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Pozor − přestěhovali jsme se! Purkyňova 22!
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Cestou svobody si Plzeň připomene
30. výročí událostí listopadu 1989
Významný milník česko−
slovenských dějin, 17. lis−
topad 1989, si Plzeň připo−
mene celodenním happe−
ningovým programem.

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996; inzerce: tel.: 377 221 764

... pokračování na straně 2

s

Několik míst v centru města,
která různým způsobem při−
pomenou události listopadu
1989, propojí Cesta svobody.
Stěžejní lokalitou se stane
Anglické nábřeží, kde bude po
celý den otevřena Plzeňská ka−
várna. Ta se stane zajímavým
a příjemným zázemím pro roz−
mluvy s hybateli tehdejších

plzeňských událostí, projekce
dokumentů a hudební vystou−
pení. Akce vyvrcholí zatím blíže
nespecifikovanou performancí
v 17.11 hodin právě v blízkosti
Anglického nábřeží.
Svoji roli v programu sehraje
bývalé sídlo Krajského výboru
KSČ na Americké 42, které se
zcela výjimečně otevře v jeho
dolních prostorách. Obsadí je
umělecké aktivity tvůrců na−
rozených po roce 1980 s dů−
ležitým přesahem na aktuální

s

Cestou svobody si Plzeň připomene
30. výročí událostí listopadu 1989
... dokončení ze strany 1

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

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

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

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

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

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

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.
Plzeňský rozhled 11/2019
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Střípky
z Plzně
Rekordní počty
návštěvníků
v Prazdroji
Plzeňský Prazdroj hlásí rekordní
počty návštěvníků, do všech jeho
pivovarů zavítalo v prvních devíti
měsících letošního roku 697 tisíc
lidí. Nejvíce lidí tradičně navští−
vilo plzeňský pivovar Pilsner
Urquell a další turistické trasy,
které Prazdroj provozuje v Plzni.
Celkový počet návštěvníků tak
v Plzni vzrostl oproti loňsku
o 11 % na 589 tisíc. Růst byl ta−
žený jak rostoucím zájmem o tu−
ristické trasy, tak i o další zážitko−
vé programy, ze kterých mají nej−
větší popularitu školy čepování
nebo posezení u piva na šalandě
umístěné v historických sklepích.
Tradičně největší zájem z jed−
notlivých tras je o prohlídku pi−
vovaru Pilsner Urquell, kde se
počet návštěvníků meziročně
zvýšil o 3 %. Polovinu návštěv−
níků plzeňského pivovaru v le−
tošním roce tvoří tradičně Češi,
na druhém místě jsou návštěv−
níci z Asie, zejména z Číny, Tchaj−
wanu a Jižní Koreje. Letos jich
přivítali již 43 000, což je dvojná−
sobek oproti roku 2017. Třetí
nejpočetnější skupinou jsou pak
s 12,5 % Němci.

Nový urgentní příjem uvítal
premiéra i ministry
Jedním z největších projektů,
který Fakultní nemocnice Plzeň
v posledním období realizovala,
je rekonstrukce původně velmi
přetíženého centrálního příjmu.
Téměř stomilionová investice za−
jistila zvýšený počet velmi přehl−
cených ambulancí, zvětšila če−
kárny, rozšířila stávající chodby
a napomohla ke vzniku nového
urgentního příjmu.
„Novinkou tohoto pracoviště je
vyvolávací systém a třídění pacien−
tů, které urychlí potřebné ošetření.
Pro pacienty je v akutní zóně k dis−
pozici 13 observačních lůžek, která
zajistí komfort i určitou intimitu při
vyšetření a potřebném ošetření.
Nejzásadnějším přínosem je centra−
lizace všech akutních pacientů na
jedno místo, nemocní již nebudou
bloudit po celém areálu,“ popisuje
ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.
V nepřetržitém provozu je zde po−
skytována akutní zdravotnická péče
pacientům s interním, kardiologic−
kým, chirurgickým a neurologickým

Zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, premiér Andrej Babiš, v druhé řadě
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

vybavený dvěma robotickými ra−
meny na stropním závěsu a umožní
získat snímek pacienta z jakého −
koliv pohledu, což pomůže vyšetřit
těžce zraněné pacienty bez nutnosti
pohybu. Zároveň výrazně citlivé re−
ceptory umožňují získávat rent −
genový obraz s velmi nízkým

V Pivovarské ulici
bez alkoholu
Zákaz konzumace alkoholu na ve−
řejně přístupných místech se roz−
šíří. Zastupitelstvo po doporučení
radou města schválilo, že nově
bude omezení platit v Pivovarské
ulici. Její obyvatelé si totiž čím dál
častěji stěžují na hluk a nepo−
řádek. Dosud zákaz platil mezi
ulicemi Boženy Němcové, Druž−
stevní, Kotelskou a Pod Ohradou,
na Nerudově náměstí a v areálu
bývalých kasáren.
Kvůli nezbytným administra−
tivním krokům bude vyhláška pla−
tit pravděpodobně od listopadu.
O rozšíření zákazu požádala
Městská policie Rokycany, která
v Pivovarské ulici kvůli opilcům
často zasahuje. Nově tak bude mít
víc možností, jak se s lidmi dělají−
cími hluk a nepořádek vypořádat.
4

dávkovým zatížením,“ dodává ředi−
tel Václav Šimánek.
Další novinkou tohoto moderního
pracoviště je i dětský hrací koutek
a v budoucnosti je naplánována
i ordinace praktického lékaře. Pláno−
vaný rozpočet pro celou stavbu
a speciální zdravotnickou techniku
je 98 milionů korun, financování bu−
de v poměru 70 % dotace státního
rozpočtu a 30 % vlastní zdroje FN.
Nemocnice dále financovala vy−
bavení nábytkem a další zdravot−
nickou technikou ve výši 13,5 milio−
nů korun. Celá rekonstrukce urgent−
ního příjmu probíhala bez jakého−
koliv omezení poskytování zdravotní
péče, v loňském roce zde bylo
ošetřeno 55 000 pacientů.
Slavnostní otevření si nenechali
ujít premiér Andrej Babiš, ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch a mi−
nistryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

onemocněním, samozřejmou sou−
částí je také traumatologická ambu−
lance. Multioborový tým sester, lé−
kařů a zdravotnických záchranářů
FN poskytuje péči všem příchozím,
včetně pacientů přivezených Zdra−
votnickou záchrannou službou,
a zajišťuje jejich plynulé ošetření či
umístění na lůžko akutní péče. Nejen
prostorové úpravy, ale i nejmoder−
nější diagnostické technologie jsou
součástí urgentního příjmu.
„V prostoru urgentního příjmu je
k dispozici rentgenové pracoviště
s unikátním robotickým Rtg. Tento
ojedinělý diagnostický přístroj je
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den. Chceme prodat par−
celu, která je určená ke stavbě
RD. Jedná se o oplocenou zahra−
du se stodolou, vodou a elektři−
nou. Prodáváme ji už poměrně
dlouho. Je zde problém se sou−
sedem, který pokaždé, když při−
jdou zájemci, vyjde ven ze svého
domu a rozmlouvá jim koupi.
Haní naší nemovitost, že je špat−
ně zaměřená (nechali jsme to za−
měřit geodety), že nám nechal
odpojit elektřinu (což je ne−
smysl), že je to problémová par−
cela. Pokaždé potencionálním
kupcům strká různé papírky, kde
je napsáno jeho číslo a email, že
si potřebuje s nimi promluvit. Už
několikrát nám zájemci říkali, že
je evidentní, že soused chce by−
dlet v okolí sám, že tam nikoho
nechce. Lze se nějak bránit?
Maří nám prodej. Je to kverulant.
Vadí mu různé věci. Např. když
jsme chtěli postavit RD, projekt
byl schválen, začal se zlobit a ří−
kat, že se mu znehodnotí jeho
stavba, když tam postavíme nový
dům a podobné výmluvy... Raději
jsme postavili jinde a tuto parce−
lu chceme prodat.
Děkuji za radu.
S pozdravem Vrabcová
Dobrý den, již jsem zde podobné
dotazy zodpovídal. Je nutné si uvě−
domit, že jakékoli zásahy, byť pou−
ze slovní, do vlastnického práva ji−
ného, mohou být postiženy náhra−
dou způsobené škody. Tedy, je−li
jednání určité osoby prokazatelně
natolik intenzivní, že Vám působí
újmu, například v podobě odrazení
zájemců o koupi, pak lze jistě po−
dat k občanskoprávnímu soudu
žalobu zápůrčí neboli negatorní,
kdy soud nařídí, aby škůdce svého
protiprávního jednání (obtěžování)
zanechal, a případně rozhodne
o náhradě prokazatelně způsobené
škody. Na Vašem místě bych shro−
máždil důkazní materiál, tedy ze−
jména svědectví osob zajímajících
se o koupi, vyčíslil škodu, která
mohla vzniknout například tím, že
jste museli platit náklady spojené
s pozemkem, který již mohl být
dávno prodaný, a poté zašlete sou−
sedovi předžalobní výzvu k upuště−
ní od protiprávního jednání. Neza−
nechá−li obtěžování, bez váhání
podejte žalobu k soudu.
Děkujeme za dotaz, Váš Realitní
Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Plzeň ocenila lékařku
Milenu Králíčkovou
Cenu města Plzně za rok 2019
získala profesorka MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D., špičková plzeň−
ská lékařka a pedagožka, a to za
vedení projektů, které napomáhají
zvýšit úspěšnost léčby neplodnosti.
„Paní profesorka
Králíčková se od po−
čátku své profesní
dráhy věnuje téma−
tům na průsečíku em−
bryologie, gynekolo−
gie a porodnictví.
Zaměřuje se na studi−
um příčin neplodnosti
a selhání léčby ne−
plodných párů. Sle−
duje geneticky pod−
míněné příčiny, napří−
klad vliv konkrétních
mutací a vliv škodlivin v životním
prostředí,“ popsal odbornou specia−
lizaci oceňované lékařky primátor
města Plzně Martin Baxa.
Milena Králíčková pracuje od roku
1996 na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Plzni a na Gynekologicko−
porodnické klinice Fakultní nemoc−

nice Plzeň. V Biomedicínském cent−
ru a v Ústavu histologie a embryo−
logie Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni spolupracuje s tý−
mem Ing. Jana Nevorala, Ph.D., na
výzkumu pohlavních buněk. V letech

1998 – 1999 pracovala profesor−
ka Králíčková v Massachusettské
všeobecné nemocnici v Bostonu
(USA), kde se věnovala genetickým
příčinám poruch plodnosti. Po svém
návratu v roce 2000 obhájila titul
Ph.D. a od té doby je výukovou i vý−
zkumnou oporou Ústavu histologie

a embryologie Lékařské fa−
kulty Univerzity Karlovy
v Plzni, který nyní již devá−
tým rokem vede.
Od samého začátku bu−
dování nového Biomedi−
cínského centra Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni by−
la Milena Králíčková aktivní členkou
jeho vedení. Do týmu Výzkumného
programu 2, který od počátku koor−
dinuje, přivedla jak řadu meziná−
rodně uznávaných osobností z Čes−
ké republiky i zahraničí, tak
mnoho talentovaných mla−
dých vědeckých nadějí, které
své zásluhy v Biomedicín−
ském centru teprve získávají.
Od roku 2014 je doktorka
Králíčková prorektorkou Uni−
verzity Karlovy pro studijní
záležitosti a od roku 2019
i jednou z vůdčích osobností
evropské univerzitní aliance
4EU+, již koordinuje pařížská
Sorbonna a tvoří ji kromě
Univerzity Karlovy též univer−
zity z Heidelbergu, Kodaně, Milána
a Varšavy. Je autorkou více než
93 původních vědeckých prací, z to−
ho 67 publikací v časopisech s tzv.
impact faktorem, které již byly cito−
vány více než 970krát, což doku−
mentuje dosah a ohlas její vý−
zkumné práce.

Nový přestupní terminál v Přešticích
V Přešticích na jižním Plzeňsku za−
čal sloužit nový přestupní termi−
nál. Kličkovanou mezi autobusy
a osobními auty museli cestující
někdy nedobrovolně podstupovat
u vlakového nádraží. Nyní už nic
takového nehrozí – za nádražní
budovou totiž vznikl nový přestupní
terminál.

kola i v unikátních dvoupatrových
systémech. Věřím, že to vše usnad−
ní lidem pohodlnou kombinaci růz−
ných způsobů cestování a pomůže
zvýšit podíl veřejné dopravy. Je to
navíc jeden ze způsobů, jak snížit
alespoň o trochu intenzitu dopravy
na silnici I/27, která prochází
Přešticemi. Výrazně tomu však po−
může až pláno−
vaný obchvat
města. V brzké

době zahájíme výkupy pozemků pro
jeho výstavbu,“ říká starosta města
Karel Naxera.
Na nový integrovaný přestupní
uzel, který byl otevřen 5. října, při−
spěla 11,7 mil. korun Evropská
unie, město Přeštice investovalo
9,7 mil. Kč a 5,6 mil. korun poskytl
Plzeňský kraj. Součástí stavby je též
nový kruhový objezd, od kterého si
radnice slibuje větší bezpečnost
provozu v této části města.

„Za 27 milionů korun vzniklo de−
vět moderních zastřešených auto−
busových zastávek, 72 parkovacích
míst (z toho 63 v režimu „zaparkuj
a jeď“) a 78 parkovacích míst pro
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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1 699 000 Kč
2

2+1/B (54 m ), Ústavní ul., Dobřany
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 s balkonem o výměře
54 m2 v Dobřanech, Ústavní ul. Byt je v osobním vlastnictví a nachází
se v 1. patře cihlového domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt
je v původním, udržovaném stavu. K bytu je možno dokoupit garáž
přímo naproti domu za 100.000,− Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení v žádané lokalitě. K bytu náleží dvě sklepní koje. Fond
oprav 700,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno finan−
covat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

C

2 899 000 Kč

Byt 3+1 (77 m2), ul. Ke Špitálskému lesu,
Plzeň – Doubravka
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové ploše
76,26 m2 v Plzni, Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
ve třetím patře panelového domu, který prošel kompletní re−
vitalizací (zateplení, fasáda, střecha, plastová okna, plastové
stoupací vedení, nový výtah). Byt je v původním, udržova−
ném stavu. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu o ve−
likosti 1,12 m2. Fond oprav 1.159,− Kč. & 734 319 301

info o ceně v RK

2 360 000 Kč

G

2 790 000 Kč

Rodinný dům 3+1 (1378 m2), Lesní ul., Plasy

Byt 3+1/L (72 m2), Nýřany, Sokolovská ul.

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

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1378 m2
v Plasích, Lesní ul. Dům má dispozici 3+1 a je kompletně
podsklepen. INP: kuchyně, obývací pokoj, koupelna
s WC, II.NP: 2x pokoj, samostatné WC. IS: obecní vodo−
vod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace, topení: lokál−
ní elektrické + lokální TP.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

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 pro−
šel 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. & 734 319 302

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk s komorou o výmě−
ře 62 m2 v Plzni – Křimicích, ul. K Dolovu. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se v 2. patře cihlového domu bez výtahu.
Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané lokalitě.
Fond oprav 900,− Kč. Byt je částečně zařízen, viz. fotografie.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno financovat hy−
potečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

3 299 000 Kč
Stavební pozemek (843 m2), K Malé Homolce,
Plzeň – Výsluní

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v Plzni – Výsluní v ulici
K malé Homolce. Na pozemku je dřevěná zahradní chata.
Pozemek je v územním plánu veden jako „plocha smíšená oby−
tná“. Vzhledem k umístění parcely s ohledem na okolí, kdy ne−
hrozí v budoucnu rušivá výstavba, se jedná o výjimečnou na−
bídku. IS: elektřina 220/380V, na pozemku vybudován vrt.
Přístup až k pozemku po asfaltové komunikaci. V současné do−
bě je plánována výstavba vodovodu a kanalizace. V blízkosti za−
stávka MHD. Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

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

C

3 990 000 Kč
2

Byt 4+1/L (98 m ), ul. Ledecká, Plzeň – Bolevec
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+1 o čisté
podlahové ploše 89,98 m2 + zasklená lodžie o velikosti 5,35 m2.
Byt se nachází v 7. patře zrevitalizovaného panelového domu
s rekonstruovaným výtahem v městské části Bolevec v ulici
Ledecká. Z oken je přímý výhled na Velký Bolevecký rybník, roz−
hlednu Chlum či hrad Radyně. Kuchyně se prodává kompletně
zařízena spotřebiči. Sklep o velikosti 3,03 m2. Vytápění a ohřev
vody je dálkový. Bytový dům se nachází na klidném místě s vel−
kým množstvím okolní zeleně s dobrou dostupností MHD (Fond
oprav je cca ve výši 2172 Kč.
& 734 319 301

D

Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+kk ve velmi
dobrém stavu o čisté podlahové ploše 104 m2, který se na−
chází ve 4. patře cihlového domu v žádané lokalitě v blízkosti
centra Plzeň.Na podlahách je dlažba a plovoucí podlahy.
K bytu dále náleží prostorný sklep, a podíl na zahrádce ve
vnitrobloku domu. Topení plynové etážové. – Fond oprav je
cca ve výši 1560,−Kč. 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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

5 300 000 Kč

Byt 4+kk/T (118 m2), ul. Skrétova,
Plzeň – město

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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Střípky
z Plzně
ZOO má druhé
mládě gibona
Druhé mládě gibona bělolícího
přišlo na svět 19. září letošního
roku. Rodiči jsou samice Sikang
a samec (Young) Lu. Tento druh
gibona je v Plzni chován od roku
2011, předtím zde od roku 1999

Eliška a Jakub opět dominují
V lednu se v Česku narodilo více
než devět tisíc dětí, z nichž nejvíce
bylo Elišek a Jakubů. Celkově dali
rodiče svým potomkům 582 růz−
ných chlapeckých a 678 dívčích
jmen. Křestní jména dětí naroze−
ných v lednu sleduje Český statis−
tický úřad již dvacet let.
„Stejně jako vloni se i na začátku
letošního roku narodilo nejvíce
Elišek a Jakubů. Není to žádné pře−
kvapení, Eliška zvítězila už popáté za
sebou, Jakuba sesadil z pomyslné−
ho trůnu za posledních osm let jen
jednou Jan. Na dalších předních
místech pak byly Anna a Adéla,
u chlapců Jan a Tomáš,“ hodnotí
výsledky Marek Rojíček, předseda
Českého statistického úřadu. Adéla
se do první trojky vrátila po sedmi

letech, Tomáš po dvouleté absenci.
V případě předávání jmen rodičů
dětem jsou Češi konzervativní.
U chlapců se jméno přitom dědí vý−
razně častěji než u dívek, a to v 16 %
případů oproti 4 %. S tím souvisí
i větší kreativita u dívčích jmen, kte−
rá je patrná při dlouhodobém pohle−
du na první dvacítku. Od ledna 1999
se v ní vystřídalo 28 chlapeckých
a 37 dívčích jmen. Letošním nováč−

kem je Rozálie, která se mezi dvace−
ti nejpopulárnějšími jmény objevila
poprvé. Nejlepší výsledky v historii
se letos podařily Amálii (9. místo)
a Julii (10. místo). U chlapců může
být spokojen Antonín na 15. místě,
i pro něj je to rekordní pozice. Nej−
větší návrat letos zažil Martin, který
skončil na 9. místě. Na začátku tisí−
ciletí byl velmi oblíbený, když se
umístil 6krát za sebou čtvrtý, ovšem
v lednu 2006 první desítku nadlouho
opustil. Vrátil se do ní až letos.
„Rodiče dali svým potomkům ně−
kolik zajímavých a neobvyklých jmen.
Z dívčích bych uvedl Hátu, Lorelaj,
Sisi nebo Madonnu Miu. U chlap−
ců zaujme Heliodor, Atrey, Lionel
a Loki,“ doplňuje Tomáš Chrámecký
z odboru vnější komunikace ČSÚ.

