentně automatizo−
vaná platforma pro molekulární ana−
lýzy DNA a RNA. Systém generuje
přesné výsledky ve velmi krátkém
čase a s minimálním rizikem konta−

Hmotnostní spektrofotometr
MALDI−TOF Biotyper

Systém pro molekulární analýzy DNA a RNA GeneXpert

také pro další krajské nemocnice,
případně i ambulantní specialisty
v regionu.
w Oddělení pořídilo 77 přístrojů za
34 milionů korun. Mezi nimi je
i vůbec nejdražší celek všech těch
nákupů. O jaký přístroj se jedná
a k čemu slouží?
Je jím hmotnostní spektrofoto−
metr MALDI−TOF Biotyper, který stál
sedm milionů korun a využívá ho
pracoviště lékařské mikrobiologie.
Je to unikátní přístroj určený k iden−
tifikaci bakterií a kvasinek z biolo−
24

znatelně zlepší péči o několik tisíc
pacientů nejen v Klatovské nemoc−
nici, ale i v ostatních krajských ne−
mocnicích, pro které tato vyšetření
také provádíme.
Vše probíhá tak, že do laboratoře
je doručen běžný biologický mate−
riál, jako různé výtěry či stěry ran,
vzorky moče, krve a podobně. Ty
jsou následně kultivovány 24 hodin,
a pokud vyrostou v kultivačním mé−
diu příslušné kolonie baktérií, jsou
následně analyzovány právě v tomto
novém přístroji. Ten zjednodušeně

minace. Nachází využití při velmi
rychlé diagnostice, v intervalu od
zhruba 30 do 60 minut, u nebezpeč−
ných bakterií a virů, jako jsou chřip−
ky, respirační viry, původci těžkých
bakteriálních průjmů, streptokok B,
chlamydie, HPV viry a další. Opět
ten dosavadní postup byl delší
a komplikovanější.
w A pokud se zeptám na „záměnu“
starších přístrojů za nové zařízení
nové generace?
Biochemické pracoviště vymění
14 let starý biochemický analyzátor
za nový, současně získá novou linku
na automatické vyšetření moči a mo−
čového sedimentu pomocí automa−
tické obrazové analýzy včetně fázové
mikroskopie, která pomáhá určit pů−
vod červených krvinek v moči.
A pozadu nezůstává ani pracoviš−
tě kostního metabolizmu, které získá
nový přesněji měřící Celotělový
kostní denzitometr. Větší rychlost
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vyšetření ocení zase tisíce pacientů
ročně. Lékaři uvítají vyšší přesnost.
Přístroj přináší některé zcela zásadní
inovace, a to možnost detekce roz−
sahu zavápnění aorty, stejně jako
systém na identifikaci zlomenin ob−
ratlů s několikanásobně menší ra−
diační zátěží než klasický rentgeno−
vý snímek. Dále také umí mapovat
plošnou mikrohustotu kosti jako
zcela nový parametr posuzování
rizika zlomenin.
Spor tovce, ať profesionální, či
amatérské, by mohla zaujmout
možnost jednoho z nepřesnějších
měření množství svalové, tukové
a kostní tkáně s možností srovnání
v čase. Toto měření je hlavně využí−
váno u vrcholových spor tovců
a pacientů ambulancí poruch výži−
vy a dietologů.
w A ještě jednu úplnou novinku
máte…
Zcela nově do nemocnice instalu−
jeme tři přístroje POCT k rychlému
stanovení parametrů vnitřního pro−
středí (pH), krevních plynů, základ−
ních iontů včetně novorozeneckého
bilirubinu, a to z méně než jedné de−
setiny mililitru krve. Tyto přístroje
budou umístěny přímo na novoro−
zeneckém oddělení, multioborové
JIP a hemodialyzačním středisku.
Několikanásobně tak zrychlíme do−
stupnost výsledků pro malé či ohro−
žené pacienty z desítek minut na
desítky vteřin. Lékaři budou moci
rychleji reagovat na měnící se zdra−
votní stav svých pacientů. U novo−
rozenců pak stačí naprosto mini−
mální množství krve – pár kapek.
Cenou za kvalitu jsou vyšší provozní
náklady, přesto tyto přístroje ne−
odmyslitelně patří do moderních
a kvalitních nemocnic 21 století.
A ještě bych nechtěl vynechat dal−
ší unikátní přístroj, který jen tak v ne−
mocnicích nenajdete, a to automatic−
ký tromboelastograf ROTEM. Přístroj
je unikátní, rychlý a přesný v detek−
cích poruch krevní srážlivosti u zá−
važných onemocnění spojených
s poruchou krevní srážlivosti. Umož−
ňuje pravidelně monitorovat probíha−
jící poruchu a rychle tak léčebně re−
agovat. Přístroj bude užíván pouze
u pacientů se závažnými poruchami
krvácení. Doufáme, že jich bude co
nejméně, ale budeme připraveni je−
jich onemocnění sledovat pomocí
rychlé, nejmodernější technologie.
Plzeňský rozhled 10/2019

S nadbytečnými kily bojuje více než polovina Čechů
onemocnění a onemoc−
nění pohybového apará−
tu. Významně zvyšuje
i riziko respiračních nemocí a může
být provázena řadou psychických
a psychosociálních problémů.“
V rozvoji obezity hraje klíčovou
roli nerovnováha mezi příjmem a vý−
dejem energie. Jestliže je energetic−
ký příjem větší než výdej, ukládá se

Spoléhají i na doplňky stravy
dramaticky – o 8,5 pro−
Podle Světové zdra−
centního bodu. Normál−
votnické organizace
ní tělesnou váhu mělo
(WHO) trpěl v roce
podle statistik z roku
2016 každý čtvrtý
2016 41,7 % českých
obyvatel naší plane−
žen. Zajímavé přitom je,
ty nadváhou, každý
že počet lidí s nadváhou
jedenáctý pak obe−
(BMI 25–30) mezi Če−
zitou. Nejnovější
chy v podstatě stagnu−
data uvádí, že se
je, mnohem výrazněji
počet obézních lidí
ovšem roste podíl obéz−
za posledních 40 let
ztrojnásobil. Na−
ních lidí (BMI ≥ 30).
Mudr. Michal Lazák
hrává tomu i sku−
tečnost, že podle WHO prudce při− Obezita jako zdravotní
bývá obézních dětí, přičemž riziko i ekonomický problém
nadváhy v dospělosti stoupá právě Proč jsou tato čísla tak alarmující?
s výskytem nadměrné hmotnosti Podle praktického lékaře MUDr.
v dětském věku.
Michala Lazáka představuje nad−
měrná hmotnost mimo jiné i zá−
Jak jsou na tom Češi?
važný ekonomický problém, a to
Česká republika není v tomto směru vzhledem k řadě zdravotních kom−
výjimkou. Ještě před 40 lety měla plikací, které s ní souvisí a jejichž
normální tělesnou váhu téměř polovi− léčba je mnohdy velice nákladná:
na českých mužů, dnes je to už méně „Obezita prokazatelně zvyšuje riziko
než třetina. I počet českých žen vzniku zejména kardiovaskulárních,
s nadváhou stoupá, ovšem nikoli tak metabolických či onkologických
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ba jídelníčku: „Problémem je přede−
vším vysoký přísun tuků a dále pak
jednoduchých cukrů. Vyšší přísun
bílkovin pravděpodobně nemá
tak velký dopad na vznik nadváhy,
i když svou negativní roli může také
sehrát. Naopak pozitivní vliv v boji
s obezitou má vláknina – naplňuje
žaludek díky vstřebané vodě, kterou
na sebe váže a snižuje chuť k jídlu.
Prodlužuje trávení potravy v žalud−
ku, což způsobuje „pocit nasycení“
a i živiny z potravy tak mohou být
lépe vstřebány.“

