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Krajská radní Radka Trylčová:
Rozumná ochrana vody je tématem dneška
w Co konkrétně nyní v boji se
suchem chystáte?
Reagujeme na situaci, kdy do−
chází k vysychání vrtů v důsledku
snižování hladiny spodní vody, ale
k tomu navíc přibývá i kalamitní
situace v lesích. Kvůli kůrovci usy−
chají velké části lesních porostů.
Výsledkem může být, že krajina
nebude v takovém rozsahu jako
dnes schopná zadržovat vodu.
Zkrátka musíme být připravení na
období, kdy nedostatek vody bude
zásadní problém.
... pokračování na straně 2

s

Během podzimu a zimy se to možná tolik nezdá, ale
už i Střední Evropou stále více hýbe otázka sucha
a ochrany i zadržování vody v krajině. Plzeňský kraj,
kde má tato témata na starosti radní Radka Trylčová
(ODS), naštěstí v této oblasti nesedí se založenýma
rukama a snaží se hledat řešení, která pomohou kri−
tickou oblast řešit. Na to, jak konkrétně chce kraj po−
stupovat, aby se náš region neproměnil ve vy−
prahlou západočeskou poušť, jsme se proto zeptali
právě radní pro zemědělství a životní prostředí
Radky Trylčové.

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

Speciálně vyzdobená vánoční
tramvaj bude šířit adventní náladu
po celý prosinec. V loňském roce
zpříjemňovala Plzeňanům advent
poprvé a rychle si získala přízeň
malých i velkých cestujících.

Posléze vyhrála stříbro
v soutěži o nejhezčí vá−
noční tramvaj mezi 17
evropskými městy, v ČR
dokonce místo první.
„Letos chceme naše
cestující překvapit opět

něčím novým, rozhodli jsme se
proto vyzdobit i interiér vozu, aby na
cestující adventní nálada dýchala
po celou jejich cestu,“ říká Roman
Zarzycký, první náměstek primátora
a předseda představenstva PMDP.
Vánoční tramvaj bude přibližně do
poloviny prosince nasazována pře−
vážně na linku č. 3, v druhé polovině
prosince pak na linku č. 2.

Busta Milady Horákové
ve foyer úřadu

Slavnostní odhalení busty se uskutečnilo
za přítomnosti hejtmana Josefa Bernarda a Magdalény Roztočilové.

Veřejné soutěže o dílo se zúčastnili
celkem čtyři renomovaní umělci.
Vítězný návrh Magdalény Rozto−
čilové vybrala komise jmenovaná
hejtmanem Plzeňského kraje pro−
střednictvím bodového ohodnocení.
Návrh Roztočilové zvítězil s tím,
že nejpřesněji zachycuje podobu
Milady Horákové a zároveň nejlépe
splňuje požadavky na celkové vy−
znění působení uměleckého díla
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v místě určení. Součástí samotné
busty je také doprovodný text – úry−
vek z posledního dopisu Milady
Horákové. Ten je trvale zasazen do
kamenného obložení stěny vesti−
bulu. S vizualizací vítězného návrhu
byla seznámena paní Jana Kánská,
dcera Milady Horákové. Ve svém
sdělení vyjádřila jednoznačný sou−
hlas s navrženým zpodobněním
i celkovým návrhem realizace.
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Krajská radní Radka Trylčová:
s

Rozumná ochrana vody je tématem dneška
... dokončení ze strany 1

Kraj proto na nic nečeká a již má
vypracované studie, jak řešit si−
tuaci, kdy se v řadě oblastí Plzeň−
ského kraje začínáme střetávat
s nedostatkem vody. Některé obla−
sti začínají pociťovat nedostatek
vody ve vodovodních sítích. Na
tento znepokojivý stav chceme re−
agovat zejména propojováním vo−
dovodních sítí a napojování vět−
ších měst, ale i venkovských obla−
stí, na ty vodní zdroje, kde stále
máme dostatek vody.
w Můžete jmenovat nějaký kon−
krétní příklad?
Určitě. Už máme hotovou tech−
nickoekonomickou studii, která řeší
problém nedostatku vody na Přeš−
ticku, Dobřansku i v samotném
krajském městě. Studie ukazuje, že
v této oblasti bychom mohli využít
Nýrskou přehradu a vybudovat
její vodovodní propojení s Plzní.
Znamenalo by to velmi výraznou fi−
nanční investici, ale bez ní zkrátka
jednou přestane v Plzni a okolí téct
z kohoutků voda. Alter nativou by
bylo jen ještě náročnější budování
nových přehrad.
Neřešíme ovšem samozřejmě
jen situaci krajského města a jeho
okolí. Podobně připravujeme mož−
nost využití vody ze Žlutické pře−
hrady pro Tachovsko a oblast
kolem Střibra.

Chystáme se také zmapovat, ja−
ká všechna opatření k zadržování
vody v krajině území celého Plzeň−
ského kraje potřebujeme a kam by
měla být do budoucna zejména
směřována.
w Zmínila jste i problém mize−
jících lesů. Jak reaguje kraj na
něj?

podpořil samostatným progra−
mem vlastníky lesů. Podpořili
jsme například tzv. oplocenky, kte−
ré pomáhají mladým lesním po−
rostům, aby přežily do „dospě −
losti“, aby je nezničila lesní zvěř.
Navíc jsme se i v tomto programu
zaměřili zejména na výsadbu list−
natých melioračních a zpevňují−

cích dřevin, které pomáhají se za−
držováním vody v krajině.
w Na starosti máte kromě život−
ního prostředí i zemědělství.
Mohlo by se zdát, že tyhle dvě
oblasti jdou proti sobě. Je to
skutečně tak?
To si nemyslím. Plzeňský kraj
například letos poprvé podpořil
nejmenší farmáře. Na dotace jim
vyčlenil 2,15 milionu korun a sta−
novil, že jeden žadatel může maxi−
málně obdržet 200 000 korun.
Kraj totiž chce udržet na venkově
rolníky, kteří pečují o krajinu šetr−
něji než velkofarmy a na které se
v rámci celostátní zemědělské
politiky často zapomíná. To je
konkrétní příklad, kde spolu ze−
mědělství a životní prostředí, jak
je aspoň já osobně pojímám,
úzce souvisí a vzájemně se obě
oblasti podporují.

Na kůrovcovou kalamitu a s ní
související zmenšování lesních
ploch musíme reagovat zalesňo−
váním. Lesy hrají důležitou roli při
zadržování vody v krajině. Plzeň−
ský kraj se v této oblasti snaží do−
plnit programy ministerstva ze −
mědělství a například opakovaně

Voda jako základní předpoklad života
Jak vyplynulo z rozhovoru s kraj−
skou radní Radkou Trylčovou, vo−
da je nezbytností pro živou i neži−
vou přírodu. Její význam spočívá
v udržování základních životních
funkcí živých organismů, ovlivňu−
je klima na zemi, je důležitým
krajinotvorným prvkem.
I z tohoto důvodu sleduje Český
statistický úřad data, která se vzta−
hují k vodě a vodnímu hospodář−
ství. Význam je zřejmý – souvisí
s významem vody jako základní
složky životního prostředí a jako
základního předpokladu života
Plzeňský rozhled 12/2019

vůbec. Legislativně spadá voda do
kompetence Ministerstva země−
dělství a Ministerstva životního
prostředí. Data sledovaná Českým
statistickým úřadem jsou součástí
pravidelných reportingů pro Evrop−
skou komisi – Eurostat. Informace
z vodohospodářských statistik
jsou za Českou republiku posky−

továny jako součást monitoringu
dat na celoevropské úrovni. Dlou−
hodobě v této oblasti vykazuje
Česká republika vysokou kvalitu
vyplněnosti požadovaných dat.
Některé vodohospodářské údaje
se sledovaly již za první republiky.
Jedněmi z prvních ukazatelů byly
délky vodovodních a kanalizačních
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sítí v krajských městech, počty
obcí zásobených vodou a dodávky
vody do sítě. Původně byly v ČSÚ
informace o vodovodech a kanali−
zacích zjišťovány ve statistikách
komunálních služeb a bytového
hospodářství, v roce 1961 bylo
zjišťování převedeno pod odbor
zemědělství a lesnictví a od roku
2009 je plně v kompetenci od−
dělení statistiky životního pro−
středí. Podle dochovaných materi−
álů se údaje o odběrech a vy−
pouštění vod kontinuálně zjišťují od
roku 1961.
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Plaketa hejtmana za odvážné občanské postoje
U příležitosti oslav 17. listopadu předal již potřetí hejtman Josef Bernard Čestné plakety
hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje dalším osmi osobnostem.
Karel Havelka, Silvestra a Jaroslav
Chnápkovi, Věra a Petr Náhlíkovi,
Karel Petráň a Richard Smola
15. listopadu v Měšťanské besedě
v Plzni převzali z rukou hejtmana
Josefa Bernarda pamětní list
a Čestnou plaketu hejtmana Plzeň−
ského kraje za odvážné občanské
postoje. Ocenění in memoriam do−
stal i Josef Hlavatý; to převzala
jeho neteř Jaroslava Silvarová
„Občanská společnost má mno−
ho podob. Její podstatou ale vždy
byli a budou angažovaní občané,
kteří chtějí přispět nejrůznějšími
formami k rozvoji společnosti.
V případech, kdy tito jedinci
vystupovali či vystupují proti
mocnému establishmentu,
prokazují obrovskou míru
odvahy, která zaslouží náš
velký vděk a ocenění,“ uve−
dl hejtman Josef Bernard.
„De mokracie je potřebná
ochrá n kyně v dodržování
ústavních pravidel. Před tři−
ceti lety jsem si nemyslel, že
se o svobodu budu ještě
někdy bát,“ řekl v úvodu
slavnostního předání plaket.
Slavnostní akce se konala
v Malém sále Měšťanské be−
sedy v Plzni. Životní cestu
oceněných připomněly na
akci, kterou moderovala
Petra Procházková, video−
medailonky. O hudební vstu−
py se postaral zpěvák Michal
Prokop v doprovodu Jana Hrubého.

Karel Havelka
V období dospívání si zamiloval
bigbít. Poslouchal desky a zahra−
niční rádia. Toužil se podívat do
USA. S CKM vycestoval do Ja −
ponska a odtud si to namířil do
Jersey City, kde pracoval jako she−
et metal worker ve Westinghousu
a za všechny vydělané peníze
kupoval bluesové desky a chodil na
koncerty. V roce 1974 se vrátil zpět
do vlasti. Po podpisu Char ty 77
a pokračujících aktivitách v under−
groundu byl neustále pronásledo−
ván ze strany StB a koncem roku
1980 donucen s celou rodinou
k emigraci do Vídně. Zde organizo−
val přednášky, hudební produkce
4

a demonstrace za politické vězně
v ČSSR. V roce 1990 se vrátil do
Československa a založil gramofo−
novou firmu Globus International,
která vedle zejména tuzemského
undergroundu a alternativy vydáva−
la licencované tituly zahraničních
interpretů.

Silvestra a Jaroslav
Chnápkovi
Silvestra Chnápková se po nástupu
do svého prvního zaměstnání popr−
vé setkala s lidmi z undergroundu.
Začala s nimi jezdit na „barák“

v Nové Vísce u Chomutova, kde se
postupně utvořila komunita stejně
smýšlejících lidí včetně budou−
cího manžela Jaroslava „Šimako“
Chnápka, který tento dům spolu−
vlastnil.
Dům kvůli undergroundovým akti−
vitám, např. neoficiálním koncertům,
šíření dokumentů Charty 77, samiz−
datů, hudby, literatury a početných
návštěv známých osobností disentu
sledovala StB. Několikrát v něm pro−
běhly domovní prohlídky. V nemo−
vitosti byla ukryta tiskárna, na které
vznikal známý undergroundový ča−
sopis Vokno a kterou StB zoufale
hledala. Po seznámení se s textem
Charty 77 ji oba podepsali. Silva
a Šíma se snaží stále dotvářet
a chránit svobodu nejen svou, což je
jejich celoživotní sen.

Věra a Petr Náhlíkovi
V letech 1969–1970 byl Petr Náhlík
členem skautského oddílu, do roku
1978 členem tajného oddílu. Od roku
1979 působil v trampském hnutí
a šířil samizdat. Přes trampské akti−
vity a samizdat se dostala do kon−
fliktu s StB i Věra Náhlíková, rozená
Rudolfová. Od roku 1980 spolu opi−
sovali a šířili samizdatové časopisy
a sborníky písní písničkářů Hutky,
Merty, Kryla a dalších. V Plzni vydá−
vali samizdatový časopis Pajda,
skončili po dvou letech po zásahu
StB. Pronásledování ze strany StB je

dovedlo k užší spolupráci se signa−
táři Charty 77 a disidenty. První
„protistátní“ publikací, kterou vydali,
byl klíčový text Václava Havla Moc
bezmocných. Oba se zúčastnili de−
monstrace 17. 11. 1989 na Alber tově
a Národní třídě. Následně se podíleli
na vzniku Občanského fóra v Plzni.

Karel Petráň
Celý život prožil ve Svojšíně. Od dět−
ství byl veden k náboženské výcho−
vě. Věnoval se skautingu, zprvu le−
gálně a poté ilegálně. Díky své vý−
chově formoval své názory, které
nekorespondovaly s politikou teh−
dejší státní moci a jejího zřízení. Po−
máhal rozšiřovat zakázanou lite−
raturu, zvláště informace o chartě
a další tiskoviny. Postupně se zapo−
joval do různých nezávislých aktivit
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a společenství. Účastnil se proti−
režimních demonstrací v Praze
a Plzni. Byl zakladatelem buňky Hnutí
za občanskou svobodu ve Svojšíně.
V lednu 1989 podepsal Chartu 77
a následně aktivně sháněl podpisy
pod petici Několik vět, což neuniklo
pozornosti Státní bezpečnosti. Po ro−
ce 1989 založil místní Občanské
Fórum a své další porevoluční kroky
směřoval k zakládání Křesťansko−
demokratické strany na Plzeňsku.

Richard Smola
Richard Smola vstoupil v roce 1946
do Junáka. Ten byl o 2 roky později
zrušen, tak se spolu s ostat−
ními skauty scházel doma
při svíčce u „táborového
ohně“, kde je starší kamarádi
vedli k čestnosti, k lásce
k vlasti a vážení si jeden
druhého. Jeho rodina byla
v rámci akce „B“ – likvidace
buržoazie označena za stát−
ně nespolehlivou a vystěho−
vána z Plzně do náhradního
bytu – původně prasečáku
v Božanově u Broumova,
pak Ptenína u Merklína.
V porevolučním období dva
roky prováděl rehabilitační
řízení pro Svaz PTP. Je zakla−
datelem spolku PTP – Plzeň
– Západní Čechy a držitelem
řady ocenění.

Josef Hlavatý
Po vstupu okupantských vojsk na
území Československa, v srpnu
1968 se Josef Hlavatý aktivně zú−
častňoval demonstrací u plzeň−
ského rozhlasu a dalších proti−
okupantských aktivit, např. záměny
názvů ulic. Okupaci nesl velmi
těžce. Svůj život se rozhodl ukončit
demonstrativním sebeupálením
20. ledna 1969, symbolicky v den
pohřbu Jana Palacha, přímo na mís−
tě odstraněné Masarykovy sochy na
Masarykově náměstí v Plzni.
Důvod svého činu potvrdil před
smrtí ošetřujícímu lékaři, což lékař
také vypověděl do protokolu tehdej−
ší Veřejné bezpečnosti. Josef Hlava−
tý zemřel na následky svých zranění
25. ledna 1969.
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Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Častou příčinou oddělených ložnic manželů je chrápá−
ní, za kterým se mnohdy skrývá syndrom spánkové
apnoe neboli dechové spánkové nedostatečnosti. V dů−
sledku nedostatku spánku je pacient často unavený,
má bolesti hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak
riziku mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku
za volantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje klinika LENTE.
LENTE je privátní ORL klinika, kte−
rá ve městech Plzeň a Praha nabízí
špičkovou péči pacientům s ne−
mocemi uší, nosu, krku a s poru−
chami dýchání ve spánku, mezi
které patří především chrápání
a spánková apnoe. Zdejší zařízení
poskytuje nejen klasickou ORL
péči, ale provádí také operace nej−
modernějšími způsoby – speciali−
zujeme se především na odstraně−
ní chrápání a odstranění mandlí.
Disponujeme nejmodernější tech−
nikou, jako jsou lasery, radiofrek−
vence a harmonický skalpel. Do
České republiky také přinesli no−
vou metodou operování plazmou−
koblací a mají s ní nejbohatší zku−
šenosti u nás.

Spánková apnoe
LENTE ORL klinika je centrem vý−
zkumu léčby spánkové apnoe
a chrápání. Chrápání a spánkové
apnoe mají mnoho podob a přede−
vším řadu různých příčin. Někdy
je dobré léčit noční dušení (apnoe)
ventilátorem, což bohužel 50% pa−
cientů netoleruje, jindy je třeba

vzniká. Spánkovou apnoe léčí podle potřeb pacienta CPAPem (dýchací
přístroj), MAD (ústní aparátek), plazmou, chirurgicky, poziční terapií nebo
dalšími metodami.
Před zařazením do programu chirurgické léčby podstoupí pacient vy−
šetření spánku přes nos ve své vlastní posteli nebo ve spánkové labora−
toři LENTE, kde se po celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost
přestávek v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektrická
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.