Krajská hospodářská komora opět aktivně
žili giboni lar, kteří přivedli po−
stupně na svět čtyři mladé. V ro−
ce 2011 byli přivezeni dva sa−
mečkové gibona bělolícího
z Holandska. Sedmiletý Xian, ro−
dák z Hannoveru, přijel ze Zoo
Apenheul (specializovaná opičí
zoo) a tehdy devítiletý Young Lu
ze Safariparku Beekse Bergen,
kde se i narodil. Ten v Plzni zůs−
tal a později dostal partnerku
jménem Sikiang (Siki). První
mládě se jim narodilo 29.9.
2015. V Evropě je chová 36 zoo.

Hned dvě zajímavé akce připravila
Krajská hospodářská komora
v Plzni v rámci pravidelné busi−
ness snídaně. Ta první se týkala
připravovaných dopravních staveb
v Plzeňském kraji, o kterých pří−
tomné podnikatele informovali ře−
ditel plzeňské oblasti Ředitelství
silnic a dálnic Zdeněk Kuťák a jeho
náměstek Miroslav Blabol.
Konkrétně letos v červnu silničáři
začali s výstavbou silnice I/27 Plzeň,
Třemošenský rybník – Orlík, kterou
rozšíří na kapacitní čtyřpruhovou
směrově rozdělenou komunikaci,
čímž bude odstraněno jedno z nej−
větších rizik, kterým je střet proti−
jedoucích vozidel. Dojde tak ke zlep−

šení bezpečnosti a plynulosti silniční−
ho provozu. Směrem na Most dále
připravuje ŘSD tři obchvaty, hlavně
Kaznějova a Plas. Stomilionové stav−
by by měly začít v roce 2025.
Už příští rok by se mohlo začít
s přestavbou částí hlavního tahu
z Plzně na Klatovy. Silnice I/27 se
v úseku Šlovice – Přeštice přemění
na kapacitní čtyřpruhovou komunika−
ci, která vyřeší problematiku průcho−
du silnice I. třídy obcí Horní Lukavice.
Zároveň také dojde k odstranění ne−
hodového úseku v prostoru Vysoké.
Druhou, pro podnikatele neméně
zajímavou akcí, bylo setkání s práv−
níky advokátní kanceláře ŘANDA
HAVEL LEGAL, tentokrát na téma

Odpovědnost za škodu aneb za co
a v jakém rozsahu odpovídá za−
městnanec a za co zaměstnavatel.
Perfektní prezentace a závěrečný
malý kvíz a diskuse opět odhalily
důležitost a potřebnost znalostí v té−
to oblasti, což přítomní účastníci
velmi ocenili.
„Jsme si vědomi toho, že naši
členové potřebují být informování
o aktuálních tématech, která se jich
mohou dotýkat. Proto tyto business
snídaně pořádáme. Už teď máme
připraveny další okruhy témat, která
podnikatele skutečně zajímají,“
uvedla ředitelka Krajské hospo−
dářské komory Plzeňského kraje
Mgr. Radka Trylčová.

Giboni jsou známi svým po−
hybem – ručkováním, tzv. bra−
chiací. Skoky dlouhé 9 m jsou
pro ně hračkou. Giboni mají se−
dací mozoly, takže si na rozdíl
od lidoopů nemusejí stavět hníz−
da, ale noc tráví vsedě přitisknu−
ti ke kmeni stromu. Po zemi
chodí na zadních nohou a
rovnováhu udržují roztaženými
pažemi, prohnutými v loktech i
zápěstích. Dožívají se až 30 let.
Jsou monogamní, netvoří tlupy,
ale pouze rodiny, tvořené dospě−
lým párem a mláďaty.
8
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Začíná přestavba Prokopávky
Město Plzeň nechá kompletně pře−
stavět a zrevitalizovat městský
sportovní areál Prokopávka. Stav−
ba potrvá 20 měsíců a vyjde na
183 milionů korun bez DPH.
Zahrne rozsáhlou rekonstrukci tří
navzájem propojených budov uby−
tovny a tělocviční haly a nástavbu
dvou podlaží s plochou střechou.
V areálu vzniknou moderní restaura−
ce, recepce i pokoje ubytovny, kan−
celáře, šatny, prostory pro wellness,
sklady, společenská místnost a dal−
ší. Nebude chybět nová in−linová
dráha, nová malá tělocvična, parko−
viště, fotbalové hřiště a podobně.
„Jsem rád, že se z Prokopávky
stane skutečně moderní sportovně−
relaxační areál. Tímto krokem splní−
me přání mnoha Plzeňanů,
zejména občanů z Locho−
tína a Bolevce, kteří po
rekonstrukci tohoto komp−
lexu volali už dlouho,“
uvedl primátor města Plz−
ně Martin Baxa. Provozo−
vatelem spor tovního areá−
lu Prokopávka je od roku
2016 TJ Lokomotiva Pl−
zeň, projekt má na starost
Odbor správy infrastruktu−
ry Magistrátu města Plzně.
Podle prvního náměstka primá−
tora Romana Zarzyckého bude pro−
měna areálu a budov v něm komp−
lexní. „V ubytovně A zrekonstruu−
jeme všechna tři podlaží. V prvním
zrevitalizujeme restaurační zařízení
včetně zázemí restaurace, bude tam
recepce, kancelář a technické záze−
mí. Ve druhém budou pokoje, každý
s vlastním sociálním zázemím a dá−
le prostory pro wellness a masáže.
Ve třetím budou pouze pokoje
s vlastním sociálním zázemím.
10

Druhé a třetí podlaží bude vybaveno
společnou kuchyňkou a sklady
prádla. Budova dostane výtah,“ při−
blížil Roman Zarzycký.

Ubytovna B vznikne na
místě ubourané tribuny a bu−
de nastavena do úrovně třetí−
ho podlaží. V prvním podlaží
návštěvníci najdou převážně
šatny s umývárnami. Dále
tam budou sklady správce
sportoviště, sklady pro tělo−
cvičnu, recepce pro zázemí
sportoviště, šatny trenéra,
šatny a sprchy rozhodčích. Ve dru−
hém podlaží vzniknou tři kanceláře
pro sportoviště, technická místnost
vzduchotechniky, byt správce, šatny

s umývárnami pro sportoviště, spo−
lečenská místnost a VIP box s prů−
hledem na velké fotbalové hřiště
a průhledem do tělocvičny. Ve třetím
podlaží budou umístě−
ny jen pokoje uby−
tovny s vlastním so−
ciálním zázemím.
Budova tělocvičny zí−
ská nový plášť. Fotba−
lové hřiště s hrací plo−
chou 70 x 105 metrů

doplní čtyři střídačky, světelná ta−
bule zobrazující skóre a fotbalové
branky. „Součástí projektu je také
parkoviště pro 59 osobních auto−
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mobilů včetně sedmi míst pro oso−
by s omezenou schopností pohybu
a jednoho parkovacího stání pro
autobus. Počítá se s úpravou po−
vrchu příjezdové komunikace, vznik−
ne také nová malá jednopodlaž−
ní tělocvična o zastavěné ploše
471 metrů čtverečních a čtyři metry
široká in−linová dráha o délce 302
metrů. Zbudována bude také přístu−
pová ocelová rampa pro pěší v dél−
ce 122 metrů,“ uvedla Karolina Fric,
vedoucí magistrátního oddělení
sportovišť. Upraveno bude i okolí
areálu, jeho oplocení i technická
infrastruktura. Napojení objektu na
dopravní infrastrukturu se nezmění,
pro příjezd do areálu využije město
hlavní vjezdovou bránu z ulice
K Prokopávce a stávající asfaltovou
komunikaci.
Připravena je i druhá etapa pře−
stavby za zhruba 80 milionů korun.
Ta zahrnuje výstavbu nové dvou−
podlažní budovy letní restaurace,
víceúčelového hřiště s umělým
polyuretanovým povrchem o roz−
měru 45 x 25 metrů,
nového víceúčelového
hřiště obsahujícího
čtyři hrací plochy
s pískovým povrchem
pro beach volejbal
včetně nafukovací ha−
ly, dětského hřiště
včetně vybavení herní−
mi prvky, dvou antu−
kových kurtů pro tenis
a hřiště pro nohejbal,
pískového hřiště pro
plážovou kopanou,
dřevěné vyhlídkové věže. Dále bu−
dou provedeny dokončovací sadové
úpravy a dobudovány nové zpevně−
né plochy pro pěší kolem hřišť.
Plzeňský rozhled 11/2019

Ideální čas pro prodej
starých šperků!
Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko.
Místem, kde můžete udělat výraz−
nou radost své peněžence, je Zlatá
Banka. Garantuje výkup drahých ko−
vů v čele se zlatem za nejlepší ceny.
Přidává k tomu rovněž férové jedná−
ní a osobní přístup, díky němuž
se vaše transakce stane jedno−
duchou záležitostí.
Důkazem budiž slova bývalé
zákaznice paní Čížkové: „Měla
jsem několik starých prstenů
po prarodičích, ale rozhodně

jsem je nechtěla prodat pod
cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, nabídli
mi přes 12 tisíc korun, za které jsem
nakoupila dárky pro své blézké
a ještě mi zbylo.“

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi po celém světě. Na růst ce−
ny zlata má velký vliv mimo jiné
i aktuální politicko−ekonomická situ−
ace v Evropě a Evropské Unii, která

mu nyní přímo nahrává. Za své
šperky, přívěšky, mince, hodinky
apod. dostanete zaplaceno okamži−
tě, v hotovosti, dle aktuálního kurzu
světové burzy, a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku.
Neváhejte tedy a přijďte se o kva−
litách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Vzpomínkově po stopách
Železné opony
Tento rok se celou Českou re−
publikou nese námět 30. výro−
čí pádu komunistického reži−
mu, kdy se po sametové revo−
luci Československo dostalo
mezi svobodné demokratické
země.
Na akce tematicky zaměře−
ných k těmto oslavám srdečně
zve Plzeňský kraj. V sobotu
9. listopadu se koná v Železné
a Bavorské Rudě akce nesoucí
název Vlakem s nostalgií na
hranice. Vypravený dobový vlak
Brejlovec s historickými vago−
ny odjede z Hlavního nádraží
v Plzni. Ve vlaku budou prodá−
vány původní jízdenky a příto−
men bude i dobový průvodčí
a proběhne kontrola jízdních
dokladů, pasová a celní pro−

hlídka – pašování zboží jen na
vlastní nebezpečí!
Druhou listopadovou akcí je
Přestřižení „železné opony“
v obci Železná. Ta se uskuteční
23. listopadu v prostoru bývalé
vojenské roty Pohraniční stráže.
V rámci programu bude možné
navštívit prostor prohlídka
instalovaných výstav, komento−
vaná 15ti kilometrová pro−
cházka na Pleš s pracovníkem
CHKO, dozvědět se o systému
„krytí“ na hranicích a životě
v pohraničním pásmu do roku
1989 nebo absolvovat komen−
tovanou prohlídku Pleše včetně
historie místa i zániku obce.
Podrobné informace k akcím
naleznete na webovém portálu

www.turisturaj.cz .

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.

Dotazníky kvůli kompostérům
Zastupitelstvo města schválilo,
aby rokycanská radnice podala žá−
dost o dotaci na pořízení domácích
kompostérů pro obyvatele města.
Pro zpracování žádosti je nutné
zjistit zájem obyvatel, proto vznikl
jednoduchý dotazník. Ten najdou zá−
jemci na webových stránkách města,
kde ho můžou rovnou vyplnit a ode−
slat. Vytištěné dotazníky jsou k dispo−
zici v Informačním centru, kde je
Plzeňský rozhled 11/2019

možné odevzdávat je až do 17. lis−
topadu. Zájemci si mohou dotazník
také naskenovat a poslat jej na adre−
su: gsimova@rokycany.cz.
Pokud se podaří získat dotaci,
která pokryje 85 % nákladů na po−
řízení kompostérů, budou je mít
domácnosti zapůjčené po dobu pěti
let. Po uplynutí této doby pak pře−
jdou z vlastnictví města do majetku
obyvatel.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Třicet let od listopadové revoluce
Letos si připomínáme kulaté výročí Dnes je povětšinou listopad 1989
tří desítek let, které uplynuly od lis− spojován až s událostmi na Národní
topadu 1989. Pro moji generaci to třídě v Praze. Bezpochyby to byl
byl a dodnes je zásadní předěl v na− spouštěč demontáže komunistického
šich životech. Od té do−
režimu. Významnou úlo−
by dělíme životní exis−
hu v listopadu 1989 seh−
tenci na dobu komunis−
ráli vedle studentů také
tického režimu a dobu
herci. Známé a oblíbené
svobody a demokracie.
osobnosti se postavily za
Proto si dovolím k to−
požadavky studentů. Mé−
muto výročí připojit ta−
ně se ale připomíná, že
ké několik svých osob−
ještě předtím v říjnu 1989
ních postřehů.
na svém zájezdě v západ−
Třicet let je již dlouhá
ním Německu se na pro−
doba. Koneckonců ve
test proti perzekuci těch,
Ing. Vladislav Vilímec kteří podepsali prohlášení
svých 56 letech jsem
prožil delší část života v podmínkách připravené Chartou 77 „Několik vět“,
svobody a demokracie. Generace rozhodl tehdejší šéfdirigent České fil−
mých rodičů naproti tomu zažila s vý− harmonie Václav Neumann přerušit
jimkou dvou desetiletí celý svůj život jakoukoliv spolupráci s tehdejší prore−
v totalitním režimu. Po 68. roce byla žimní Československou televizí i roz−
fakticky tato generace většinově smí− hlasem. Na jeho stranu se přidala
řena s tím, že se změny nedožije. drtivá většina členů tohoto orches−
Policejní stát všechno ovládal. Bez něj tru. V listopadu pak události rychle
nebylo možné odcestovat do západ− akcelerovaly, neexistoval žádný inter−
ních zemí, bez politicky nezávadného net nebo sociální sítě. Venkov byl
životopisu rodičů nebylo většinou odkázán pouze na Hlas Ameriky, rádio
možné ani studovat. Ve státních úřa− Svobodná Evropa a v západních Če−
dech, ale i státních podnicích (jiné ne− chách i na německou televizi. V těch
existovaly) byli nuceni lidé k podpisu prvních dnech po 17. listopadu se ko−
souhlasných stanovisek k pobytu munisté zdaleka nevzdávali pokušení
okupantů na našem území.
svoji moc udržet za každou cenu.