Češi při hubnutí spoléhají
i na doplňky stravy

Kristýna Ostratická
výživová poradkyně

nadbytečná energie do tukových
buněk, a důsledkem je nárůst tuko−
vé tkáně. Podle nutriční poradkyně
Kristýny Ostratické je kromě celko−
vého příjmu energie a množství při−
jatého jídla důležitá i samotná sklad−
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Základní metoda léčby obezity za−
hrnuje dietu se sníženým ener −
getickým příjmem (o 1 500 – 2 000
kJ/den), zvýšenou pohybovou akti−
vitu a změnu životního stylu. U ně−
kterých pacientů ji lze ještě doplnit
o farmakoterapii, případně chirur−
gickou léčbu. V posledních letech
se Češi při léčbě obezity stále více
spoléhají také na doplňky stravy,
které nejčastěji kupují ženy ve věku
okolo 35 let./
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Jak vybavit
lékárničku
na cesty
Pro složení cestovní lékárničky je
rozhodující zdravotní stav ces−
tovatele, místo a délka pobytu,
počet a věk cestujících, ale na−
příklad též roční období, způsob
cestování, dostupnost lékařské
péče a úroveň hygieny v cílové
destinaci. Proto je vždy vhodné,
aby se cestovatel poradil s od−
borníkem, třeba právě v lékárně.
„Vybavit lékárničku na cesty
není vždy snadné. Nikdy by v ní
ale neměly chybět dlouhodobě
pravidelně užívané léky a příprav−
ky k léčbě většiny běžných zdra−
votních obtíží, jako je bolest a te−
plota, kašel, nachlazení, průjem
či zácpa, alergie. Dále by měla
obsahovat krém k léčbě plísňové−
ho onemocnění, přípravky na po−
tlačení alergických potíží nebo
zvládání cestovní nevolnosti.
Součástí lékárničky by měly být
i oční kapky na dezinfekci či zklid−
nění podráždění oka, obinadlo,
náplasti, krytí na popáleniny,“
upozorňuje PharmDr. Tomáš
Lukš, ředitel EUC Lékáren a do−
dává: „Hodit se mohou i nůžky,
lékařské rukavice, teploměr či
trojcípý šátek, ev. přípravek na
dezinfekci vody. Pokud cestuje−
me za sluncem, je důležité přibalit
i opalovací krém a přípravek pro
zklidnění kůže po opalování.“
Pokud ale cestujeme do exotic−
kých zemí, je často namístě na−
vštívit přímo lékaře v centru ces−
tovní medicíny, který může dopo−
ručit vhodné očkování nebo, je−li
to vhodné, předepsat léčiva, je−
jichž výdej je vázán na lékařský
předpis, např. antibiotika či léky
k prevenci nebo léčbě malárie.
Všechny léky bychom měli mít
v lékárničce v originálním balení
a s příbalovou informací. Důležité
je rovněž uchovávat je ve vlhkos−
ti odolném obalu, např. rychlou−
zavíratelném polyethylenovém
sáčku či dnes v již dostupných
speciálních obalech, chráněné
před mrazem či vysokými teplo−
tami. Při cestování bychom měli
mít svou cestovní lékárničku,
stejně jako lékařskou dokumen−
taci dlouhodobě nemocného,
vždy při ruce, tedy v příručním
zavazadle.
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Jubilejní dárce kostní dřeně
vstoupil do registru
Do Českého národního registru
dárců dřeně (ČNRDD) vstoupil již
90 tisící dobrovolník, který je při−
praven darovat vážně nemocným
dětským i dospělým pacientům
své krvetvorné buňky.
Oním 90tisícím zaregistrovaným
srdcařem se stal čtyřiadvacetiletý
student z Mníšku pod Brdy, který
vyrazil na slavnosti vína s přáteli. Že
na místě také vstoupí do Českého
národního registru dárců dřeně, se
ale rozhodl už o týden dříve, kdy si
v Dobřichovicích všiml vyvěšené
pozvánky. Během dne se postupně
do databáze přidala téměř padesát−
ka nových dobrovolníků, mezi nimi
například i Tamara Klusová, manžel−
ka zpěváka Tomáše Kluse.

O krok blíž k letitému snu
„Když jsme určovali priority pro tento
rok, dosažení 90 tisíců registro−
vaných dárců bylo mezi nimi. Jsem
proto velmi rád, že jsme splnili už
v srpnu. Je to krásné číslo, kterým se
zase o krok přibližujeme ke splnění
letitého snu, totiž aby většina čes−
kých pacientů nalezla svého dárce
u nás a nemuseli jsme je hledat v za−
hraničí,“ uvedl MUDr. Pavel Jindra,
vedoucí lékař Českého národního

Nábor hrdinů – náboráři společně s Tamarou Klusovou

registru dárců dřeně a primář hema−
tologicko−onkologického oddělení FN
Plzeň. Podle něj by ke splnění ta−
kového cíle bylo potřeba velikost
registru zhruba zdvojnásobit.

Odebrané vzorky
putují do Plzně
V Dobřichovicích se potenciální dár−
ci zapisovali do registru pomocí stě−
ru speciálními tyčinkami z dutiny
ústní. Tyčinky s jejich DNA, ze které
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lékaři mohou určit míru shody s pa−
cientem, putují do centra ČNRDD
v Plzni, kde je odborní pracovníci za−
nesou do republikové databáze.
Všichni nově zapsaní pak budou těž−
ce nemocným k dispozici do 6O let
nebo dokud jim to dovolí vlastní
zdravotní stav. „Pravděpodobnost
shody s pacientem není velká, přes−
to každý z přihlášených dává naději,
a proto je potřeba neustále rozšiřo−
vat diverzitu registru,“ doplnil Jindra.
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Veřejná opatrovnice pomáhá
Lidé, kteří trpí psychiatrickým
onemocněním, jsou mentálně han−
dicapovaní nebo jinak nezpůsobilí
k právnímu jednání, často nedoká−
žou řešit ani běžné životní situace.
Pokud navíc nemají nikoho blíz−
kého, kdo by se o ně postaral,
a soud je omezí na svéprávnosti,
stará se o ně město, konkrétně
osoba pověřená k výkonu veřejné−
ho opatrovnictví.
V Rokycanech o ně pečuje veřejná
opatrovnice, která je zaměstnankyní
Odboru sociálního a zdravotního,
o devět osob ve věku od 25 do 70 let
a je s nimi v úzkém kontaktu. Vět−
šinou se s každým vídá jednou týdně
a pomáhá například při jednání s úřa−

dy nebo soudy, při zajišťování lé−
kařské péče, a dokonce třeba i s ná−
kupy. Někteří z opatrovanců totiž na−
příklad neznají hodnotu peněz nebo
s nimi neumějí hospodařit, a tak po−
třebují radu či pomoc. Pokud musí
opatrovanec do nemocnice nebo lé−
čebny, jezdí veřejná opatrovnice za
ním i tam. Veřejný opatrovník také
každý rok předkládá soudu zprávu
o své činnosti.
Každoročně v Rokycanech mírně
přibývá lidí, kterým soud určí veřej−
ného opatrovníka. Jeho pomoc ob−
vykle sami vítají. Někteří dokonce
považují veřejnou opatrovnici za
jednu z nejbližších osob, které mů−
žou důvěřovat.

Léčba Filmoterapií
Film Servis Plzeň i nadále pokračuje
v projektu Filmoterapie, kterému se
věnuje již několik let. V rámci této
alternativní formy terapie pořádá při−
bližně jednou za tři měsíce promítání
jednoho z nových českých filmů pro
dětské pacienty pobývající na oddě−
leních hematoonkologie, neurologie
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či psychiatrie Fakultní
nemocnice Plzeň.
Cílem je vytvořit pro ně atmosféru
podobnou filmovému festivalu či
běžné projekci v kině. Nepromítá se
proto na klasickou televizní obra−
zovku, ale na skutečné kino plátno,
včetně odpovídajícího zvukového
vybavení. Většinu projekcí doprová−
zí i delegace filmových tvůrců.
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Léčí klouby známých osobností,
ale i úplně obyčejných lidí
Špičkový ortoped a specialista na sportovní traumatologii a artroskopii velkých kloubů docent
MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, ve dvaačtyřiceti letech šéfuje unikátnímu Centru artroskopie v plzeňské
Fakultní nemocnici. Za operacemi pohybového aparátu tam přijíždějí nemocní z celé České republiky
i ze zahraničí, včetně vrcholových sportovců, politiků a známých herců. Přednáší na lékařské fakultě
a je lékařem plzeňské Viktorky, A týmu fotbalové reprezentace i Akademie individuálních sportů
Plzeňského kraje. Pod jeho vedením provedl tým ortopedů plzeňské kliniky jako první ve východní
Evropě složitou artroskopickou operaci, kdy byl dvaadvacetiletému českému studentovi odstraněn
bolestivý nádor z pravého kyčelního kloubu. Metodu, při které se kyčel nevyměňuje za umělý kloub,
popsal Petr Zeman ve své odborné knize Artroskopie kyčelního kloubu, oceněné Chlumského cenou za
rok 2016. Stejnou technikou v Plzni úspěšně operoval i slovenského prezidenta Andreje Kisku.
w Tahle otázka musí padnout jako
první. Jak to všechno zvládáte?
Snažím se. Práce se nutně muse−
la stát mým největším koníčkem.
A když vás něco baví, lze toho stih−
nout hodně. Vyžaduje to však přes−
né plánování času a velkou podporu
rodiny. A já mám navíc velké štěstí,
že dělám na špičkovém pracovišti,
kde si mohu dovolit provádět ope−
race, na něž si jinde netroufají nebo
na ně nejsou technicky vybaveni.
V artroskopii a sportovní traumato−
logii nabízí naše klinika tu nejlepší
péči v Česku srovnatelnou se zá−
padní Evropou. Jednoznačně patří−
me v artroskopiích ke čtyřem nej−
lepším centrům v České republice.
Je to ale výsledek týmové práce.
w Vždycky jste chtěl být lékařem,
nebo se to u vás měnilo?
Já jsem se dostal k medicíně úpl−
ně náhodou, a to díky panu profeso−
ru Havlovi ze strakonického gym−
názia, mému velkému učitelskému
vzoru. Je to fantastický člověk i fan−
tastický pedagog. Dokázal nás nad−
chnout pro biologii, která má k me−
dicíně blízko. Když jsem se k němu
tenkrát přišel poradit, kam dál po
gymnáziu, doporučil mi, abych zku−
sil medicínu. Napoprvé mne nepři−
jali. Z medicíny mi ale současně při−
šla nabídka, abych nastoupil do pří−
pravného ročníku v Mariánských
Lázních. Tenkrát to stálo spoustu
peněz, ale rodiče mi to umožnili. Ten
ročník jsem zvládl a za rok jsem
udělal přijímačky na všechny tři me−
dicíny, na které jsem si podal při−
hlášku. Rozhodl jsem se pro plzeň−
skou lékařskou fakultu, protože byla
nejblíž a studium se tam nejevilo
finančně tak nákladné jako třeba
v Praze. Zatímco na gymnáziu jsem
patřil k slabším žákům, na fakultě to
bylo naopak. Už ve druhém ročníku
si mě vybral přednosta Anatomic−
kého ústavu Lékařské fakulty docent
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Pavel Fiala, mimochodem taky jiho−
český rodák z Katovic, abych jako
student medicíny začal vyučovat
mediky v nižším ročníku. V ústavu
jsem nejprve během studia a po−
zději souběžně s profesí lékaře ve
fakultní nemocnici působil jako
asistent celkem deset let.
wTakže Plzeň byla pro vás dobrá
volba…
Určitě! Měl jsem obrovské štěstí,
že jsem mohl učit české i zahraniční
studenty, to byla pro mě velká škola.
Získal jsem spousty zkušeností ne−
jenom v tom, že jsem se naučil pre−
zentovat odborné věci. Musel jsem
skvěle zvládnout teoretickou i prak−
tickou část anatomie a z toho do
dneška těžím. Každý chirurgický
obor je hlavně o anatomii a rukou.
Když znáte anatomii, tak víte, že to−
mu člověku neuškodíte. Anatomie
je základ. V šestém ročníku mi pak
bývalý přednosta ortopedické klini−
ky nabídl, abych zkusil ortopedii.
Tak jsem k němu šel, začal jsem na
klinice a jsem tam dodneška. Další
štěstí bylo, že si mě vybral do svého
týmu můj již bývalý kolega Petr
Nepraš, který mě de facto vychoval
a zavedl na našem pracovišti meto−
du artroskopie kyčle.
w Co vás na medicíně a konkrétně
na ortopedii baví?
Že pomáhám pacientům od dět−
ského věku až po seniory vracet je