Odstranění mandlí
Odstranění mandlí patří mezi další specializace kliniky
LENTE. Dříve tady používali laser, ten je dnes však zcela
překonán plazmou neboli koblací (COld− studené,
aBLATION−snesení). Ta na rozdíl od laseru či elektro−
koagulace (používané při operování kyretou) nevyvíjí
vysokou teplotu a nepoškozuje tkáně kolem nosní
mandle. Operace krčních mandlí plazmou přináší ne−
srovnatelně menší bolesti a rizika než klasické metody.
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně
bolestivého operování za dokonalé kontroly krvácení
je tzv. koblace neboli operování plazmou. Používáme
Ve spánkové laboratoři se po celou noc zaznamenává
ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních
přítomnost a závažnost přestávek v dýchání ve spánku.
a krčních mandlí. Koblační sonda totiž nejen dobře
sáhnout k chirurgii či jiným způso− staví krvácení, ale především umožní dokonale a beze zbytku odpařit
bům léčby. Zásadní pro správnou nosní mandli, a tak eliminovat možnost jejího opětovného nárůstu
volbu typu operace spánkové v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití této metody u operací krčních
apnoe je přesné zjištění příčiny, mandlí,“ vysvětluje specialista ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
tedy místa uzávěru dýchacích cest.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré zákroky uskuteč−
Metoda se jmenuje DISE z anglic− nit ambulantně nebo v rámci jednodenní chirurgie, kdy doba hospitaliza−
kého Drug Induced Sleep Endo− ce po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 hodin. (Například po plastické
scopy. Jde o příjemné vyšetření úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu po zákroku domů a po
(pacienti ho dokonce chtějí opako− týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby stejného problému
vat), při kterém na operačním sále trvá pobyt ve zdravotnickém zařízení až týden a poté následuje třítýdenní
za přítomnosti anesteziologa navo− rekonvalescence).
díme léky spánek. Při něm pacient
spí a chrápe. Za pomoci speciální−
• Spánkovou chirurgii
LENTE dále nabízí:
ho fibroskopu a kamery zmonitoru−
• Operace přepážky nosní bez
• Objednání na přesnou
jeme dýchací cesty ve spánku
bolestí
hodinu
a
bez
čekání
a najdeme místo, kde problém

• Individuální přístup, osobní
mobil na lékaře, krátkou
dobu stonání
• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)
• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí

• Laserovou léčbu ucpaného
nosu a chronické rýmy
• Plastiky zevního nosu se za−
chování a zlepšením dýchání
nosem (septorinoplastika)
• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců
• Endoskopické operace nos−
ních 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 12/2019
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REALITNÍ
PORADNA
Prodávající chce peníze
předem, jak postupovat?
Dobrý den, prosila bych o ra−
du. Chtěli bychom koupit po−
zemek přes RK. Zaplatili
jsme rezervační zálohu. Při
sestavování kupní smlouvy
nastal problém ze strany
prodávajícího. Prodávající
nesouhlasí s podmínkami,
které bychom chtěli zanést
do kupní smlouvy. Konkrét−
ně se jedná o to, že chceme,
aby výplata peněz za poze−
mek byla převedena až v do−
bě, kdy dojde k zápisu na
katastr a budeme výluční
vlastníci na listu vlastnictví.
Jak postupovat dále? Kdy−
bychom chtěli odstoupit od
koupě, která strana nese
zodpovědnost za zmaření
prodeje? Máme nárok na
vrácení rezervační zálohy?
Moc děkuji za odpověď.
Hezké dny.
Dobrý den, nevím, jak zní obsah
oné rezervační smlouvy a zdali
byl postup výplaty na účet pro−
dávajícího vyjasněn předem.
Tak jako tak by měla být realitní
kancelář schopna obhájit si
před prodávajícím Vámi navrže−
ný postup, který je dle mé zku−
šenosti jediný správný a bez−
pečný, tj. od podpisu smlouvy
kupní až do provedení vkladu
peněz v depozitu (notář, advo−
kát, bankovní akreditiv), po pro−
vedení vkladu výplata prodáva−
jícímu a poté předání nemovi−
tosti. Vše ostatní je vyklánění
hlavy z jedoucího vlaku. Nikdo
Vás nemůže nutit přistupovat na
podmínku, kdy prodávající ob−
drží kupní cenu v situaci, kdy je
stále zapsán jako jediný vlast−
ník. To nepovažuji za zmaření
prodeje z Vaší strany, ale jedná−
ní dle zdravého rozumu.
Děkujeme za dotaz, Váš
Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

6

Adventní dílny v muzeu
Ve dnech 10.–12. prosince vždy od
9.00 do 17.00 hodin budou v pro−
storách Národopisného muzea
Plzeňska jako každoročně probíhat
tradiční „Adventní dílny“.
Návštěvníci si mohou sami vy−
zkoušet výrobu máčených svíček
nebo ozdob z přírodnin a papíru či

zdobení technikou dekupáže. Vlastní
výrobky si budou moci zdarma
odnést také domů.
Na místě bude probíhat prodej
vánočních dekorací od zkušených
výrobců. Nejmenší návštěvníky
jistě zaujmou také ukázky starých
lidových zvyků, jako je lití olova

a pouštění ořechových „lodiček“
či chytání „vánočních kapříků“.
Dílny jsou určeny žákům základ−
ních škol, rodinám s dětmi, ale
i dospělým se zájmem o výtvarné
techniky. Školní třídy a početnější
skupiny návštěvníků žádáme, aby
se předem objednávaly na tele −
fonním čísle 378 370 138 nebo
773 761 295 od 19. 11. 2019.

Lidé pomáhají plzeňskému útulku
Za přítomnosti radního pro oblast
bezpečnosti Martina Zrzaveckého,
vedoucího Útulku pro zvířata
v nouzi Petra Kokošky a zá−
stupkyně obecního úřadu byla
otevřena sbírková pokladnič−
ka v plzeňském útulku, kam
mohli lidé přispět v rámci
městem vyhlášené veřejné
sbírky na podporu zvířat žijí−
cích v tomto zařízení.
Samotná sbírka byla zahá−
jena v prosinci loňského roku
a probíhá po dobu neurčitou.
V pokladničce umístěné
v prostorách plzeňského útul−
ku se nashromáždila díky vý−
razné podpoře přispívajících
dárců neuvěřitelná částka
163 329 Kč, 15 Eur a na ban−
kovním sbírkovém účtu se
sešlo dalších 92 809 Kč.
„Městská policie Plzeň děkuje
moc všem, kdo finančním příspěv−

kem pomáhají či pomohou k poho−
dě opuštěných zvířat. Vybrané pe−
níze poslouží výhradně k zajištění

k úhradě desinfekčních prostředků,
léků pro nemocná zvířata, veteri−
nárních úkonů a podobně,“ uvedl
radní pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
Finanční prostředky lidé
mohou posílat také na ban−
kovní účet nebo dávat přímo
do pokladničky v prostorách
Útulku pro zvířata v nouzi
v Daimlerově ulici 1219,
Plzeň – Borská pole.
Číslo účtu veřejné sbírky je
115−8443260297/0100.

péče o zvířata v tomto zařízení, tedy
například k nákupu krmiva, steliva,
dek, obojků a košíků nebo také
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G

1 899 000 Kč

RD 2+1 (575 m ) Boněnov, okr. Tachov

2+1/B (54 m ), Ústavní ul., Dobřany

Nabízíme k prodeji rodinný dům k rekreaci s možností trvalého byd−
lení. RD se nachází v klidné obci Boněnov nedaleko obce Chodová
Planá, v okrese Tachov. V 1.NP se nachází sklep možno uvést do
původního obyvatelného stavu. V 2.NP se nachází byt o dispozici
2+1 sestávající z většího obývacího pokoje, ložnice, koupelny a ku−
chyně. Kuchyňská linka vybavena elektrickým sporákem. Zachovalé
podkroví možno po rekonstrukci využít k bydlení. IS: nové rozvody
elektřiny 220/380V, nové rozvody vody, přeložená střešní krytina +
nový komín. Topení: lokální tuhá paliva
& 734 319 301

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

RD 3+1 (876 m2), Kralovice, okr. Plzeň−sever

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 s balkonem o vý−
měře 54 m2 v Dobřanech, Ústavní ul. Byt je v osobním vlas−
tnictví a nachází se v 1. patře cihlového domu, který prošel
kompletní revitalizac. K bytu je možno dokoupit garáž přímo
naproti domu za 100.000,− Kč. K bytu náleží dvě sklepní ko−
je. Fond oprav 700,− Kč. V okolí veškerá občanská vybave−
nost. Možno financovat hypotečním úvěrem.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1378 m2
v Plasích. Dům má dispozici 3+1 a je kompletně podsklepen.
I. NP: kuchyně, obývací pokoj, koupelna s WC; II. NP: 2x pokoj,
samostatné WC. Dům je kompletně podsklepen. IS: obecní vo−
dovod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace, topení: lokální
elektrické + lokální tuhá paliva. Plynovod v komunikaci u po−
zemku. Na pozemku se dále nacházejí dřevěné kolny.
Možno financovat hypotečním úvěrem
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu o dispozici 4+1
v obci Kralovice v okrese Plzeň – sever. V RD se nachází ku−
chyň, obývací pokoj, ložnice dětský pokoj koupelna s WC.
Z chodby vstup do podkroví. IS.: el 230/400V, kanalizace –
obecní, voda – obecní vodovod + studna, topení – ústřední na
tuhá paliva, plynofikace na hranici pozemku. Na pozemku
dále stojí prostorné zděné zemědělské stavení. V Kralovicích
veškerá občanská vybavenost.
& 734 319 301

2

3 290 000 Kč

3 299 000 Kč

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

3+1/B (110 m2), ul. Hlavní, Mariánské Lázně

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk s komorou o vý−
měře 62 m2 v Plzni – Křimicích, ul. K Dolovu. Byt je v osob−
ním 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 fi−
nancovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji kompletně zrekonstruovaný byt 3+1 o podla−
hové ploše 110 m2 v Hlavní ulici v Mariánských Lázních. Má ideál−
ní dispozici pro vícečlennou rodinu a nachází se v 2. patře cihlové−
ho. Kuchyň je kompletně zařízená (el.trouba, plyn.varná deska,
digestoř s odtahem do komína, lednice, myčka, mikrovlnka)
Koupelna je oddělena od WC. V bytě vlastní plynový kotel. Velmi
dobrá nabídka ke klidnému bydlení. K bytu možno dokoupit garáž
za příznivou cenu ve vnitrobloku domu.
Doporučujeme!
& 734 319 301

Stavební pozemek (843 m2), K malé Homolce,
Plzeň – Výsluní

2 690 000 Kč

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

Plzeňský rozhled 12/2019

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

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
obytná“. Vzhledem k umístění parcely s ohledem na okolí, kdy
nehrozí 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.
Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

D

Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+kk který se nachází
ve 4. patře cihlového domu v žádané lokalitě v Plzni. Rozložení bytu
předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, dětský pokoj, koupelna
s vanou, WC. Z obývacího pokoje vede schodiště do patra, kde se
nachází podkrovní ložnice se vstupem na terasu, druhý dětský po−
koj. Na podlahách je dlažba a plovoucí podlahy. K bytu dále náleží
prostorný sklep, a podíl na zahrádce ve vnitrobloku domu. Bytový
dům zrekonstruován. Koupě bytu lze financovat hypotéčním úvě−
rem. Fond oprav je cca ve výši 1560,−Kč.
& 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

4 990 000 Kč

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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Dejte Divadlo J. K. Tyla
pod vánoční stromeček!
aby si každý divák mohl
Říkají Vám blízcí, že pod
stromeček nic nechtějí nebo
vybrat okruh podle své−
že už všechno mají? Nevěř−
ho vkusu a časových
možností. Vybírat lze
te tomu a zabalte jim pod
z odpoledních i večer−
stromeček okouzlující oka−
ních skupin, žánrově
mžiky v Divadle J. K. Tyla.
Dárek může mít mnoho po−
vyhraněných titulů či
dob, ať už pořídíte vstupen−
skupin pro děti.
Ředitel divadla
„Kromě toho mohou
ky na konkrétní představení,
Martin Otava
naši předplatitelé čerpat
dárkový poukaz nebo rovnou
předplatné na celý rok 2020, jistě další výhody, jako například on−line
informační servis o nadcházejících
tím své blízké potěšíte.
Abonmá v Divadle J. K. Tyla přiná− akcích či nabídky zvýhodněných
ší mnoho výhod. Nejenže ušetříte vstupenek na vybrané akce, na−
peníze, máte zajištěné stálé místo příklad Noc s operou,“ upozorňuje
v hledišti a přesně dané termíny ředitel divadla Martin Otava.
Opravdu exkluzivní dárek můžete
představení, ale abonentku můžete
komukoliv půjčit. Pokud se tedy ob− věnovat v podobě Nocturna DJKT,
darovanému nějaký termín nebude které spojuje klenoty vokální hudby
hodit, má možnost udělat malou ra− a degustaci luxusních alkoholických
dost někomu dalšímu. Vybírat může− nápojů. Vybrat si můžete ze dvou
te z 51 skupin, které jsou sestaveny termínů. V neděli 26. ledna 2020 za−
ze tří až sedmi představení, a to tak, zní hudba z konce 18. století sklada−

8

telů Wolfganga Amadea Mozarta,
Gioaschina Rossiniho a Ludwiga van
Beethovena s ochutnávkami vybra−
ných druhů rumů. Druhý koncert
16. února 2020 se rozezní v duchu
valentýnském. Při poslechu roman−
tických písní slavných autorů Bedři−
cha Smetany a Antonína Dvořáka

z přelomu 19. a 20. století můžete
degustovat sherry, vermuty a port−
ská vína. Oba večery se uskuteční od
20.00 ve foyer Nové scény.
Vánoční čas se kvapem blíží, ne−
nechte se shonem a stresem udolat

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a dopřejte si výjimečný čas s těmi,
které milujete! Divadlo je tady
pro Vás o Vánocích i na Silvestra.
Vstupte do nového roku zvesela
společně s jednou z nejslavnějších
operet všech dob, Veselou vdovou,
která nepostrádá bláznivou dějovou
zápletku, vtipnými dialogy jen hýří
a bez nadsázky lze říci, že každé hu−
dební číslo v této operetě je malým
hudebním skvostem!
Má Váš Ježíšek už hlavní dárky na−
koupené? Drobným dárkem, který
milovníkům divadla jistě přinese
mnoho radosti, se může stát také
stolní kalendář DJKT nebo dárkové
předměty, které zakoupíte na Nové
scéně před jakýmkoliv představením.
Dárkové poukazy jsou v prodeji v po−
kladně předprodeje, předplatné si
můžete zakoupit i on−line na webo−
vých stránkách divadla www.djkt.eu.

Plzeňský rozhled 12/2019

Ve městě, v jehož kostele hrál Antonín Dvořák na varhany,
zapouští kořeny šestnáct nově vysazených javorů
Novou vzrostlou zelení se nově
pyšní město Kožlany na severním
Plzeňsku. Její výsadby se přitom
společně se specializovanou fir−
mou ujali místní obyvatelé, ve−
směs členové různých spolků.
Vedle například zahrádkářů a do−
brovolných hasičů se tak lopat,
koleček a hrábí chopila hlavně
mládež z TJ Olympie Kožlany
a hasičský potěr tamního sboru.
Vysazeno bylo šestnáct javorů,
na které městu přispěla Nadace
ČEZ v rámci grantu Stromy fi−
nanční částkou 96 000 korun.

„Rozhodli jsme se pro liniovou
výsadbu hned na třech místech.
Dvě ohraničí nově osetý a do bu−
doucna zelený prostor mezi vloni
vybudovanou komunikací a zá−
kladnou dobrovolných hasičů.
Z boků tak celkem 11 javorů doplní
Plzeňský rozhled 12/2019

již dříve zasazené stromy podél
nejdelší linie budoucího sporto−
viště. Ano, v této obytné zóně tím
vznikne prostor chráněný před ná−
razy větru a prašností, který bude
využit pro cvičení malých hasičů
a tréninky malých fotbalistů. Využít

ho budou moci i ostatní místní
spolky, a to jak pro sportovní, tak
i kulturní účely. Zbylých sedm stro−
mů nyní zapouští kořeny o něco
dále. Ty budou přes léto hlavně po−
skytovat stín hrajícím si dětem na
trávníku. Zároveň esteticky vylepší

celé místo, neboť oddělí od sebe
bytovou zástavbu a několik zahrá−
dek,“ říká místostarosta Jaroslav
Koura. Zároveň již během poděko−
vání Nadaci ČEZ přemýšlel, kde by
mohli v Kožlanech vysadit další
stromy v příštím roce.
Grantové řízení Stromy Nadace
ČEZ je zaměřeno na zlepšení život−

dá na veřejném prostranství v obyt−
ných nebo zastavených plochách
obcí, případně v jejich extravilánu.
Samozřejmě vítáme, když se do
obecních projektů zapojí i veřej−
nost a místní zájmové spolky.
Krásným příkladem jsou právě
Kožlany,“ kvituje Michaela Ziková,
ředitelka Nadace ČEZ.

ního prostředí prostřednictvím
podpory liniové výsadby stromů.
O podporu mohou žádat města a
obce, pokud se rozhodnou pro vý−
sadbu nové zeleně původních dru−
hů dřevin a jejich odrůd v podobě
alejí, stromořadí a zelených bariér
proti větru a prachu. Podporovány
jsou i liniová výsadba stromů u ve−
řejných budov, obnova liniové ze−
leně na mezích – kombinace stro−
my/keře pro možnost hnízdění ptá−
ků, výsadba galeriové zeleně po−
dél vodotečí a návesních nádrží.
„Realizace výsadby se předpoklá−

Od roku 2011 až do současnosti
podpořila Nadace ČEZ v rámci
grantu Stromy 453 projekty za
bezmála 52 miliony korun. Kon−
krétně v západních Čechách to by−
lo 57 projektů, z nichž 42 bylo
realizováno právě v Plzeňském
kraji. Včetně Karlovarského kraje
se jedná o finanční podporu za té−
měř sedm milionů korun. V rámci
celé České republiky bylo v letech
2011 – 2018 vysazeno na 92 500
stromů a keřů. Jeden strom při−
tom za celý svůj život spotřebuje
jednu tunu CO2.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Další byt pro
chráněné bydlení
Město Plzeň pronajme Centru
pobytových a terénních sociál−
ních služeb Zbůch byt ve Škrou−
pově ulici. Ten bude využit
k ubytování uživatelů chráněné−
ho bydlení. Byt bude sloužit oso−
bám se zdravotním postižením.
„Centru pobytových a terén−
ních sociálních služeb Zbůch
pronajme město nově zrekon−
struovaný byt ve Škroupově
ulici, v třetím nadzemním patře
s dispozicí 6+1 a výměře
207,15 metrů čtverečních. Před
přestavbou se jednalo o dva sa−
mostatné byty na stejném patře
s dispozicí 3+1 a 2+1. Celkové
náklady na přestavbu bytů do−
sáhly 1,6 milionu korun. Byt má
nyní pět samostatných neprů−
chozích pokojů přístupných ze
společné chodby, jednu spole−
čenskou místnost pro aktivity
skupiny, kuchyni, koupelnu, WC
samostatné pro ženy a muže,
předsíň a komoru. Byt je pro
pronájem centru vhodný jak
z důvodu velikosti, tak umístění
v samotném centru města,“
vysvětlil David Šlouf, radní pro
oblast ekonomickou, bytovou
a nakládání s majetkem.