Pamatuji si, že byla obava z nasaze−
ní armády i Lidových milicí. Na
Václavském náměstí sice demonstro−
valy statisíce lidí, ale ve venkovských
oblastech byla situace odlišná.
Především ve státních podnicích se
snažili komunisté situaci zvrátit. Je
proto na místě vzpomenout přede−
vším těch, kteří prokázali odvahu
a osobní statečnost ještě před 24. lis−
topadem. Postavit se proti estébácké
mašinérii vyžadovalo i v době de−
monstrací na Václavském náměstí
kus odvahy s rizikem, že taková akti−
vita bude tvrdě potrestána. Naštěstí
se stateční lidé našli také v menších
městech a obcích.
V Domažlicích byl jedním z těch prv−
ních Hynek Faschingbauer. Osobně
považuji za mimořádný dar historie, že
jsem u toho mohl také aktivně být. Byl
jsem tehdy zaměstnán v podniku
Elitex Kdyně. Příslušníci Lidových
milicí vydávali rozhořčená prohlášení
a aktivně ujišťovali o připravenosti
k plnění svých „povinností“. Vůbec si
nepřipouštěli konec komunistického
režimu. Situace se změnila až odstou−
pením tehdejších členů předsednictva
ÚV KSČ. Komunisté si uvědomili ne−
udržitelnost svého mocenského po−
stavení a začali ustupovat. Na venko−

vě se až do generální stávky ten revo−
luční kvas odehrával často za drama−
tických okolností na mnohých jedná−
ních s komunistickými představiteli
vedení jednotlivých podniků. Zpočátku
nebylo vůbec jednoduché získat větši−
nu pro aktivní podporu studentských
požadavků. Osobně jsem si to prožil.
V sobotu 25. listopadu se pak konala
slavná mše v chrámu sv. Víta, kde
devadesátiletý kardinál František To−
mášek pohnutým hlasem prohlásil, že
katolická církev i on sám stojí na stra−
ně národa. Pro mě to byl nezapome−
nutelný zážitek. Listopad 1989 jsem
vlastně vůbec neměl čas zažít v televi−
zi. Jsem přesvědčen, že šanci, která
nám listopadem 1989 vznikla, jsme
nepropásli. Mnohé věci se pravda
mohly odehrát jinak. Byli jsme často
politicky naivní a nezkušení. Dnes žije−
me ve svobodě a nikdo zvenčí nám ji
neupírá. O stav naší demokracie však
musíme neustále pečovat. V posled−
ních letech se ale opět vrací jakýsi po−
litický pragmatismus a začíná vítězit
nad hodnotami, které se staly oním
étosem, odkazem a dědictvím Listo−
padu 1989. Dnešní komunisté, i přes
stále hubenější volební výsledky, fak−
ticky drží současnou vládu u moci.
Od premiéra slýcháme, že je vlastně
jedno, s kým tvoří koalici. S takovým
přístupem bychom se neměli smířit.
Ing. Vladislav Vilímec,
senátor Parlamentu ČR

Dostavba univerzitního kampusu zahájena
Poklepáním na základní kámen by−
la oficiálně zahájena druhá etapa
výstavby Univerzitního medicín−
ského centra (UniMeC). Po dokon−
čení kampusu získá plzeňská lé−
kařská fakulta po více než 75 le−
tech sídlo, které je naprojektováno
přímo pro moderní výuku všeobec−
ného a zubního lékařství.
„V těsném sousedství Fakultní ne−
mocnice Plzeň vyrůstá moderní
kampus, který vytvoří na jednom
místě kompletní zázemí pro výuku
budoucích lékařů i výzkum a nahradí
tak dosavadní nevyhovující prosto−
ry, rozptýlené v různých částech
města,“ říká děkan fakulty prof.
Jindřich Fínek. Výstavba hlavní bu−
dovy kampusu UniMeC bude do−
končena v roce 2022.
Budování začalo první etapou
v roce 2012. Do roku 2014 pak na
adrese alej Svobody vyrostly tři no−
vé objekty – sídlo pro pět teoretic−
kých ústavů fakulty a dvě budovy
Biomedicínského centra, které se
věnuje primárně výzkumu. V roce
2016 bylo budování hlavní budovy
dokončeno výstavbou posluchárny
12

sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu
tělesné výchovy, který jako jediný i po
dokončení aktuální II. etapy zůstane
umístěn mimo nový kampus.
Vybudování Univerzitního medi−
cínského centra se stalo nezbytností
i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu
studentů. V souladu s nařízením vlá−
dy přijala letos Lékařská fakulta
v Plzni na obor Všeobecné lékařství
v češtině na 300 studentů, což je
o 50 více než vloni. Dalších více než

pro 200 osob. První etapa výstavby
UniMeC zahrnovala investice do bu−
dov a přístrojů ve výši 462 mil Kč.
Dnes zahájená druhá etapa si vyžá−
dá téměř 1500 mil Kč. „Pro financo−
vání druhé etapy získala fakulta pod−
poru z Operačního programu Vý−
zkum, vývoj a vzdělávání a letos
v srpnu byla na základě výsled−
ků výběrového řízení podepsána
smlouva se zhotovitelem stavby,“
sdělila proděkanka fakulty pro rozvoj
a vnější vztahy, doc. MUDr. Dana
Müllerová, Ph.D.

Uvnitř hlavní budovy, jejíž
výstavba byla právě zaháje−
na, vzniknou 3 posluchárny,
23 praktikáren a seminár−
ních místností, 5 vyšetřoven
a ambulancí, 29 laboratoří,
simulační centrum, dále
studovny, pracovny, šatny
nebo garáže. Do nového kampusu
se přesune i děkanát, knihovna,
vznikne tu menza a další zázemí
pro studenty a pedagogy. V budouc−
nu je uvažováno ještě s třetí etapou
výstavby UniMeC. Tou by měla být

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

40 studentů nastupuje na obor
Zubní lékařství. Navýšený počet
uchazečů plánuje fakulta přijímat
i v dalších letech. V současné době
studuje v Plzni na 2000 budoucích
lékařů, z toho je na 500 cizinců.
Plzeňský rozhled 11/2019

Plzeňský rozhled 11/2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Muzikál na ledě Popelka se během vánočního
turné zastaví v plzeňské LOGSPEED CZ Areně
Světově unikátní muzikál na ledě
Popelka s Pepou Vojtkem, Danou
Morávkovou, Vlastimilem Hara−
pesem a Renátou Podlipskou
můžete vidět v plzeňské LOG−
SPEED CZ Areně 30. listopadu od
17.30 hodin.
Představení Jindřicha Šimka,
Petra Maláska a Václava Kopty je
překrásným divadlem, muzikálem
s nádhernou hudbou i krasobruslař−
skou show plnou evropských hvězd.
Hlasy Popelce a Princi propůjčili
Lucie Bílá a Ondřej Ruml, v hlavních
krasobruslařských rolích Popelky
a Prince se představí Anastasia
Martysheva, juniorská vicemistryně
světa, a ruský reprezentant Kon−
stantin Gavrin. Tento profesionální
ruský pár předvádí na ledě v doko−
nalé symbióze ty nejnáročnější zve−
dané figury. „V porovnání s jinými
světovými show na ledě máme
mnohem větší kluziště, krasobrusla−
ři tak mají prostor i pro ty nejobtíž−
nější sólové, párové a akrobatické
prvky.“, vysvětluje Radka Kovaří−
ková, mistryně světa v krasobrusle−
ní a supervizorka krasobruslařské

macechu hraju už devátý rok a po−
řád mě to baví. Popelku hrozně se−
kýruju, tohle udělej, támhleto udělej,
to přines, až je mi jí opravdu líto.

sekce Popelky, a dodává: „Záleží mi
na tom, aby úroveň krasobruslení
byla co nejvyšší, proto sportovce
pečlivě vybíráme nejen po celé
Evropě, ale i v zámoří. Popelka není
show s maskoty ani lední revue, na−
ši krasobruslaři patří k evropské
špičce a mají také hereckou průpra−
vu.“ V roli macechy vystoupí zpě−
vačka a pedagožka Renáta Pod−
lipská, která pochází z Plzně: „Zlou

Představení je nádherné, moje už
docela velké děti se přijdou podívat i
letos.“
Muzikál na ledě Popelka se ode−
hrává současně na ledové ploše
a působivém variabilním jevišti s fil−
movou projekcí. Hvězdné herecké
obsazení, excelentní krasobruslař−
ské výkony, náročná akrobatická
čísla, speciální světelná kompozice,
300 dobových kostýmů, kouzla
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a spousta dalších efektů vás přene−
sou do světa pohádkové fantazie.
„Na Popelce je úžasné, že jsou
všechny složky v symbióze – he−
recká, pěvecká, taneční
i krasobruslařská.“, říká
Jindřich Šimek, autor
a režisér muzikálu na ledě
Popelka. „Příběh Popelky
známe všichni z filmové−
ho zpracování, ale mé
umělecké pojetí a ztvár−
nění příběhu na ledové
ploše nabízí zcela novou
dimenzi, je to prostě
nádherná podívaná. Těší
mě, že má naše zpraco−
vání takový úspěch, že
Popelka jako muzikál na
ledě diváky baví.“
Nádhernou hudbu složil
Petr Malásek, skvělé pís−
ňové texty napsal Václav
Kopta, velkolepou scénu navrhl Petr
Hloušek a překrásné dobové kostý−
my Roman Šolc. Úžasnou choreo−
grafii společně vytvořily Jana Hübler
a Radka Kovaříková, mistryně světa
v krasobruslení, která je zároveň
super vizorkou krasobruslařské sek−
ce. Soundtrack k muzikálu na ledě
Popelka získal Zlatou desku Su−
praphonu. Muzikál na ledě Popelka
už vidělo přes 800 000 diváků ve

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

čtyřech evropských zemích, další
zahraniční turné je naplánováno
na příští rok.
Předprodej vstupenek do LOG−
SPEED CZ Areny probíhá v síti
Sazka Ticket a Ticketportál, ceny

vstupenek jsou od 750,− Kč. Děti
s platícím dospělým sedící na klíně
mají do 6 let vstup zdarma.
Přijďte si připomenout,
že láska je nad všechna kouzla!

www.popelkanalede.cz
Plzeňský rozhled 11/2019

POSLEDNÍ MINUTY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
1. Října v 8:00 hod. bylo spuštěno
v Plzeňském kraji podávání žádostí
na příspěvek pro likvidaci starého
kotle emisní třídy 1 nebo 2. Tyto
kotle nebude možno po roce 2021
nadále provozovat. Nejvyšší částky
a to až 127500 Kč
je poskytováno na
instalaci tepelného
čerpadla.
Přitom podmínky
jsou stanoveny tak,
že na tyto dotace
může žádat majitel
jakéhokoliv rodin−
ného domu. Zde je
hlavní rozdíl o proti
dotačnímu progra−
mu „Zelená úsporám“. U kotlíko−
vých dotací dům nemusí splňovat
předepsanou kvalitu stavebních
konstrukcí, takže zateplení
RD se provádět nemusí.
Přesto, že finanční částka
na poskytnutí dotace je
v Plzeňském kraji rozdělena,
v těchto dnech ještě nadále
Krajský úřad Plzeňského
kraje žádosti o podporu při−
jímá. Nynější žádosti jsou
registrovány v „zásobníku“
a čeká se doplňující finanční
podpora.

Plzeňský rozhled 11/2019

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka a žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo prostě více
využívat, tím zlevnila výroba a tento
způsob vytápění se nyní stává velmi
rozšířený.
Jak vlastně te−
pelné čerpad−
lo funguje?
Tepelné čer−
padlo dokáže
přečerpávat
energii z vněj−
šího prostředí
do vytápěného
prostoru a to
i při velmi níz−
kých teplotách.
To znamená i při mra−
zu například – 20°C tepelným čer−
padlem se váš RD vytopí na požado−
vanou teplotu. Vše je po−
staveno na principu „vý−
paru“ a „kondenzace“.
Pracovní látka, nebo−li
chladivo se dokáže vypa−
řovat vně vašeho domu
i při mrazivých teplotách.
Pomocí kompresoru se
zkapalní a ve výměníku
odevzdává uvolněné kon−
denzační teplo do otop−
ného systému. To zna−

mená do podla−
hového vytápění
nebo radiátorů.
Předešlé věty platí
pro dnes nejrozšíře−
nější druh tepel−
ného čerpadla,
což je systém
vzduch–voda.
Jaká tepelná
čerpadla u této
technologie pre−
ferujeme?
Velmi často instalujeme te−
pelná čerpadla značky Carrier.
Tato značka je průkopníkem
a dodnes světovým lídrem
v oboru chladírenské techniky.
Jednoduché a přitom účinné
ovládání vám zabezpečí držet nasta−
venou teplotu v toleranci jedné dese−
tiny stupně. Volba teploty je manuál−
ní, nebo automatická dle nastavené−
ho programu. Nastavení nemusíte
provádět dle návodu, vše vám dle va−
šich požadavků sami zadáme, pří−
padně na dálku provedeme korekci.
Druhou nejčastěji montovanou
značkou je Panasonic. Stálý výkon
až do −15°C a patentovaný systém
odtávání vnější jednotky jsou největ−
šími přednostmi těchto tepelných
čerpadel.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Energii můžeme získávat i ze
země a to z vrtů nebo zemního
kolektoru. V těchto případech
upřednostňujeme tepelná čerpadla
značky NIBE.
Nově dodáváme tepelná čer−
padla značky VIESSMANN, pře−
devším výrobní řadu s extremně ti−
chým provozem.

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

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

SMART (chytré) vytápění.
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Nebezpečí číhá na děti v kyberprostoru
Vzhledem k nárůstu případů spole−
čensky škodlivých jednání v kyber−
prostoru, kterými jsou nejčastěji
ohroženy děti a mladiství, připravil
magistrátní odbor bezpečnosti,
prevence kriminality a krizového
řízení společně s neziskovou orga−
nizací Point14 a Týmem pro mlá−
dež Plzeň – město projekt Realita
kybersvěta.
Jeho smyslem je zážitkovou
a interaktivní formou zvýšit povědo−
mí dospělých o závaž−
nosti společensky škodli−
vých jednání spojených
s kyberprostorem.
„Rodiče si bohužel
často neuvědomují zá−
važnost jednání svých
dětí v kyberprostoru, kte−
ré s sebou nese mnoho
nástrah a nebezpečí. Je
důležité přiblížit dospě−
lým možné nástrahy, kte−
ré moderní doba infor−
mačních technologií při−
náší. Porozuměním souvislostem,
pocitům a důvodům konkrétního
jednání dětí v prostředí sociálních
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sítí může rodič včas zasáhnout
a předcházet tak tragickým událos−
tem, které jsou s kyberšikanou
a dalším společensky škodlivým
jednáním spojeny,“ řekl radní pro
oblast bezpečnosti města Plzně
Martin Zrzavecký.
„Prostředí kybersvěta má dnes už
svou vlastní terminologii, která se
neustále vyvíjí. Proto jsme už v rám−
ci propagace projektu připravili
kampaň, která seznamuje širokou

veřejnost s některými stěžejními
tématy, jež souvisí především s ky−
beršikanou. Krátká videa, která

město Plzeň sdílí na
svém facebookovém
(Plzeň – oficiální stránky
města) a instagramo−
vém (plzen.eu) profilu
názorně vysvětlují ne−
bezpečné jevy, se který−
mi se děti i dospělí mo−
hou v kyberprostoru set−
kat,“ vysvětlil vedoucí
magistrátního odboru bezpečnosti,
prevence kriminality a krizového
řízení Aleš Průša.
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Projekt zahrnuje tři hlavní aktivity
– sociálně preventivní výstavu,
divadelní představení a edukativní
interaktivní seminář, které na sebe
budou vzájemně navazovat. Diva−
delní představení divákům ukáže,
jak si typická současná rodina do−
káže či nedokáže poradit s kyber−
šikanou jednoho ze svých členů.
Následný seminář pak pomůže
návštěvníkům toto téma vstřebat
a zpracovat, prostor bude samo−
zřejmě i na dotazy.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Dvorana slávy se opět rozrostla
O nejlepší kroniku
kraje
Kraj vyhlásil soutěž O nejlepší kro−
niku Plzeňského kraje, která je ur−
čena pro obce na území kraje.
Pořádáním soutěže chce kraj oce−
nit náročnou a záslužnou práci
obecních kronikářů, umožnit jim
setkání nad nejlepšími kronikami
a získat nové zkušenosti.
Ve srovnání s minulým roční−
kem byla na základě připomínek
kronikářů a metodiků přidaná sa−
mostatná kategorie pro elektronic−
ky vedené kroniky. V letošním ro−
ce budou hodnoceny zápisy do
kroniky z let 2016, 2017 a 2018,
do kroniky musí být zapsány
všechny tři soutěžní roky. Nejlepší
kroniky bude vybírat odborná
porota. Vítězné kroniky budou
finančně ohodnoceny v každé
kategorii první tři místa: 1. místo:
20 tisíc Kč, za 2. místo: 10 tisíc Kč,
za 3. místo: 5 tisíc Kč.
Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže proběhne 28. listopadu
2019 v Měšťanské besedě.

Kraj pomůže
nemocnici v Sýrii
Darováním nepotřebného majetku
pomůže Plzeňský kraj vybavit
zařízení nemocnice al Houda
v Damašku v Sýrii. S žádostí o po−
moc byla oslovena nemocnice
v Domažlicích, na kterou se obrá−
tila organizace ČISTÁ PŘÍRODA
VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Ta
v rámci své humanitární činnosti
organizuje projekt, jehož cílem je
vybavit Nemocnici al Houda,
Al−Sbeina area, v Damašku ve vál−
kou poničené Sýrii základním za−
řízením a materiálem a umožnit
základní lékařskou péči.
„Al Houda je jediná nemocnice
obsluhující zemědělskou oblast
Damašku a jeho jižní přilehlé
části. Pomáhá lidem z nízkých so−
ciálních poměrů. Nemocnice je
soukromá, a tedy nezávislá na
politické situaci. Extrémistické
islámské skupiny zcela rozebraly
a odcizily vybavení nemocnice.
Majetek, který byl vytipován jako
vhodný pro tyto účely, byl již vy−
řazen z evidence. Jedná se o čtyři
lůžka včetně antidekubitních
matrací,“ uvedla radní kraje
Milena Stárková.
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Pojedenácté se v malém sále
Měšťanské besedy v Plzni otevře−
la Dvorana slávy Plzeňského kraje,
aby do ní vstoupily další tři vý−
znamné osobnosti regionu v obla−
sti podnikání, umění a sportu.
Manažer a jeden z nejznámějších
sládků Václav Berka, přední český
filmový režisér Jaroslav Soukup,
jehož nejúspěšnější filmy i seriál
se odehrávají v Plzni či na Šumavě
a dlouholetá prvoligová hráčka
a trenérka házené Libuše Škvařilová,
to je trojice osobností, kterou letos
uvedl hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard do jedenáctého
ročníku Dvorany slávy. Tyto osob−
nosti převzaly z rukou hejtmana
pamětní list a charakteristický ká−
men – achát.

Všichni se narodili nebo jsou
spjati s Plzeňským krajem a svou
pracovitostí, houževnatostí, profe−
sionalitou, ale i morálními a lidskými

vlastnostmi překračují jeho hranice.
Do Dvorany slávy vstoupilo dosud
40 osobností.