relativně brzy do
běžného denní−
ho nebo spor−
tovního života.
Medicína je mi−
mořádně zajíma−
vý, ale také ná−
ročný obor, který
se neustále vyví−
jí. Pokud ji chce
člověk dělat do−
bře, nebo dokon−
ce výborně, pak
ho musí medicína bavit a nutně se jí
musí věnovat trvale na „plný plyn“
a často i na úkor osobního života.
w Pojďme k vašim studentům. Jste
prý přísný pedagog?
Jsem ke všem studentům přísný,
tvrdý, ale férový. Představuji si, že
student, kterého zrovna zkouším,
jednou možná bude léčit mě. Takže

když učím, tak se snažím předat to,
co umím nejlíp a v co nejlépe srozu−
mitelné formě. A když zkouším, tak
toho po studentech chci hodně.
Nemusí nutně umět to, co umím já,
ale chci, aby samostatně a logicky
přemýšleli. Každý pedagog většinou
zkouší studenta z toho, co umí on.
Tak to prostě je.
w Někde jsem četl, že jste při po−
hledu na studenty dost kritický…
Když srovnávám to, co jsme
museli umět my, s dnešní úrovní
studentů, tak vidím u celé řady
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mladých lidí dost odlišný vztah ke
studiu. U mě třeba neexistovalo, že
bych šel na zkoušku neoholený
a neměl oblek a kravatu. Dneska
studenti přijdou klidně bez saka, je−
nom v tričku. To považuji za de−
honestaci oboru. Student medicíny
musí mít nějakou úroveň. Zájem
mladé generace na sobě pracovat
už není tak velký, proto se osobně
snažím šikovné studenty vyhledávat
a motivovat, abychom si je přitáhli
na kliniku.
w Jste také sportovním lékařem
fotbalových reprezentantů a před−
ního českého týmu Viktorie Plzeň.
Jaká je práce klubového lékaře
a jak s fotbalisty vycházíte?
Zajímavá, ale současně i velmi
zodpovědná a zavazující. Přeci jen
léčím pohybový aparát u profe−
sionálních sportovců, kteří se spor−
tem živí a kteří mimo jiné stojí klub
veliké peníze. Na zápasech musí být
lékař přítomný na lavičce a řešit
akutní poranění, která se odehrají
během zápasu. Ale tím naše práce
vlastně teprve začíná, pokračuje pak
v „zákulisí“. U svých svěřenců léčí−
me převážně poranění pohybového
ústrojí, typicky svalová zranění,
podvrtnutí hlezenního a kolenního
kloubu atd.
S fotbalisty se mi spolupracuje
dobře, ale musel jsem si na jejich
chování a reakce zvyknout. V dětství
jsem totiž fotbal moc nehrál a vlast−
ně mě ani moc nebavil. Neléčím ale
jen fotbalisty, u všech sportovců se
specializuji na léčbu úrazů a artro−
skopické operace kolena, kyčlí, ra−
mena a hlezna. To mě baví nejvíce.
(aziz)
Foto: autor a archiv P. Zemana
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Cyklisté pomohli opravit hrad Buben
V neděli 15. září se uskutečnila
Pirátská cyklojízda z Plzně na hrad
Buben. Na dvě desítky cyklistů zdola−
ly trasu dlouhou 22 km. Svou vyjížď−
kou upozornily zejména na chybějící
infrastrukturu pro cyklisty podél tra−
sy, především kolem autobusového
nádraží v Plzni. Velmi problematický
je také úsek mezi Plzní a Vejprnicemi.
K turistickému nepohodlí také přispí−
vá neexistující lávka, která by spojila
břehy u hradu Buben.
Na samotném hradě pomohli
účastníci akce s úklidem zeminy
a přemístěním kamenů určených na
opravu zdí. Odměnou pro ně byl ne−
jen pocit dobře odvedené práce, ale

také vuřty na posilněnou, opečené
na hradním ohništi za vyprávění
hradní historie místním správcem.
„Myslím, že si všichni vyjížďku uži−
li. Udělali jsme něco pro naše zdraví,
cyklisty i návštěvníky hradu. Navíc se
povedlo počasí,“ zhodnotil cyklo−
vyjížďku organizátor Pirát Jiří Pek.

SOŠ a SOU Sušice nabízí širokou
škálu učebních i studijních oborů

O dalších výhodách studia (např. sti−
pendijních programech, získání řidič−
ského oprávnění, svářečských zkouš−
kách, a dalších) se můžete informovat
na webových stránkách školy. Na face−
booku můžete sledovat život školy
po celý školní rok.
(pi)

Žáci mohou získat kvalitní vzdělání
v oborech velmi žádaných na trhu
práce. Obory jako zedník, instalatér,
elektrikář, truhlář, automechanik,
autoelektrikář, opravář zeměděl−
ských strojů, kuchař−číšník jsou
profese, kde je trvalý nedostatek
odborníků.
O kvalitě výuky se můžete přesvědčit
při dnech otevřených dveří.
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První proběhne již 24. 10. 2019 v no−
vě zrekonstruované budově školy
U Kapličky. Těšíme se na žáky 8. a 9.
ročníků z okolních základních škol a ta−
ké na rodiče a další zájemce, které zají−
má život v naší škole. Pro zájemce bu−
dou připraveny ukázky teoretické
i praktické výuky. Při návštěvě školy si
můžete vyzkoušet různé dovednosti či
ochutnat výrobky našich kuchařů.

Další termín pro návštěvu
školy jsme stanovili na pátek
29. a sobotu 30. 11. 2019,
v tyto dny také proběhne ze−
mědělský den, kdy se před−
staví přední zemědělské
podniky regionu a na nádvoří
školy bude vystavena mo−
derní zemědělská technika.
A kdo nestihne předešlé ter−
míny, má možnost navštívit
školu ještě 10. 1. 2020.
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Střípky
z Plzně
Chráněné bydlení
Rada města Plzně schválila uza−
vření nájemní smlouvy na městský
byt v Sedláčkově ulici s organizací
Centrum pobytových a terénních
sociálních služeb Zbůch. To po−
skytuje komplexní sociální služby
osobám, které mají sníženou so−
běstačnost z důvodu zdravotního
postižení a kterým nelze zajistit po−
třebnou pomoc a podporu v při−
rozeném sociálním prostředí.
„Centrum bude byt o velkosti
3+1 a celkové ploše 95 metrů
čtverečních využívat pro sociální
službu chráněného bydlení. Orga−
nizace bude s uživateli dané so−
ciální služby uzavírat podnájemní
smlouvy. Výše nájemného je
82,10 Kč/m podlahové plochy by−
tu/měsíc za 90 m2 podlahové plo−
chy a nájemné za plochu přesa−
hující 90 m2, ve výši 20,53 Kč za
m2/podlahové plochy bytu/mě−
síc,“ vysvětlil radní pro oblast
ekonomickou, bytovou a nakládá−
ní s majetkem David Šlouf.