Léčba ischemické choroby
srdeční novým přístupem
Intervenční odborníci Kardiolo−
gické kliniky FN Plzeň, ve spolu−
práci s japonskými kolegy letos
jako první v České republice pro−
vedli katetrizační výkony na tep−
nách zásobujících srdeční sval no−
vým přístupem. „Jedná se o nový
přístup, který je veden z palcové
strany hřbetu levé ruky, tzv. distál−
ní radiální,“ vysvětluje profesor
Richard Rokyta, přednosta Kardio−
logické kliniky.
Prvním výkonem provedeným
tímto novým přístupem bylo vyšetře−
ní a následný léčebný zásah v oblasti
uzavřené levé věnčité tepny u 79leté−
ho pacienta s námahovými steno−
kardiemi, který byl bez komplikací
propuštěn domů druhý den po vý−
konu. Nový postup popisuje docent
Ivo Bernat, vedoucí lékař Intervenční
kardiologie: „Při standardním přístu−
pu léčby ischemické choroby srdeč−
ní ze zápěstí může dojít k poškození
radiální tepny. Nový postup z palcové
strany hřbetu levé ruky je výrazně
šetrnější pro vlastní radiální tepnu.
Vzhledem k anatomickým odlišnos−
tem a menšímu rozměru cévy ve vět−
šině případů vyžaduje punkci tepny
pod kontrolou ultrazvukem a velmi
šetrnou manipulaci se zaváděcím
instrumentariem.“

Prevenci poranění, ke kterému
může docházet invazivními výkony
prováděnými na srdečních tepnách,
se na Kardiologické klinice syste−
maticky věnují od roku 2007. Pre−
vence spočívá v miniaturizaci použi−
tého instrumentaria, šetrném prove−
dení vlastního výkonu a optimální
následné péči o radiální tepnu bě−
hem její komprese. V péči o radiální
tepnu po výkonu hrají hlavní roli se−
stry a radiologičtí asistenti na katet−
rizačním sále a následná sesterská
a lékařská péče na jednotlivých od−
děleních Kardiologické kliniky.
„Ročně je na Kardiologické klini−
ce metodou přístupem ze zápěstí

katetrizováno přes 2000 pacientů.
Předpokládáme, že nová metoda,
tzv. distální radiální, bude zpočátku
využita u desetiny nemocných,“
dodává profesor Richard Rokyta.
Spolupráce s japonskými kolegy
v rámci minimálně invazivních
přístupů při koronárních interven−
cích se v posledních pěti letech
rozvíjí. Po prvních prezentacích na
japonských kongresech v roce
2017 navštívil Kardiologickou klini−
ku FN Plzeň profesor Yuji Ikari, ny−
ní se výkonů zúčastnil prezident
Slender Club Japan profesor
Fuminobu Yoshi machi z Tokai
University Hospital.

Památník československých legionářů
Impozantní památník česko −
slovenských legionářů stál v mi−
nulosti na náměstí před budo−
vou Hlavního vlakového nádraží
Plzeň. Z tohoto místa byl však
demontován z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce nádraží. Nové sta−
noviště nalezl až nyní v prostoru
před 20. ZŠ Plzeň v Brojově ulici
na Slovanech. Nové osazení pom−
níku zajistil Magistrát města
Plzně na základě žádosti 20. ZŠ.
„Těší mě, že se pro památník po−
dařilo nalézt vhodné místo opět
u nás na Slovanech. Předškolí
20. ZŠ považuji za reprezentativní
prostor, kde bude památka česko−
slovenských legionářů důstojně
uctěna,“ uvedl starosta MO Plzeň 2
– Slovany Lumír Aschenbrenner.
10

Současně s umístěním památní−
ku byly na místě provedeny i ne−
zbytné terénní úpravy. Plocha ko−

lem pomníku je zpevněna velkofor−
mátovými masivními žulovými de−
skami. Tyto desky jsou původní,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

které byly dříve použity
i před budovou hlavního ná−
draží. Dále je místo okolo
pomníku opatřeno dlažbou
ze žulových kostek. Viditel−
nost pomníku za šera zvýší
instalovaná zemní svítidla,
která se budou zapínat záro−
veň s veřejným osvětlením.
Stavbu dále doplňuje vy−
sázená zeleň v podobě zá−
honu růží a dvou stromů
červenolistých javorů. Zeleň
podtrhuje charakter místa
a opticky ještě více umoc−
ňuje dominantu pylonu.
Pomník je vyroben z liberec−
ké žuly a sahá do výšky 8 metrů.
Za realizaci stavby zaplatilo město
2,4 mil. Kč bez DPH.
Plzeňský rozhled 12/2019

Pro nové úseky dálkových cyklotras
Vypracování projektové dokumen−
tace na vyznačení dálkových cyk−
lotras na území kraje vyjde na
částku 260 tisíc korun.
Týká se Vyznačení přeložky ná−
rodní cyklotrasy CT3 v úseku Plzeň
– Červený Hrádek, dále vyznačení
cyklotrasy Plzeň – Brdy, Padrťské
rybníky a propojky národní cyklotra−
sy č. 37 a dálkové cyklotrasy č. 306
přes lávku na železničním mostě
v k. ú. Pňovany.

Plzeňský rozhled 12/2019

Z důvodu stavební činnosti při vý−
stavbě železničních tunelů v rámci
optimalizace železniční trati Praha –
Plzeň byla mezi městskou částí
Plzeň – Doubravka a Újezd vybudo−
vána komunikace opatřená asfalto−
vým povrchem. Dále z důvodu pře−
ložení železničního tělesa do tunelů
a následného zrušení původního ve−
dení železniční trati došlo v místě
vyústění železničních tunelů k terén−
ním úpravám, které původní vedení

národní cyklotrasy CT 3 přerušily.
„Taktéž v minulosti byla postavena
cyklostezka podél říčního koryta
Úslavy, která je vyústěna do Chrás−
tecké ulice v Plzni. V terénu je však
národní cyklotrasa stále vyznačena
v původním vedení, tedy zástavbou,
ulicemi s motorovou dopravou.
Předmětem projektu proto bude pře−
ložení národní cyklotrasy CT3 na vy−
budovaný úsek samostatné cyklos−
tezky. Dále změna jejího vedení
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v prostoru vyústění železničních tu−
nelů a následné vedení po vybudo−
vané komunikaci až do městské
části Plzeň−Újezd, kde bude dále po−
kračovat ulicí Svatojírská, V Brance,
U Lísky, Na Háji až do obce Červený
Hrádek, kde vyústí do ulice V Hájku.
V ulici U Hřiště se napojí do pů−
vodního vedení. Přeložením vedení
dojde ke zrušení závleku v součas−
ném vedení okolo vrcholu Chlum
a k podstatnému vylepšení výško−
vých i kvalitativních parametrů cyk−
lotrasy CT3,“ zdůraznil náměstek
hejtmana Pavel Čížek.
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Stavba západního okruhu
pokročila, hledá se zhotovitel
Přípravné práce výstavby druhé
etapy plzeňského Městského zá−
padního okruhu pokročily, v sou−
časné době je vypsána veřejná za−
kázka na zhotovitele této části vý−
znamné stavby.
Jde o vybudování komunikace v
úseku Křimická–Karlovarská v délce
3,3 kilometru, která navazuje na
předcházející první etapu dokonče−
nou před pěti lety. Náklady na dru−
hou etapu, která by měla být hotová
v roce 2023, jsou plánovány na
2,3 miliardy korun.
Trasa západního okruhu dopravně
spojí největší městská sídliště na
Severním Předměstí se zhruba 50 ti−
síci obyvateli s nejrozsáhlejší prů−
myslovou zónou města Borská pole.
Jeho realizace bude dalším novým
propojením ve směru sever – jih.
„Pro město je tato stavba velmi důle−
žitá, svedením tranzitní dopravy po
západním okruhu se značně uleví do−
pravě v centru Plzně,“ uvedl plzeňský
primátor Martin Baxa.
„Je to po dlouhých letech krok,
který směřuje k dokončení západní
části městského okruhu. Děje se tak
navíc v době, kdy jsme společně
s Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky a Plzeňským krajem začali
stavět i jeho východní část. Konečně

byla zahájena cesta ke splacení his−
torického dluhu na silniční síti ve
městě Plzni,“ uvedl náměstek primá−
tora pro oblast dopravy a životního
prostředí Michal Vozobule.
Nová komunikace městského zá−
padního okruhu propojí silnici I/26
Domažlická a silnici 1/20 Karlo−
varská. V každém směru bude mít
jeden jízdní pruh o šířce 3,5 metru.
Celkově bude okruh po dokončení
druhé etapy měřit 5,9 kilometru.
Stavba si vyžádá úpravy nebo vý−
stavbu přibližně 6 kilometrů dalších
přilehlých komunikací. Souběžně
budou vybudovány nové cyklo−
stezky a upraveny nebo vybudovány
nové biokoridory.
V současné době probíhá archeo−
logický průzkum v úseku stavby,
kde se předpokládá možnost arche−
ologických nálezů. Terénní prů−
zkumné práce provádí od června
Západočeské muzeum, které by mě−
lo průzkum dokončit v říjnu. Zároveň
probíhá realizace přeložek inženýr−
ských sítí společnosti ČEZ, z nichž
více než polovina je již dokončena.
První etapa okruhu v délce téměř
2,6 kilometru v úseku Domažlická–
Křimická byla dokončena v září
2014. Předcházela jí nultá etapa
v úseku Vejprnická–Domažlická.

Dopravu posílí jízdní řád 2020
Už 15. prosince 2019 vstoupí
v platnost nový jízdní řád na rok
2020. Díky širší objednávce do−
pravní obslužnosti a úspěšné
spolupráci Českých drah se za−
hraničními partnery se letos na−
bídka spojů na mnoha relacích
výrazně rozšíří.
Dlouhodobě rostoucí počet ces−
tujících se projeví také v doplnění
nabídky na dalších frekventova−
ných vnitrostátních linkách a v po−
sílení řady spojů. Jen v letošním
prvním půlroce přibylo Českým
drahám 2,2 milionu cestujících a ve
srovnání s rokem 2010 využívá
služby Českých drah ročně dokon−
ce přes 17 milionů osob navíc.
Zlepšení čeká například na cestu−
jící mezi Prahou a západními Če−
chami. Nově pojede více přímých
12
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vlaků mezi Prahou a Klatovami, do−
chází také ke zrychlení těchto vlaků.
Cestující z Klatov do Prahy ušetří
15 minut na cestě a z Prahy do
Klatov 11 minut. Doba jízdy z Kla−
tov do Prahy tak bude jen 2 hod.
17 min. a opačným směrem
2 hod. 15 min. Vlak tak bude rych−
lejší než autobus, který dnes potře−
buje stejnou dobu jízdy na okraj
Prahy a nejméně dalších 20 minut
zabere cesta metrem do centra.
Lepší obslužnost bude zajištěna také
na okraji dne, kdy budou jezdit nové
Západní expresy Cheb (20:33) –
Plzeň (22:00) – Praha (23:20)
a Praha (22:39) – Plzeň (23:57).
Tyto vlaky navíc zastaví v Hořovicích
a v Rokycanech a zajistí lepší mož−
nost pro návrat ze zaměstnání nebo
z kulturních akcí v hlavním městě.
Plzeňský rozhled 12/2019

Plzeňský rozhled 12/2019
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Braunovy sochy se stěhují na zámek Valeč
Logisticky a technicky náročný
přesun čeká na přelomu roku dva−
cet osm barokních soch z dílny
Matyáše Bernarda Brauna. Po čty−
ři desetiletí byly deponovány
v klášteře Kladruby u Stříbra,
v těchto dnech však míří na zámek
Valeč v Karlovarském kraji, pro
který byly v první polovině 18. sto−
letí vytvořeny. Do konce února
příštího roku by měly všechny stát
v nové expozici lapidária. Převoz
vyjde na 900 240,− Kč.
„Jedná se o jeden z největších
souborů známého barokního socha−
ře inspirovaný areálem v Kuksu.
Návaznost na tamní Braunovu so−
chařskou výzdobu je více než patr−
ná. Soubor zahrnuje alegorie lid−
ských vlastností, mytologické moti−
vy a také sochu znázorňující právě
hraběte Šporka, kterého pojilo přá−
telství s valečským pánem,“ upřes−
ňuje Alena Zemanová, zástupkyně
kastelána zámku Valeč.
Sochy vytvořila pro zdejší park
dílna Matyáše Bernarda Brauna a je−
ho synovce Antonína kolem roku
1735. Do kláštera Kladruby se do−
14

staly na začátku 80. let minulého
století po požáru zámku, ke kterému
došlo v roce 1976. V době požáru
byla část soch umístěna v přízemí
zámku. Aby se předešlo jejich další−
mu zničení, byly nejprve přesunuty
do kostela ve Valči a ve finále našly
azyl v kladrubském klášteře.
Před převozem do kláštera sochy
prošly rukama restaurátorů a do
zámeckého parku byly umístěny ko−
pie – výdusky z umělého kamene.
„Je jich zde však jen sedmnáct.
Od čtyř originálů, Závisti, Věrnosti,
Persea a Andromedy a Obětování
Ifigenie, se kopie nikdy nedělaly.
Dalších sedm chybějících soch bylo
v prosinci roku 2003 a v lednu roku
2004 odcizeno. Jednalo se o Mar−
nivost, Lstivost, Skromnost, Filo−
zofii, Básnictví, Polyhymnii a souso−
ší Dionýsos a Persefona,“ doplňuje
Alena Zemanová.
Nyní jsou originály soch vystave−
ny v ambitové chodbě kladrubského
kláštera. „Sochy byly vytvořeny pro
zahradu valečského zámku, je tedy
správné, že se vracejí zpět domů,“
komentuje kastelán kláštera Klad−

ruby Milan Zoubek. Navíc klášter
v současné době prochází roz−
sáhlou obnovou. V rámci projektu
IROP „Život v řádu“, který je spolu−
financován z prostředků EU, vznikne
v části ambitové chodby nová pro−
hlídková trasa. Sochy by tak bylo
stejně nutné z důvodu stavebních
prací a budování nové expozice pře−
sunout na jiné místo.
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Stěhování osmadvaceti objem−
ných pískovcových soch, které měří
od 195 do 300 centimetrů, stojí na
betonových podstavcích a váží ně−
kolik tun, bude poměrně logisticky
náročné. Na celou akci bude dohlí−
žet restaurátorský tým pod vedením
akademického sochaře a restaurá−
tora Martina Širokého.
„Jednotlivé sochy budou postup−
ně demontovány z podstavců a po−
kládány na palety opatřené měkkými
bandážemi. Po pečlivém zajištění
proti jakémukoli pohybu budou
postupně přesouvány paletovým
vozíkem k nákladnímu automobilu
s hydraulickou rukou. Předpoklá−
dáme, že se sochy budou odvážet
asi po šesti kusech,“ popsal ve
stručnosti kastelán Milan Zoubek.
Na Valči pro sochy vznikne la−
pidárium v objektu bývalé zámecké
kovárny. Na podobě nové expozi−
ce se podílejí studenti Fakulty desig−
nu a umění Ladislava Sutnara v Plz−
ni, která kompletně navrhne způsob
prezentace včetně osvětlovací tech−
niky. Otevření lapidária je plánováno
na začátek dubna příštího roku.
Plzeňský rozhled 12/2019

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 tyto dotace mů−
že žádat majitel
jakéhokoliv rodin−
ného domu. Zde je
hlavní rozdíl oproti
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.
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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.
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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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Střípky
z Plzně
Ordinace
pro bezdomovce
a cizince
Dotací ve výši 50 tisíc korun chce
město Plzeň podpořit dofinan−
cování provozu ordinace pro oso−
by bez domova a cizince, které
tak reaguje na zvýšený počet
ošetřených klientů v letošním ro−
ce. Cílem dotace je poskytnout
Poliklinice Bory, která ordinaci
provozuje, finanční prostředky na
zajištění zdravotní péče právě
osobám ohroženým sociálním
vyloučením či již sociálně vylou−
čeným, s důrazem na osoby bez
domova a cizince.

„Poliklinika Bory provozuje na
základě požadavku magistrát −
ního odboru sociálních služeb
v Domově sv. Františka ve Wen−
zigově ulici ordinaci praktického
lékaře pro lidi bez domova již od
roku 2011. Zdravotní péče je
posky tována minimálně dva
dny v týdnu lékařem s atestací
praktic kého lékaře a zdravotní
sestrou,“ vysvětlila náměstkyně
pro oblast kultury, památkové
péče a sociálních věcí Eliška
Bartáková.