Do školy je vozí obecní autobus
Dotaci ve výši jednoho milionu ko−
run pro obec Velhartice navrhuje
krajská rada na částečné pokrytí
nákladů na pořízení malého auto−
busu pro školní dopravu dětí.
Obec je zřizovatelem Základní
školy a mateřské školy Velhartice,
jejíž funkčnost a provozuschopnost
se snaží udržet i za cenu zvýšených
doplatků na chybějící žáky.
Tyto výdaje jsou pro obec zatě−
žující, a proto motivuje rodiče, aby
nedávali své děti do jiných „měst−
ských škol“ v okolí. Bezplatná ky−
vadlová doprava žáků obecním
autobusem tady funguje už od roku

2006. Ve spolupráci se sousední
obcí Hlavňovice jsou sváženy děti
pro 1.–3. ročník do ZŠ a MŠ
Hlavňovice, pro 4.–9. ročník do ZŠ
a MŠ Velhartice nejen z územní
působnosti těchto obcí, ale i ze šir−
šího okolí (např. z územní působ−
nosti zaniklé školy v Petrovicích,
z Hartmanic, Malonic, Jindřichovic,
Stříteže apod.).
„Mnohé děti totiž bydlí doslova
na samotách, odkud se nemohou
dostat jiným způsobem. Navíc
v loňském roce dosloužil Velhar −
tickým stávající používaný autobus
IVECO DAILY, proto byla obec nu−

cena pořídit nový autobus,“ upo−
zornil náměstek hejtmana pro do−
pravu Pavel Čížek.
Z výběrového řízení vyšlo nejlépe
vozidlo IVECO DYPARRO, jehož po−
řizovací hodnota činí 3 012 900 Kč
s DPH. Kapacita tohoto autobusu
(33 přepravovaných osob) zpravidla
bývá plně využívána. Denně je
obslouženo cca 100 dětí školního
i předškolního věku. Doprava osob
se řídí platným přepravním řádem,
děti vystupující z autobusu jsou od−
váděny do školy a školky pedago−
gickým dozorem, aby byla maximál−
ně zajištěna jejich bezpečnost.

Děti mají nové herní sestavy
Třetí plzeňský obvod nechal odst−
ranit oblíbenou, ale již zcela nevy−
hovující herní sestavu v Puškinově
ulici. Nyní již opět mohou maminky
se svými dětmi navštěvovat
oblíbené místo k hraní, neboť
zde na ně čeká zcela nová
a bezpečná sestava.
„Jde nám především o bez−
pečnost dětí, proto dětská
hřiště každý týden osobně
kontrolují pověření pracovníci
našeho úřadu. Při poslední re−
vizi tohoto hřiště odborná kon−
trola doporučila odstranit herní
prvky, a proto jsem rád, že
jsme svůj slib splnili a za dobu
dvou měsíců se nám podařilo

sehnat, objednat a nainstalovat
v Puškinově ulici novou sestavu.
Doufám, že herní sestava „Závodník“
se dětem bude líbit“, informuje David
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Procházka, starosta
plzeňského centrál−
ního obvodu.
Nejenom děti v Puškinově ulici,
ale i jejich kamarádi v Lábkově
ulici se dočkali příjemné změny.
I zde, místo vyřazené a nevyhovují−
cí sestavy, nechal
obvod nainstalovat
novou se skluzem
a houpačkou. Kro−
mě herních sestav
tady ještě pro mi−
lovníky streetballu
nechali doplnit ko−
še na víceúčelo−
vých hřištích v Hey−
rovského ulici na
Borech a v ulici Na
Okraji v Předních
Skvrňanech.
Plzeňský rozhled 11/2019
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EDUbus
baví školáky
Stovky školáků z Rokycan
i okolí se v posledních dnech
vystřídaly v EDUbusu, v mobil−
ní polytechnické laboratoři, kte−

rá nabízí řadu programů poly−
technického vzdělávání. Děti si
v něm zkoušejí třeba práci s ro−
boty, zažijí chemickou show
nebo hrátky s elektřinou. Čekají
je technické stavebnice nebo
suchý led, poznají alternativní
zdroje energie, nebo také zjistí,
jak pracuje převodovka či laser.
EDUbus od 1. října bavil ško−
láky ve Zbirohu, Cheznovicích,
Veselé, Kařezu, Holoubkově,
Stupně a Mýtu, v Rokycanech
se lektoři věnovali žákům ze zá−
kladních škol Jižní předměstí
a T. G. Masaryka. V minulých
dnech zamířil ještě do Strašic
a pak se znovu vrátí do Rokycan
za dětmi ze školy v ulici Míru.

Pro politické vězně
Finanční dar ve výši 5 tisíc ko−
run obdrží vybraní bývalí po−
litičtí vězni z Plzeňského kraje,
členové Sdružení osvobo ze −
ných politických vězňů a po−
zůstalých. Jednorázový fi −
nanční příspěvek obdrží 13 bý−
valých politických vězňů, věz−
něných v nacistických kon−
centračních táborech. Plzeň −
ský kraj je jeden z mála krajů,
který takto pomáhá bývalým
politickým vězňům.
20

V Besedě se bude číst a povídat
o komunistické éře
Dobu před sametovou revolucí
připomene nový cyklus pořadu
Dnes čtu já v Měšťanské besedě
v Plzni. V autorských čteních
představí výrazné osobnosti čes−
kého literárního světa své knihy,
vracející se do období uzavřených
hranic, studené války a komunis−
tické tyranie.
Jiří Padevět pomocí mozaiky situ−
ací odehrávajících se ve zlomových
okamžicích 20. století ukáže, že dě−
jiny tvoří obyčejní lidé. A Jan Novák
odkryje ságu rodiny Mašínů, která
prošla oběma světovými válkami
a oběma totalitními režimy 20. sto−
letí. Všechna čtení doprovodí pro−
jekce tematických filmů.

8. 11. 2019, 18:00
Dnes čtu já: Jiří Padevět

období naší historie, přičemž dobu
nacististické či komunistické tyranie
konfrontuje se současností. Dvoj−
násobný držitel ceny Magnesia
Litera v knize Ostny a oprátky vytvo−
řil mozaiku na první pohled absur−
dních situací odehrávajících se ve
zlomových okamžicích dějin 20.
století. V mikropříbězích ukazuje, že
strůjci i oběťmi dějin jsou obyčejní
lidé, potýkající se se svými slabost−
mi, životními stereotypy a předsta−
vami o budoucnosti.
Hořká komedie Jana Schmidta
Vracenky se odehrává v raných 50.
letech minulého století. Výjevy ze ži−
vota desetiletého pražského uličníka
skrze jeho naivní dětskou perspekti−
vu s nadsázkou zachycují éru první
komunistické pětiletky a počínají−
cích politických procesů.

Autorské čtení knihy
Ostny a oprátky a projekce filmu
Vracenky

13. 12. 2019, 18:00
Jan Novák: Zatím dobrý

Výrazná osobnost současného li−
terárního světa, spisovatel a publi−
cista Jiří Padevět, je známý nejen ja−
ko ředitel nakladatelství Akademia,
ale je vnímán také jako autorita, kte−
rá mapuje válečné a poválečné

Autorské čtení knihy Zatím dobrý
a projekce filmu Nedodržený slib
Kolínský rodák strávil část svého
života v emigraci v USA, kde debu−
toval povídkovou knihou Striptýz
Chicago. Jako scenárista spolupra−

coval na snímcích Valmont, Šeptej
nebo Báječná léta pod psa.
Románové zpracování kontroverz−
ního příběhu útěku skupiny kolem
bratří Mašínů přineslo Novákovi
ocenění Magnesia Litera 2005 za
nejlepší knihu roku. Román s podti−
tulem „Mašínovi a největší příběh
studené války“ je ságou jedné výji−
mečné rodiny, která prošla oběma
světovými válkami a oběma vra−
žednými totalitními režimy, které
střední Evropě uchystalo 20. stole−
tí. Je citlivým por trétem několika
mimořádných postav, od legionáře
a odbojáře Josefa Mašína až po
strhující příběh jeho synů, v němž
se pětice mladíků s pistolemi po−
staví dvacetitisícové ozbrojené
armá dě východoněmecké Volks −
polizei a třem z nich se podaří pro−
střílet do svobodného Západního
Berlína.
Filmové drama Jiřího Chlumského
Nedodržený slib vypráví skutečný
osud slovenského Žida Martina
Friedmanna za druhé světové války.
Talentovaný židovský fotbalista
z rozvětvené rodiny si zpočátku ne−
uvědomuje blížící se nacistické ne−
bezpečí a dobrovolně se vydává do
pracovního tábora v Seredi, kde mu
kamarád Fred zařídil místo ve fotba−
lovém týmu.

Pomáhat komunitám je v naší DNA!
Společnost Tesco spustila 7. kolo
úspěšného programu na podporu
dobročinných projektů „Vy rozho−
dujete, my pomáháme“. Až do ne−
děle 10. listopadu mohou nezisko−
vé organizace z celé České repub−
liky přihlásit své projekty. Celkem
Tesco rozdělí přes 5 milionů korun.
Unikátní grantový program Na−
dačního fondu Tesco již 3 roky pod−
poruje veřejně prospěšné projekty
neziskových a příspěvkových orga−
nizací. Grantová výzva se zaměřuje
na menší lokální projekty, které ak−
tivně přispívají k pozitivní změně
okolního prostředí a zlepšení kvality
života v ČR. V 6. kole programu za
Plzeň bodovala organizace Zdra−
votní klaun, která sice sídlí v Praze,
ale se svými projekty pomáhá po
celém Česku – soutěžila tedy za
všechny kraje v ČR. Získala 17 773
bodů a stala se tak absolutním vítě−
zem v Plzni.

„Za 6 kol bylo darováno více než
23 milionů korun na realizaci 1080
dobročinných projektů z celkových
3441 přihlášených organizací,“ říká
Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel
Tesco Stores ČR. I v 7. kole získá fi−
nanční podporu 270 projektů, které
se mohou hlásit do 90 regionů
v rámci celé České republiky podle
své působnosti.
Vítězné projekty se budou uchá−
zet o přízeň zákazníků od 20. ledna
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do 16. února ve všech prodejnách
Tesco. V rámci hlasování obdrží zá−
kazníci za každý nákup 1 žeton, kte−
rým mohou hlasovat pro svůj oblí−
bený projekt. Vítězné projekty získají
30 000 Kč. Projekty na druhém mís−
tě mohou počítat s podporou
16 000 korun, projekty na třetích
místech pak obdrží 10 000 korun.
Výsledky budou zveřejněny na we−
bových stránkách v týdnu od 2.
března 2020.
Plzeňský rozhled 11/2019
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V domě pro seniory
je sociální poradna
V objektu s nájemními byty pro
seniory v Prostřední ulici číslo
48 v Plzni na Nové Hospodě, který
spravuje městská organizace
Obytná zóna Sylván, za−
hájila v září provoz soci−
ální poradna. Pro zlep−
šení komfortu obyvatel
domu ji nechal v přízemí
vedle lékařské ordinace
vybu dovat magistrátní
bytový odbor. Sociální
pracovník tu bude příto−
men každý pátek od de−
víti do dvanácti hodin.
„Místní lidé budou moci s přítom−
ným odborníkem sdílet své starosti
a společně hledat jejich řešení.
Pomůže jim například se zajištěním
osobní péče, vyřízením různých so−
ciálních příspěvků i jiných žádostí,
poradí v oblasti financí a podobně,“
vysvětlil David Šlouf, radní města
Plzně pro oblast ekonomickou,
bytovou a nakládání s majetkem.
Na sociálního pracovníka se mo−
hou obyvatelé domu obracet i kvůli
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pomoci s vyřízením příspěvku na
péči a jiných sociálních dávek či
vyřízení průkazu osoby se zdra −
votním postižením. „Poradí jim ale

i s rodinným rozpočtem, sociálními
dávkami nebo nezvládnutými splát−
kami a dluhy. Společně se mohou
podívat také na nevýhodné smlou−
vy, které senioři případně pode −
psali, i dopisy a jiné písemnosti,
jimž starší spoluobčané často ne−
rozumí,“ doplnila Karolína Vodič−
ková, vedoucí oddělení sociální
práce a metodiky sociálního bydle−
ní Odboru sociálních služeb Ma −
gistrátu města Plzně.

Plzeňský rozhled 11/2019

l

Školství v 21. století l Školství v 21. století Školství v 21. století

JAK VYUČOVAT generaci Z?
Účastníci Konference hledali odpovědi
Jak zaujmout žáky generace Z,
která má nejjednodušší přístup
k informacím v celé dosavadní
historii lidstva? Jakou formou
jim sdělovat nové informace, aby
byli motivováni si je zapamato−
vat a dále s nimi pracovat? Na
takové otázky hledali učitelé zá−
kladních škol a didaktici zapoje−
ných univerzit společně odpově−

di v rámci konference „Kritická
místa kurikula pro generaci Z“.
Uspořádala ji Fakulta pedago−
gická Západočeské univerzity
(ZČU) v Plzni ve spolupráci s libe−
reckým science centrem a za
účastí zástupců dalších univerzit.
Konference upozornila na rozdíl
v pohledu na školní výuku mezi
generací Z a předchozími genera−

cemi. Učitelé se shodli, že klíčo−
vou roli u žáků generace Z hraje
motivace. Děti generace Z, které
už vyrostly s internetem a v sou−
časné době jsou žáky základních
a středních škol, se totiž na výuku
dívají jinak než generace před−
chozí.
„Když předložím problém, který
je zajímavý, velmi náročný a je

l

pro žáky výzvou, můžu se při−
rozeným způsobem dostat k to−
mu, jaké pojmy a znalosti pro je−
ho vyřešení potřebuji. K tomu je
ale nutná změna myšlení.
Největší změna oproti předcho−
zím generacím je v tom, že když
žáci nespatřují smysl v tom, co
dělají, tak nedělají nic. To je pro
učitele obrovská výzva,“ upozor−
ňuje Petr Knecht z Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v
Brně, který patnáct let vyučuje i
na základní škole. Má tudíž kon−
takt s prostředím akademickým i
vzdělávací praxí.

Soutěž Technika má zlaté dno zná vítěze
Devatenáct týmů tvořených vždy
dvěma žáky střední školy a dvě−
ma žáky partnerské základní
školy se opět sešlo v kinosále
Středního odborného učiliště
elektrotechnického Plzeň na sou−
těži Technika má zlaté dno 2019,
kterou letos vyhlásil Plzeňský kraj
posedmé.
Žáci také letos pracovali se sta−
vebnicemi Merkur a Boffin. Úkolem
soutěžních družstev bylo sestavení
třídící linky pro ping pongové míčky
na elektrický pohon s elektronickou
regulací. Na toto náročné zadání
měli účastníci časový limit 4 hodiny

náměstkyně hejtmana pro oblast
školství a cestovního ruchu Ivana
Bartošová, která společně se zá−
stupci krajského úřadu předávala
účastníkům soutěže ceny.
Kategorie Gymnázia
a maturitní obory:
1. místo VOŠ a SPŠ elektro−
technická Plzeň
2. místo Gymnázium Plzeň,
Mikulášské nám.
3. místo Gymnázium Tachov
a k dispozici jim byli tři odborní po−
radci a osmičlenný pomocný tým
složený z pedagogů a žáků SOU
elektrotechnického Plzeň.
„Každoročně nám naši studenti
a žáci základních škol dokazují, že
s technikou umí zacházet a že se
Plzeňský rozhled 11/2019

i s náročným úkolem, jaký pokaždé
dostanou, dokáží poprat. Právě tady
se ukazuje, že jako kraj máme talen−
tované děti. Zdůrazňuji také to, že si
velmi cením toho, že společně s pe−
dagogy si najdou čas na to, aby se
tomuto koníčku věnovali,“ uvedla

Kategorie Střední odborná
učiliště:
1. místo SPŠ dopravní Plzeň
2. místo Střední škola
Rokycany, Jeřabinová
3. místo SOU elektrotechnické
Plzeň

ŠKOLSTVÍ

Nejvyšší počet bodů v celkovém
pořadí škol a učilišť a také cenu
partnera akce získala VOŠ a SPŠ
elektrotechnická Plzeň.
Týmy žáků byly rozděleny do
dvou kategorií, a to gymnázia
a maturitní obory a zvlášť učební
obory. Na soutěž dohlížela hodno−
tící komise složená ze zástupců
Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Západočeské univerzity v Plzni
a Svazu průmyslu a dopravy. Ta
pak soutěžícím přidělila body
podle předem stanovených krité−
rií. Vítězové si z rukou zástupců
Plzeňského kraje jednotlivě pře −
vzali diplomy a poukázky na nákup
elektroniky v hodnotě 3 000 korun
(1. místo), 2 000 korun (2. místo)
a 1 000 korun (3. místo) a ostatní
pak dárkové tašky s upomínkovými
předměty.
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Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
NOVĚ OTEVŘENÝ OBOR:
41-51-H/01 Zemědělec – farmář
(se zaměřením na chov koní a hospodářských zvířat)
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník

Dvouletý obor vzdělání pro absolventy
tříletých oborů s maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání
I v letošním roce dále rozvíjíme spolupráci s firmou EvoBus Česká republika s.r.o.
(výrobce autobusů Mercedes). U technických oborů zajišťujeme společně možnost
absolvování odborné praxe a možnost získání stipendia až do výše 3 000,−Kč/ měsíc
ve školním roce.
Po získání výučního listu možnost zaměstnání ve firmě EvoBus Česká republika s.r.o.
Od ledna 2019 jsme „Centrem odborné přípravy ministerstva zemědělství“, díky
čemuž má škola zajištěnou tříletou finanční podporu na nákup učebních pomůcek
(zemědělské techniky) pro zemědělské obory.
K zemědělským oborům patří čtyřletý maturitní obor agropodnikání, tříletý učební obor
opravář zemědělských strojů a nový tříletý učební obor Zemědělec – farmář se zaměře−
ním na chov hospodářských zvířat a koní. Škola úzce spolupracuje se zemědělskými
podniky v regionu, z nichž některé žákům nabízejí motivační stipendia, a to nově i u maturitního oboru agropodnikání. „Možnost motivačního stipendia
se aktuálně našim žákům nabízí v Meclovské zemědělské a.s., ZOD Mrákov, ZEAS Puclice a.s., Druhé Poběžovické, a.s., Zemědělské akciové
společnosti Koloveč a u pana Štěpána Bečváře (farma Hyršov, Všeruby).
Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly skupin B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na normu ČSN EN ISO 9606,
praxi ve vlastním Mateřském centru, cukrářskou výrobu a školní penzion V Oboře, školní hospodářství v Horšově s vlastními pozemky, kde se
uskutečňují praxe žáků, ubytování ve vlastním domově mládeže.
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EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, která patří
do koncernu Daimler AG. V tuzemsku se nachází další dvě její
sesterské společnosti Mercedes−Benz Česká republika s.r.o.
a Mercedes−Benz Financial Services s.r.o.