O nejinovativnější
firmu v regionu
Město Plzeň vyhlásí soutěž
NEJinovátor města Plzně 2019
pro malé a střední podniky, které
sídlí v Plzeňské metropolitní
oblasti. Jejím cílem je najít orga−
nizaci s nejlepším řízením inovací.
Hodnocen bude tedy proces, ja−
kým společnosti k inovacím
svých produktů přistupují. Firmy
se mohou do soutěže hlásit do
konce října 2019, vyhlášení nej−
lepších je plánováno na 13. květ−
na 2020 do Měšťanské besedy.
„Firmy tak budou mít možnost
porovnat nejen své nápady v oblas−
ti inovací, ale především to, jak s ni−
mi umějí pracovat, jak je dále pře−
vedou do praxe a zpeněží,“ uvedl
radní pro oblast Smart Cities a pod−
poru podnikání Vlastimil Gola.
V první části hodnocení firmy
posuzuje odborná porota, která
přihlíží k významným subjektiv−
ním faktorům a kritériím, napří−
klad k významu inovačních aktivit
firmy pro region, k úrovni spolu−
práce s akademickou sférou a vý−
zkumnou infrastrukturou či repre−
zentaci regionu firmou v zahrani−
čí. Podle těchto kritérií porota vy−
bere 20 společností, jimž bude
nabídnuto hodnocení takzvaným
inovačním auditem. Ten následně
určí pořadí a vítěze soutěže.
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Růženka odjela do Basileje
za svým ženichem
V jejím novém domově na ni čeká
stejně starý samec Orys a jeden
z nejlepších pavilonů pro noso−
rožce indické v Evropě. Samice,
která má v plemenné knize i jméno
Shakti, se narodila 5. 2. 2017 jako
druhé mládě nosorožce indického
narozené v Zoo Plzeň.
Její matkou je Manjula (11) po−
cházející z Tierparku Berlín a otcem
Baa buu, který se narodil právě
v Basileji a v listopadu mu bude
15 let. Tamní chov nosorožců
indických je jedním z nejstarších
a nejúspěšnějších v Evropě. A prá−
vě tato zoo má na starosti záchran−
ný program EEP pro tento druh.
Vlastní nakládání začalo v Plzni
po 9. hodině dopoledne. V posled−
ních týdnech Růženka trénovala
ranní oddělování od matky, takže
v den D byla v transportní bedně
za 10 minut od za hájení akce.
Nastoupila na hlasovou výzvu své
ošetřovatelky, jak měla natréno −
váno. Manipulátor potom odvezl
bednu k nákladnímu automobilu
a naložil na korbu. Krátce před
11. hodinou definitivně mladý no−
sorožec opustil rodné město. Na
cestu dostala Růženka v bedně

mírná sedativa, která ji po celou
dobu transportu udržela v klidu.
„Nosorožci indičtí chovaní v Zoo
Plzeň nám byli darováni či deponová−
ni z evropských Zoo, které jsou členy
EAZA (Evropská asociace zoologic−

zařízení, které není součástí EAZA.
Samice nosorožce indického bude do
Zoo Basilej na doporučení koordiná−
tora darována,“ sdělil Mgr. Martin
Vobruba, tiskový mluvčí Zoologické
a botanické zahrady města Plzně,
Podle fanouškovského webu mi−
lovníků nosorožců je nyní v Evropě
39 samců a 37 samic nosorožce

kých zahrad a akvárií). Tato zvířata
a jejich potomci jsou součástí zá−
chranného programu EEP (Evropský
záchranný program), který má svého
koordinátora, který vede plemennou
knihu a uděluje doporučení pro pře−
suny daného druhu mezi jednotlivými
chovateli. Se zvířaty v tomto progra−
mu se nesmí obchodovat a bez povo−
lení koordinátora EEP nesmí odejít do

indického ve 30 zoo. V roce 2017
a 2018 došlo v Evropě k 5 porodům,
letos jen k 1 v zoo Bea uval. Plzeňská
zoo je jediný chovatel tohoto druhu
v ČR v současnosti a celkem 3., kte−
rá rozmnožila nosorožce. Dalšího
mláděte se dočkáme až po doporu−
čení koordinátora EEP k připuštění.
Samozřejmě je třeba opět počítat
s březostí kolem 480 dní.

První Smart City Hackathon
Na tři desítky technicky nadaných
mladých lidí, převážně z řad stu−
dentů, se zúčastnily premiérového
Smart City Hackathonu. Městské
organizace zadaly témata – pro−
blémy, které potřebují reálně řešit,
účastníci potom měli 32 hodin na
návrh daného řešení.
„V Plzni máme celou řadu zajíma−
vých projektů, jejichž řešení je spoje−
no s technologiemi, zároveň je zde
početná komunita technicky nada−
ných lidí, kteří v sobě mají velký po−
tenciál. Dlouhodobě pracujeme se
studenty a talentovanými lidmi a sna−
žíme se pro ně vytvářet příležitosti,
aby měli možnost svoje znalosti roz−
víjet a maximálně využít. Fakt, že
účastníci pracují na reálných projek−
tech, které se v případě zdařilého ná−
vrhu mohou opravdu dostat do pra−
xe, jednoznačně motivuje. Město se
v konečném důsledku může stát
první velkou referencí pro mladého

člověka i dát první impuls k rozjezdu
jeho podnikání,“ řekl primátor města
Plzně Martin Baxa.
Účastníci dostali na výběr z osmi
témat, jež řešili v týmech. Šlo napří−
klad o zabezpečení sběrných kontej−
nerů pro plzeňskou charitu tak, aby
bylo možné včas detekovat naruše−
ní kontejneru na oblečení nebo jeho
naplnění. Aplikace pro školky se za−
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bývala efektivní a rychlou ko−
munikací mezi pracovníky
mateřinky a rodiči, pro Divadlo
J. K. Tyla účastníci vymýšleli projekt
na hodnocení odehraných předsta−
vení na divadelní scéně. Pracovalo
se na aplikaci, která by návštěvní−
kům Plzně doporučila zajímavé tu−
ristické cíle, účastníci vyhodnoco−
vali data pro Městskou policii Plzeň
a Policii ČR, ze kterých bylo patrné,
kde a k jakým přestupkům dochází
nejčastěji.
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Nový sportovní areál pro talentované fotbalisty i žáky
Plzeň nechala vybudovat na ploše
více než 13 tisíc metrů čtverečních
nový Sportovní areál Skvrňany.
Tvoří jej fotbalové hřiště s přírodní
trávou a tréninková multifunkční
plocha. Součástí stavby za 39 mili−
onů korun bez DPH byly i opěrné
zdi vyrovnávající výškové rozdíly
a komunikace pro pěší umožňující
přístup k hřištím.
„Naším cílem je podporovat sport
na území města Plzně, a to nejen
vrcholový a profesionální, ale hlavně
i ten zájmový a volnočasový. Chce−
me motivovat děti i mladé lidi k po−
hybu. Malým i větším sportovním
klubům proto poskytujeme dotace
a snažíme se také zkvalitňovat spor−
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soutěže. Dále bylo zbudováno tré−
ninkové multifunkční hřiště o rozmě−
rech 50 krát 51 metrů a tréninkový
kopec neboli takzvaný powerhill
s umělým travním kobercem o cel−
kové ploše 2550 metrů čtvereč−
ních,“ přiblížil první náměstek pri−
mátora Roman Zarzycký.

toviště a zázemí. Sportovní areál ve
Skvrňanech je toho důkazem,“ řekl
primátor Martin Baxa.

Areál bude sloužit přede−
vším Regionální fotbalové
Akademii Plzeňského kraje a
Klubové fotbalové akademii
Viktoria Plzeň, stejně tak žákům
sportovních tříd 33. základní školy
a v rámci školní výuky 15. základní
škole. „Komplex jsme vybudovali
na našem městském pozemku.
V jeho severní části se nachází fot−
balové hřiště s přírodní trávou o roz−
měrech 105 krát 68 metrů. Je navr−
ženo tak, aby se na něm mohly hrát
nejvyšší žákovské a dorostenecké
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„Tento nově vybudovaný areál
umožní systematickou a ještě efek−
tivnější sportovní přípravu členů
fotbalových akademií a současně
jasně potvrzuje dlouhodobou a cí−
lenou podporu města Plzně sportu
a tělovýchově mládeže, za což
městu patří naše velké poděková−
ní,“ zdůraznil Tomáš Paclík, prezi−
dent FC Viktoria Plzeň.
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Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

Pracovní příležitosti
osobám ve věznici

34

Spolupráci mezi městským obvo−
dem a Věznicí Plzeň upravuje tzv.
„Memorandum o spolupráci při za−
jišťování extramurálních aktivit od−
souzených ve výkonu trestu odnětí
svobody v oblasti veřejně prospěš−
ných prací“. Obvod získá na základě
Memoranda užitečnou pracovní sílu,
díky čemuž se podaří ušetřit pe−
níze obvodu. Memorandum pode−
psali zástupci Vězeňské služby ČR

zeňské služby ČR a obvod se pak po−
stará o potřebné pracovní pomůcky.
„Při vzájemné spolupráci s Vě−
zeňskou službou ČR poskytneme
osobám ve výkonu trestu možnost
pracovního zapojení a tím docílíme
i efektivního využití finančních pro−
středků obvodu. Výkon veřejně pro−
spěšných prací bude mít navíc pří−
znivý dopad na čistotu v ulicích, tím
pádem i na životní prostředí,“ uvedl

a městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany dne 4. 9. 2019 v sídle pl−
zeňské věznice.
Osoby ve výkonu trestu z Věznice
Plzeň se zapojí například do úklidu ve−
řejných prostranství. Pracovní týmy
se budou skládat z maximálně dese−
tičlenných skupin. Dozor nad osoba−
mi zajistí odpovědný pracovník Vě−

starosta MO Plzeň 2 – Slovany
Lumír Aschenbrenner.
Memorandum je platné do 31. 12.
2025. K obsahu memoranda se vy−
jádřil rovněž ředitel plzeňské věznice
plk. Petr Vlk, který ve spolupráci
s městským obvodem vidí možnost
dalšího smysluplného pracovního
zapojení odsouzených osob.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odpovídá na otázku:

Můžeme se zbavit závislosti?
V minulém vydání jsem psal o zá−
vislosti. Můj článek u vás, čtenářů,
vzbudil neobvykle velký zájem.
Většina vašich dotazů měla společ−
ného jmenovatele. Ptali jste se mě,
zda se lze nějakým způsobem zbavit
závislosti.
Musím říci, že je obtížné zbavit se zá−
vislosti. Je to obdobné, jako se zbavit
„programu v podvědomí“. Závislost
je potlačený pocit vědomí. Člověk
potřebuje, aby mu bylo dobře, z če−
hož se stává posedlost a závislost.
Usilování závislého zhoršuje agonie
abstinence a abstinence je spojena
s utrpením. Podle mých zkušeností je
třeba ke zbavení se závislosti vyma−
zat informaci závislosti z mozku, dalo
by se říci resetovat mozek.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Tvrdím cca 30 let, že nás ovládá naše
podvědomí (nevědomí), které je sil−
nější než to, co si říkáme. Moji teorii
potvrdil neurochirurg Benja−
min Libet, který tvrdí, že
díky dlouholetým vý−
zkumům a množ−
ství experimentů
přišel na to, že
nemáme svo−
bodnou vůli.
Neurologický
průzkum doká−
zal, že žádná
svobodná vůle
není a neuvědo−
mované procesy
v mozku rozhodnou,
že se něco bude dít
dávno před tím, než si to
sami uvědomíme. Svobodná vůle,
jak se v tomto experimentu dokázalo,
je pouhou racionalizací, tedy zpětným
vysvětlením událostí, jež se dějí bez
naší kontroly. Podle Benjamina Libeta
máme do padesáti milisekund před
samotným učiněním „akce“ čas tuto
načatou akci přerušit.

Pro zbavení se závislosti je třeba „re−
setovat mozek“, což jde asi více
způsoby, některé připomenu. Jedna
z možností je hypnóza, ale
to by muselo být prove−
deno lékařem, které−
mu věříte. Může
pomoci skupino−
vá terapie Ro−
dinné konstela−
ce, ovšem pod−
mínkou je, že
to provádí do−
brý terapeut.
Špatný, kterých
je 80 %, může
více pokazit.
Nejbezpečnější je
meditovat každý sám,
ve vhodném prostředí, kde
jsme schopni se uvést do nižší
hladiny vědomí. Musí to být ve správ−
ném čase (12.00 hodin zimního ča−
su, 13.00 hodin letního času), opa−
kovat to, co chceme změnit 12krát,
cca 12 dní, ale tři až sedm dní po
sobě. A hlavně na vhodném místě
(např. chrám, kostel, les atd.). Já pro
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Masáž akupresurního bodu.
sebe našel jako vhodný prostor
Týnský chrám na Staroměstském ná−
městí v Praze. Ale nejde si rituální vě−
ty opakovat jako básničku, je třeba
opravdu chtít změnu a dát do rituálu
maximální množství energie. Většina
lidí je pohodlných a byla by nejraději,
aby to někdo udělal za ně. Je to ne−
bezpečné a mnohdy kontroverzní.
Další bezpečná možnost je masíro−
vat horní část malíčku levé ruky (viz
obrázek) ve 12.00 hodin zimního ča−
su a 13.00 hodin letního času po do−
bu 5 minut, každý den, cca 3 týdny.
Přeji všem hodně štěstí.
Stanislav Brázda
Plzeňský rozhled 10/2019
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Režisér a scenárista televizního seriálu Policie Modrava Jaroslav Soukup říká:

Jsem Plzeňák a od dětství jsem jezdil na Šumavu
a v Modravě se to všechno zúročilo
O čem si tak mohou povídat bývalý
kriminalista, dnes spisovatel krimi
příběhů ze Šumavy Karel Fořt, s reži−
sérem a scénáristou televizního se−
riálu Policie Modrava Jaroslavem
Soukupem? V roli toho, kdo se ptal,
byl Karel Fořt.
l Vážený pane režisére, dovolte mi
Vás pozdravit a požádat Vás za re−
dakci Rozhledu o krátký rozhovor.
Na televizních obrazovkách TV NOVA
se opět objevila nová série Vašich
příběhů „Policie Modrava“. Jaké jsou
ohlasy na prvé dva odvysílané díly?
Jsou odlišné od těch předchozích?
Zvládly opět limit úspěšnosti nejvyšší
sledovanosti?
Policie Modrava III si pořád drží status
nejúspěšnějšího českého seriálu po−
sledních let. Na 1.díl nové série se
dívalo 1 817 000 diváků a na 2. díl
1 835 000 diváků. Pokud ta sledova−
nost vydrží i při dalších dílech, budu
spokojen. Styl seriálu zůstává stejný, je
to mix tajemství, normálních lidských
vztahů a trochu humoru. Každý krimi
příběh je jiný a věřím, že diváky baví.
Policie Modrava má tak výrazný di−
vácký úspěch, protože je zcela jiná než
ostatní kriminálky, které jsou „na jedno
brdo“. Většinou se odehrávají v noci,
prší tam, v pocitu převládá deprese,
nesympatické postavy atd. Policie
Modrava je v zásadě optimistický se−
riál, i když se v něm vraždí. Na nic si
nehraje, a to se divákům líbí.
l Gratulujeme za širokou čtenář−
skou a především diváckou televizní
obec k dalšímu nakročení i prezento−
vanému úspěchu! Jste se stavem vě−
cí spokojen anebo k Vaší spokojenos−
ti ještě něco schází?
Samozřejmě, jsem kritický. V první
sérii, která se vysílala v roce 2015,
přestože každý díl průměrně sledovalo
2.2 mil. diváků, bych některé věci
změnil. Ale to je normální, když se
člověk po čase dívá na svoji práci.
Tehdy jsme začínali a já neměl s krimi
žánrem žádné zkušenosti. Dneska už
vím, jak na to.
l Mohou Vaši příznivci očekávat
ještě další díly a pokračování v před−
mětné práci i úspěšném seriálu?
Řeknu to upřímně – 32. dílem jsem
chtěl se seriálem definitivně skončit,
protože je nedostatek zajímavých krimi
příběhů. Ale jak se říká, nikdy neříkej
nikdy… Pokud si III. řada udrží tu skvě−
lou sledovanost prvních dvou dílů, tak
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nám zřejmě nic nezbyde než pokra−
čovat. Ale řeknu vám, moc se mi do to−
ho nechce. Je to pekelná práce – mys−
lím tím psaní scénářů. Kdyby šlo jen
o režii, tak do toho jdu hned, ale než

prostředí oproti Šumavě. Je takové
pomyslné soupeření běžné?
To víte, že se časem objeví epigoni,
kteří budou kopírovat Modravu. Ta na−
še sledovanost nedá konkurenčním

Pan režisér Jaroslav Soukup s emeritním plk. Jiřím Markovičem, (bývalým šé−
fem pražské MORDPARTY) při natáčení v Prášilech.
napíšete nových osm dílů, to trvá při−
bližně devět měsíců, kdy sedíme v kan−
celáři s mým spoluscenáristou Mirkem
Vaicem od osmi ráno do čtyř odpoled−
ne, včetně sobot a nedělí, a snažíme
se psát. Kdybyste mě viděli po těch ně−
kolika měsících… zhubnu tak o čtyři,
pět kil a ve tváři vypadám nezdravě ble−
dý a nemocný.
Je to vysilující, ale člověk to musí
podstoupit, když chci do toho seriá−
lu dát svou
duši.

televizím spát. Jenže takový seriál jako
Policie Modrava nenapíšete bez zna−
losti prostředí. Já jsem Plzeňák a od
dětství jsem jezdil na Šumavu a v Mod−
ravě se to všechno zúročilo.
l Dnes se zdá, že konkurence je na
každém rohu, mnohé seriály z krimi−
nálního prostředí (viz. Polda, Případy
prvého oddělení) jsou i jinak vzájem−
ně zpracované, ale také úspěšné.
Oslovily Vás zrovna tyto dva, nebo
jste nad práci svých kolegů povzne−
sen? Z mého pohledu je považuji také
za úspěšné, proto ta
Bývalý kriminalista Karel nemístná otázka, za
Fořt napsal už několik kterou se omlouvám.
knih, ve kterých vzpomíná Případy prvního oddě−
na odhalování kriminál− lení se mi líbily, byl to
ních příběhů, které se seriózní seriál, tak jak
staly na Šumavě. Jeho po− to chodí ve skutečnos−
sledně vydanou knihou ti. Policie Modrava je
je Šumavská hora viděla zcela jiná, my chceme
vraha.
diváky bavit a z toho
vycházíme.
l Rozehrál jste svou prací, zpraco−
l Nechávají Vás klidným mnohé
váním i úspěchem seriálu závod, nej− dotazy mých bývalých i současných
en ve sledovanosti, ale i tvorbě obdo− kolegů, že realita je jiná? Snad
bných, nových seriálů? Zdá se mi, že jim nejvíce vadí, co všechno dělají
se do seriálových, filmově zpracova− příslušníci policie na běžném ob−
ných příběhů pustila hned celá řada vodním oddělení? Já osobně na
dalších scenáristů i režisérů. Snažili obdob né dotazy reaguji slovy:
se i vklínit do šumavského prostředí „Chlapče, dívej se na tu krásu a po−
(viz. Vzteklina) a i další pro změnu si− vznes se nad detail…“ Jak se na to
tuované do jiného konkurenčního díváte Vy?
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jak jsem řekl před chvíli, chceme divá−
ky bavit. Uniformovaní policisté ze sta−
nice Kašperské Hory se plnohodnotně
zúčastňují vyšetřování krimi případů,
což v realitě není. Před lety, když jsme
psali první díly seriálu, tak jsme z po−
čátku váhali, jestli si tuhle licenci může−
me dovolit. Šli jsme do toho rizika
a úspěch seriálu nám potvrdil, že jsme
udělali dobře. Mimochodem. Případy
prvního oddělení měly nižší sledova−
nost než Modrava…
l Dokázal jste svým novým a neotře−
lým zpracováním přiblížit široké ve−
řejnosti Šumavu, její neskonalou krá−
su, neopakovatelnost okamžiku sce−
nérií i žádoucí zvídavost přesvědčit
se, kde se děje odehrávají. Tím jste
do prostředí naší Šumavy, tím myslím
i Vaší, dokázal přilákat tisíce nových
turistů, zvědavců i návštěvníků a za to
vše Vám patří skutečně velký dík!
A snad i proto, pokud to jen půjde,
byste měl ve své práci pokračovat…
S úctou za všechny čtenáře
Rozhledu děkuje Karel Fořt