V posledních letech počet
klientů ordinace narůstá, což je
dáno nikoli masivním přílivem
osob bez domova, ale dobrou
praxí a vybudovanou důvěrou
mezi klienty a zdravotním perso−
nálem ordinace. Z důvodu větší−
ho objemu provedených úkonů
byla dotace na letošní rok ve vý−
ši 600 tisíc korun již prakticky
vyčerpána.
16

Nakup skipas přes e−shop
na www. Špičák a ušetři!
S řadou podstatných novinek ovliv−
ňujících především servis a vylep−
šení nabídky služeb pro lyžaře od−
startuje letošní zimní sezonu nej−
větší šumavský areál Plzeňského
kraje Ski&Bike Špičák.
„Každoroční investice do zlepše−
ní technického zasněžování považu−
jeme stejně jako většina českých
skiareálů už za automatickou nut−
nost. Také letos jsme pořídili další
nová sněžná děla osazená na věžích
v nejfrekventovanějších místech
sjezdovek. Celkové investice do
zimní sezony letos přesahují 5 mili−
onů korun,“ uvedl ředitel Ski&Bike
Špičák Vladimír Kasík.
Na vrcholu Špičáku již budou také
fungovat na podzim vybudované
ekologické toalety (likvidaci exkre−
mentů mají na starosti žížaly). Jde
o první horské středisko v ČR, kde
byly zavedeny. Do oblasti se po le−
tech opět vrací skibus pendlující me−
zi parkovišti a lyžařskými středisky
Železnorudska. Jeho financování po−
krývá město Železná Ruda a areály.
O pět procent levnější skipasy
oproti klasickému nákupu u kas
v areálu přinese letošní novinka

spojená s nově fungujícím e−sho−
pem na taktéž fungl novém webu
spicak.cz. „Chceme
lyžaře přesvěd−
čit o celkové vý−
hodnosti nákupu
přes e−shop, pro−
tože ušetří nejen
čas, který by třeba
trávili ve frontách, ale
i peníze. Třeba denní
skipas v hlavní sezoně při
nákupu přes náš web
přijde na 646 korun, na
kase pak bude stát 680,“
říká V. Kasík. Nakupovat online půj−
dou téměř všechny skipasy a budou
též platit v rámci společného Želez−
norudského skipasu v dalších dvou
blízkých středicích – na Belvederu
a Nad Nádražím. Celkově tento krok
mimo meziroční zlevnění cen jízde−
nek o cca 2 procenta zjednoduší
a zrychlí proceduru nákupu.
Kdo již vlastní čipovou kartu špi−
čáckého areálu nebo si ji pořídí před
sezónou (stojí 50 korun a je vratná),
nahraje si na ni po přihlášení a za−
placení v e−shopu vybraný skipas.
Pro ty, co kartu nemají, přijedou do
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areálu a nechtějí kvůli tomu třeba
stát frontu u kas, mají na Špičáku
jednoduchou pomoc.
„Zakoupili jsme tzv. pick−up box,
který bude umístěný v centrální
části poblíž lanovky. Je propojený
s e−shopem, takže kdo si, klidně až
po příjezdu k nám na par−
koviště, koupí mobilem
přes náš web zlevněný
skipas, obdrží následně
QR kód. „Načte“ jej v pick
−up boxu a ten mu během
několika vteřin „vyhodí“
čipovou kartu s již nahraným skipa−
sem, který si koupil,“ upřesňuje Jan
Kasík ze Ski&Bike Špičák.
Další příjemná novinka čeká na dr−
žitele sezónních jízdenek, jejichž po−
čet rok od roku stoupá. „Většinou jde
o pravidelné návštěvníky našeho stře−
diska, kteří tady v zimě často lyžují
i tráví volný čas v průběhu celého ro−
ku. Proto prodloužíme platnost těchto
jízdenek ze zimy na celý rok a budou
je moci využít i v letní sezoně včetně
přepravy kol. Tzn. od začátku zimní
sezony v roce 2019 do konce té letní
v říjnu 2020,“ vysvětluje zvýhodnění
pro svoji stálou klientelu V. Kasík.
Plzeňský rozhled 12/2019

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

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

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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

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

Plzeňský rozhled 12/2019
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Od ledna více za komunální odpad
Zastupitelé města Plzně schválili no−
velu městské vyhlášky, jež stanoví
poplatek za komunální odpad vzni−
kající na území krajské metropole.
Od ledna 2020 budou platit pro maji−
tele nemovitostí nové sazby.
Ty sice poplatek za svoz odpadu
zvýší, ale zákazníci budou platit zhru−
ba tolik, kolik platili za svoz odpadu
v letech 2009 až 2014, tedy než byl
zaveden celoměstský systém naklá−
dání s komunálním odpadem. Dů−
vodem nyní schválené úpravy je na−
rovnání cenotvorby na úroveň roku
2020 oproti výdajům na celoměstský
systém. Odpadů se týkají i další změ−
ny. Město rozšíří oblasti, v nichž mají
majitelé nemovitosti povinnost uklidit
svou popelnici do objektu do 24:00
hodin téhož dne od jejího svozu.
Opatření má zvýšit čistotu ulic, už se
osvědčilo v nejužším centru města.
„Současné poplatky za komunální
odpad platí od ledna 2015, kdy se
o svoz odpadu začala starat místo
soukromých firem městem založená
společnost Čistá Plzeň. Tehdy také
zlevnil odvoz odpadu na zhruba

Obchvat Rokycan uleví nejen městu
Otevřený 2. úsek obchvatu Roky−
cany – Hrádek, který je dlouhý
více než pět kilometrů, uleví nejen
Rokycanům, ale i Kamennému
Újezdu a Hrádku. Navazuje na
první etapu zprovozněnou v roce
2013, která propojila rokycan−
ské ulice Šťáhlavská a Veselská.
Stavba III/11724 druhého úseku
obchvatu Rokycany – Hrádek byla
dokončena s dvoutýdenním před−
stihem.
„Stavba druhého úseku začala
v loňském roce v křižovatce s ulicí
Veselská a končí v Hrádku v části
Nová Huť. Vzniklá dvoupruhová ko−
munikace má šířku 7,5 m a délku
3,35 km,“ uvedl náměstek hejtmana
pro dopravu Pavel Čížek.
Součástí stavby byly přeložky na−
vazujících komunikací, hospodář−
ských sjezdů a samostatných sjez−
dů na přilehlé pozemky. V místě kří−
18

žení s Pekelským potokem byl reali−
zován nový dvoupólový most. Další
součástí stavby jsou tři úrovňové
křižovatky a napojení tří sjezdů na
účelové komunikace a čtyři samo−
statné sjezdy na sousední pozemky.
Realizovány byly i přeložky vodo−
vodních a kanalizačních řadů, me−

lioračních odvodňovacích zařízení,
přeložky sítí ČEZ, RWE a sdělova−
cích rozvodů. Stavba dále zahrnuje
výsadbu zeleně a ochranné oplocení
zabraňující vniknutí zvěře na
komunikaci.
„Výdaje na druhou etapu
činily 115 milionů korun

polovinu. Toto však není dále udrži−
telné, proto se přiblížíme k cenám
platným v letech 2009 až 2014. Do−
mácnost o čtyřech lidech, jež má ob−
vyklý 120 litrový kontejner, dosud
platila za odpad zhruba sto korun
měsíčně. Nově by to mělo být o 120
korun více, tedy na jednu osobu o 30
korun za měsíc více,“ vysvětlil radní
pro oblast ekonomickou, bytovou
a nakládání s majetkem David Šlouf.
Doplnil, že město ročně vydá na
svoz a likvidaci odpadů přes 200 mi−
lionů korun, přičemž z poplatků vy−
bere zhruba 50 milionů korun. Od
ledna 2020 by měl výběr činit zhruba
100 milionů korun, město a občané
by se tak podíleli na nákladech shod−
ně zhruba 50 procenty. Po změně vy−
hlášky bude ve srovnání s ostatními
statutárními městy Plzeň v průměru.
Do nákladů města se promítá napří−
klad to, že občané Plzně už nemusí
od roku 2015 platit za sběrné dvory,
dále je ovlivňuje také rostoucí počet
kontejnerů na tříděný odpad, vý−
znamnou sumu v nákladech tvoří
i úklidy černých skládek.

včetně DPH. Spolu s první etapou,
která stála 135 miliónů korun, tak
celková částka celé stavby je včetně
daně 250 milionů korun. Plzeňský

kraj prostřednictvím Správy a údrž−
by silnic Plzeňského kraje získal na
tuto akci dotaci z Integrovaného re−
gionálního operačního programu ve
výši 90 % nákladů, což je 225 milio−
nů korun,“ shrnul náklady hejtman
Josef Bernard.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 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

Strašice otevřely
Oranžové hřiště u cyklotrasy
Děti z obce a z okolí i malí výletníci
jistě ocení nově otevřené hřiště
„U Andělů“ v blízkosti Dvorského
rybníka a mezinárodní cyklotrasy.
Houpačky a lanové pyramidy byly
pořízeny z grantového příspěvku
Nadace ČEZ, která přispěla 100 ti−
síc korun.
Nové herní místo vzniklo v uply−
nulých měsících v lokalitě zvané
Dvory, v katastru obce Strašice na

mnoho rodičů, kteří se zapojují i do
úklidu těchto prostor. Občané, kteří
hřiště nevyužívají, jsou rádi, že tento
frekventovaný prostor konečně zís−
kal svou funkci a bude dělat radost
všem příchozím. Rád bych poděko−
val radním za podporu při vývoji
tohoto záměru a Nadaci ČEZ, která
i svojí podporou přispěla ke zvele−
bení naší krásné brdské obce,“ řekl
starosta obce Jiří Hahner.

Rokycansku. Na pozemku zastíně−
ném starými vzrostlými jasany ko−
lem místní komunikace a kolem
mezinárodní cyklotrasy CT3 (Praha
– Regensburg – Paříž) najdou děti
oplocené hřiště s houpačkou, lezec−
kou pyramidou, skluzavkou a kolo−
točem. Na herní prvky přispěla obci
Nadace ČEZ v rámci grantového
řízení Oranžové hřiště částkou
100 tisíc korun.
„Hřiště je vyhledávaným místem
klidu a odpočinku rodičů a pro děti
je prostorem na hraní a pohybové
aktivity. Schází se zde každodenně

Provoz hřiště je otevřen veřejnosti
neomezeně. Hřiště je oploceno a za−
jištěno vrátky. Správcem hřiště je ur−
čen zaměstnanec obecního úřadu,
který spravuje i další hřiště v obci.
„Grantový program Oranžová
hřiště běží již 16 let a za svou dobu
existence podpořil vznik pěti set
dětských či sportovních hřišť. Po−
hyb na čerstvém vzduchu by měl
být pro děti samozřejmostí. Jsme
proto rádi, že jsme dětem nejen ze
Strašic tuto možnost dali,“ doplnila
ředitelka Nadace ČEZ Michaela
Ziková.

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.
20
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Zlatá Banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše
zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchy−
luje k uchování finančních prostřed−
ků ve zlatě, cena zlata stále roste.
Proto nyní nastal ten správný čas
pro jeho zpeněžení. Prodejem sta−
rých nepotřebných zlatých šperků,
zubních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanční
obnos, který Vás zaručeně nad−
chne, a to se přeci vyplatí.

výrobků ze zlata výhodný, přijďte se
nezávazně informovat do Zlaté Ban−
ky. Diskrétní prostředí je zde zaruče−
no a ochotný personál Vám rád po−
skytne odborné poradenství a infor−
mace o aktuální ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné
Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky či
mince. Pokud si nejste jistí, zda
lze i Vaše předměty vykoupit,

není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po−
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte
finanční hotovost. Jedinou pod−
mínkou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi−
duálnímu přístupu ke každému klien−
tovi. Jako jedna z mála také nabízí
jedny z nejvyšších výkupních cen
zlata a stříbra. Pokud si nejste jisti,
zda je pro Vás prodej starožitných
šperků, poničených šperků či dalších
Plzeňský rozhled 12/2019

předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhrady,
poničené šperky či zašlé mince.
Takové zlaté předměty jsou podle
nich nevzhledné a tudíž nemohou
mít vysokou hodnotu. V konečné fázi
zjistí, že se jim výkup zlata či stříbra
vyplatí a jsou rádi za obdrženou
finanční hotovost. Nebojte se proto
přijít i s nevzhledným zlatem, právě
v něm se většinou ukrývá skutečná
hodnota.

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

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

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na zimní
olympiádu vyrazí
135 sportovců
Mladí sportovci z Plzeňského
kraje se v příštím roce zúčastní
Her IX. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2020, která se
uskuteční od 19. do 24. ledna
2020 v Karlovarském kraji. Za
Plzeňský kraj se her zúčastní
135 osob včetně trenérů. Jako
každý rok budou mít sportovci
reprezentační oblečení v bar−
vách Plzeňského kraje. Letos
poprvé si ho však nebudou mu−
set kupovat, ale získají ho z kraj−
ského rozpočtu zcela zdarma.
Sportovci budou soutěžit
v 11 sportovních disciplínách
(Alpské lyžování, Běžecké lyžo−
vání, Biatlon, Krasobruslení,
Lední hokej, Lyžařský orientační
běh, Rychlobruslení, Snow−
boarding, Šachy, Akrobatické
lyžování a Karate) a 1 kulturní
soutěž (Hra na elektronické klá−
vesové nástroje).

Podpoří lékaře
v malých obcích
Krajští radní souhlasí s poskyt−
nutím neinvestičních dotací na
vybavení ordinací ambulan−
tních lékařů v malých obcích
Plzeňského kraje v rámci do−
tačního titulu Podpora vybave−
ní ordinací lékařů zajišťujících
primární ambulantní zdravotní
péči v Plzeňském kraji infor−
mačními technologiemi 2019.
Částka 276 840 Kč bude roz−
dělena po schválení zastupitel−
stvem mezi 10 subjektů. Mezi
nimi jsou praktičtí lékaři pro děti
a dorost, všeobecní praktičtí lé−
kaři a také jedna ordinace gyne−
kologie a porodnictví.
„Program by měl podpořit
takové projekty obcí, jejichž cí−
lem je udržet poskytování zdra−
votních služeb na území dané
obce prostřednictvím zajištění
informačních technologií nut−
ných pro vybavení ordinací lé−
kařů v souvislosti se zavedením
eReceptu, eNeschopenky a EET,“
upřesnila radní pro oblast zdra−
votnictví Milena Stárková
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Město koupí cennou památku
− Dumetovský dům
Velké plány má rokycanská radni−
ce s jednou z historicky nejcenněj−
ších památek v centru města,
s takzvaným Dumetovským do−
mem ze 14. století, jehož koupi
schválilo zastupitelstvo.
„V historické budově by mohlo
najít nové zázemí například Infor−
mační centrum, které je prozatím na
nádvoří radnice a návštěvníci města
jej těžko hledají. Vzniknout by tu
mohla také galerie, zázemí pro akce,
které se odehrávají v prostranství ve
Spilce, reprezentativní prostory ne−
bo kanceláře,“ vypočítává starosta
Rokycan Václav Kočí.
Objekt nabídli městu vlastníci
za 7,5 milionu korun. Záměr budovu
koupit schválili radní i zastupitelé
města.
„Dům je v dobrém stavebně−
technickém stavu, nevykazuje

statické poruchy a nedávno navíc
prošel obnovou jeho střešní plášť.
Nepotřebuje tedy v nejbližší době
vysoké investice kromě výměny
oken v prvním patře směrem na

náměstí. Na postupnou rekonstruk−
ci, která může začít až za několik
let, pak lze získat státní i krajské
dotace,“ doplňuje památkářka Jana
Cinkeová

O titul bojují dvě památky z Rokycanska
Souboj o titul Památka Plzeňského
kraje 2019 vedou i dvě nemovité
kulturní památky z Rokycanska.
Do soutěže o nejlepší obnovenou pa−
mátku letošního roku nominovali ro−
kycanští památkáři sochu svatého
Václava z průčelí kostela sv. Václava
v Radnicích a venkovskou usedlost
č.p. 10 v Bujesilech.
Socha patrona kostela, svatého
Václava, bývala umístěná v nice prů−
čelí nad vstupem ve výšce asi šesti
metrů. Kvůli povětrnostním vlivům
téměř zmizela profilace vystupující
před plochu fasády, trhliny byly patr−
né po celé figuře, spodní část dopl−
ňoval zdící materiál a v minulosti při−
bylo také několik vrstev fasádních
nátěrů, poslední v okrovém odstínu.

Restaurování díla od neznámého
autora vrátilo soše její původní po−
dobu. Po průzkumu následovalo od−
stranění mladších a nevhodných
doplňků, zpevnění materiálu kame−
ne, doplnění chybějících partií
a osazení pozlaceného křížku na
čapce světce. V současné době je
socha k vidění v interiéru kostela, na
své původní místo se vrátí až po re−
konstrukci fasády. Práce by měly
začít příští rok.
Zastoupení má Rokycansko také
v kategorii Stavby, kde se o titul
uchází venkovská usedlost č.p. 10
stojící na návsi v Bujesilech, jejíž
vznik se datuje do poloviny 19. sto−
letí. Velký zděný statek s barokizují−
cími vlivy ve štítu dostal v polovině

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

minulého století nevhodnou břízoli−
tovou omítku a nová okna. Obnova
usedlosti začala v roce 2012 výmě−
nou střešní krytiny na obytném do−
mě a pak i na špýcharu, postupně
následovala obnova pavlače, fasád,
výměna oken, dveří a v letošním ro−
ce i brány. Práce vycházely z histo−
rické ikonografie, kterou doložily
fotografie z počátku 20. století.
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Bude další Policie Modrava?
Na projekt
„Cykloresort
Radnicko“
Na vybudování 13 dílčích úseků
druhé etapy projektu „Cyklo−
resort Radnicko“ získá dotaci ve
výši 8 662 116 Kč Mikroregion
Radnicko.
Druhá etapa navazuje na prá−
vě budovanou část projektu na
vlakovém nádraží v Radnicích.
Ta převádí cyklisty přes město
Radnice do prostoru okolo
městských rybníků, kde bude
vybudováno poslední nástupní
místo projektu. Tato část města
Radnice je klidovou zónou, která
navazuje na městské lesy, kde
je umístěna nosná část druhé
etapy projektu.
„V rámci projektu budou vy−
budovány klesací a stoupací
traily. K prohybu mezi nimi bu−
dou využity stávající lesní
cesty. Projekt počítá s výstav−
bou jednoho kardinálního bodu
na vrcholu Hrádek. Z tohoto
místa budou vedeny klesací tra−
ily. Celkem se jedná o 12 430 m
klesacího trailu v technické ná−
ročnosti floow trail a 4 360 m
stoupacího trailu. Projekt pro−
pojí město Radnice a obce
Mostiště a Svatá Barbora,“
uvedl náměstek hejtmana Pavel
Čížek.