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

Společnost EvoBus působí v České republice již přes 20 let. V letošním
roce se společnost rozšířila o nové výrobní haly, které disponují nejmo−
dernějšími výrobními technologiemi ve střední Evropě. Závod tak
neopouštějí jen jednotlivé segmenty konstrukcí značek Mercedes−Benz
a Setra, ale již celé skelety těchto zájezdových autobusů.
EvoBus Česká republika s.r.o. zaměstnává přes 700 zaměstnanců
různých profesí, a díky své expanzi nabízí mnoho nových pracovních
příležitostí. V nadcházejících dvou letech bude pokračovat v náboru
pracovníků napříč celou společností – například v oblasti technologie,
administrativy, logistiky, ale především svařování, skladového hospo−
dářství, nářezárny a další výroby.
EvoBus se snaží své zaměstnance rozvíjet nejen pomocí odborných
školení, ale i rekvalifikačních kurzů. Nové posily do týmu hledá i v řadách
studentů odborných škol, které podporuje již v období jejich studia.
Ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Horšovský Týn umož−
ňuje studentům v rámci programu „Podporujeme talenty“ vykonávat
praktickou část jejich výuky přímo v prostorách společnosti.
Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným dohledem pra−
covníků. Mohou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým a trub−
kovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sestavování jedno−
duchých dílů, svařování a práci s autogenem a mnoho dalšího.
Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konkurenceschop−
nost studentů na trhu práce a získání odborné praxe v mezinárodní
společnosti.
Studenti, kteří si zvolí praxi ve společnosti EvoBus Česká republika
s.r.o., získají nejen mnoho praktických dovedností, ale také finanční
podporu ve formě stipendia. Talentovaní studenti, kteří se ve společ−
nosti dobře osvědčí, mají možnost po ukončení studia získat stabilní
zaměstnání u perspektivní společnosti s nadstandardními podmínkami.
Plzeňský rozhled 11/2019
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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 2020/2021:
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.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Základní a mateřská škola
má novou nástavbu
Nová nástavba se třemi multi−
funkčními učebnami začala nově
sloužit žákům 7. základní a mateř−
ské školy v Brněnské ulici v Plzni
na Vinicích. Její vybudování za ví−
ce než 40 milionů korun trvalo
od počátku roku 2019 do konce
září. Multifunkční učebny budou
sloužit pro výuku zeměpisu, příro−
dopisu, chemie, fyziky a pracov−
ních činností.
„Nové učebny nám pomohou ne−
jen zkvalitnit výuku, ale v období
silných populačních ročníků vyřešit
i problém s nedostatkem prostoru.
Tyto učebny odpovídají modernímu
standardu a ilustrují žákům reálné
prostředí vědy, techniky a ruko−
něna o vnitřní žaluzie, okna v no−
vých třídách jsou vybavena stmíva−
cími roletami, ta na jižní fasádě jsou
stíněna pevným horizontálním slu−
nolamem. Na chodbách byla vy−
měněna původní dřevěná okna za

dělných prací. Na zdejší školu jsem
nastupovala před 25 lety, kdy byla
škola pouze prvostupňová a učilo se
zde 506 žáků ve 20 třídách a v jedné
přípravné třídě. V srpnu 2005 byla
ke škole připojena ještě mateřská
škola. Od školního roku 2005/2006
se 7. základní škola stala úplnou zá−
kladní školou s devíti ročníky. Chtěla
bych velmi poděkovat zřizovateli

okna plastová zasklená izolačním
sklem. Stávající přístavba šaten byla
barevně sladěna a byly provedeny
finální vrstvy fasády.
„Celkové náklady projektu jsou
43,29 milionu korun včetně vybavení
učeben, dotace Evropské unie ve vý−
ši více než 20 milionů korun byla po−
skytnuta na stavební práce. Nástavba
je realizována jako lehká, ocelová
nosná rámová konstrukce s opláště−
ním sendvičovými panely. Střecha
nové nástavby je jednoplášťová na
trapézovém plechu. Nedílnou sou−
částí stavby je i přístavba venkovního
výtahu s lehkou ocelovou prosklenou
větranou šachtou. Kromě učeben
a zázemí pro pedagogy bylo vybu−
dováno bezbariérové hygienické za−
řízení pro žáky,“ doplnil technický
náměstek primátora Pavel Šindelář.

školy, městu Plzni, za podporu, díky
které od vymezení projektového zá−
měru na podzim 2016 do začátku
stavby uplynulo pouze dva a čtvrt
roku. Samotná stavba trvala poté
necelých devět měsíců,“ vysvětlila
ředitelka 7. základní a mateřské ško−
ly Plzeň Blanka Hránková.
Stávající obvodové konstrukce
objektu jsou zatepleny. Okna dopl−

Se školou z Přimdy do světa
Mezinárodní projekty programu
Erasmus+ – partnerství škol
a vše, co byste o nich chtěli vědět,
najdete na výstavě, jejíž vernisáž
se uskuteční v úterý 12. listopadu
ve 14.00 hodin.
Jednou z důležitých součástí vzdě−
lávání na školách všech typů je mezi−
národní spolupráce dětí a mládeže.
Realizovat ji lze několika způsoby,
např. v rámci programů eTwinning či
Plzeňský rozhled 11/2019

Erasmus+, kde témata projektů mo−
hou být různorodá. Výstava nabízí
ukázku dvouleté mezinárodní spolu−
práce na projektech WATER (zaměře−
ný na vodu a přírodu našich regionů
vůbec) a EURAC (zaměřený na histo−
rii, přítomnost a budoucnost Evropy),
jichž se v letech 2017 – 2019 zú−
častnili žáci Základní školy v Přimdě.
Výstava potrvá v Muzeu Českého
lesa v Tachově až do 1. prosince.
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Studenti připravují recepty do soutěže Svačina roku
Hotelová škola Plzeň a Akademie
hotelnictví a cestovního ruchu
Plzeň−Skvrňany se účastní 7. roč−
níku kulinářské soutěže Svačina
roku Rio Mare.
Letos o postup do finále bojuje re−
kordních 47 škol z celé České re−
publiky. Celkem se soutěží o ceny
v hodnotě 45 000 Kč. Novinkou je roz−
šíření hlavních surovin o Rio Mare
makrely a sardinky. Do odborné poroty
usednou Mistr kuchař Vladimír Picka,
šéfkuchař Jiří Král a Vladislav Stuparič.

Do letošního ročníku celostátní
gastronomické soutěže Svačina roku
Rio Mare se přihlásilo rekordních 160
studentů z celkem 47 středních od−
borných škol se zaměřením na gas−
tronomii. Úkolem soutěžících je na−
vrhnout a připravit originální, rychlou
a chutnou svačinu pro děti, žáky nebo
studenty za použití rybích výrobků Rio
Mare. Všichni účastnící dostávají rybí
výrobky pro přípravu pokrmů zdarma.
Budoucí kuchaři a kuchařky sou−
těží o dárkové poukazy v hodnotě

20 000 Kč. Kuchař nejlepší Svačiny
získá poukaz v hodnotě 7 000 Kč,
autoři druhé a třetí nejlepší Svačiny
vyhrávají poukazy v hodnotě 5 000 Kč
a 3 000 Kč. Porota pořadatele udělí
„Zvláštní cenu Rio Mare“ s dárkovým
poukazem za 5 000 Kč. Svým hlaso−
váním na FB Rio Mare udělí široká
veřejnost poslední ocenění „Cenu ve−
řejnosti“. Navíc všechny školy, ze
kterých budou ocenění studenti, do−
stanou rybí produkty Rio Mare ve
stejných hodnotách.

Soutěž je rozdělena do dvou kol.
V prvním korespondenčním kole
musejí soutěžící poslat fotografie a po−
pis receptu do 8. listopadu. Ze všech
došlých receptů odborná porota vybe−
re 15 finalistů, kteří připraví své rybí
svačinky živě před porotou. Letošní fi−
nále se koná 4. prosince v pražských
Holešovicích v gastronomickém stu−
diu Chefparade+. Pořadatelem soutě−
že je společnost Bolton Czechia, která
je výhradním českým distributorem
rybích výrobků Rio Mare.

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář říká:

Rekonstrukcí naší budovy v Poštovní ul. v Sušici
podporujeme technickou vzdělanost dětí
Pane řediteli, každé takové rozhodnutí
má dvě stránky. Ta první je mít něja−
kou vizi a ta druhá, podstatná, jsou
peníze.
To máte naprostou pravdu. Ale když vy−
užijete nabídnuté možnosti, pak se věc
podaří. Rekonstrukci budovy v Poštov−
ní ulici v Sušici jsme provedli díky dvě−
ma projektům, které byly hrazeny z pe−
něz Evropské unie. Rozpočet byl na
částku 6 milionů korun. Za tyto peníze
jsme v prvním patře a v suterénu uděla−
li učebny pro celoživotní vzdělávání, za−
jistili bezbariérový přístup a zrekonstru−
ovali veškeré sociální zařízení.
Buďme konkrétní.
Máme čtyři nové učebny. Jedna je pro
technickou výuku dětí mateřských škol,
druhá pro technickou výuku žáků zá−
kladních škol, třetí je specializovaná na
výuku instalatérů a elektrikářů a čtvrtá
je zařízená ve stylu posluchárny a bude
sloužit pro další vzdělávání dospělých.

Mluvil jste o vizi. Ta naše je taková, že
chceme podpořit zájem o techniku už
u dětí v mateřských školách, dále pak
u žáků na základních školách a také při−

Kdy jste dostali tento nápad podpořit
technickou vzdělanost?
Jednak nás k tomu přivedla možnost
čerpat evropské peníze z dotačních

rozsahu a kvalitně. Na centrální úrovni
musí být jasně řečeno, zda chceme
technicky vzdělané lidi, nebo nechce−
me. Pokud je nechceme, pak matemati−

spět k vyšší technické vzdělanosti jak
mladých lidí, tak i té střední i starší ge−
nerace. Jsem rád, že už například v no−
vých třídách probíhá celá řada kroužků
pro mateřské školy i pro žáky základ−
ních škol.

titulů, které s tím počítají a pak tu byl
samotný zájem ze strany mateřských
škol a základních škol. Je zde i další
věc, která se odvíjí přímo z našich
vlastních zkušeností. Stále více zjišťu−
jeme nezájem ze strany mladých lidí
o technické obory a jejich malou ma−
nuální zručnost. Přitom uplatnění
absolventů technických oborů v praxi
je stoprocentní.
Vaše snaha je v době, kdy se disku−
tuje, zda maturitu z matematiky ano
nebo ne.
Výuku matematiky musíme řešit už na
základních školách a odpovědět si na
otázku, zda ji vyučujeme v dostatečném

ku NE. Jestliže chceme technicky vzdě−
lané lidi, tak bez matematiky a fyziky to
nejde a v některých oborech i bez che−
mie. Pokud se podíváme do vyspělých
evropských a světových zemí, tak tech−
nicky vzdělaní lidé hrají prim.
Nakonec i vaši absolventi učebních
i studijních oborů se bez technické
vzdělanosti neobejdou.
Samozřejmě a navíc musí být i manuál−
ně zruční. Po ukončení učebního oboru
mají možnost si své znalosti prohloubit
nástavbovým studiem, které je zakon−
čeno maturitou. Zájem o naše absol−
venty řemeslných oborů je ze strany
českých i německých firem velký. (re)

Den otevřených dveří a zemědělský den na SOŠ a SOU Sušice
Zveme budoucí žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den ote−
vřených dveří, který se uskuteční v pátek 29. listopadu od 8:00 do
16:00 hodin a v sobotu 30. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin.
V pátek 29. listopadu bude v areálu školy U Kapličky 761 součas−
ně se Dnem otevřených dveří probíhat Zemědělský den.
28
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Plzeň nadále vylepšuje
Krašovská Aktivity centrum
Za poslední tři roky do něj Plzeň
investovala už téměř 50 milionů
korun. Nejnověji vybudovala na−
příklad venkovní dětské hřiště se
skluzavkami, terasu s posezením,
nové parkoviště se vsakovací jím−
kou na dešťovou vodu, oplocení
s vjezdovou bránou a bezbariéro−
vým vchodem. Město také opravilo
chodníky uvnitř areálu, upravilo
vnitřní prostranství a 2. října slav−
nostně otevřelo i kompletně zre−
konstruovanou sportovní halu.
„Krašovská Aktivity centrum na−
bízí Plzeňanům, zejména obyvate−
lům Košutky a Lochotína, široké
možnosti volnočasového vyžití pro
všechny generace. Je to moderně
vybavený areál určený pro sport,
tanec a umění a patří k vůbec tomu
nejlepšímu, co dnes Plzeň nabízí.
Zájem lidí o aktivity zde roste, bě−
hem týdne se jich tu protočí i něko−
lik tisíc. Ve vylepšování areálu proto
budeme pokračovat i v budoucnu,“
řekl primátor města Mar tin Baxa.
Město získalo areál zpět do své−
ho užívání (po předchozích pro−
nájmech apod.) v roce 2016 a ne−
chalo jej kompletně zrekonstruovat.
Provoz byl zahájen na podzim 2017
a modernizace od té doby stále
průběžně pokračuje.
„Během letošních prázdnin byla
zrekonstruována i zdejší sportovní

hala z roku 1987 o rozměrech
30,9x19,2 metru a plochou přes
590 metrů čtverečních. Oprava si vy−
žádala 5,59 milionu korun bez daně.
Starou podlahu jsme nahradili novou
sportovní pružnou krytinou včetně
trojitého odpruženého roštu a tepelně
izolační výplně. Všechny stěny mají
nové obklady z březové překližky, kte−
ré na štítových stranách zakrývají
nosné sloupy a umožňují tak bezpeč−
nější pohyb sportujících. Pod překliž−
ku byl umístěn nehořlavý akustický
obklad s ochranou proti vlhkosti,“ po−
psal úpravy David Šlouf, radní města
Plzně pro oblast ekonomickou, byto−
vou a nakládání s majetkem.
Výměnu vzduchu v hale zajišťuje
čtveřice nových ventilátorů. Byl roz−

šířen vstup do haly, vyměněny
vstupní dveře, vybudovány čistící
zóny, nově natřeny nosné prvky
(vazníky a sloupy) a celá hala byla
i nově vymalována. Do haly byl osa−
zen nový skládací systém uchycení
basketbalových košů a konstrukce
pro boční koše. V podlaze jsou nová
pouzdra na stojany pro volejbal
a nové lajnování pro basketbal, dvě
badmintonová hřiště, volejbalové
hřiště, futsal, florbal, bocciu, háze−
nou i malou kopanou. Halu využívají
i oddíly bojových sportů, například
aikida, které mohou využít až 200
metrů čtverečních tatami, dále
tanečníci, hokejisté pro přípravu
mimo led, fotbalisté, mateřské škol−
ky pro pohybové aktivity. Význam−

nou skupinou jsou i hendikepovaní
sportovci, kteří zde trénují bocciu
a mají tu také své vlastní lajnování
hřiště. Krašovskou Aktivity centrum
vlastní město patrně jako jediné
v České republice, všechna ostatní
obdobná zařízení většinou spadají
pod resort školství.
Úprav za 6,77 milionu korun se do−
čkalo i venkovní prostranství areálu,
tzv. parter. Vzniklo nové parkoviště
pro 28 aut se vsakováním dešťových
vod bez nutnosti napojení do kanali−
zace. Byl rozšířen vjezd do areálu
s možností uzavírání pojezdovými
vraty a závorou v přístupové komuni−
kaci pro zvýšení bezpečnosti dětí
i dospělých při pohybu v zadní části
areálu, zejména u parkourového
hřiště. Celý areál má nové moderní
a úsporné venkovní osvětlení, které
zvyšuje bezpečnost všech návštěvní−
ků zejména v zimních měsících, kdy
se brzy stmívá. U hlavního vchodu do
objektu B byla instalována nová hyd−
raulická plošina pro zdravotně posti−
žené. Všechny tři budovy již tedy mají
bezbariérové přístupy z přední i zadní
strany, samostatný bezbariérový pří−
stup nechybí ani ve sportovní hale.
V blízkosti venkovní dřevěné te−
rasy kavárny byly instalovány herní
prvky pro malé i větší děti v hod−
notě 934 tisíc korun (bez DPH).
Pískoviště a věž z přírodního, ekolo−
gicky ošetřeného dřeva se zdravot−
ně nezávadnými doplňky jsou usa−
zeny pod vzrostlými jehličnatými
stromy. Herní prvek obsahuje menší
a velkou skluzavku, čtyři vnitřní
plošiny s průhledy, trubkový šplhací
prvek a prvky z lezeckých stěn.