Poznámka redakce
Zatímco režisér a scénárista tele−
vizního seriálu Policie Modrava
Jaroslav Soukup natáčí krimi příbě−
hy, spisovatel, bývalý kriminalista
Karel Fořt o nich píše. Oba mají
jedno společné. Důvěrně znají pro−
středí Šumavy, ve kterém se ode−
hrávají kriminální příběhy.

Kde si lze koupit krimi
příběhy ze Šumavy, které
napsal Karel Fořt?
Knihy dostanete v Klatovech
v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše
108/1, v knihkupectví Kanzelsber−
ger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru,
v Sušici v knihkupectví Šumava –
nám. Svobody, dále v knihkupectví
v Horažďovicích – Ševčíkova 24,
v Prachaticích v knihkupectví
Müller – Dolní Brána 23, v knihku−
pectví ve Kdyni – Náměstí 22,
v Kašperských Horách v prodejně
dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá
stezka 99, v Domažlicích v Chod−
ském knihkupectví na náměstí
Míru. V Plzni v knihkupectví Kos−
mas, Klatovská třída 13.
Knihy si také můžete zakoupit
v redakcích Rozhledu: V Klato−
vech, ve Vídeňské 218 a v Plzni,
Purkyňova 22.
Plzeňský rozhled 10/2019
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Blahopřejeme: pětasedmdesátník Antonín Bulka

Snažím se neřešit to, co se mě netýká
Když se zeptáte novopečeného pěta−
sedmdesátníka Antonína Bulky, jak
to dělá, že je stále svěží, v dobré ná−
ladě a že nestárne, pak vám určitě
odpoví: „Snažím se neřešit to, co se
mě netýká“.

rozhlasovém orchestru, v Praze pak ve
FISYO, TOČRu, v souboru Plameny, ve
skupině Josefa Laufera a dalších. Rád
vzpomíná na vojenskou základní služ−
bu, kdy působil v Divizní hudbě Klatovy
jako sólo trumpetista. Soukromě stu−

v Českém rozhlase Plzeň. V autorské
rozhlasové soutěži Sedm mikrofonů
získal 2. místo jako autor a 1. místo ja−
ko aranžér. Za další skladatelsko –
aranžerský úspěch považuje objed−
návku k napsání vokálně instrumen−
tální skladby ke 150. výročí samo−
statného Lucemburska pod názvem
„Lucemburská píseň“.

Jméno Antonín Bulka je
známé doma i v zahraničí

Antonín Bulka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni s členy souboru Rozhlasová
Plzeňačka, která je složena s členů Plzeňské filharmonie.
Trumpetista, hudební režisér, sklada−
tel, aranžér, upravovatel lidových písní
a hudební pedagog Antonín Bulka se
narodil 15. října 1944 v Horách Matky
Boží na Klatovsku.

Sudičky mu daly do vínku
hudební talent
V roce 1961 se vyučil hudebním ná−
strojařem v n. p. AMATI Kraslice. Zde

doval a konzultoval skladbu a instru−
mentaci u Jaromíra Bažanta, Jiřího
Temla a Jindřicha Pravečka.

Jeho šťastným životním údě−
lem je Český rozhlas v Plzni
V roce 1974 nastoupil do Českého
rozhlasu Plzeň na místo hudebního re−
žiséra. V plzeňském rozhlase také diri−
goval studiovou dechovku Plzeňačku

Základem mé práce v Českém rozhla−
se bylo natáčení studiových nahrávek
operní, symfonické a komorní hudby,
jazzu, folklóru a dechové hudby.
Profese hudebního režiséra mě nutila
k neustálému vzdělávání a konfronto−
vání v hudební oblasti. Vždy jsem byl
obklopen špičkovými profesionály, od
kterých jsem se mnoho naučil a záro−
veň mě to zavazovalo ke kvalitně odve−
dené práci. Jako hudební režisér jsem
pracoval a seznámil se s předními diri−
genty, sólisty, orchestry a soubory
všech hudebních žánrů. Můžu říci, že
jsem v Českém rozhlase Plzeň prožil
hodnotný a šťastný muzikantský život.

Během své kariéry psal pro různá
česká a zahraniční vydavatelství,
například ČRo, ČTv, Supraphon, Panton,
Edit, Musikverlag Mosch, Koch, Ewoton
a další. V letech
1990–91 byl před−
sedou západočeské
pobočky Svazu skla−
datelů a koncertních
umělců v oblasti ma−
lých hudebních žánrů.
Vyučoval v ZUŠ Stříb−
ro, kde se autorsky
a pedagogicky podílel
na úspěších decho−
vého souboru Zlatíč−
ka ze Stříbra a dalších
komorních souborů.
S kapelou BULKA
BAND vystupoval
v USA a v Ja pon −
sku, kde opět po−
Letos v září natáčela Plzeňská filharmonie Symfonii
tvrdil, že česká de−
C dur V. J. Tomáška. Hudební režie se ujal A. Bulka.
chovka je dobrým
vývozním artiklem a vhodnou repre− Jaký recept má jubilant na
zentací České republiky v zahraničí.
stálý optimismus a dobrou

Většinu aktivního hudebního
života prožil Antonín Bulka
v Českém rozhlase v Plzni.
Jak na tu dobu vzpomíná?

životní kondici?
Být stále aktivní, pak je to kvalitní hud−
ba a dobrá pohodová práce. Snažím se
neřešit to, co se mě netýká.
(fk,re)

Antonín Bulka při nahrávání Plzeňské filharmonie s mistrem zvuku Michalem
Žákem.
také získal ve Velkém dechovém
orchestru první poznatky o orchestrální
hře. Po absolutoriu konservatoře pů−
sobil interně i externě jako trumpe−
tista v operních orchestrech v Plzni
a v Českých Budějovicích, v Plzeňském
42

a Plzeňský bigband. Sebral a upravil
162 lidových písní z oblasti Šumavy
a Pošumaví, v nichž navazuje na tradi−
ce šumavských muzikantů, například
Karla Polaty, Václava Mugrauera a dal−
ších. Celá tato kolekce je natočena

V hudební režii Českého rozhlasu v Plzni, kde se v roce 2014 natáčel Vodákův
Klavírní koncert č. 3. Zleva: Dirigent Kojí Kawamoto, skladatel Čechoameričan
Josef Vodák s manželkou, režisér Antonín Bulka, klavírista Daniel Wiesner,
dramaturgyně Zuzana Zatloukalová a zvukový mistr Karel Brothánek.
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Žáci technických oborů
převzali kufříky s nářadím
V rámci podpory technického vzdělávání mládeže
přistoupil i v letošním roce Plzeňský kraj k motivaci
žáků technických oborů zakončených výučním lis−
tem předáním kufříků se sadou ručního nářadí. Do
projektu je zapojeno celkem 19 středních škol
v Plzeňském kraji, které vzdělávají žáky v tříletých

technických oborech. Celkem 63 sad nářadí předa−
la ve středu 18. září 2019 náměstkyně hejtmana
Ivana Bartošová žákům na Střední průmyslové škole
strojnické a Střední odborné škole profesora
Švejcara v Plzni.
„Školy letos obdrží pro žáky prvních ročníků tech−
nických oborů zakončených výučním listem celkem
913 sad ručního nářadí. To žáci využijí nejen při vý−
uce, ale i k vlastní potřebě. Podpora je zaměřena na
obory strojní, elektrotechnické, stavební a v letošním
roce také na zemědělství a lesnictví,“ uvedla ná−
městkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního
ruchu Ivana Bartošová.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍME pozici provozního
manažera pro oblast: Plzeň−
sko, náplň práce: Zajištění
provozu objektů, Zajiš−
tění personálně provozních
agend, Podpora zabezpeče−
ní provozu, Řízení a kontrola
výkonu ostrahy. Nabízíme:
Odpovídající platové ohod−
nocení, nást. plat 30 000 Kč,
automobil, notebook, slu−
žební telefon, zajímavou
a dynamickou práci, mož−
nost plánování svého pra−
covního času, přátelský ko−
lektiv a zázemí, firemní akce.
Profesní životopis: martina.
halouzkova@bartonapart−
ner.cz. KŘI PM 190136