Bydlení
pro seniory
Na základě dlouhodobě schvá−
lené koncepci rozvoje obce
Heřmanova Huť na severním
Plzeňsku připravila místní rad−
nice studii komunitního bydlení
pro seniory s využitím prostoru
farské zahrady.
„Tento projekt by měl nabíd−
nout našim seniorům klidné
bydlení a poskytnout zázemí pro
volnočasové aktivity. Nízko−
energetické stavby jednotlivých
bytů zaručí nízké provozní ná−
klady a nájemné obec plánuje
v sociálně únosné výši. Prosíme
proto naše občany, aby vyjádřili
svůj názor v anketě, abychom si
byli jisti, že naše plány jsou
správné,“ uvedl starosta Heř−
manovy Hutě Přemysl Hofman.
24

Po nedávno odvysílané 3. sérii
úspěšného seriálu Policie Modra−
va, který vznikal na Šumavě, je
možné, že režisér Jaroslav Soukup
přehodnotí své rozhodnutí. Mohla
by tak vzniknout další série. Vždyť
poslední díly kriminálních příběhů
ze Šumavy sledovalo až okolo
dvou milionů diváků, což je tele−
vizní rekord.
Přestože režisér Soukup se za−
řekl, že se na Šumavu s natáčením
seriálu už nevrátí, nyní nevyluču−
je, že by to nemohlo být jinak.
„Uvidíme… Ale ten obrovský zá−
jem diváků nás všechny, kteří jsme
na tom dělali, velmi potěšil. Už
proto, že na Šumavě roky žiju
a znám tu každý kout. A taky, že to
natáčení nebylo zrovna jedno −
duché,“ uvedl režisér.
Hlavně kvůli počasí, které se v té−
to lokalitě dokáže měnit každých de−
set minut. Často pršelo, foukal vítr,
jindy zase svítilo sluníčko, ale jen
krátce. Nakonec štáb vše dokázal
zvládnout.
Diváci by se tak mohli zkrátka
opět těšit na své oblíbené hrdiny,

v čele s kapitánem Vinickou v po−
dání Soni Norisové, Filipa Tomsu,
Jaroslavu Stránskou, Michala Holá−
na, Zbyňka Palusgu, Táňu Medvec−
kou, Janu Bouškovou či Jaroslava
Satoranského a mnohé další.
„Já bych do toho šel hned. Bylo
to úžasných několik let a bezvadná
parta. Taky obrovský respekt před
panem režisérem,“ svěřil se „poli−
cista Jája“, ala Michal Holán.
Co se Policii Modrava povedlo
dalšího, je to, co se nepovedlo růz−
ným turistických agenturám, Jiho−

českému ani Západočeskému kraji,
je zájem o Šumavu.
„Díky našemu seriálu stoupla
návštěvnost na Šumavě velmi zá−
sadně. Dokonce i zájem o nemovi−
tosti tu zaznamenali až extrémní.
Zkrátka i toto bývá dopad úspěšné−
ho seriálu nebo filmu,“ dodal režisér
Soukup.
Tak nezbývá, než si počkat na to,
zda se režisér domluví s TV Nova
a třeba příští či ten další rok vznikne
třeba dalších 8 dílů z krásné
Šumavy.
(pru)

Recyklace z domova a s radostí
Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze
zve na výstavu Věnceslavy Dráb−
kové s názvem Recyklace z domo−
va a s radostí. Výstava je otevřena
do 31. prosince 2019.
„Je mi ctí, že mohu
v prostorách muzejních
výstavních síní představit
svou amatérskou textilní
tvorbu, které se věnuji po−
sledních šest let svého
důchodového věku. Práce
s textilem mi byla od−
jakživa blízká. Přes ob−
dobí batiky, malby na hed−
vábí jsem se dopraco−
vala k technice patch−
worku. Do rukou se mi
dostaly textilní pozůsta−
losti, ze kterých na mě
dýchla atmosféra doby,
kdy mnoho věcí nebylo
možné koupit, bylo nutné
je doma vytvořit. Z dlouho opatrova−
ných kousků zdobených vyšíváním,
paličkovanou či háčkovanou krajkou
na povlečení, ubrusech i částech

oděvů, vyzařovala láska, trpělivost
i píle autorky. Tehdy mě napadla
otázka, jak je v současnosti využít,
oživit, tedy recyklovat. Vždyť si tato
všechna energie nezaslouží lenivět

v bednách nebo skončit v kontej−
neru. Tak vznikaly mé první neumělé
práce,“ prozradila Věnceslava Dráb−
ková, autorka výstavy.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nejdříve bylo třeba sehnat si lite−
raturu, seznámit se s technikami,
poznat teorii, naučit se prozrazené
fígle profesionálů a ověřit si je v pra−
xi. Od sešívání čtverečků, obdél−
níků a trojúhelníků za−
tím autorka vyzkoušela
patchwork šitý z pruhů,
semoline patchwork,
žinylku a chystám se
na kaleidoskop a 3D
techniky. A co je na této
práci nejúžasnější?
„Téměř nekonečná
možnost výběru barev,
druhů textilu a výběru
otáčení a znovu řezání
a skládání jednotlivých
bloků. Je to práce ne−
smírně tvořivá. Před−
stavuji své práce, aby
se návštěvníci nejen po−
těšili obnovenou krásou
již použitých textilií, ale také aby
se přišli inspirovat. Vždyť všechno
nepatří do kontejnerů,“ dodala
umělkyně.
Plzeňský rozhled 12/2019

Petr Nárožný:
Laskavý nervák z jihu Čech
pořídili i synovi Pe −
trovi, který tam jezdí
se svým par tnerem.
„Třeboň to je oáza,
pohoda, klid. I když
v poslední době ten
klid je spíš v okolí,
protože je tu hodně
turistů. Ale zase bez
nich by ta Třeboň ne−
žila,“ přiznává vystu−
dovaný inženýr, diva−
delní, televizní a fil−
mový herec.
Foto: Lenka Hatašová a archiv
Ve svých 81 letech
Kdo by neznal herce Petra Ná− má stále neskutečný šmrnc
rožného. Jak on sám o sobě čas− a energii. Petr Nárožný je navíc
to říká, hrál po většinu takové z těch umělců, kteří si nikdy ne−
nerváky a někdy nepříjemné hráli na hvězdy a má velkou po−
chlápky. Jeho přátelé o něm ří− koru. Váží si každého slušného
kají, že ho nejlépe charakteri− člověka, diváků a ví, že i sebe−
zuje název „laskavý nervák“. lepší a slavnější herec by bez di−
Herec má s jižními Čechami váka nebyl ničím. Na jihu Čech ta−
hodně společného. Našel zde ké párkrát natáčel a tento kraj
svůj druhý domov.
je skutečně jeho druhým domo−

Činoherní klub: Petr Nárožný a Nela Boudová:
Léda (Manželskonemanželská povídka)

Ač rodák z Prahy, kde po větši−
nu profesního života působí, v ji−
hočeské Třeboni je minimálně od
jara do podzimu, často ale i v zi−
mě. Nepotkat Petra Nárožného na
kole, jak projíždí lázeňským měs−
tem, je téměř nemožné.
„Já to mám rád, kolo je moje
vášeň, a pak je to v současné do−
bě a v současném provozu asi nej−
rychlejší dopravní prostředek do
města,“ řekl před časem herec,
vždy galantní, slušný a vtipný.
V Třeboni mají s manželkou
Ivou řadu let hezký byt a jeden
Plzeňský rozhled 12/2019

Adventní prodejní výstava výrobků klientů sociálně terapeutické
dílny a stacionáře Pohodička se uskuteční ve dnech 9. 12. 2019
až 11. 12. 2019 vždy od 9:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti
Triana v prostorách Městského úřadu Rokycany. Vernisáž výstavy
se uskuteční v pondělí 9. prosince od 9 hodin pod názvem „Zastavte
se na chvilečku a buďte s námi“.

Do terénu s novými vozy
Radní města pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký předal čtyři nová
vozidla pro Městskou policii Plzeň.
Jedná se konkrétně o automobily
tovární značky Škoda Karoq 1,5 TSi.
Klíče od vozů symbolicky z rukou
radního převzal pověřený
velitel Městské policie Plzeň
Mgr. Marek Šilhan.
„Nová služební vozidla
přispějí k větší akceschop−
nosti naší městské policie
a zvýší komfort strážníků.
Přeji měst ské policii, aby
jim dobře sloužila,“ uvedl
Martin Zrzavecký.
Využití najdou při výkonu
služby na čtyřech obvodních
služebnách městské policie.

V provozu budou na Lochotíně,
Slovanech, v centru města a na
Skvrňanech.
Tato čtyři vozidla budou sloužit
jako obměna stávajícího vozového
parku Městské policie Plzeň.

vem. Proslavil se i díky spolupráci
s Miloslavem Šimkem a Luďkem
Sobotou, s nímž jsou dodnes ka−
marádi.
Dnes Nárožný hraje hlavně
v pražském divadle a na zájez−
dech. Ani film se mu nevyhýbá
a jak přiznává, ´na penzi si to přes−
ně nějak takhle představoval´…
Tak až pojedete do Třeboně,
půjdete po kolonádě nebo měs−
tem a prosviští kolem vás postava
na kole, dívejte se dobře, zda to
právě nebyl tenhle slavný český
herec…
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Tachovsko prostřednictvím
Kapři
z Drahotínského
rybníka
Výlov městského Drahotínského
rybníka v katastru obce Zruč na
Plzeňsku se letos uskuteční 14.
prosince. Součástí výlovu bude
i prodej kaprů, a to zhruba od 10
hodin. Cena za kilogram kapra je
stanovena na 80 korun.

S ohledem na dlouhodobý ne−
dostatek srážek, který se také
negativně projevil na soustavě
Boleveckých rybníků, musel být
termín výlovu posunut z tradiční−
ho konce listopadu na polovinu
prosince. Zkrátí se tím doba, po
kterou budou muset být ryby

umístěny v městských sádkách
pod rybníkem Košinářem v Plzni−
Bolevci. Tím se také sníží celkový
objem vody potřebný pro jejich
úspěšné uchování do doby zahá−
jení předvánočního prodeje, který
odstartuje 16.prosince 2019.

Přestupní uzle
v Nýrsku a Žihli
Na pokrytí části výdajů spojených
s pořízením pozemků potřebných
pro výhledovou realizaci akce
Přestupní uzel u železniční stanice
Nýrsko obdrží místní radnice do−
taci ve výši 750 000 Kč.
Dále krajská rada souhlasí
s poskytnutím dotace obci Žihle
ve výši 582 250 Kč na pokrytí
části nezpůsobilých výdajů akce
Přestupní uzel Žihle – železniční
stanice, tj. na úhradu za nákup
pozemků od Českých drah.
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chutí, vůní a vzpomínek
Tachovská kuchařka receptů, pří−
běhů a vzpomínek, tak se jmenuje
neobvyklá česko−německá ku −
chařská kniha, kterou vytvořily
odborné pracovnice Fakulty filo−
zofické Západočeské univerzity
v Plzni (ZČU) Gabriela Fatková,
Andrea Königsmarková a Tereza
Šlehoferová.
Představuje kuchyni přeshranič−
ního regionu Tachovska v promě−
nách času, a to nejen prostřednict−
vím osmi desítek receptů, ale také
skrze vzpomínky pamětníků na
každodenní jídlo a to, co s ním sou−
viselo. Kniha tak mimo jiné ukazuje
vztah lidí k tamní krajině a boří ste−
reotypní vnímání Tachovska jako vy−
kořeněného regionu.
„Nejprve jsme nastudovaly stohy
literatury. Poté jsme si řekly, že je
nezbytné poznat lidi, kteří se již té−
matem zabývají, a poznat jejich prá−
ci. Proto jsme v roce 2017 v Plzni
uspořádaly kulatý stůl na téma Jídlo
a paměť, kam na naše
pozvání přijely skuteč−
né osobnosti v tomto
oboru – historik Mar −
tin Franz, literární vě−
dec a slavista Miros−
lav Kouba, chodský
muzejník Josef Nejdl
a asi nejvýraznější
autor popularizačních
vlastivědných kucha−
řek Václav Malovic−
ký,“ popisuje antropo−
ložka Gabriela Fatková, co před−
cházelo vzniku kuchařky. Jako hlav−
ní zdroj informací pak posloužily
autorkám domácí rukopisné sešity

s recepty lidí z regionu, ale také
dobové časopisy, noviny a kuchař−
ské knihy.
„Pro zprostředkování setkávání
s místními pamětnicemi a pamětní−
ky na Tachovsku jsme hojně zapo−
jovaly naše studenty antropologie,
kteří přímo z Tachovska pocházejí.
Prostřednicemi nám byly také dámy
z místních škol. Některé z nich v té−
matu cítily potenciál, jak stmelit
místní komunitu a zároveň poukázat
na něco, na co místní mohou být

vztah. Recepty zařazené do kuchařky
autorky nejdříve vyzkoušely. Kniha tak
obsahuje množství fotografií, zobra−
zujících postup přípravy jednotlivých
pokrmů, ale i ukázky z dobových ku−
chařek a ručně psaných sešitů.
S kuchařkou jsou provázány také
dvojjazyčné pracovní listy pro žáky
ZŠ, kde jsou různé oblasti nehmot−
ného kulturního dědictví Tachovska
zpracovány do konkrétních aktivit,
uplatnitelných při výuce ve škole
i mimo ni. V části nazvané Poklady

pyšní,“ vysvětluje
Gabriela Fatková
s tím, že ačkoliv
je těžké změnit
stereotyp „vyko−
řeněného pohra−
ničí“ právě skrze
jídlo a vše kolem něj,
jako je zahrádkaření,
sběr lesních plodů a hub, rybaření
a lov, je vidět, jak jsou místní s ta−
chovskou krajinou spjatí, jak ji znají
a mají k jednotlivým místům silný

příhraniční kuchyně se třeba děti
dozvědí, co jsou kejchle, pelmeně
nebo tokan. Autorkou pracovních
listů je Andrea Königsmarková, ve−
doucí katedry germanistiky a slavis−
tiky Fakulty filozofické ZČU.

Další zelená střecha na škole
Městem zřizovaná 4. základní ško−
la v Kralovické ulici na Košutce by
měla mít zelenou střechu na svých
pavilonech.
Ta by vznikla při rekonstrukci
střešních plášťů objektů školy, stra−
vování a tělocvičny, které již doslu−
hují a v několika místech je patrná
lokální porucha spádu nebo odlupu−
jící se izolace. Odhadované nákla−
dy na rekonstrukci jsou 37 milionů
korun včetně DPH. Předpokládaný
termín realizace je v roce 2021.

„První základní školu se zelenou
střechou v Plzni máme od října
v Černicích. Tyršova základní škola
a mateřská škola zasadila více než
1200 rostlin na své zelené střeše.
Jejím účelem je ochlazování a zlep−
šení klimatu v okolí školy. Stejně tak
na 4. základní škole díky zelené
střeše dojde ke zlepšení mikrokli−
matu střešního pláště budovy,“
uvedl primátor města Martin Baxa.
Kromě zlepšení mikroklimatu se
zvýší díky zelené střeše tepelný od−
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por střešní konstrukce, eliminují se
teplotní rozdíly střešní konstrukce,
zvýší se životnost konstrukce a vlh−
kost okolního vzduchu. Zadrží se
část dešťových vod ve vegetačním
souvrství zelené střechy a zpomalí
se odtok dešťových vod do jednotné
kanalizační stokové sítě, zvětší se
plochy pro flóru a hmyz, napomůže
se zlepšení čistoty ovzduší zachy−
cováním prachových částic, ochrání
se hydroizolace střechy budovy.
Celková plocha střechy objektů 4.
základní školy je 5794 metrů čtve−
rečních, rekonstruovaná část by
měla mít 5078 metrů čtverečních.
Plzeňský rozhled 12/2019

Vyměň hračku za hračku
Městská knihovna Rokycany zve
na akci „Swap hraček aneb Vyměň
hračku za hračku“.

Akce se uskuteční 7. 12. od 9
do 12 hodin. Co je to swap? Je to
způsob, jak smysluplně darovat
věc. Je to možnost uklidit si
doma. Je to způsob, jak ob−
měnit to, co mám doma. Je
to příjemně strávený čas.
Přineste proto hezké hračky,
se kterými si už nikdo nehra−
je, ale mohou udělat radost
někomu dalšímu. Na oplátku
si vyberete kousky, které
udělají radost u vás doma...

Zázemí na stadionu ve Skvrňanech
Nový jednopodlažní objekt se
střešní terasou, občerstvením
a zázemím nechala Plzeň vybudo−
vat na svém atletickém stadionu
ve Skvrňanech ve Vejprnické ulici.
Vylepší tak služby pro sportovce
i například rodiče, jež čekají na své
trénující děti. Budova jednoduchého
tvaru s užitnou plochou 122 metrů
čtverečních stojí na jižní straně are−
álu, je v centru dění. Zhotovitelem
stavby za necelých šest milionů
korun bez DPH byla společnost
KLAUS – STAVOS Plzeň, investiční
akce byla realizována Odborem
správy infrastruktury Magistrátu
města Plzně.
„Těší mě, že se nám podařilo do−
plnit chybějící zázemí. Objekt o roz−
měrech 25 krát 6,2 metru a výškou
3,4 metru poskytuje zázemí ná−
vštěvníkům i sportovcům, kteří se
chtějí občerstvit. Bude využíván při
soutěžích i pro další účely, například
jako tribuna. Také se díky němu
zvýšil počet toalet v areálu, větší
Plzeňský rozhled 12/2019

design. Přes venkovní rampu je ob−
jekt propojen s chodníkem, který
obíhá celý atletický ovál a zároveň
slouží jako hlavní přístupová trasa.
Prostory občerstvení budou ve−
řejnosti zpřístupněny v první polovi−
ně měsíce prosince. Nový objekt
pomůže zkvalitnit zázemí městského
sportovního areálu jeho návštěvní−
kům a současně vyřešit problém
s nedostatkem prostor.

jsou i skladové prostory,“ přiblížil
první náměstek primátora Roman
Zarzycký.
Zděná stavba má stropní kon−
strukci z předpjatých panelů a je za−
ložená na železobetonových pá−
sech. Na rovné střeše se nachází
terasa. Objekt je obložen cemento−
třískovými deskami ve žluté barvě
a navazuje tak na stávající objekt
atletické hlavní tribuny. Základem
jsou jednoduché tvary, funkční
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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S Univerzitním upírem
Kraj podpoří
studentku a mistra
Evropy
Rada schválila poskytnutí pod−
pory ve formě finančního daru
ve výši 60 000 Kč Miroslavě
Novoveské, která je absolvent−
kou Masarykova gymnázia v Plz−
ni a především úspěšnou účast−
nicí několika mezinárodních vě−
deckých soutěží v oborech fy−
zika, chemie. Mezinárodní che−
mické olympiády se zúčastnila
celkem třikrát, vždy se ziskem
medaile. Miroslava Novoves−
ká byla přijata na University
of Cambridge, obor přírodní vě−
dy. Vzhledem k finanční ná−
ročnosti studia využije dar na
financování ubytování.
Dotací ve výši 50 000 Kč bude
podpořen několikanásobný mistr
Evropy v závodech psích spře−
žení Vojtěch Němec, chovatel
Samojedů. Peníze využije na po−
krytí nákladů spojených účastí
na mistrovství ČR a mistrovství
Evropy v následující sezóně.
Další dotace ve výši 297 000 Kč
získá ZŠ a Praktická škola Diako−
nie ČCE Merklín na dofinancová−
ní zakoupeného mikrobusu na
dopravu dětí s mentálním posti−
žením a autismem.