Na Šumavě přibývá střetů automobilů se zvěří
V roce 2019 evidují pracovníci
Správy Národního parku Šumava
už 18 zvířat, která nepřežila střet
s motorovým vozidlem. Mezi srnci,
kterých je nejvíce, laněmi, jezevci
jsou také dva sražení rysi. Aktuál−
ně je to dvojnásobek sražených
zvířat oproti celému roku 2015.
„Každý rok sledujeme nárůst zví−
řat, která byla sražena nějakým mo−
torovým vozidlem. V roce 2017
jsme evidovali 23 mrtvých zvířat, lo−
ni 27. Letos už jich je ke dvaceti,
a to ještě není konec roku. Nutno ale
dodat, že toto nejsou konečná čísla,
protože určitě nenajdeme všechna
zvířata, která uhynou při srážkách
s motorovými vozidly a navíc máme
přehled pouze za naše režijní (státní)
30

honitby,“ hodnotí Adam Jirsa ze
Správy Národního parku Šumava.
Nejčastěji se jedná o střet se
srnčí zvěří, následně s jeleny či la−
němi, ale jsou mezi nimi i divoká
prasata, jezevci a také chránění ry−
si. V roce 2018 byla sražena sami−
ce rysa nedaleko Českých Žlebů,
letos byli nalezeni dva sražení rysi

na silnici první třídy I/4 v úseku
mezi Horní Vltavicí a Strážným.
Právě tato silnice patří mezi ty, kde
ke střetům dochází nejčastěji.
„K úsekům, kde dochází k čas−
tým nehodám motorových vozidel
se zvěří, patří silnice II/190 mezi
Gerlovou Hutí a Hartmanicemi, ko−
munikace v okolí Radvanovického
hřbetu nebo silnice od Skelné do
Prášil. To jsou všechno úseky, kde
je silný provoz, a navíc se zde jezdí
relativně rychle,“ vyjmenovává ná−
městek ředitele Správy Národního
parku Šumava Jan Kozel.
Právě houstnoucí provoz a vyso−
ká rychlost jsou pravděpodobně
těmi zásadními důvody pro tak ne−
lichotivou statistiku. Zvěř totiž ne−
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jen v těchto místech, ale na území
celého Národního parku Šumava
migruje stále stejně.
„Migrační koridory zvěře se mění
jen málo a jsou pro ně životně důle−
žité. Proto nepoužíváme pachové
plašiče, které zabraňují přirozené
migraci, která je pro zvěř životně dů−
ležitá. Pokud bychom použili nějaká
zařízení, mohla by to být taková, co
upozorní zvěř na právě projíždějící
auto, a to buď nějakým zvukovým,
nebo světelným signálem, přesněji
řečeno odrazem od světel automo−
bilů,“ vysvětluje Adam Jirsa.
Nejúčinnější prevencí před srážkou
motorového vozidla se zvěří tak zů−
stávají opatrná jízda, plná soustře−
děnost řidiče a nižší rychlost.
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Vlk se objevil na Šumavě a její milovníci
jásají, chovatelé ovcí mají vrásky na čele
Nejen drobní zemědělci, chovatelé ov−
cí, ale i mnozí myslivci z toho radost
vůbec nemají. Vlci na Šumavě už na−
padli stádo šlechtěných ovcí, strhli
patnáctiletého jelena a těch případů,
kdy zaútočili, je už několik. Na člověka
si zatím netroufli, ale co není, může
být. Příznivci vlků na Šumavě tvrdí, že
šelma je plaché zvíře a člověku se vy−
hýbá. Ale lze tomu stoprocentně věřit?
Bylo již několik svědeckých výpovědí,
které jasně ukazují, že to není až tako−
vá pravda.
Setkali jsme se s chovatelem ovcí
na Šumavě v oblasti Srní Radkem
Soukupem a ptali se.
n Napadli vlci vaše stádo ovcí?
Už také na mě došla řada. Když jsem za−
čínal s chovem ovcí před zhruba 10 ro−
ky, měl jsem i s jehňaty kolem 70 kusů.
O 3 roky později mi začal likvidovat rys
jehňata. O náhradu škody jsem nežádal,
protože pokud nenajdete mrtvé zvíře ne−
bo alespoň jeho zbytky, tak na náhradu
škody nemáte nárok. Když se objevil na
Šumavě vlk, ovládl teritorium rysa, kte−
rého vyhnal a začal na Šumavě řádit.

Radek Soukup, chovatel ovcí na
Šumavě v oblasti Srní.
videlně, na mě vrčel z křoví. Byl jsem
od něho tak 15 až 20 metrů. Dobře mi
z toho nebylo. Byl podvečer a byl jsem
tam sám. Kdyby byli ve smečce, tak
asi nemám šanci. Zažil jsem útok ně−
meckého ovčáka, tak vím, o čem mlu−
vím. Vlka nikdy nevychováte a neudělá−
te z něho poslušné zvíře. Je to šelma,
která zabíjí.

Dnes už historický snímek. Všechny tyto ovce brutálním způsobem zabili
Radkovi Soukupovi vlčí šelmy.
Na mě přišla řada letos v únoru a během
6 měsíců mi doslova a do písmene zli−
kvidoval celé stádo 20 kusů jehňat, ze
kterých mohu deklarovat cca 8 kusů
a z 30 ovcí mi zbylo jen osm. Letos v zá−
ří mi zabil dva chovné berany. Tím pá−
dem stádo už nedám dohromady. Je mi
strašně moc líto utrpení ovcí i navždy
zmařené dlouholeté práce. A věřte, že to
není opravdu hezký pohled na umírající
kusy, které následně musíte zabít, aby
více netrpěly. Myslím, že byl článek na
internetu i v novinách začátkem roku,
kde se psalo o zastřeleném vlkovi.
Představitel některé z těch neziskovek se
tam vyjádřil dost nevybíravým způso−
bem, jako o vrahu vlků. Moc rád bych
mu vzkázal a jemu podobným, že opovr−
hují lidskou prací a dřinou, která za tím
vším je.
n Už jste se setkal s vlkem?
Když jsem v dubnu narychlo vylepšoval
ohradu, tak z močálu, odkud chodí pra−
32

n Patří vlci do volné přírody?
Rozhodně nepatří. U nás už se nedá ho−
vořit o volné přírodě nedotčené civilizací,
ale o volném prostoru a ten není tak vel−
ký, aby se v něm mohl volně pohybovat
vlk. Jsme malá země, kde obrazně řeče−
no je na každém kroku civilizace a zde
pro volně vypuštěné vlky není místo.
Jsem toho názoru, že není přítelem člo−
věka. Vlk neměl být nikdy volně vypuš−
těn do šumavské přírody a za tímto

svým názorem si stojím. Kdyby tomu
tak bylo v minulosti, tak vlk nebyl nikdy
vyhuben. A tomu se říká evoluce. Nemá
nic společného s ochranou přírody ani
s tím, že by tato šelma regulovala stavy
vysoké zvěře. Skutečnost je taková, že
tam, kde se vlk objeví, vysoká zvěř není,
uteče do jiného teritoria. Zůstane jen di−
voké prase, na které šelma nezaútočí.
Netroufne si. Vlk vyhání normální zvěř
z oblasti, kde se pohybuje. Také by si
časem nějaký blázen mohl vymyslet, že
tady byli ještěři a ti sem také patří.
n Víte, kolik je na Šumavě volně žijí−
cích vlků?
Tak právě na tuto otázku se mnozí lidé
snaží najít seriózní odpověď. Jen za le−
tošní rok jsem já osobně spolu s jedním
kolegou viděl 5 různých vlků, jak zbarve−
ním, tak velikostí. Z nich jednoho jsem
viděl 4x, většinou na vzdálenost maxi−
málně do 50 metrů, dvakrát za bílého
dne. Loni jsem položil otázku na seminá−
ři ve Volarech, který se tam konal na
ochranu před vlky. Pokud dobře víte, tak
šumavský Národní park, tedy stát, ne−
chal vybudovat za obcí Srní asi tříhekta−
rový areál za zhruba 100 milionů korun
pro 3 vlky, později pro patnáct členů
smečky, aby se tam mohli reprodukovat.
Chtěl jsem, aby nám zemědělcům
a chovatelům ovcí ukázali ze Správy
Národního parku Šumava nějakou re−
gistraci zvířat a evidenci vlků. Nic tako−
vého neměli. Chronologicky se volně ži−
jící vlk v oblasti Srní, kde se areál nachá−
zí, začal vyskytovat zhruba 2–3 roky po−
té, co byl otevřen právě tento speciální
program. Abych byl korektní, v součas−
né době prý už tato evidence existuje.
n Když budete mít ohradu, tak se vlci
ke stádu nedostanou.
Ohradu jsem měl už v době, kdy tu vlci
nebyli. Ale ohrada, která uchrání ovce
před šelmou, je nesmírně finančně ná−
ročná. Jen pro představu. Na první po−
hled vypadá, jakoby za ní byla věznice.
A když to přepočítám na dobytčí jednot−
ku k počtu kusů, které mi zabil, tak ná−
klady jsou cca 28.000 Kč za kus a stát
vyplácí 6.000 Kč. To je směšné a pro mě
spíše k pláči. Toto si mohou dovolit cho−

vatelé, kteří mají od 150 kusů dospělých
bahnic výše, kde ztráty z předešlého ro−
ku doženou ten příští. Ale na to potřebu−
jete 3x více hektarů, než kolik jich vlas−
tním v současné době já.
n Ale při napadení stáda vlkem lze
dostat finanční náhradu.
Ale to přece není řešení. A navíc finanční
kompenzace vám nepokryje veškeré ná−
klady. Vlk vám zlikviduje stádo a malým

Vlk je šelma a čeká na svoji kořist.
chovatelům tím i firmu. A navíc. Ovce,
které zažijí útok, jsou stresované a stre−
su se už nikdy nezbaví. Jejich maso je
pak poznamenáno tímto stresem. A je
omyl, jak si někteří lidé myslí, že vše je
jen pro finanční zisk. Zisk, který z této
činnosti pramení, je především zachová−
ní přírodních celků, tj. dědictví našich
předků, kteří zde žili, pracovali a vytvářeli
tolik obdivovaná místa, bez kterých by
nebyla Šumava a všechny ostatní parky
a celky tím, čím jsou. Za to všechno
vděčíme právě všem těm zemědělcům,
rolníkům a chovatelům. A tak by to mělo
zůstat navždy. Jeden centimetr půdy
vzniká 100 let. K tomu jsou zapotřebí živí
tvorové a zdravé lesy.
n Vidíte nějaké řešení?
Vlk do volné šumavské přírody nepatří.
Poslední šelma na Šumavě byla zhruba
před 100 lety, a tak to mělo také navždy
zůstat. Že je tu opět, na to doplácíme
všichni. Chovatelé ovcí, myslivci, stát,
který vyplácí odškodné, a nedej Bůh,
aby zaútočil na člověka. Tak se sami
sebe zeptejte, komu přinesl radost
a užitek.
(re)

Každá bilance po řádění vlků je tragédií pro chovatele.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.
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Jihozápadní dřevařská a.s. přichází s jedinečnou nabídkou:

Dvoumetrové jehličnaté palivo za 299 Kč
Jihozápadní dřevařská akciová
společnost si letos v srpnu při−
pomněla 20 let od svého zalo−
žení. Má celkem 5 divizí: Tábor,
Železná Ruda a Horní Blatná,
Český Krumlov a Nové Hrady,
Vyšší Brod a Klatovy a posled−
ní divizí je Stálkov. Společnost
je ryze česká a na podnikatel−
ských aktivitách se nepodílí
žádná zahraniční firma. Jejími
smluvními partnery jsou napří−
klad Lesy ČR, Správa NP
Šumava, městské i obecní úřa−
dy, které mají v majetku lesy
a soukromí vlastníci lesních
porostů.
Společnost nabízí komplexní
služby majitelům lesa. Jedná se
o těžbu dříví vlastními harvestoro−
vými technologiemi, dopravu dříví
vlastními odvozovými soupravami
a výkup dříví všech sortimentů
a dřevin za maximální ceny.
Firma je schopna pro vlastníky
lesa zajistit veškeré druhy těžeb

Plzeňský rozhled 11/2019

od probírek do 40 let až po mýtní
úmyslné těžby. Samozřejmostí je
zpracování kalamit.
Dále nabízí zalesňování, ochra−
nu kultur proti zvěři a hmyzím
škůdcům, výrobu a stavbu oplo−
cenek a další činnosti související

s obnovou lesních
porostů.
Nově firma nabízí
i přepravu strojů –
lesních, zeměděl−
ských i staveb−
ních na hlubinném
podvalníku Faymonville mega−
max + Scania V8 R650.
Pro vlastníky lesů zajišťuje výkup
dříví. Vzhledem k velkým ročním
objemům obchodovatelného dříví
a nadstandardním vztahům s vel−
kými zpracovateli dříví v regionu
je společnost schopna nabídnout
nejvyšší výkupní ceny dřeva.
Výroba a prodej palivového dřeva
včetně štípaného probíhá na ma−
nipulačním skladu v Sušici. Štípají
zde několik druhů dříví podle po−
žadavků zákazníka. V nabídce je
palivové dříví sypané nebo sklá−
dané, štípané. Firma zajišťuje jeho
rozvoz podle přání zákazníků pří−
mo na dohodnuté místo.
(pi)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Splněný sen mnoha šťastných nevěst
Svatba je den, kdy se nám zcela zá−
sadně změní dosavadní život. Právě
proto je to událost pro celou širo−
kou rodinu velmi významná a její
přípravě se věnuje nebývalá pozor−
nost. Vybrat si dokonalé šaty, ve
kterých se celý den bude cítit jako
princezna, je pro každou nevěstu
tím nejdůležitějším předsvatebním
úkolem. Ona i její družička dobře ví,
že správně zvolené, navržené a uši−
té šaty jí mohou vylepšit postavu
a zvýraznit to, co je na ní nejkrásněj−
ší. Ten den se stává modelkou, s níž
každý fotograf rád tvoří a pro svého
vyvoleného božskou královnou.
V Klatovech má dlouholetou tradici
svatební salon Bílá Růže, který pod
tímto názvem již od roku 2001 po−
máhá nevěstám ušít a opatřit šaty
pro tuto jejich jedinečnou životní udá−
lost. Pro jednu z majitelek, za svo−
bodna paní Alenu Silovskou, dnes
Krausovou, byl návrh a šití plesových
a svatebních šatů zpočátku jen těžko
uskutečnitelným dívčím snem.
„O tom, co jednou budu dělat, jsem
nikdy nepochybovala. Už jako malá

holka jsem chtěla nosit a umět si
i ušít šaty jako z pohádky, šaty pro
princezny. Že by to nemusel být jen
sen, ve mně utvrzoval příklad mé tety
a otcova strýce, kteří v té době měli
krejčovskou dílnu a salon ve Vídni,
tak proč ne já? Inspirací, vzorem krá−
sy a elegantního oblékání podle nej−
novějších trendů byla také má ma−
minka ve svých kostýmcích a klo−
boucích, která ochotnicky hrála
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divadlo. Nechala mě vyučit v Plzni
pánskou krejčovou a později mě
podporovala i při studiu střední oděv−
ní školy v Praze. O šití
nebyla nouze. Ušila
jsem i svoje první sva−
tební šaty pro své tři
sestry, pro sebe a pán−
ské obleky pro dva
bratry, ale salon nikde.
Konečně dospěla do
nevěsty i moje dcera
Alena, v září 2000 mě−
la svatbu a to byla
chvíle, kdy se můj
dlouholetý sen stal
skutečností a my dvě
Aleny jsme si o rok
později otevřely spo−
lečně svatební salon
Bílá Růže.“
Na vyprávění maminky navazuje
dcera Alena Čechová:
„Pro nás pro obě je to vždy, jako kdy−
bychom zařizovaly svatbu pro sebe.
Pomáháme každé nevěstě
s radostí a s vědomím, že na
tento den by neměla nikdy
zapomenout. Měl by být pro
ni i v časech horších, které
mohou přijít, jistotou, že to
byl den, kdy byla nejkrásněj−
ší, nejšťastnější a nejžádouc−
nější ženou pro svého muže
i široké okolí.
Modely šatů navrhujeme
my, nebo je tvoříme společ−
ně s nevěstami a maturant−
kami podle jejich přání a ná−
padů. Využijeme také naše
zkušeností a doporučíme
nejvhodnější materiál a střih,
abychom jim splnily co nej−
lépe jejich sny. Můžeme také
nabídnout velkou kolekci již
hotových modelů šatů, které
máme od tuzemských i za−
hraničních dodavatelů.“
Svatební salon Bílá Růže

z Klatov se také pravi−
delně účastní různých
módních přehlídek
a soutěží. Úspěšná
byla účast například
v soutěži O nejkrás−
nější svatební šaty ro−
ku 2006 v Praze v Lu−
cerně, v roce 2007
v Lucerně, v roce
2008 v Kongresovém centru v Praze,
v letech 2014 a 2015 v Grandhotelu
Pupp v Karlových Varech. Šaty
předváděly modelky
Lucie Smatanová, Ja−
na Doleželová a Nan−
cy. Šaty Lucie Smata−
nové jsou stále vysta−
veny v salonu.
Paní Alena Krausová
nás také seznamuje
s množstvím služeb,
které pro nevěsty, ale
i pro maturantky nabí−
zí: „Vybrané modely
vždy ušijeme a upra−
víme dle potřeby a do−
zdobíme. Můžeme se
pochlubit ruční prací,
mezi něž patří našívání
korálků, kamínků, růz−
né výšivky, výroba šperků, svatebních
kytek. Veškeré návrhy a design je
v režii dcery Aleny. Postaráme se
i o oblečení družiček, ženicha i rodičů.
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Oblékáme také děti od batolat až po
náctileté a nevěsty od velikosti 32 až
64. Jako bonus doporučíme ne−
věstám i služby spojené se svatbou,
jako jsou prstýnky, oznámení, dopo−
ručíme místa sňatku, hostiny. Při za−
půjčení svatebních šatů svatební
závoj a podvazek nevěstě zůstává
na památku.
Z počátku nás provázela nejistota,
zda budeme moci vyhovět všem ná−
rokům našich zákaznic, ale protože
se snažíme naplnit přání a splnit
vysněný sen každé naší nevěsty ne−
bo maturantky, plníme si i my
svůj sen. Některé nevěsty
a maturantky využijí možnos−
ti se u nás nechat nalíčit
profesionálními vizážistkami
přímo ve svatební den, vy−
strojí se zde do svatebních
šatů a od nás odjíždí vstříc
novému životu.
Nám pak nezbývá než jim po−
přát hodně lásky a štěstí. To
by mohl být konec vyprávění
o svatebním salonu Bílá Růže
v Klatovech, ale protože mám
4 vnoučata a každé má svůj
malý sen, mohl by mít příběh
pokračování a s vámi, čtenáři
Rozhledu, se těšíme u nás
brzy na viděnou. Do budouc−
na máme další vize, plány,
o kterých budeme veřejnost
průběžně informovat.
S pozdravem Alena & Alena.“
(pi)
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Na návštěvě u fanynky Karla Gotta z Plzeňska Drahomíry Šteinerové

Zavřu teď krám s básněmi
Tak se jmenuje jedna z písní Karla
Gotta. Ano, krám s básněmi za−
vřel, ale v našich srdcích a mys−
lích stále žije.
Za jedinou členkou fanklubu Karla
Gotta z Plzeňska Drahomírou Štei−
nerovou jsme se vypravili do Libákovic,
obce nedaleko Přeštic. Svým zpěvem
a písničkami ji Zlatý slavík provázel už
od dětských let. Celoživotní obdiv
k Mistrovi ji přivedl do jeho oficiálního
fanklubu v Praze. Od roku 1995 je jeho
členkou a dá se říci, že si tím splnila
svůj životní sen. S Karlem Gottem
se mnohokrát setkala, a tak jsme ji
požádali, aby zavzpomínala na některá
setkání.
„Nejdříve musím říci, že mi je nesmír−
ně smutno z toho, že odešel člověk,
kterého jsem po
celý život vnímala
jako samozřej−
mou součást mé−
ho každodenního
života. Ráda bych
připomněla slova
režiséra Jiřího
Adamce, který
nám ve fanklubu
řekl: „Jestliže hle−
dáte model profe−
sionality a přístu−
pu k práci a k lidem kolem sebe, ne−
můžete najít lepší model než Karla.“
Docela mě také zamrazilo, když jsem
si přečetla první zápis v naší kronice
fanklubu. V roce 1974 napsal hudební
skladatel Karel Svoboda: Přeji Vám,
aby Gottaklub vydržel alespoň do
Gottových osmdesátých narozenin.
Sama sebe se ptám, zda to nebyla
jakási věštba.