HLEDÁM spolupracovníky
na pozici wellness poradce,
vhodné i pro studenty
a maminky na MD, email:
kami.skriv@seznam.cz.
tel: 737832914, RR 90765
Plzeňský rozhled 10/2019
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HLEDÁTE PRÁCI? Či dlouho−
době brigádu? My Vám jí dá−
me!!! Kde? Plzeň „Fernet
Stock“Možnost práce i na
DPP. Vhodné zejména pro
OZP. Vlastně kdokoliv. Co na−
bízíme?Stabilní, dlouhodo−
bou spolupráci s možností
vlastního plánování směn.
12 hod. prac.doba dle Va−
šich požadavků. Solidní a fé−
rové jednání je u nás samo−
zřejmostí. HPP, po zapraco−
vání náborový příspěvek,
možnost získání certifikátu
dílčí kvalifikace 68−008−E.
Nast. plat od 90 Kč + pří−
platky, měsíční odměna –
možnost záloh, nejedná se
o obchodní centra a obcho−
dy. Služební výstroj zdarma,
příplatek za dopravu (ben−
zín), dlouhodobá spoluráce.
Pokud Vás nabídka zaujala
a máte zájem pracovat na
pozici u renomované spo−
lečnosti, budeme se na Vás
těšit. Tel.: 734154896. KŘI
PM 190135

JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ−
KA / CUKRÁŘ a hledáte za−
jímavou práci v mladém
kolektivu na horách, s uby−
továním zdarma? V dlouho−
leté zaběhlé firmě s boha−
tými zkušenostmi a s mož−
ností rozvoje vlastního po−
tenciálu věcí v oboru cukra−
řina hledá vyhlášená cuk−
rárna Café Charlotte právě
Vás. Náplní Vaší práce
bude příprava zákusků pro
přímý prodej, tvorba spe−
ciálních dortů na objed−
návky, vlastní výroba zmrz−
liny a mnoho dalších za−
jímavých věcí v oboru cu−
krařina. Nabízíme VÝBOR−
NÉ PLATOVÉ ohodnocení
a ubytování zdarma. Více
informací
na
tel.:
725835555. RR 90698
NOVĚ otevřené call cen−
trum v Klatovech nabízí
poslední volná místa. Pro
info volejte 603554334. RR
90459

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme SERVÍRKY
se základní znalostí něm−
činy. Dále přijmeme PANÍ
NA MYTÍ NÁDOBÍ a úklid
společných prostor, vhod−
né i pro aktivní důchodky−
ně. Nabízíme výborné pla−
tové ohodnocení a ubyto−
vání zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 90697

PRODÁM túje na živý plot.
Výška 80 cm, 50 Kč/ks.
Místo prodeje Točník u Kla−
tov. Tel.: 737776416. PM
190134
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena
dohodou.
Tel.:
604867469 PM 190028

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x
3 m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
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PRODÁM za šrotovou cenu
nebo daruji staré zeměděl−
ské stroje a nářadí, tel.:
608494734. RR 90740
KERAMICKOU pec po ge−
nerální opravě. Typ pece:
MP 150. Vnitřní rozměry:
š. 43 cm, h. 56cm, v. 65 cm,
výška pece se stojanem:
1735mm, výrobce: Rumler
Jiří, Plzeň. Doporučený vo−
dič: 5x 4 mm2, doporučený
spínač: 32A/400V, max.
proud (fázový) 21A, cena
dohodou, tel.: 604401388.
RR 90743
DVEŘE + zárubeň 90cm,
pravé; polní válec 100cm,
cirkulárku dom. výroby
se silným motorem, dveře
jsou protipožární. Tel.:
605325131. RR 90714
2 KS péřové deky, 2 ks dve−
ře 60 P1/3 sklo, malý stolek,
kuchyňský stůl v. 90, deska
90x120, 2ks židle dřevě−
ná, 100 let staré, tel.:
737330518. RR 90747
43
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PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu. Tel.:
604867469 PM 190029

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

LEVNĚ deskový dvojhrob ve
Staňkově. Tel.: 605904861.
RR 90744

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě vojenskou
vzduchovku do 5 000 Kč
a pohraniční stráži do−
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
190003

SEČKU na obilí šíře 2,50 m
zn. ISARIA – zánovní stav,
cena 13.000 Kč; 3 m CAM−
BRIGE zánovní cena 6.500
Kč; diskovou sekačku PE−
TINGER šíře 2,60 m cena
62.000 Kč; obraceč sena
záběr 4,50 m tažený velmi
pěkný stav cena 13.000 Kč.
Tel.: 724003512. RR 90753

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 190033

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Husch,
Igra a jiné, i ve špatném sta−
vu. Nebo jen příslušenství.
Dále koupím trafa, domečky
a vše co souvisí se želez−
nicí. Prosím ty, co volali mi−
nule, aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty.Tel.:
731064361. PM 190056
KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku− AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HELI−
GONKU i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526.
PM 190088
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
190032
FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci
z pozůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medaile
a vyznamenání – civilní
i vojenské, pohledy, bižu−
terii, mince, vánoční ozdo−
by. Tel. 603872698 PM
190122
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KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj. sbě−
ratelské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové
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 nebo
pozůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání. Mám
zájem také o staré veterá−
ny, cokoliv co se hýbalo
i značně poškozené, koupím
i díly. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 190020
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní dí−
ly, Škoda 120 M a Škoda
130 M, Škoda 100, nová
zadní světla do 2000 Kč,
aj. náhradní díly, celé au−
to i vrak. Též náhradní dí−
ly na ČZ 250 typ 513 mo−
tocros, Jawa panelku ne−
bo kývačku, pionýr 05,20
i vrak. Návody na obslu−
hu, katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982.
PM 190004
SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy a znaky
i 10000 Kč/ks. Ruční kom−
presory, stáčečky, špunto−
vačky, plechové cedule a ji−
né zajímavosti z hospod
a pivovarů. Tel.: 731573913
PM 190132
OBRAZY kvalitní koupím,
platba hotově. Tel.:
777261349. PM 190130

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

l
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VOJENSKÉ muzeum se za−
měřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění expozice
vykoupí za velice slušné
ceny: Vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily. Dále chladné zbra−
ně – Kordíky, dýky, tesáky,
šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, le−
tecké bundy, maskované
oblečení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo díl−
ce, čepice, kalhoty, saka,
boty, holínky a pod. Dále
výstroj – helmy, dalekohle−
dy, optiky, vysílačky, vyzna−
menání, odznaky, opasky,
přezky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vyba−
vení do roku 1950. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223
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VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel.: 605080878.
PM 190009
KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu, stolek, skříňku
a jiné. Dále starý truhlář−
ský ponk s dřevěnými zá−
vity, různé litinové nohy,
dílenské lampy, plecho−
vé skříňky se šuplíky.
Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 190015
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP –
RENOVACE – (chromo−
vaný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 190012
SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré helmy
– vojenské, hasičské, poli−
cejní, četnické, motocyklo−
vé, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky, čás−
ti, díly, odznaky, kokardy
a podobně. Velmi dobře za−
platím. Tel: 731454110.

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé ji−
né věci, které již nepotřebu−
jete. Tel.: 737903420. PM
190011

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy.
Dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 90352
KOUPÍM loutkové divadlo,
marionety 13 cm, i ve špat−
ném stavu, tel.: 739140835.
RR 90717

HLEDÁM pronájem chaty
v
Klatovech.
Tel.:
602843132. RR 90752

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

HLEDÁM levný pronájem
garsonky nebo 1+1 v Plzni
a blízkém okolí do 5 000 Kč.
Nebo jako spolubydlící ve
větším bytě se starší paní
(jsem žena). Prosím na−
bídněte. Tel. 704333212
PRONAJMU nový podkrovní
byt 2KK, 14 km od Klatov,
s garáží a se zahradou,
95 m2, slunné místnosti,
klidné prostředí, vhodné
pro mladou rodinu i pro se−
niory. Tel.: 604867469. PM
190035
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190037
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190038
PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 100 m2 –
1500 Kč/měsíc. I dlouho−
době. Kauce 5.000Kč.
Klatovy. Tel.: 720686209.
RR 90774

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 ja−
kémkoli 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 vyš−
ších pater podmínkou výtah.
Cena do 1 mil. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190045
Plzeňský rozhled 10/2019

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
AHOJ je mi 30. Nekončím,
nepiji, pracuji. Bydlím na ve−
snici. Měřím 170cm, štíhlý
bez závazku. RR 90739
I VY MŮŽETE žít šťastně
s mužem z Bavorska –
www.vdejsedobavorska.cz,
tel.: 774066171.
MUŽ 25/180 hledá ženu pro
vážný vztah. Chodím o fr.
holích. E−mail: klatovak24@
centrum.cz. RR 90742

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190043
KOUPÍM menší byt v Kla−
tovech. S výt. a lodžií. Ne−
jsem realitka. Platba v hoto−
vosti. Tel.: 602843132. RR
90751

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190036
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082
KOUPÍM A DOBŘE ZAPLA−
TÍM LES. Na velikosti ani
stáří nezáleží, platím hotově.
773585290. RR 90431
KOUPÍM chatu se zahr.
v docházk. vzdál. Klatov.
Možno i k trv. bydlení. Tel.:
602843132. Nejsem realit−
ka, platba hotově. RR 90750

KOUPÍM stavební poze−
mek, manipulační plochu,
sklady atp. Velikost cca
1500 až 2500 m2. Do 15
km od Sušice. Prosím na−
bídněte. Tel.: 608775005.
RR 90645