PŘIŠLO 82 DÁRCŮ
Už 23. semestrník tradiční akce
Západočeské univerzity Univer −
zitní upír se konal na Transfuzním
oddělení Fakultní nemocnice Pl−
zeň. Tentokrát přišlo darovat krev
82 osob, z toho 25 úplně poprvé.

Zloděj mi vykradl chatu v chatové
oblasti u Plzně a způsobil mi ško−
du odcizením věcí v hodnotě asi
10.000,− Kč. Policie zloděje po−
sléze vypátrala, část věcí u něho
našla, část nikoliv, je proti němu
vedeno trestní stíhání a já jsem
na policii předvolán i jako poško−
zený. Jaké mám možnosti, pokud
jde o náhradu škody?

Od roku 2006, kdy se Univerzitní
upír uskutečnil poprvé, darovalo krev
už více než 3000 studentů, zaměst−
nanců a absolventů ZČU i dalších
dárců. Celkem tak Univerzitní upír
odebral už přes 1000 litrů krve. Heslo
akce zní: Každá kapka se počítá!
Podrobné informace jsou k dis−
pozici na webových stránkách
www.univerzitniupir.cz a na face−
bookovém či instagramovém profilu
@univerzitniupir.

Většina příchozích dárců, přesně
tři čtvrtiny z nich, byli studenti na−
příč fakultami Západočeské univer−
zity. Nejpočetnější zastoupení však
měla Fakulta pedagogická, jejíž
studentský spolek Otevřeno pořádá
Univerzitního upíra spolu s dalšími
studentskými organizacemi. Kromě
studentů ale přišli darovat také za−
městnanci univerzity a absolventi.
Jak vyplynulo z dotazníkového
šetření mezi příchozími, nejčastěj−
ším důvodem darování krve bylo
pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Odpověï advokáta:

Dotaz čtenáře L. P.
z Plzně:

„Chtěli udělat dobrý skutek,“ řekl
Lukáš Vesecký, který měl letos
organizaci akce na starosti. Kro−
mě pocitu, že pomohou, si dárci
z transfuzní stanice odnášeli také
červeno–bílo–černé upomínkové
předměty s lo−
gem akce. Le−
tos si mohli vy−
brat z náramků,
sady náplastí
nebo frisbee.

Oprávnění poškozeného je řešeno
trestním řádem v ust. § 43 – § 51.
Jedná se zejména o právo uplat−
ňovat náhradu škody již v řízení
přípravném a posléze se u soudu
domáhat, aby pachateli v odsuzu−
jícím rozsudku byla uložena po−
vinnost nahradit škodu v peně−
zích. O způsobené škodě samo−
zřejmě musíte předložit doklady,
případně posudek soudního znal−
ce, zřejmě se bude jednat již o vě−
ci nikoliv nové, ale v určitém stupni
opotřebení. Připojit se k trestnímu
řízení je pro Vás jako pro poškoze−
ného velmi praktické. Nehradíte
žádné soudní poplatky a soud
Vám může v trestním rozsudku
nárok na náhradu škody úplně,

nebo částečně přiznat, a tento
rozsudek je po nabytí právní moci
vykonatelný, tzn. můžete ho dát
i exekutorovi k provedení exekuce.
Pokud však věrohodně nepro−
kážete výši způsobené škody,
obvykle soud odkazuje na řízení
občanskoprávní, které je poně−
kud složitější a komplikovanější.
V kaž dém případě důkazní bře −
meno o výši způsobené škody by
bylo na Vás.
V přípravném řízení máte ještě
jednu možnost, a sice podle § 47
tr. ř. požádat o zajištění nároku
poškozeného, a to na majetku ob−
viněného. O zajištění rozhoduje
soud na návrh státního zástupce
nebo Vás jako poškozeného, v pří−
pravném řízení rozhoduje o za −
jištění státní zástupce na návrh

poškozeného. V návrhu můžete,
ale nemusíte, uvést konkrétní ma−
jetek, který obviněný má a jehož
zastavení žádáte.
Pokud Vám soud v konečném
rozhodnutí nárok na náhradu
škody přizná, můžete se pak na
zajištěném majetku hojit a máte
tak jistotu, že Váš nárok bude
uspokojen.
Bohužel z praxe je mi známo, že
byť trestní řízení skončí pra vo −
mocným výrokem i pokud jde
o náhradu škody, tak zejména
u recidivistů a nebo nemajetných
pachatelů je uspokojení takového−
to nároku záležitostí na dlouhá lé−
ta, neboť Vašemu nároku můžou
předcházet finanční nároky jiných
věřitelů či poškozených.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Nová sbírka básniček Romana Stupky
o řemeslech aneb
potěší a rozveselí Básničky
ten dělá to, ten zas tohle
V loňském předvánočním čase se
mohli milovníci vtipných a dobrou
náladu navozujících básniček po−
těšit sbírkou moderátora Českého
rozhlasu Plzeň Romana Stupky.
Domažlické nakladatelství Reso−

Plzeňský rozhled 12/2019

nance tehdy vydalo jeho sbírku na−
zvanou „Básničky k svátku“.
Své pověsti vtipného a pohotové−
ho básníka dostál Roman Stupka
i letos a rozhodl se pro básničky
o různých povoláních a řemeslech.
Některým profesím do−
konce věnoval vtipnou mi−
nipovídku. „Ten dělá to, ten
zas tohle“ se jmenuje jeho
nová kniha básniček, kte−
rou opět vydalo Naklada−
telství Resonance v Do−
mažlicích..
Obálka knížky i vtipné
kresby pocházejí z dílny pl−
zeňského výtvarníka Vladi−
míra Líbala. Knížku si bu−
dou moci zájemci opatřit
na autogramiádě, jejíž da−
tum se dozvědí z vysílání
rozhlasu Plzeň, dále pak
v redakcích časopisu ROZ−
HLED v Klatovech a v Plzni,
a samozřejmě také v Na−
kladatelství RESONANCE
v Domažlicích.
(ba)

Rok na vsi v čase adventu
Západočeské muzeum v Plzni –
Národopisné muzeum Plzeňska,
nám. Republiky 13, Plzeň, připra−
vilo pro své návštěvníky v před−
vánočním čase doprovodný pro−
gram v rámci zážitkového pro−
gramu „Rok na vsi – domácká
lidová výroba“. Je určen žákům
ZŠ, SŠ, zájmovým skupinám a ro−
dinám s dětmi.
Předvánoční doprovodný pro−
gram je věnován tvorbě tradičních
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mikulášských a vánočních dekorací,
resp. tradičních dárků, kterými by−
ly podělovány děti na svátek sv.
Mikuláše a na Boží hod vánoční
a bude probíhat v prostorách Náro−
dopisného muzea Plzeňska 5. 12.
2019 od 10.00 do 16.00 hodin (po−
lední pauza: 12:00 – 12:30 hod.).
Školní třídy a početnější skupiny
návštěvníků by se měly předem
objednat u paní Adély Šmausové na
emailu: asmausova@zcm.cz.
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Dárky a přání od Koupelny Šota
Možná stále ještě nevíte, co letos na−
dělit pod stromeček svým nejbližším.
Pokud chcete být opravdu velkorysí
a sebe i svou rodinu potěšit dárkem
s trvalou hodnotou, nadělte si novou
koupelnu nebo kuchyni. Získáte tím
moderní, krásnou a užitečnou sou−
část bytu, která vám bude
Ý
přinášet dlouhodobě ra−
OV
N
dost a zpříjemňovat vám
každodenní život.
S výběrem i realizací vám
může maximálně pomoci
firma Koupelny Šota s.r.o.
z Klatov, která má již 25letou tra−
dici poskytování těchto služeb.
Firma je největším prodejcem obkla−
dů, dlažeb, koupelnového vybavení
a doplňků v Klatovech a okolí. Pro le−
tošní předvánoční trh připravila pro své
zákazníky celou řadu novinek, které
usnadní výběr i objednávku, a dárků
pro ty, kteří využijí jejich předvánoční
nabídky.

tištěný katalog Koupelny & kuchyně
2020 rozšířený na 180 stran. Zájemce
v něm najde velmi přehled−
ně ucelenou a in−
spirativní
020
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nabídku
vzorových kou−
pelen, obkladů, dla−
žeb, van, sprchových koutů,
umyvadel, sanitární techniky, kou−
pelnového nábytku a kuchyní od mno−
ha dodavatelů z České a Slovenské re−
publiky, Španělska, Itálie i Německa.

Nice

vytvořené jako elektronický katalog
a obchod, který se velice rychle načítá,
kde si zákazník může snadno vybrat
a objednat zboží z našeho sortimentu.
V klidu a pohodlí domova si složí a „na−
kliká“ svoji koupelnu z vybraných
komponentů, svůj výběr k nám
pošle a na základě této po−
ptávky od nás dosta−
ne cenovou nabídku.
Pro upřesnění může
zákazník navázat i on−li−
ne konverzaci s našimi pro−
dejci a konzultuje s nimi jednotlivé
nabídky, aktuální výprodeje a získá
další aktuální informace.

Dárkový poukaz
a dárek k tomu
Radost svým nejbližším z krásného
a praktického dárku můžete u nás udě−
lat i zakoupením vánočního dárkového
poukazu v jakékoliv ceně. Můžete tak
například věnovat svým blízkým nové
baterie, sprchový kout, nebo koupelno−
vý nábytek a konkrétní výběr modelu
nechat podle vkusu a potřeb na obda−
rovaném.

Objednejte včas
Pokud máte zájem o kompletní rekon−
strukci koupelny, kuchyně na míru,
včetně nabídky dveří a instalací, vše
bez starostí, využijte tohoto období dár−
ků a přijďte si k nám vybrat a domluvit
realizaci na příští rok. Objednací doby
jsou u nás sice delší, ale odpovídají

Scandiano

Zdarma tištěný katalog
„Každý kdo u nás nakupuje pravidelně,
již ví, že vždy před Vánocemi nabí−
zíme zákazníkům něco nového a řadu
dárků,“ říká o nabídce pan Stanislav
Heindl, obchodní ředitel firmy. „Letos je
těchto novinek opravdu hodně. V na−
bídce máme již kolekce pro rok 2020,
nové vzory obkladů a dlažeb podle
nejnovějších trendů. Vydaly jsme nový

Nový tištěný katalog si můžete vyzved−
nout zdarma na některé z našich pro−
dejen, nebo si jej můžete objednat pro−
střednictvím emailu, nebo na telefonní
bezplatné lince 800 090 010 a my vám
jej zdarma pošleme.

Nový e−obchod
Zcela nové, uživatelsky přívětivé a pře−
hledné jsou webové stránky a e−ob−
chod www.koupelnysota.cz. Jsou

Každý zákazník, který u nás v předvá−
nočním čase bude nakupovat dárky
a objednávat realizaci stavby a rekon−
strukce koupelny, nebo kuchyně, se
navíc ještě může těšit i na nějaký dárek
od nás v hodnotě podle nakoupeného
zboží. Snažíme se, aby to byly dárky,
které jsou praktické a vždy vám udělají
radost.

velké poptávce po našich službách.
Každý, kdo si u nás objednal kompletní
realizaci, nebo stavbu již ví, že heslo
Koupelna od Šoty, záruka jistoty vždy
platilo. Potrpíme si na kvalitu a kom−
plexnost dodávek a dlouholeté zkuše−
nosti i odbornost našich zaměstnanců
jsou zárukou, že se nám daří již 25 let
plnit všechna vaše přání.“
(pi)

Nexo
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V SOŠ a SOU Sušice byl slavnostně otevřen
zrekonstruovaný areál školy a dílen U Kapličky 761
V letech 2018 a 2019 jsme provedli
v areálu školy a dílen komplexní re−
konstrukci budov. Realizovali jsme
současně tři projekty, jeden OPŽP,
druhý IROP a třetí Cíl EUS. V rámci
peněz z těchto projektů a dofinanco−
vání Plzeňským krajským úřadem
jsme dokázali zateplit pláště budov,
vyměnit okna a dveře, vyměnit kotle
a zrekonstruovat kotelny školy a dí−
len spolu s vyvážením topné sousta−
vy. Do všech tříd a dílen byla nain−
stalována vzduchotechnika, došlo
k zateplení stropů a pro snížení
energetických nákladů jsme na stře−
chu dílny namontovali fotovoltaické
panely o výkonu do 30 kW.
Rovněž jsme chtěli, aby budova školy
byla prostorem reprezentativním,
a proto jsme přistavěli nový vstup
s recepcí a galerií. Standardem je

32

i bezbariérový přístup, který nechybí
ani zde a je možno se dostat pomocí
plošiny do všech 3 pater školy.
Náklady na všechny akce se pohybo−
valy v hodnotě 27 milionů Kč včetně

DPH. Vznikly tak esteticky pěkné
objekty s příjemným vnitřním prostře−
dím a s menší spotřebou energie, než
byla doposud. Věříme, že se zde bude
žákům a zaměstnancům líbit, budovy
si to po tolika letech provozu určitě
zasloužily.
Jsme přesvědčeni, že se nám podaří
v těchto akcích pokračovat a že brzy
dojde i na ostatní objekty a hlavně na
vnitřní prostory. I zde jsme již zrekonst−
ruovali a nově vybavili celou řadu

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

tříd a pracovišť odborného výcviku.
Přesto je stále co zlepšovat a zkva−
litňovat.
Doufáme, že i nově zrekonstruovaná
škola přitáhne zájem nových žáků
o studium jak učebních, tak studijních
oborů. Budoucí žáci se mohou těšit
na opravdu pěkné prostředí, kvalitní
učitele a moderní vybavení a hlavně
po ukončení studia na uplatnitelnost
v praxi, neboť je o naše absolventy
stále skutečně velký zájem.
(pi)
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Léčivá termální voda v Bad Füssingu
Pozvánka do Bavorska na odpočinek a relax
Bavorské městečko Bad Füssing je
jedničkou mezi evropskými láz −
němi. Při hledání nafty ve 30. le−
tech minulého století se náhodně
našel sirný pramen, vyvěrající
z 1000 metrové hloubky o teplotě
56 °C. Pro svou,
v Evropě zcela oje−
dinělou kombinaci
účinných látek se
léčivá voda v Bad
Füssingu používá
především k léčení
pohybového apa−
rátu, revmatických
onemocnění, artró−
zy,
onemocnění
kloubů a bolestí pá−
teře. Státem uzná−
vaný léčivý pra −
men podporuje obě−
hovou soustavu
a přináší úlevu od
mnoha zdravotních
problémů.

nebo zlepšit svůj krevní oběh střídá−
ním horkého (42 °C) a studeného
(18 °C) bazénu. Každý si zde přijde
na své. I parní koupel je součástí
lázní. V hlavní hale si můžete vybrat
ze dvou různých parních saun.

Skvělá nabídka
Na stránkách www.thermeeins.de se
informujte o aktuálních nabídkách,
wellness balíčcích nebo o 20 % slevo−
vé akci na všechny vstupenky (kromě
Kombikaret a balíčků) a o akcích ko−
naných v Saunovém dvoře. Za zmínku
například stojí koupání bez plavek.
Koná se každé první pondělí v měsíci.
Od 19 hod. je zde koupání
v plavkách i bez plavek.
Podrobnější info vám ochotně poskytnou:
V e−shopu na www.shop.
thermeeins.de si můžete
Informační centrum Bavorsko – Čechy
zakoupit dárkové poukazy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň
pro své blízké, což může
Tel./Fax +420 720 983 682
být i vhodný vánoční dárek.

Parkování

Lázně Therme 1
se Saunovým
Do Lázní Therme 1 v Bad Füssingu vás srdečně zvou:
dvorem
(zleva) manažerka lázní Petra Weberegger a koordiná−

Jsou přímo ve stře− torka česko−bavorské spolupráce Simona Fink.
du města a jsou to
vůbec první lázně v Bad Füssingu. Saunový dvůr
Jejich provoz byl zahájen už v roce Neobyčejný zvenku, jedinečný uvnitř
– takový je Saunový dvůr v přestavě−
1947.
Ponořte se do místní léčivé termální ném historickém statku Rottaler
vody a zavítejte do saunového svě− Vierseithof. Máte na výběr z 8 růz−
ta. Dopřejte tělu i duši odpočinek ve ných saun. Lovecká sauna, borovi−
12 různých lázeňských bazénech cová světnička, římská parní lázeň,
s teplotou vody mezi 30 až 42 °C. jedinečná bramborová, bylinná či ča−
Všude kolem ucítíte energii zdejšího rodějnická sauna. Čtyřikrát ročně pak
sirného pramene. Máte možnost si měníme sezónní saunové nálevy
zaplavat v plaveckém bazénu s vo− a peelingové programy. Saunový
dou o teplotě 30 °C, nechat se hýč− dvůr byl oceněn certifikátem 5 hvěz−
kat masážními tryskami v relaxač− dičkami Sauna – Premium udělova−
ním bazénu s teplotou vody 34 °C ným německým saunovým svazem.