Těch setkání s Karlem Gottem bylo
mnoho, ve fanklubu, na koncertech, na
nejrůznějších akcích. Ze všech připo−
menu jedno netradiční. Potkali jsme se
na luxusní obří zaoceánské výletní lodi
Costra Concordia, kde Karel zpíval.
Stáli jsme na palubě a společně obdi−
vovali výletní loď. Shodli jsme se, že je
nepotopitelná. Karel Gott přiznal, že na
tak luxusní lodi, kde všechno funguje
naprosto dokonale, ještě neplul. Po ně−
jakém čase jsme se potkali při natáčení
zábavného programu pro jednu televizi.
Bylo to nedlouho poté, kdy zaoceánská
loď Costra Concordia ztroskotala u ital−
ského ostrova Giglio. Jak mi řekl, bylo
pro něho záhadou, jak takový kolos vy−
bavený nejmodernější navigační tech−
nikou může ztroskotat. Svěřil se mi, že
ani ve snu by ho to
nenapadlo, že ně−
kdy může dojít
k takové havárii.
Nicméně plavba
a pobyt na lodi mu
doslova učarovaly.
Karel Gott měl
obrovsky rád děti.
Když zpíval na

„Moje poslední setkání s Karlem Gottem,“ říká značně
smutným hlasem jeho fanynka Drahomíra Šteinerová.
„Jeho památku jsem uctila zapálením svíčky na
Bertramce a položením kytky u jeho rakve na Žofíně
v Praze,“ dodává.
40

Náplavce v Praze,
přišla jsem tam s tří−
letou vnučkou Si−
monkou. Jak nás
uviděl, s úsměvem
k nám přišel a jeho
první otázka směřo−
vala k vnučce. „Víš,
kdo jsem?“ „Vy jste
pan Karel Gott,“ bez
rozmýšlení odpo−
věděla
Simonka.
„A znáš nějakou moji
písničku?“ „Jo, znám,
Včelku Máju.“ Na
Karlu Gottovi bylo vi−
dět, jak mu oči září
radostí a štěstím. To
jsou ty okamžiky,
které se vám vryjí do
paměti napořád.
Karel Gott nejen
nám, ale i lidem

úspěšného člověka, který nemá šanci
se bránit. Někteří jdou ve své zlosti tak
daleko, že neberou ohled na jeho ženu
a jeho děti. Vypadá to už jako msta za
v zahraničí zpříjemňoval životy, rozdá− to, jak byl ten výjimečný člověk
val radost, dobrou náladu. Minulý mě− úspěšný. Je to neuvěřitelné, jak se
síc jsme byli u našich bavorských plno lidí snaží vytěžit a zviditelnit se za
přátel v Alpertingu, což je vesnice ne− každou cenu. Je smutné, kam jsme
došli a nejvíce je
zarážející, že čím
se jako společnost
máme lépe, tím mi
lidé připadají více
zlí. Jako by hodně
lidí najednou ztrati−
lo soudnost, sluš−
nost, pokoru, úctu.
Ve věštecké kouli
vidím pět důvodů,
proč se k tomu ně−
kteří lidé snížili.
Za prvé se chtějí za
každou cenu zvidi−
telnit. Nebyli vidět,
slyšet, nikdo si jich
nevšímal a nyní vidí
šanci. Takoví lidé si
„Od mládí jsem vaší velkou obdivovatelkou. Svou skrom−
budou vymýšlet,
ností, pílí a lidskostí jste vzorem pro každého. Z vašich
písní cítím pohodu, radost, štěstí. Zpíváte totiž ze srdce,“ lhát, pomlouvat, ale
nebude jim to nic
vyznala se Karlu Gottovi Drahomíra Šteinerová.
platné.
daleko Deggendorfu. Když jsme přišli Za druhé je to závist, která je snad
do rodiny manželů Schrimpfových, vi− v Česku na prvním místě ze všech
děli jsme v obývacím pokoji fotografii negativních vlastností. Závidí mu
Karla Gotta – byla u ní zapálená svíčka. úspěch, peníze, slávu. Prostě neune−
Tím chci říci, že Mistr byl nesmírně po− sou to, že Mistrovi díky jeho talentu
pulární i za hranicemi našeho státu a nezměrné píli vše vycházelo a mají
i v těch malých vesničkách. „Byl to ta− pocit, že mu šlo všechno lehce. Závidí
ké náš milovaný zpěvák,“ řekli nám na mu jeho lehkost bytí.
přivítanou naši bavorští přátelé.
Dále je to touha těchto lidí po bohat−
Karel Gott spojoval lidi různých ná− ství, slávě, popularitě. Naivně se do−
rodností. Proto jsem nesmírně zkla− mnívají, že když se budou zviditelňo−
maná, když čtu nebo slyším z medií vat tím, že Mistra pomlouvají, že se
hanlivá slova na jeho adresu. Ptám jim bude také dařit. Mohu jim sdělit,
se. Proč?,“ říká Drahomíra Šteinerová že nebude. Naopak.
z Libákovic u Přeštic a dodává. „Je to Pak je to vyloženě nenávist. Jsou to
prostě náš zpěvák a každému, kdo lidé, kteří neuznávají nikoho, ale nejví−
chce utrousit na jeho adresu jedova− ce nenávidí ty, kteří jsou nejslavnější
tou slinu, bych doporučovala přečíst a nejbohatší.
si knihu člena našeho fanklubu Jana Tím pátým důvodem je, že podle mé
Hadrbolce Karel Gott očima
teorie každý třetí až čtvrtý trpí
fanoušků.“
duševní poruchou. Je to
obecný trend. Věštil
jsem, že duševně
nemocných bude
v naší společnosti
Právě tato otázka
přibývat. To jsou
fanynky Mistra
takzvaní škodiči.
nás nenechala
Nejvíce napadají
v klidu a zeptali
toho, o kom se
jsme se známého
nejvíce mluví. Po−
psychotronika a vi−
dle mé věštby bu−
zionáře Stanislava
dou tito lidé škodit
Brázdy, proč někteří li−
Karlu Gottovi rok a pak
dé plivou jedovaté sliny na
si najdou zase jiný zdroj, ji−
Karla Gotta.
nou oběť nenávisti a útoku. Musím
„Musím se přiznat, že je mi hodně připomenout, že tito duševně nemocní
smutno, když čtu komentáře okolo lidé útočí i na rodinu a blízké člověka,
smrti úžasného a nadprůměrně kterému škodí.“
(še)

Proč tolik
nenávisti?
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Hasiči se znakem města
Osmičlenná skupina profesionál−
ních rokycanských hasičů, která
se účastní soutěží v České republi−
ce i v zahraničí a reprezentuje tak
Rokycany, dostala od radnice
oblečení se znakem města.
Kalhoty, trika a mikiny převzali od
starosty Rokycan Václava Kočího
dva členové soutěžního týmu se šé−
fem rokycanských hasičů Petrem
Špelinou. Nové oděvy budou nosit
vždy, když nebudou právě soutěžit,
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například při nástupech, vyhlašování
výsledků a podobně. Při samotných
závodech musí mít zásahové oděvy.
Hasiči jezdí na soutěže ve vypro−
šťování anebo v poskytování předlé−
kařské péče zraněným při doprav−
ních nehodách. Poprvé se do nové−
ho oblečou při nadcházející meziná−
rodní soutěži ve slovenské Nitře.
Příští rok v květnu se pak představí
v Rokycanech na proslulém Memo−
riálu Jindřicha Šmause.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Divadelní sezóna Divadla ALFA je velmi pestrá
Kromě pohádky Spáčka a vřeteno,
která je první premiérou sezóny
2019/20, chystá Divadlo ALFA do
června čtyři další premiéry. V pro−
sinci přijdou na řadu dobrodružství
Zorra mstitele s živou mexickou ka−
pelou, tzv. mariachi. Na inscenaci
s názvem Pozor, Zorro! spojila své

síly kmenová dvojice tvůrců Di−
vadla ALFA, režisér Tomáš Dvořák
a výtvarník Ivan Nesveda, s liberec−
kým dramatikem Vítem Peřinou.
Na březen chystá ALFA pohádku
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! pro nejmenší
diváky, kterou s herci nastudují tvůr−
ci z Ostravy, režisér a scénograf
Tomáš Volkmer a divadelní lektorka
a dramaturgyně Hana Volkmerová.
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Noc divadel
a 17. listopad

Čtvrtou premiérou
sezóny bude Jeno−
véfa, klasická hra
lidových loutkářů
v úpravě Tomáše
Dvořáka. V repertoá−
ru Divadla ALFA rozkošatí – a také
uzavře – nabídku u nás i v zahraničí
oblíbených her lidových loutkářů pro
všechny věkové generace: Dona
Šajna a Johanese Doktora Fausta.

Zájezd do Japonska
Právě s inscenací Johanes Doktor
Faust odjelo Divadlo ALFA v říjnu
do Japonska. „Byli jsme pozváni na

Tokyo University of the Arts, kde
se koná mezinárodní sympozium
s názvem Postava Fausta v historii
umění. Alfa byla vybrána jako
představitel evropského loutkového
divadla. Kromě našeho představ−
ní uvedeme také snímek Emila
Radoka Johanes Doktor Faust, kde
loutky vodí Jan Švankmajer, naše
produkce doplní odborným textem
přední česká teoretička Kateřina
Lešková – Dolenská. Kromě Uni−
versity of the Arts Tokio odehraje−
me také 4 představení v tokijském
Divadle PUK,“ říká ředitel Divadla
ALFA Jakub Hora.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Pod pokličku loutkářské kuchyně
budou moci nahlédnout návštěvníci
Noci divadel. V sobotu 16. 11. se
nejprve odehraje odpolední předsta−
vení Cirkus zlodějů, plné loutkář−
ských cirkusových kouzel. Po jeho
skončení se v prostorách divadla
naplno rozběhne bojová hra na téma
Sametová revoluce. Chybět nebu−
dou ani oblíbené tvůrčí dílničky.
Výročí Sametové revoluce připome−
ne i večerní představení hry Kde do−
mov můj? v pondělí 18. listopadu.

34. Skupova Plzeň
Závěr sezóny v červnu 2020 bude
patřit 34. ročníku mezinárodního
festivalu Skupova Plzeň, tentokrát
s exotickou japonskou linkou
a s intenzivní účastí studentů praž−
ské DAMU. Chybět nebude soutěžní
přehlídka toho nejlepšího, co se na
českých loutkových a alternativních
scénách za uplynulé dva rolky
urodilo, i účast špičkových zahra−
ničních souborů.
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NĚMEC. firma hledá pra−
covníky těchto profesí –
kuchaře, pečovatelky, ři−
HLEDÁM PRÁCI: Mytí ná− diče náklad. vozů, prac.
dobí, úklid. Nebo brigádu do skladu, obráběče, ob−
na odpoledne a na víken− sluhu CNC atd., tel.:
dy. Děkuji za zavolání nebo 774199980. RR 90799
jen SMS. Tel.: 77636110.
HLEDÁME Kuchaře/Ku−
PM 190141
chařku pro restauraci
HLEDÁME Kuchaře/ Ku− v saunovém světě AQA−
chařku pro restauraci CUR v Bad Kötztingu. Plat
v saunovém světě AQA− cca 2.000 EUR / měsíc.
CUR v Bad Kötztingu. Plat Žádosti v německém ja−
cca 2.000 EUR / měsíc. zyce zašlete na adresu:
Žádosti v německém ja− Stadt Bad Kötzting,
zyce zašlete na adresu: Zweckverband Hallen−
Stadt Bad Kötzting, Freibad, z. H. Herrn Lum−
Zweckverband Hallen− mer, Herrenstraße 5,
Freibad, z. H. Herrn 93444 Bad Kötzting
Lummer, Herrenstraße 5, (Deutschland) nebo E−
93444 Bad Kötzting mail: karl−heinz.lummer
(Deutschland) nebo E− @bad−koetzting.de
mail:
karl−heinz.lum−
RIDIČ taxi Klatovy, sk. B,
mer@bad−koetzting.de
25 let, čistý TR, česká ná−
DO KAVÁRNY v Železné rodnost, znalost KT a oko−
Rudě přijmeme SERVÍR− lí. Práce na dohodu, ranní,
KY se základní znalostí noční. Pouze SMS na
němčiny. Dále přijmeme 737129501. Zavolám. RR
PANÍ NA MYTÍ NÁDOBÍ 90845
a úklid společných pro−
stor, vhodné i pro aktivní
důchodkyně. Nabízíme
výborné platové ohodno−
cení a ubytování zdarma. PRODÁM mobilní buňky
Více informací na tel.: UNIMO, více druhů, roz−
725835555. RR 90697
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
JSTE VYUČENÁ CUK− po montáži vhodné jako
RÁŘKA / CUKRÁŘ a hle− dílna, mobilní zahradní
dáte zajímavou práci domek apod., Ejpovickou
v mladém kolektivu na buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
horách, s ubytováním – více kusů, vnější opláš−
zdarma? V dlouholeté za− tění – jemně vlnitý hliní−
běhlé firmě s bohatými kový plech. Vnitřní roz−
zkušenostmi a s mož− vod elektřiny vč. jističů
ností rozvoje vlastního a osvětlení. Podlaha,
potenciálu věcí v oboru strop a stěny zateplené.
cukrařina hledá vyhláše− Slušovickou buňku, oblo−
ná cukrárna Café Char− ženou palubkami. Buňky
lotte právě Vás. Náplní jsou v pěkném stavu.
Vaší práce bude příprava Cena od 25000,− Kč. Dále
zákusků pro přímý pro− prodám maringotku, ob−
dej, tvorba speciálních loženou palubkami, zaří−
dortů na objednávky, zenou k okamžitému pou−
vlastní výroba zmrzliny žívání. Zajištění dopravy
a mnoho dalších zajíma− na místo určení. Tel.:
vých věcí v oboru cukra− 604867469. PM 190026
řina. Nabízíme VÝBORNÉ
PRODÁM silniční betono−
PLATOVÉ ohodnocení
vé panely rozměr 300 x
a ubytování zdarma. Více
informací
na
tel.: 120 x 15 cm a předepnuté
stropní panely 6 x 1 m,
725835555. RR 90698
dále panely 220 x 60 x
HLEDÁM spolupracovní− 12 cm, Plzeň a okolí.
ky na pozici wellness po− Možnost naložení a za−
radce, vhodné i pro stu− jištění dopravy. Tel.:
denty a maminky na MD, 603383211. PM 190027
tel: 737832914, email:
kami.skriv@seznam.cz. PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
RR 90765
dačem a druhý bez nakla−
PŘIJMU ženy a dívky do dače s rameny do pluhu.
nočního klubu. Majitelka Ve velmi pěkném stavu,
žena, věk nerozhoduje. nový lak, cena dohodou.
Ubytování zdarma, tel. Tel.: 604867469 PM
190028
732504490.
Plzeňský rozhled 11/2019
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KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469
PM
190029
DVEŘE + zárubeň 90cm,
pravé; polní válec 100cm,
cirkulárku dom. výroby se
silným motorem, dveře
jsou protipožární. Tel.:
605325131. RR 90714
KLAVÍR „Petrof“, krátké
křídlo, levně – nevhodné
dědictví, tel.: 731446058.
RR 90802
DĚTSKÝ POKOJ – dvě
skříně, psací stůl + židle,
komoda, knihovna a po−
stel, cena 5.000 Kč, při
rychlém jednání sleva, tel.:
731446058. RR 90803
PRODÁME letošní vlaš−
ské ořechy neloupa−
né kg/70 Kč, tel.
603498614.
PRODÁME dřevěnou dět−
skou postýlku Ikea za 200
Kč, tel. 603498614.
KOMPLETNÍ zařízení ka−
várny s cukrárnou a re−
staurace, možno i jedno−
tlivě. Tel.: 602614480. RR
90844
PRODÁM ihned horkovz−
dušnou troubu ve velmi
dobrém stavu zabudova−
nou ve stolku v bílé barvě.
Celou soupravu – stolek
a troubu – je nevyužitá.
Můžete volat na tel. číslo
každý den i o víkendu.
Nedaleko Klatov. Tel.:
776572167. RR 90865
OKRUŽNÍ pilu na dřevo
a dvoukotoučovou brusku
s litinovým stojanem,
1.400 ot./1 min. Cena dle
dohody. Tel.: 603298166.
RR 90875
PRODÁM diskovou sekač−
ku CRONE šíře 2,80 m +
kondicionér. Cena 45.000
Kč. Tel.: 724003512. RR
90870