OSAMĚLÝ MUŽ – abstinent,
nekuřák, aktivní turista hledá
osamělou ženu pro vážné
seznámení, nejdříve sezna−
movací schůzky o víken−
dech, popřípadě společné
celé víkendy. Později trvalý
společný život. Ne sezna−
mování po telefonu. Možno
odkudkoliv. Nabízím lásku,
věrnost, oporu a v případě
dětí v péči pomoc s péčí
o ně a jejich výchovu.
Očekávám ochotu změny
bydliště. Odpovědí zasílejte
na adresu redakce pod
č. inz. PM 190105
SVOBODNÝ nekuřák 60/
170, hledá kamarádku, ve−
selou pohodářku, která ne−
kouří. Mám rád přírodu, au−
toturistiku, kulturu a hudbu.
Najdu tě? Tel.: 776107499
po 19 hod. PM 190128
HLEDÁM z nedostatku příle−
žitosti k seznámení ženu
z Plzně a okolí do 30 km, kte−
rá je nyní bez partnera a ráda
by zas prožívala vše hezké ve
dvou. Muž 52/178. Tel.:
605080878. PM 190131
43/180 cm – hledám ženu
pro vážný vztah, rodinu.
Společný život na vesnici.
Zn.: Napiš. Domažlicko,
Klatovsko, Tachovsko. Tel.:
608852485. RR 90467

ŠTÍHLÝ 47 let, skromný,
hledá štíhlou dívku, ženu,
i starší, která je taky sama
a chybí ji něžný dotek, pohla−
zení a hezké popovídání
u kávy. Uvítám dlouhodobé
přátelské schůzky bez naru−
šení soukromí. Piš kdykoliv
– SMS 722512502 – Suši−
ce, Horažďovice, DO, PM, PJ
a okolí. Být dobrým kamará−
dem a přítelem. RR 90745
60/180 SŠ by rád poznal
sympatickou ženu pro
zbytek života, Klatovsko,
Domažlicko,
SMS
–
739074173. RR 90754
DVA kamarádi hledají dvě
ženy na sex, já 47 let, 86
váha, 174 výška, Domaž−
lice – tel.: 720576146 – Ka.
Staňkov – tel.: 722927918
– Jirka. RR 90755
SYMPATICKÝ, zadaný 48/
180/82 sport. postavy hledá
štíhlou, bezkonfliktní ženu
trochu na úrovni na diskr.
schůzky, hezké chvíle. Zdra−
ví, diskrétnost, seriózní jed−
nání podmínkou, SMS – po−
těší, setkání napoví. KT, DO.
Tel.: 728146223. RR 90757
AHOJ, já 57/170 mladšího
vzhledu hledám ženu štíhlé
postavy, přiměřeného věku,
tel.: 721050036. RR 90760
DŮCHODCE hledá kamarád−
ku, trochu sportovního typu,
kolo, lyže, společné výlety.
Klatovy, Domažlice. Tel.:
603589626. RR 90772
56LETÝ sportovec, šachis−
ta hledá přítelkyni z Ruska
nebo Ukrajiny s podobným
zájmem, do bytu 3+1.
V případě zájmu pište na e−
mail 9drakon9@seznam.cz.
RR 90773

PŘÍJEMNÁ blondýna, ID,
pracující, hledá muže fi−
nančně zajištěného okolo
50 let, ne obézního, na
přátelství a více. Tel.:
775270251. Pouze volat
okolo poledne – nikoli
SMS. RR 90713
Plzeňský rozhled 10/2019
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POHLEDNÁ, štíhlá žena by
ráda poznala muže do 62 let,
který má zájem o vážný
vztah. Hledám lásku, upří−
mnost a důvěru. Plzeň
a blízké okolí. Ne flirt. Tel.:
775238515. PM 190129

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov (si−
la apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
190031
HLEDÁME
spolužačky
Učňovského střediska Šu−
mavan Klatovy rok 1973–
1975. Ozvěte se na tel.:
728660566
nebo
739917454. RR 90720
HLEDÁM spolužáky ze SOU
Sušice 3.B – rok ukončení
1990 – za účelem třídního
srazu. Král Vlastimil, tel.:
774906476. RR 90728

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGU−
LI i bez STK nebo i bez SPZ
– dokladů. Koupím jakékoliv
moto Babetu, Jawetu, Jawu
CZ apod. i nepojízdné.
Děkuji. Tel.: 605111671. PM
190110
PRODÁM Škoda Fabia
kombi r. v. 2006, obsah 1. 4
benzin, 1 majitel, najeto
pouze 143tkm, servisní kni−
ha, abs, el okna, imobiliser,
centrál, servo, nová stk, ce−
na: 73000 Kč, Kt: telefon
723439518. RR 90769
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
90048
PRODÁM Fiat Panda
1. majitel, r.v. 2009 obsah
1.2 benzin najeto pouze
138tkm se servisní knihou,
servo, airbagy, centrál, 2 klí−
če, imobiliser proti krádeži,
el okna, velmi pěkný stav,
nekuřák, ton okna, nová stak
a emise, cena: 69000 Kč,
telefon: 723439518 Klatovy.
RR 90766
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PRODÁM Peugeot 206+
r.v. 2011 provoz 2012, ob−
sah 1.4 benzin, 54 kw, naj−
eto pouze 105 tkm + proto−
koly z německé TUV, el okna,
radio na cd, zanovní brzdy,
pneu...nekuřák, velmi dobrý
stav nepoškrábané... cena:
103000 Kč, Klatovy telefon:
723439518. RR 90767
PRODÁM Citroen C3 r.v.
2004 provoz 2005, modrá
metalíza, obsah 1.4 benzin,
klimatronik, abs, 4 x el.
okna, tempomat, radio, air−
bagy, servo, servisní kniha,
najeto pouze 111 tkm +
protokoly z TUV, cena:
63000 Kč Klatovy tel.:
723439518. RR 90768
JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakémko−
liv stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866 RR 90131
PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i použi−
té, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Hyundai,
Honda
atd.,
tel.:
602834411. RR 90756
PRODÁM Dacia Logan
kombi, r.v. 2007 obsah 1.6
benzin, klima, hagusy, tažné,
dobrý stav, nová TK , dobré
pneu, 1 majitel, abs, el okna,
servisní kniha, cena: 75000
Kč, Klatovy T:723439518.
RR 90770
PRODÁM Suzuki Sx4, r.v.
11/2007, provoz 2008 ob−
sah 1.6 benzin,4X4 pohon,
alu kola, najeto pouze 110
tkm se servisní knihou, pra−
videlně servisováno v suzu−
ki, klima, parkovací senzory,
airbagy, nová stk + protoko−
ly z Tuv, cena: 147000 Kč,
tel.: 723439518. RR 90771

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001
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BLESKOVÉ PŮJČKY!
Ihned hotově! Netřeba
účet! Vemte OP ČR, pří−
jem, mobil a přijďte: Praž−
ská 41, Plzeň, PO, ST, PÁ
10−16 h, t.: 605760958.
KŘI PM 190120

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování. Nezávazná
prohlídka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 190013
NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku ze−
miny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 190034
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190039
MOBILNÍ masážní
a rehabilitační terapie
www.Facebook.com/
MasazeJanaBorovanska.
Tel.: 603737272.
RR 90635
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NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 90062
PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jád−
ra, malířské práce, boura−
cí práce, obklady, dlažby
a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Su−
šicko a okolí. Rozumné
a přijatelné ceny. Tel.:
721757399. RR 90652

KLÁŠTERKA

– revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
90044
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Ne−
slibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190041

!
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KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran−
sakcí krok za krokem. Ne−
movitost prověříme technic−
ky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu navíc! Ví−
ce na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na 800
888 957. PM 190042
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190040
ZAHRADNICKÉ
práce,
opravy a úklidy, tel.:
605012907. RR 90761
WELLNESS poradenství−
tvarování postavy, doplnění
energie, jídelníček na míru,
zněna životního stylu,
tel: 737832914, email:
kami.skriv@seznam.cz.
RR 90764

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 80225

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlní−
kovou srstí nevyžaduje stři−
hovou úpravu, jenom se pro−
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zbyteč−
ně neštěká. Vhodný na ca−
nisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou a při−
způsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. Cena doho−
dou. Kontakt – e−mail: haja−
mi@ volny.cz 602823882,
378774498. RR 90128

l
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NABÍZÍME letošní jehničky
minioveček – ovce ques−
santská. Vhodné k vypásání
zahrad. Jedná se o zájmový
chov. Ovečky jsou zdravé,
registrované, k odběru ihned.
Cena
dohodou.
Tel.:
723968154. RR 90738

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

4. 11. 2019
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

PRODÁM půlroční jehňata
z dobrého chovu, na maso
i na chov, cena 1200/ks,
Kolinecko, k odběru 3ks.
E−mail: robert.ros@se−
znam. cz Tel.: 606643582.
RR 90758

DOPŘEJTE si krásné uvol−
nění nejen tělíčka, ale
i dušičky. Přístav pohody
v mém pěkném soukromí.
Sexy blond se na vás těší.
Volat ve dne 603773286.
KŘI PM 190133

l

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
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:

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

Technický redaktor:
Korektor:

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 24. října 2019
46

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 10/2019

Plzeňský rozhled 10/2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

47

48

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 10/2019