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Pro−
sím ty, co volali minule,
aby se ozvali znovu. Ztratil
jsem kontakty. Tel.:
731064361. PM 190056

FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci
z pozůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, porce−
lán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyzname−
nání – civilní i vojenské,
pohledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.:
603872698 PM 190122
KOUPÍM starou vzdu−
chovku po armádě a po−
hraniční stráži, masko−
vané oděvy, saka, čepi−
ci, rajtky, vyznamenání
za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak
NB, odznaky vzorných
vojáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982.
PM
190003
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku− AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM
190088
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou,
Škoda 120 M a Škoda
130 M, Škoda 100, no−
vá zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní
díly na ČZ 250 typ 513
motocros, Jawa pa−
nelku nebo kývačku,
pionýr 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
190004

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo−
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
190060
OBRAZY kvalitní kou−
pím, platba hotově.
Tel.: 777261349. PM
190130
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na
tyto moto! A různé jiné vě−
ci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM
190011

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce−
lánové 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. Sbě−
ratel. Nabízím solidní jed−
nání. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv
co se hýbalo i značně po−
škozené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.PM
190020
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, tor−
za i náhradní díly – blatní−
ky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od ole−
jů a různé jiné moto
věci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 190009
43

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
190012
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KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd.
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
190014
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM stohovací pře−
pravky – bedýnky (na ze−
leninu, pečivo, na ma−
so), plastové, kovové,
použité. Klatovy. Tel:
720686209. RR 90868
44

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pr−
onájmu. Zaručujeme pou−
ze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovliv−
MÁTE doma nábytek nit. Právní servis, převody
a chromový trubkový ná− energií a klientský servis
bytek, křesla a nevíte co po celou dobu nájmu je
s nimi??? NÁBYTEK do samozřejmostí. Prázdný
roku 1980 a bytové do− byt vám nevydělá! IN−
plňky (lustry, lampy STINKT REALITY s.r.o.,
apod.) zdarma odvezu, VOLEJTE ZDARMA 800
vykoupím, zprostředkuji 73 73 09 PM 190037
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na− PRO ZAMĚSTNANCE ob−
bytek1980@seznam.cz. chodních firem hledáme
Stačí napsat SMS nebo byty k pronájmu po celé
prozvonit. Odpovím. RR Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
80225
Záruka platební schop−
VOJENSKÉ muzeum se nosti a právní servis po
zaměřením na okupaci a celý nájemní vztah sa−
osvobození západních mozřejmostí. Provizi má−
Čech pro doplnění expo− me zajištěnu od nájem−
zice vykoupí za velice ců. INSTINKT REALITY
slušné ceny: Vojenskou s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
techniku (i části), moto− 800 73 73 09 PM
cykly, automobily. Dále 190038
chladné zbraně – Kor−
díky, dýky, tesáky, šavle, HLEDÁM pronájem cha−
kordy, bajonety, apod. ty v Klatovech. Tel.:
Dále uniformy, letecké 602843132. RR 90752
SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré hel−
my – vojenské, hasičské,
policejní, četnické, moto−
cyklové, vycházkové, ne−
bo jen černé plechy z ha−
sičáren, dále četnické
buřinky, části, díly, odzna−
ky, kokardy a podobně.
Velmi dobře zaplatím. Tel:
731454110.
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KOUPÍM menší byt v Kla−
tovech. S výt. a lodžií.
Nejsem realitka. Platba
v
hotovosti.
Tel.:
602843132. RR 90751

bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty,
saka, boty, holínky
a pod. Dále výstroj – hel−
my, dalekohledy, optiky,
vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 90036

l

KOUPÍM stavební poze−
mek, manipulační plochu,
sklady, budovy. Vel. po−
zemku cca 1500 až 2500
m2. Do 15km od Sušice.
Prosím nabídněte, tel.:
608775005. RR 90804

PRODÁM rodinný dům se
zahradou v centru Su−
PENÍZE za vaši rekreační šice. Cena: 3.100.000 Kč.
nemovitost ihned! Vykou− Info: +420 603 281 321,
píme vaši chalupu či chatu www.reala−lakoma.cz.
v okrese Plzeň – jih, Plzeň RR 90796
PRONAJMU byt 1+1 − sever. Podmínkou pouze
v Klatovech, 50 m2, neda− vlastní pozemek a zave−
leko centra, byt je čás− dená elektřina. Peníze vy−
tečně vybavený, preferuji plácíme do tří dnů. Právní
dlouhodobý pronájem. servis zajištěn. INSTINKT STARŠÍ Plzeňák, rozvede−
Cena dohodou. Tel.: REALITY s.r.o., VOLEJTE ný, nekuřák, hledá ženu do
ZDARMA 800 73 73 09
777224953. RR 90791
55 let, která má ráda jako
PM 190036
já lidi, přírodu, zvířata, pís−
HLEDÁM dlouhodobý pro−
Tučného, Katapult
VAŠI NEMOVITOST ničky
nájem garáže v Klatovech,
a krásné milování. Spo−
– pozůstalost připra−
solidní jednání, tel.:
lečné bydlení u mě. Tel.:
víme k předání
774690079. RR 90793
721192337 PM 190143
a prodeji. Vyklízení,
PRONAJMU trubkové le−
likvidace odpadu,
52/180 Z PRAHY nabízí
šení+podlážky cca 100 vymalování, úklid okol− večeře při svíčkách, snída−
2
m – 1.500 Kč/měsíc.
ních prostor – zahrady, ně do postele nebo si jen
I dlouhodobě. Vratná
tak povídat o životě. Tel.:
papo9@seznam.cz,
kauce 5.000 Kč. Klatovy.
607467062. PM 190140
tel.: 603512322
A zároveň koupím po−
PM
190016
dlážky a trubky. Tel:
OSAMĚLÝ MUŽ – absti−
720686209. RR 90848
nent, nekuřák, aktivní turis−
KOUPÍM les za nejvyšší
ta hledá osamělou ženu
možnou
cenu
(smrk,
bo−
PRONAJMEME výrobní
pro vážné seznámení, nej−
halu v Klatovech 1.100 rovice), může být vytěže− dříve seznamovací schůz−
2
ný
i
po
kalamitě.
Seriózní
m , dobrá dostupnost,
ky o víkendech, popřípadě
fungující sítě, parkování jednání, platba hotově. společné celé víkendy.
ap. Následný odprodej Tel.: 731027795. RR Později trvalý společný
možný. Tel.: 603298166. 90082
život. Ne seznamování po
RR 90874
telefonu. Možno odkud−
KOUPÍM chatu se zahr.
koliv. Nabízím lásku, věr−
STARŠÍ manželé hledají v docházk. vzdál. Klatov.
nost, oporu a v případě
podnájem v rodinném Možno i k trv. bydlení. Tel.:
dětí v péči pomoc s péčí
domku. Klatovy a okolí. 602843132. Nejsem rea−
o ně a jejich výchovu.
Tel.: 605226889. RR litka, platba hotově. RR
Očekávám ochotu změny
90871
90750
bydliště. Odpovědí zasílej−
PRODÁM bývalý strážní te na adresu redakce pod
domek ČSD na Domaž− č. inz. PM 190105
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investo−
ry (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190043

licku a chodskou ke−
ramiku. Informace – tel.:
721646134. RR 90792
PRODÁM penzion s vinár−
nou, restaurací, bytem
1+4, zahradou a garáží
v Nýrsku. Cena k jednání
4.700.000 Kč. Info:
+420 603 281 321,
www.reala−lakoma.cz.
RR 90797

ROZVEDENÝ sympatický
52 letý muž, 187 cm vyso−
ký, hledá milou a inteli−
gentní ženu okolo 40 let,
s vlastním zázemím. Nej−
lépe z Klatovska a Su−
šicka, které také schází
partner na společné výlety
a vzájemné poznávání.
Prosím volat nebo psát
po 18 hod. na tel.:
602774538. PM 190146

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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43/180 cm – hledám ženu
pro vážný vztah, rodinu.
Společný život na vesnici.
Zn.: Napiš. Domažlicko,
Klatovsko, Tachovsko.
Tel.: 608852485. RR
90467
SYMPATICKÝ, zadaný
48/180/82 sport. postavy
hledá štíhlou, bezkonfliktní
ženu trochu na úrovni na
diskr. schůzky, hezké chví−
le. Zdraví, diskrétnost,
seriózní jednání podmín−
kou, SMS – potěší, setká−
ní napoví. KT, DO. Tel.:
728146223. RR 90757
ON z Bavorska hledá že−
nu z Čech. Info Institut
Arendas 720409101.
54LETÝ svobodný, bez−
dětný, z vesnice, by rád
poznal ženu k seznámení,
i s dítětem, ve věku 35 až
45 let. Není to podmínkou.
Tel.: 720576507. RR
90780
54/183/83 nekuřák hledá
kamarádku na turistiku
Sušicko, Klatovsko, Šu−
mava. Tel.: 702962961.
RR 90795
AHOJ, já 53/176 suche ei−
ne schlanke, deutschspre−
chende Frau für dauer −
hatte Beziehung, Raum
Sušice – Klatovy, tel.:
778269338. RR 90801
44LETÝ hledá touto ces−
tou štíhlou dívku nebo
mladou ženu k diskrétním
intimním schůzkám. Rád
finančně vypomůžu. Tel.:
607697923. RR 90809
46 – 179/79 kg hledá
štíhlou ženu, která má vy−
řešenou minulost a nech−
ce být sama, Domažlicko
+ okolí, tel.: 721126117.
RR 90810
59LETÝ hledá přítelkyni ve
věku 55 až 60 let ke spo−
lečnému soužití. Sušicko,
Horažďovicko, Klatovsko.
Samota je zlá kamarádka.
Tel.: 723503889. RR
90834
NAJDE se na vážné se−
známení žena ze Sušice
a okolí? Zajištěný muž,
47 let s vlastním zázemím.
Tel.: 704269165. RR
90846
NAJDE se dívka nebo že−
na pro seznámení ze
Sušice a okolí? Muž 46 let
s vyřešenou minulostí a
vlastním zázemím. Tel.:
723252803. RR 90847
Plzeňský rozhled 11/2019

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

62LETÁ žena hledá kama−
rádku z Klatovska na ces−
tování, plavání, turistiku
a jiné aktivity. Mobil:
604464879. RR 90832

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 90048

MENŠÍ plnošt. tmavovl.
introv. žena hledá pro život
bez hrubosti, zla, přetvář−
ky a falše citlivého, trpěli−
HLEDÁM ženu na pravi− vého a galantního pána po
delné intimní schůzky, věk 60, bez morální vady, ti−
a postava nerozhoduje, ché mírné povahy, samo−
diskrétnost zaručena, tel.: tář. typu, který nekouří,
604517187. RR 90867
nepije, na nikom nelpí, rád
chodí přírodou, má fanta−
MLADÝ muž s duší kluka zii, je věřící a žije bez dom.
by rád poznal báječnou zvířat na tichém místě
partnerku. Budeme spolu v blízkosti lesů JZ části
kvalitně žít, smát se, uží− Šumavy. Klid, pohoda, ro−
vat život. V dobrém mantika. RR 90862
i zlém. Tel.: 721771167.
RR 90876

KOUPÍM Škodu Felicii ve
velmi slušném stavu +
tažné zařízení, nejlépe
okres Klatovy. Zdvih. ob−
jem 1289 cm3. Tel.:
728996829. RR 90805

HLEDÁM ženu na hezké
chvíle. Na věku nezáleží.
Pište SMS na tel.:
722654805. RR 90859
45/174 hledá sympatic−
kou ženu všestranných
zájmů. Zn.: 607289646.
RR 90863

55LETÝ, rozvedený – rád
bych jezdil se koupat do
bazénu nebo k moři a ne−
mám s kým. Máš−li stej−
né zájmy, zavolej tel.
797855669.
46LETÝ muž nekuřák
a abstinent hledá ženu
(nejlépe nekuřačku) 35–
42 let pro vážný trvalý
vztah pro život na venko−
vě. Hledáš−li lásku a věr−
nost, rád Tě poznám. Dítě
vítáno. Klatovsko a Su−
šicko. Odpovědi prosím
písemně do redakce, dě−
kuji. RR 90878

HLEDÁM emočně zralého
a sympatického muže
okolo 55 let, který má psy−
chicky nemocnou partner−
ku. Jen ty pochopíš, jak se
cítím a co vše mi chybí.
Vzájemná opora. Jen
Plzeň.
SMS na tel.:
721126569. PM 190142
48 LETÁ BRUNETKA z Plz−
ně hledá sympatického,
spolehlivého a inteligentní−
ho muže do 55 let, s au−
tem a bydlením, žijícím též
v Plzni, popřípadě blízkém
okolí, kterému také schází
rovnocený protějšek do
života. Pokud tě můj inze−
rát oslovil, budu se těšit
na odpověď. Tel. :
606243014. PM 190145
46LETÁ žena by ráda po−
znala rozumného a upří−
mného muže, který by
ještě rád chtěl žít na
plno krásný partnerský
a rovnocenný lásky plný
život. Tel.: 720545618.
RR 90787

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031
AŤ ZAVOLÁ pán, který
chtěl koupit elektrospotře−
biče za minimální částku.
Může si je odvézt. Je to
Indesit a Zanusi. Tel.:
732333724. RR 90833
DARUJE někdo důchodci
NOTEBOOK nebo za sym−
bol. cenu, děkuji. Tel.:
728095358. RR 90864

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 190030
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

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

PRODÁM nasazená zimní
kola plechové disky,
Peugeot 175/65 14T
Barum. Málo použité 1 zi−
mu, cena 4.000 Kč, 4ks,
Švihov, tel.: 608343197.
RR 90811
PRODÁM Fiat Panda
1. majitel, r.v. 2009 obsah
1.2 benzin najeto pouze
138tkm se servisní kni−
hou, servo, airbagy, cen−
trál, 2 klíče, imobiliser pro−
ti krádeži, el okna, velmi
pěkný stav, nekuřák, ton
okna, nová stak a emise,
cena: 65.000 Kč, telefon:
723439518. Klatovy. RR
90851
PRODÁM Peugeot 206+
r.v. 2011 provoz 2012, ob−
sah 1.4 benzin, 54 kw,
najeto pouze 105 tkm +
protokoly z německé TUV,
el okna, rádio na cd, zá−
novní brzdy, pneu...
nekuřák, velmi dobrý stav
nepoškrábané... cena:
98.000 Kč, Klatovy tele−
fon: 723439518. RR
90852
PRODÁM Citroen C3 r.v.
2004 provoz 2005, modrá
metalíza, obsah 1.4 ben−
zín, klimatronik, abs, 4 x el
okna, tempomat, rádio,
airbagy, servo, servisní
kniha, najeto pouze 111
tkm + protokoly z TUV,
cena: 59.000 Kč, Klatovy,
tel: 723439518. RR
90853
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Dne 10. 10. 2019
nás opustila
Muzikantská legenda
OTA HELLER.
Měli jsme tě rádi kamaráde !!!
Nezapomeneme.
PM 190144

PRODÁM
Vokswagen
Touran r.v. 2005, obsah
1.6 Fsi benzin, 85 kw, 189
tkm, klima, el. okna, ser−
vo, centrál na do, 2 klíče,
1. majitel (ročník 1943),
dobrý stav, dobré zimní
pneu, nová stk a emise,
cena: 85.000 Kč, Klatovy,
telefon 723439518. RR
90854
PRODÁM Hyundai Terra−
can, pojízdný – na ná−
hradní díly, 2902 CRDi, r.v.
2002, 40.000 Kč, tel.:
604412113. RR 90866
CITROEN C3 1.4 HDi, r.v.
2010, bílá barva, klima,
ABS, el. okna + zrcátka,
rádio, airbagy, servo, zá−
věs, alu kola + zimní,
170000km, cena 69.000
Kč, tel.: 724277755. RR
90872

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

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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na DVD nebo
Flešku.
Levně.
Tel.
777 554 484. KŘI PM
190139
NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.:
603383211,
604867469. PM 190034
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190039
STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavolá−
te, zítra jsme u vás a do
měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190040
HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190041
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 90062
45
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KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957. PM 190042
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190045

KLÁŠTERKA –
revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604871028
RR 90005

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme
– zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

!
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PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jád−
ra, malířské práce, bou−
rací práce, obklady,
dlažby a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné a přijatelné ce−
ny. Tel.: 721757399. RR
90652
WELLNESS poradenství−
tvarování postavy, dopl−
nění energie, jídelníček
na míru, zněna životního
stylu, tel: 737832914,
email: kami.skriv@se−
znam.cz. RR 90764
UBYTOVÁNÍ v soukromí
pro 3–4 osoby, Sušice 10
km, Kašperské Hory 5 km,
pěší trasy i cyklo, skiareály
2x. Tel.: 723156377. RR
90800
ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90856
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COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabili−
taci. Oblíbený pro vý−
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé rodi−
ny, lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní smlou−
va při odběru. Do
dobrých rukou. Cena do−
hodou. Kontakt – e−mail:
hajami@
volny.cz
602823882, 378774498.
RR 90128

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

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

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764
tel.: 604 561 766
ÚŽASNÉ prožitky v diskr.
soukromí. Jsi−li také pří−
jemný jako já, budeme se
spolu vznášet na vlnách
erotiky. SMS ne, zavolej
od 8 h. ráno na tel.:
604561766. Vlastní sou−
časné foto KŘI PM
190138
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

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:

Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Technický redaktor:

DARUJI do dobrých rukou
tříměsíční čtyřbarevnou ko−
čičku. Přítulná, čistot−
ná, odčervená. Tel.:
723932082. RR 90857

Další číslo

Plzeňského rozhledu
vyjde 2. 12. 2019

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

Korektor:

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. listopadu 2019
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