Během vašeho pobytu
nechte své vozidlo zaparko−
vané na jednom z 500 bez−
platných parkovacích míst
v podzemních garážích
s přímým vstupem do ter−
málních lázní a do Sauno−
vého dvora.
(re)

E−Mail: info.plzen@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Informační centrum Bavorsko – Čechy
Budweis Karla IV. 416/14,
370 03 České Budějovice
Tel./Fax +420 387 202 598
E−Mail: info.cb@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Lázně Therme 1 mají blahodárný účinek na celý organismus. Lázeňské a sau−
nové pobyty jsou příjemným zpestřením pro vaše tělo i mysl.

Než se zima zeptá
Zima je za dveřmi a plzeňský cen−
trální obvod kontroluje připrave−
nost zimní techniky. Na základě
předpisů je každoročně vyhotovo−
ván Plán zimní údržby, a to jak
celoměstskou organizací, kterou je
Správa veřejného statku města
Plzně, tak i jednotlivými obvody.
V Operačním plánu zimní údržby
jsou stanoveny rozsahy zásahů na
jednotlivých komunikacích a časové
lhůty podle pořadí důležitostí v da−
Plzeňský rozhled 12/2019

ných lokalitách rozdělené do úseků,
které vycházejí ze Smluv o dílo
s jednotlivými firmami. Podle toho−
to plánu je nutné provést montáž
a přezkoušení mechanismů pro
úklid sněhu a pro posyp, za které
úklidové firmy zodpovídají. Zástupci
obvodu proto postupně navštěvují
jednotlivé úklidové firmy, kde je ve−
škerá technika spouštěna a kontro−
lována její funkčnost včetně přídav−
ných zařízení.
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.
Více než desetinu zaměstnanosti v Česku tvoří lidé s cizím stát−
ním občanstvím. Mezi zaměstnanci jich nejvíce pracuje ve zpra−
covatelském průmyslu, často mají zaměstnání prostřednictvím
agentur práce. Polští občané se mimoto hojně uplatňují v těžbě
a dobývání, rumunští v informačních a komunikačních činnos−
tech, bulharští v dopravě a ukrajinští v zemědělství, obchodě a ve
zdravotní a sociální péči.
„Přes 53 % cizinců žijících na našem území má u nás trvalý po−
byt a jejich počet plynule roste. Z delších časových řad je zřejmé,
že počet cizinců s přechodným pobytem naopak reaguje na
makroekonomický cyklus,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda
Českého statistického úřadu. Nejčastějším účelem pobytu cizin−
ců v České republice je zaměstnání a podnikání. V posledních
letech přibývá pracujících cizinců z členských zemí EU.
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Velké investice jsou motorem rozvoje firmy

„Díky společnosti Pfeifer Group se
závod v Chanovicích dále rozvíjí“
V roce 2016 převzala rakouská pro dodavatele a pro obec Cha−
společnost Pfeifer Group dře− novice je společnost Pfeifer spo−
vozpracující závod Chanovice lehlivým partnerem.
v na lesy bohatém okrese Kla− Moučková: Jako ředitelka perso−
tovy (Plzeňský kraj) a díky nálního oddělení českých závodů
investicím v hodnotě 60 milionů společnosti Pfeifer v Chanovicích
euro z něj vybudovala
komplexní výrobní zá−
vod. Ředitel závodu
pan Radek Pecka a ře−
ditelka personálního
oddělení v Čechách
paní Petra Moučková
hovoří o skvělém roz−
voji závodu, změně po−
věsti na atraktivního
zaměstnavatele a o no−
vých výzvách v oblasti
dodávek surovin v do−
bě, kdy dochází ke
změnám klimatu.
V Chanovicích pracuje
momentálně 480 za−
městnanců a ročně
se zpracuje ze 100%
560 000 m3 vysoce hod−
notného smrkového dře−
va, ze kterého vznikají
Ředitelka personálního oddělení v Čechách
rozličné sortimenty vý−
Petra Moučková
robků (330 000 m3 řezi−
2
va, 1,3 miliony m jednovrstvých a Trhanově pracuji již od roku 2017
a třívrstvých masivních desek, na neustálém zlepšování všech
1,3 miliony šalovacích desek, personálních procesů. Vedle mno−
40 000 tun pelet a také 30 milionů hých interních opatření jsme byli
kWh ekologické energie).
n Mohl byste stručně popsat
ty největší změny v Chanovi−
cích, ke kterým došlo od pře−
vzetí závodu společností Pfeifer
Group?
Pecka: Společnost Pfeifer inves−
tovala hned na začátku enormní
sumy do infrastruktury, nových vý−
robních zařízení a do optimalizace
stávajících. Koncept sledovaný
společností Pfeifer spočívá na
jednom významném základě:
všechna nutná opatření se prová−
dějí rychle a efektivně. Vedle opti−
malizovaných technologických
procesů a rozšířeného výrobního
sortimentu se i firemní kultura
obrátila pozitivním směrem. Na−
šich zaměstnanců si velmi vážíme,
36

schopni zlepšit naši firemní image
jakožto rodinného podniku v re−
gionu, a to formou pořádání akcí
pro zaměstnance, jako například
„Den dřeva“ či spoluprací s místní−
mi sportovními kluby, školami,
školkami či kulturními událostmi,
které jako firma intenzivně pod−
porujeme.
n Může společnost Pfeifer
Group dodržet své sliby týkající
se stabilních a dobře ohodnoce−
ných pracovních pozic?
Moučková: Společnost Pfeifer si
plně uvědomuje důležitost investi−
ce do osobního rozvoje zaměst−
nanců. Chceme, aby naši zaměst−
nanci byli motivovaní a zaměstna−
vatel tak získával výbornou pověst.
Proto jsme i dnes zajímavým za−
městnavatelem v regionu a přispí−
váme k nižší hodnotě nezaměstna−
nosti v regionu, která dnes činí jen
2%. Veškeré procesy optimalizace
se realizují s ohledem na potřeby
zaměstnanců: Kromě důrazu na

jištění jsou jen některé z vymože−
ností, z nichž profitují lidé pracující
v našich závodech. Celkově zaru−
čujeme jistá pracovní místa s bu−
doucností v atraktivní a dynamicky
se rozvíjející rodinné firmě.
Pecka: Chceme−li vyjádřit tento
vzestupný trend v číslech: V době
převzetí pracovalo v závodě 350
zaměstnanců. Díky realizovaným
investicím do rozvoje se toto číslo
v Chanovicích navýšilo na 480,
a pokud připočítáme druhý český
závod v Trhanově, zaměstnáváme
v České republice více než 620 za−
městnanců.
n Jaké projekty týkající se zaří−
zení mají momentálně hlavní pri−
oritu, aby se zvýšila efektivita
závodu?
Pecka: Vysoce moderní zařízení
pro výrobu šalovacích desek bylo
uvedeno do provozu již na přelo−
mu let 2017/18. Díky vysoce auto−
matizované výrobní technologii
dokážeme vyrobit 1,3 miliony m2

„Naši zaměstnanci profitují z jistých pracovních míst s budouc−
ností v atraktivní a dynamicky se rozvíjející rodinné firmě.“
Petra Moučková, Ředitelka HR v ČR
bezpečnost práce jsme také za−
vedli nový transparentní systém
odměňování a prémií spolu s hoj−
ným počtem benefitů, např. třinác−
tý plat, příspěvky na stravování,
příspěvek 3 % na penzijní připo−
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šalovacích desek ročně. Kapacitu
peletování plánujeme od začátku
roku 2020 navýšit díky nové mo−
derní peletovací technologii na
100.000 tun ročně. Kromě toho
investujeme do navýšení výroby
elektrické a tepelné
energie a plánujeme
další optimalizace na
pořezové lince. Aktuál−
ně a i v budoucnu chce−
me stabilizovat a opti−
malizovat produkci na
pile a ve výrobě šalo−
vacích desek a dokon−
čit všechny investice
dle plánu. V plnění
těchto hlavních cílů mě
vlastníci firmy plně
podporují.
n Chanovice se nalé−
zají v jedné z nejza−
lesněnějších oblastí
střední Evropy, kde
dopady změn klimatu
zajisté zanechají 4
Plzeňský rozhled 12/2019

4 nějaké stopy. A jak to vidíte vyřešit mimo jiné
automatizací výrob−
s dodávkami suroviny?
Pecka: V českých lesích panuje ních technologií. Prá−
velké sucho, což pro nás předsta− ce s tak jedinečnou
vuje nové výzvy. I přesto se v Če− surovinou, jakou je
chách nachází mnoho zdravých dřevo, vyžaduje jistý
lesních ploch a to nám zcela jistě cit, odborné znalosti
i v blízké budoucnosti poskytne a zkušenosti. Rádi
dostatek suroviny, je ale potřeba bychom zaměstná−
se o lesy s ohledem na vývoj kli− vali více motivova−
pracovníků
matu vhodně starat. Chanovice ných
profitují ze strategického umístění: s ochotou se dále
V okruhu 80 km okolo závodu se rozvíjet tak, aby oba
letos nevyskytly žádné rozsáhlejší naše závody mohly
škody na lesních porostech a jiné dále růst se zaměst−
pily naší velikosti tu nejsou. Proto nanci, kteří se ztotož−
také hrajeme v místním lesním ob− ňují s naším slo−
hospodařování důležitou roli, kte− ganem „passion for
rá je dnes více než dříve pro re− timber“ („Vášeň pro
dřevo“).
gion podstatná.
n Využití dřeva ve stavebnictví
n Nakolik bere společnost
Pfeifer Group na vědomí svou a topení peletami se v České re−
zodpovědnost jakožto největší publice těší popularitě, která
dřevozpracující závod v re− i nadále roste. Jaké šance z to−
ho pro závod vyplývají?
gionu?
Pecka: Nejen kůrovcem napade− Pecka: Díky svým ekologickým
né dřevo, ale také i velké škody a ekonomickým výhodám je
zaviněné suchem vy−
žadují bezodkladné
jednání. Pomáháme
lesům a jejich vlas−
tníkům tím, že maxi−
málně navyšujeme
kapacity na pile a tím
pomáháme při likvi−
daci
napadených
stromů. Zároveň sa−
mozřejmě dále platí
princip 100 % zhod−
nocení suroviny, ne−
boť zvýšené množ−
ství vedlejších pro−
duktů z pily můžeme
využít jak pro výrobu
elektrické energie
Ředitel závodu Radek Pecka
z biomasy, tak jako
navýšení kapacity peletování. u nás dřevo stále více oblíbené.
Konkrétně plánujeme letos na pile Mezi obyvateli stoupá povědomí
zpracovat 560 000 m3 kulatiny a ve ohledně témat, jako je problema−
střednědobém horizontu doufá− tika CO2 nebo změna klimatu. Na
me, že zvládneme i milion m3. základě nových směrnic nebude
K tomu potřebujeme novou třídící v budoucnu možné topit neekolo−
linku na řezivo, kterou uvedeme gicky uhlím a ropou. Naše poslá−
do provozu v druhém pololetí roku ní nyní spočívá v prosazování vy−
2020, stejně tak jako hoblárnu, užívání trvale obnovitelné surovi−
která bude zprovozněna do konce ny. I pro místní architekty a stavi−
tele je důležitá informovanost
příštího roku.
o výhodách používání produktů
n Co toto ambiciózní budování
znamená pro personální oddě− ze dřeva. V tomto kontextu bylo
rozhodnutí ze strany společnosti
lení?
Moučková: Potřeba kvalifikova− Pfeifer Group o převzetí závodu
ných pracovníků v okolí našich zá− v Chanovicích a jeho modernizaci
vodů je výzvou, kterou je možné zcela správné. Vyrábíme zde

Plzeňský rozhled 12/2019

hodnotné výrobky nejlepší kvality
ze smrkového dřeva, které jdou
s dobou. Díky dostatku prostoru
v areálu závodu a ochotě investo−
vat ze strany vlastníka mohou
Chanovice hledět do budoucna
optimisticky.

Pecka: Mě fascinuje 100% zhod−
nocení suroviny, které je u spo−
lečnosti Pfeifer zakotveno jako
hlavní princip dlouhodobé strate−
gie, a ten se také realizuje. Uvedu
zde jeden příklad: S celkovým
množstvím 100 000 tun vyrobe−

„V Chanovicích vyrábíme kvalitní výrobky, které jdou s dobou.“
Radek Pecka, Ředitel výrobního závodu
n Co vás osobně baví na práci
se dřevem a na Vaší pozici
v podniku?
Moučková: Dřevo je úžasný
a všestranný materiál, který mě již
od dětství fascinoval. Jakožto ředi−
telka personálního oddělení ráda
pracuji s lidmi, mohu do toho za−
hrnout svůj zájem o psychologii
a kreativitu při hledání optimálních
řešení. Jedná se o nesmírně zají−
mavou oblast, která je klíčová pro
rozvoj firmy i do budoucna. I přes
pokračující automatizaci technolo−
gií zůstává nadále lidský faktor
podstatný pro úspěch podniku.

ných pelet se produkce v roce
2020 v Chanovicích více než
zdvojnásobí, a to bez dokupování
suroviny, jen díky lepšímu využití
vedlejších produktů z pily. Jako
ředitel jsem samozřejmě posu−
zován dle produktivity závodu,
ale na prvním místě u mě přiro−
zeně stojí vždy naši zaměstnanci.
Zabýváme se tématy, jako je další
rozvoj našich zaměstnanců, bez−
pečnost práce, požární ochrana,
stejně jako zlepšování pracovních
podmínek a zajímavé benefity,
a tím zlepšujeme naši firemní
kulturu.
(pi)

www.pfeifergroup.com
Společnost Pfeifer Group se sídlem ve městě Imst v Tyrolsku
(Rakousko) patří mezi tradiční evropské lídry v oblasti dřevoz−
pracujícího průmyslu a zaměstnává okolo 2000 zaměstnanců
v 8 závodech v Rakousku, Německu a v ČR (Trhanov patří do
skupiny Pfeifer od roku 2004 a Chanovice od roku 2016).
Celkem 3,8 milionů m3 dřeva se zpracovává v komplexních zá−
vodech na výrobu řeziva, hoblované výrobky, šalovací desky
a šalovací nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dře−
věné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu
z biomasy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT
panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated
Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.

PRACOVNÍ NABÍDKY
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Našly se další dva obrazy Richarda Lindnera
Pátrání bývalého kriminalisty Karla Fořta pokračuje:
Obrazy druhého nejvyššího muže kla−
tovského gestapa mají své pokračující
dějství. Richard Lindner pocházel
z Mnichova, kde absolvoval reálné
gymnázium a uměleckoprůmyslovou
školu s nástavbou na mnichovské
Akademii výtvarného umění. V době
největší hospodářské krize minulého
století byl vlivem existenčních pomě−
rů přinucen vstoupit do řad bavorské
policie i jejích zpravodajských složek.
Na území bývalého Československa
se ocitl již v roce 1938 při vzniku
Sudet. Dohlížel v té době na práva
osob, která se rozhodovala „opčním

právem“ mezi občanstvím dvou států.
O rok později byl již pevně zařazen do
struktur nově vzniklého gestapa. Jeho
působení v rámci Protektorátu Čech
a Moravy má svůj počátek na služeb−
ně v Písku a po jejím zrušení byl pře−
řazen do Klatov, kde mu byl přidělen
referát zpravodajství, špionáže, čin−
nosti parašutistů a také držení zbraní.
Byl trochu kontroverzní osobou pro
mnohé své kolegy, přesto dobře
vycházel se svým nadřízeným Hein−
richem Winkelhoferem. Oba jmeno−
vaní byli u MLS (Mimořádného lido−
vého soudu) v Klatovech popraveni
mezi posledními za své
válečné zločiny. Lindner
25. dubna 1947 a jeho nad−
řízený 30. dubna téhož roku.
Pokračující pátrání z mé stra−
ny po jeho namalovaných ob−
razech v klatovském vězení
může mít mnohé spojitosti
s tím, že mu bylo dovoleno ve
vězení malovat. Zdá se mi, že
ve všech těch dosud utaje−
ných vztazích jsou nejdůleži−
tější právě ty s bývalým konfi−

dentem Františkem Klasch−
kem, který bezesporu praco−
val přinejmenším pro dvě za−
hraniční zpravodajské cent−
rály, a snad i po válce pro
Státní bezpečnost. Jak jinak
by se dostal do vězení v Kla−
tovech, aby s Lindnerem
strávil poslední chvilky jeho
života i s farářem Čeňkem
Rejškem před popravou,
a jak jinak by za−
se z toho vězení
zmizel bez jaké−
hokoliv záznamu
či odsouzení?
Na světě jsou
další dva obrazy
Richarda Lindnera, které již delší čas le−
žely zapomenuty v garáži jejich majitel−
ky, bez většího zájmu. Vše vždy nespo−
čívá jen na pouhém slovíčku – kdyby.
Kdyby si bývala nevšimla uveřejněných
článků a mé píšící maličkosti o nich,
možná by je i prodala. Možná? Ke vše−
mu mi sdělila: „Pokud si vzpomínám,
tak tyto dva obrazy – namalované zátiší
viselo v jídelně mých prarodičů a druhý
obraz s chodskou tématikou v jejich
obývacím pokoji. Léta jsem kolem nich
chodila, aniž bych věděla, kdo je malo−

val. A zrovna tak, že byly namalovány
v dřívějším vězení dnešní budovy sou−
du. To jsem doopravdy nevěděla.“
Druhý obraz Chodů v krojích, včetně
rozmlouvajícího dudáka, na mě působí
tak, že nemá daleko k obrazům akade−
mického malíře Aloise Kalvody (zemřel
v r. 1934), který vlastnil zámek v Bě−
hařově. To je pouze můj amatérský po−
hled na věc. Osobně jsme zvědav,
zda se ještě nějaký obraz Richarda
Lindnera objeví, aby jejich počet dosáhl
deseti, tak jako v případě velitele
Wehrmachtu, německého armádního
generála Rudolfa Toussainta, který
maloval obrazy pro změnu po válce ve
vězení na Borech. Zatím je jich šest.
Karel Fořt

ROKYCANŠTÍ PATRIOTI zachraňují varhany
Varhany v kostele Panny Marie
Sněžné jsou historicky velmi cen−
ným nástrojem. Římskokatolická
církev je k liturgickým potřebám
omezeně využívá, ale pro koncert−
ní přednes jsou již zcela nevhodné.
Rokycanská farnost, která potře−
buje značné finanční částky na
opravu dalších objektů, nemá vol−
né prostředky na financování kom−
pletní opravy varhan.

Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
proto přišel s myšlenkou uspořádat
veřejnou sbírku na jejich opravu.
Uvědomuje si, že zachování varhan
není jen věcí církve a věřících,
protože kostel slouží všem obyva−
telům města. Organizováním sbírky
naplňuje jednu z jejich činností –
ochranu a obnovu místních pa−
mátek. Doufáme, že se sbírkou po−
daří získat potřebné finance na
obnovu varhan a v následujících le−
tech budeme moci v Rokycanech
uspořádat řadu krásných varhan−
ních koncertů.

Na pomoc sbírce se konají
i následující akce:
Ve čtvrtek 12. prosince v 17.30
hodin u kapličky sv. Václava v Borku
nad rybníkem vystoupí Pěvecký sbor
Rokycany. Vánočně laděné písničky
s kytarou dále zahraje a zazpívá
Vojtěch Moulis. Pro účastníky setkání
budou připraveny teplé nápoje a ob−
čerstvení. Lampičky a svíčky pro vy−
tvoření předvánoční nálady jsou vítá−
ny. Kaplička bude po dobu akce ote−
vřená k prohlídce a rozjímání.
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Ve čtvrtek 19. prosince v 17.30
hodin u kapličky Panny Marie Bo−
lestné v Rokycanech u koupaliště
vystoupí Duo Arioso z Rokycan.
Pro účastníky setkání budou připra−
veny teplé nápoje a občerstvení.
Lampičky a svíčky pro vytvoření
předvánoční nálady jsou vítány.
Kaplička bude po dobu akce otevře−
ná k prohlídce a rozjímání.
Předpokládá se, že oprava varhan
bude stát 4 miliony korun. Sou−
časně se sbírkou bude římskokato−
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lická farnost žádat o finanční pod−
poru z různých dotačních titulů v zá−
vislosti na jejich vyhlášení. Sbírka
by měla pokrýt zhruba třetinu ná−
kladů na opravu, zbývající částka by
měla být financována z dotačních
titulů. Očekává se, že po získání
částky 700 tisíc Kč budou restaurá−
torské práce zahájeny. Realizace
opravy se předpokládá ve třech
etapách, takže by varhany mohly
být opraveny za 3 roky od vlastního
zahájení prací.
Plzeňský rozhled 12/2019

Milionové Plzeňské
podnikatelské vouchery
Spolupráci podniků a výzkumných
organizací v Plzeňské metropolitní
oblasti i letos podpořilo město
Plzeň prostřednictvím progra−
mu Plzeňské podnikatelské vo−
uchery pro rok 2019. Mezi osm ža−
datelů rozdělilo 908 tisíc korun.
Cílem programu je posílit inovační
aktivity firem a přispět tak ke zvý−
šení jejich konkurenceschopnosti.
Zprostředkovatelem je městská
organizace BIC Plzeň.
„Šest nabídek služeb výzkumných
organizací je od Západočeské univer−
zity v Plzni, jedna od firmy COMTES
FHT a.s. a jednu vypracoval Výzkum−
ný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.,“
uvedl radní pro oblast Smart Cities
a podporu podnikání Vlastimil Gola.
Projekty, na něž město přispěje, se
zabývají například inovací procesu
výroby náhradních modelů pro odlit−
ky, inovací výroby speciálně tvarova−
ného potrubí, validací svařovacích
procesů či optimalizací procesů vý−
stupní kontroly.
Program pro rok 2019 byl vyhlá−
šen 3. června, a to již počtvr té.
Navazuje tak na úspěšné programy,

které se uskutečnily v letech 2013–
2014, 2015–2016 a 2017–2018.
Vlastimil Gola připomněl, že účast
v minulých kolech firmy velmi do−
bře hodnotily. Většina z nich
úspěšně využila výsledky služeb od
výzkumných organizací k vlastním
inovacím a téměř všechny deklaro−
valy, že pro ně budou mít měřitelný
ekonomický efekt.
Maximální výše dotace byla sta−
novena na 120 tisíc korun. Avšak
firmy, které budou využívat multio−
borových služeb, tedy komplexních
služeb od výzkumných organizací,
na nichž se budou podílet odborníci
z různých oborů, například z růz−
ných výzkumných organizací nebo
fakult, kateder či pracovišť, mohly
požádat o dotaci až do výše 180 ti−
síc korun. Letos této možnosti vy−
užil jeden žadatel.
Plzeňská metropolitní oblast je
tvořena 117 obcemi, zahrnuje kro−
mě města Plzně také Blovice,
Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod
a Přeštice. Žije zde 309 tisíc obyva−
tel, tedy více než 50 procent obyva−
tel Plzeňského kraje.

Nová díla do artotéky
Město Plzeň nakoupí do své arto−
téky díla výtvarníků Josefa Čer−
ného, Václava Fialy, Jaroslava
Kantora, Evy Vlčkové Štýbrové
a fotografa Radovana Kodery.
Celková hodnota uměleckých děl,
jež navrhla k nákupu do majetku
města odborná porota, představuje
sto tisíc korun. Na tyto účely radni−
ce uvolňuje stejně vysokou částku
již řadu let ze svého rozpočtu.
V současné době artotéka zahrnuje

Součástí plzeňské artotéky je i obraz
Bronislava Losenického nazvaný Muž
s mandátem.
Plzeňský rozhled 12/2019

215 výtvarných děl v celkové hod−
notě 4,5 milionu korun.
„Artotéka města Plzně, která byla
založena již v roce 1996, je systémo−
vým projektem podpory výtvarného
umění v Plzni. Jeho hlavní myšlen−
kou je prezentovat současné umění
plzeňských autorů ve veřejných pro−
storech města a podporovat tvorbu
plzeňských a s Plzní spjatých uměl−
ců,“ uvedla náměstkyně primátora
pro oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí Eliška Bartáková.
Město nyní koupí akryl od Josefa
Černého Meditační zahrada Luboše
Hrušky, cyklus pěti kreseb Schody
od Václava Fialy, akryl na plátně
Procházka II od Evy Vlčkové
Štýbrové, olej Portrét F. V. od autora
Jaroslava Kantora a soubor deseti
fotografií Radovana Kodery z let
1988–1989 nazvaný Invaze – foto−
grafie přemnožených trolejbusů
v ulicích kolem depa v Plzni.
Kompletní informace jsou k dispozi−
ci na webových stránkách artotéky:
www.artotekaplzen.cz.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kultura v Besedě potěší, zahřeje
i pomůže vybrat vánoční dárek
Podzimní a zimní dny jsou sice
chladnější a tmavší, přesto mohou
být příjemné a radostné. Kulturní
program, který na toto období při−
pravila Měšťanská beseda v Plzni,
dokáže zahřát, pobavit, dojmout
i nadchnout.
V prosinci přijede patrně nej−
známější český písničkář Honza

Nedvěd, aby tu po třech letech opět
rozezpíval plný sál. Černou komedii
Mrzák inishmaanský s typicky drs−
ným irským humorem rozehrají
Matouš Ruml, Martin Hofmann
a další svérázné postavy. Vánoční
atmosféru přiveze až z Ameriky
gospelový soubor One Voice Nata
Browna. Patří k opravdovým hvěz−
dám gospelové hudby a jejich strhu−
jící živá vystoupení zaručují nezapo−
menutelný zážitek.

VÝBĚR Z PROGRAMU
MĚŠŤANSKÉ BESEDY

Konířem, vynikajícím hráčem na klá−
vesové nástroje, který se v roce
2001 stal nositelem prestižní Svě−
tové ceny Antonína Dvořáka za pří−
nos umění v oblasti hudby. Dopro−
vodí ho také Pavel Helan, písničkář,
hráč na kytaru a ukulele, který byl
v roce 2013 finalistou soutěže
Československo má talent.

5. 12. 19:00
Honza Nedvěd: 50 let na scéně
Patrně nejznámější český folkový
písničkář Jan Nedvěd se po třech le−
tech opět vrací do Měšťanské bese−
dy, aby tu rozezpíval plný sál. Zazní
oblíbené písničky, které si po pár
tónech kytary notují hosté všech
generací. Vystoupí s hosty Jindrou
9. 12. 19:00
Mrzák inishmaanský
Černá komedie o tom, jak do za−
padákova v Irsku přijedou filmaři
z Ameriky. Co se stane, když Mar −
tin Hofmann jakožto místní po −
sel nezajímavých drbů a nudných
zpráv při jde s první opravdu za −
jímavou událostí, že na ostrově bu−
de konkurz na roli v novém filmu?
Hra britského dramatika Mar tina

McDonagha, který režíroval oscaro−
vé filmy Tři billboardy kousek za
Ebbingem a V Bruggách, je opepře−
ná drsným humorem a svérázným
vyjadřováním postav.
Hrají: Matouš Ruml, Jitka Nerudová,
Eva Elsnerová, Martin Hofmann,
Aleš Petráš a další
16. 12. 19:00
Nate Brown & One Voice:
Gospelové Vánoce 2019
Jméno Nate Brown je opravdo−
vým pojmem v gospelové hudbě.
Jeho hudební talent ho řadí mezi
gospelové hvězdy a přinesl mu
už nespočet cen. Strhující živá vy−
stoupení zaručují nezapomenutelný
zážitek. Věhlas Natea Browna už
dalece přesáhl rodný Washington
DC. Spolupracoval s gospelovými
ikonami, jako jsou Donald Lawren−
ce, Richard Smallwoods nebo Mary
Mary, a s různými gospelovými sou−
bory absolvoval už několik evrop−
ských turné.
40
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce KRYSY
od 25. 1. 2020 do 11. 2. 2021
Co na Vás čeká podle Taoistické (čín−
ské) astrologie? Z prastaré čínské as−
trologie vzešel před mnoha a mnoha
lety čínský horoskop. Má 12 různých
zvířecích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce. Čínský rok
se mění v průběhu ledna – února.
V roce 2020 nad námi bude bdít zna−
mení Krysy.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2020
Vedle názvu znamení jsou uvedeny roky
narození, kterých se to týká.

Rok 2020 = Rok Krysy
KRYSA

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

(Pán Koně, sluha Opice, s Koněm
v opozici)
Rok 2020 přináší hojnost, štěstí, pro−
speritu. Jako většina znamení ve svém
osobním roku, což krysa je v r. 2020,
čerpá z energie svého osobního roku.
Jen je třeba své štěstí dobře chránit,
vždy se najde někdo, kdo chce štěstí
druhým pokazit nebo zmařit. Proto je
dobré veškeré smlouvy raději třikrát
přečíst, než podepíšete. Kdo není ve
vztahu, může potkat novou lásku, či
očekávat narození dítěte v rodině.

BUVOL

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

(Pán Tygra, sluha Psa, s Ovcí v opozici)
Protože Krysa (Myš) je vhodný part−
ner/ka pro Buvola, může očekávat do−
bré období a šťastný rok. Pokud jste
v zaměstnaneckém poměru, můžete
se dočkat povýšení, má smysl požádat
o zvýšení platu. O to je dobré požádat
většinou v pátek, kdy má šéf dobrou
náladu. Pokud nemáte dobré zaměst−
nání, je v tomto roce dobré hledat
lepší, protože rok 2020 je rokem pro−
sperity, peněz, obchodu.
V tomto roce je možné se spoléhat na
své přátele a osoby blízké a můžete
s nimi oslavovat radost ze života. Dobré

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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období na seznámení a hledání nových
možností.

TYGR

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

(Pán Ovce, sluha Buvola,
s Opicí v opozici)
Tygr si s Krysou moc
nerozumí, proto je
dobré se držet
zpět a neriskovat.
Je dobré se sou−
středit na to, co
máte a snažit se
to udržet. Vypa−
dá to, že budete
více pracovat za
méně peněz, ale
pokud budete zvýše−
nou aktivitu brát jako in−
vestici do budoucna, určitě
neproděláte. V tomto roce bude−
te muset patrně přistupovat na kompro−
misy, ale nemá smysl se tomu bránit,
jednou to zúročíte.

ZAJÍC

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

(Pán Kohouta, sluha Draka, s Kohou−
tem v opozici)
Diplomatický Zajíc a okouzlující Krysa
vědí, jak se vzájemně potěšit a vytěžit
pro oba maximum. Rok 2020 je vhodná
doba na změnu bydliště či investice do
nemovitostí. Krysa ale nebude ochotna
slevovat ze svých očekávání, proto bu−
de muset Zajíc přijímat v tomto roce
mnoho kompromisů. Ale i přesto to bu−
de dobrý rok na investice do obchodu,
naskytne se hodně příležitostí k postu−
pu. Díky neústupnosti Krysy je dobré si
udělat pořádek v administrativních zá−
ležitostech, aby nedošlo k problémům.
Vyplatí se být nedůvěřivý a než pode−
píšete nějakou smlouvu, raději si ji tři−
krát přečtěte.

DRAK

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

(Pán Zajíce, sluha Kance, se Psem je
v opozici)
Pro Draka je rok Krysy jedním z nejlep−
ších roků, protože Krysa je drakův nej−
lepší přítel. Proto rok Krysy bude přiná−
šet nové příležitosti ve všech oblastech
života. Můžete potkat zajímavé přátele,
obchodní partnery, ale i partnery pro ži−
vot. Rok 2020 bude i přílivem nové tvůr−
čí síly a nové energie, což je důležité
zejména pro tvořivé jedince. Můžete být
povýšeni, pokud budete hledat, najdete,
co hledáte.

HAD

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

(Pán Opice, sluha Ovce, s Kancem
v opozici)
Rok 2020 bude hektický,
přátelská Krysa vás za−
valí povinnostmi.
Proto bude třeba
vážit, co je a co
není důležité, ne−
ní dobré se ne−
chat někým či
něčím ovlivňo−
vat. Pokud si ne−
utřídíte myšlenky
a necháte se strh−
nout proudem udá−
lostí, nemusí se vše
vyvinout ve váš pro−
spěch. Proto je dobré žít
střídmě, nezadlužovat se, moh−
lo by se to vymknout vaší kontrole. Pro
rok 2020 by měla být určující skrom−
nost a řešit postupně a odpovědně
všechny problémy, které přicházejí.
Potom vše dopadne ve váš prospěch.

KŮŇ

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

(Pán Kance, sluha Krysy, s Krysou
soupeří)
Kůň je „sluha“ Krysy, poroto očekávejte
potíže. Problémy mohou nastat v práv−
ních záležitostech, ale i oblastech ob−
chodu. Je lépe počítat se soupeřením
ve všech oblastech života. Proto je do−
bré se chovat disciplinovaně a opatrněji
než kdy jindy. Bylo by dobré držet na
uzdě své excentrické choutky. To se tý−
ká i vztahů, nejenom milostných. Po−
tom vše dopadne dobře.

OVCE

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

(Pán Hada, sluha Tygra, s Buvolem
v opozici)
Ovce si moc s Krysou nerozumí, ale
i tak to bude dobrý rok. Bude se dařit
jak v obchodě, tak v zaměstnání. Ovce
je v zásadě dobrý obchodník, proto
když uděláte, co se může a má, je mož−
né splatit dluhy. Je možné stabilizovat
vztahy a urovnat nedorozumění v rodi−
ně. Klidný může být milostný život.
Dobré mohou být i vztahy s přáteli.

OPICE

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

(Pán Krysy, sluha Hada, s Tygrem
v opozici)
Opice je „pán Krysy“, proto bude těžit
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z osobního roku Krysy i Opice. Je to rok
úspěchu, štěstí, vzestupu. Naskytne se
mnoho příležitostí, jen není dobré chtít
někoho přechytračit, to by mohlo být
odhaleno. V rodině by se mělo dařit,
stejně tak bude možné upevňovat přá−
telské vztahy.

KOHOUT

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

(Pán Psa, sluha Zajíce, se Zajícem
soupeří)
Kohout si s Krysou nerozumí, proto
očekávejte potíže a platí, že je dobré
spíše udržet, co máte, než se pouštět
do dobrodružství a rizika. Kohout je
většinou dobrý obchodník, ale v tomto
roce hrozí, že se dařit nemusí ani intui−
ci. Proto je dobré se vyvarovat ne−
jistým obchodním transakcím. V tomto
roce je dobré být hodně opatrný, jinak
hrozí, že budete muset sáhnout do
úspor. Může se stát, že náhle zjistíte,
že přátelé najednou zrovna na vás ne−
mají čas.

PES

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

(Pán Buvola, sluha Kohouta, s Dra−
kem v opozici)
Po delší době bude rok 2020 pozitivní.
Bude možné využít svůj talent, můžete
být povýšeni, a kdo podniká, naskyt−
nou se úžasné možnosti, které by bylo
dobré využít. Jen není dobré brát pra−
covní záležitosti příliš vážně, mohlo by
vám to po čase připadat, že stále pra−
cujete a výsledný efekt neodpovídá va−
šemu úsilí. Takže, pomalu, ale jistě
a kupředu. Bude nutné najít rovnováhu
mezi prací a odpočinkem. Bude se da−
řit zdravotně a stejně jako předchozí
rok bude možné se těšit na narození
dítěte v rodině.

KANEC

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

(Pán Draka, sluha Koně, s Hadem
v opozici)
Po osobním roce, který vždy pro dané
znamení může být i trochu zátěžový,
nastane rok prosperity, úspěchů a no−
vých příležitostí. V pracovní oblasti se
bude dařit. Bude dobré využít nových
příležitostí, které se naskytnou, i když
se to třeba na první pohled nebude
zdát. Ale je dobré potlačovat chuť utrá−
cení a požitkářství, protože k tomu má
kanec tendence, zvláště když se daří.
Je dobré myslet na zadní kolečka.
Zvláště proto, že lidem ve zrození
Kance se delší dobu nedařilo a mohou
se objevit nějaké dluhy z minula.
Všem přeji hodně štěstí a pohody.
Stanislav Brázda
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Žihelský sbor slaví 10 let
Ve znamení kulatých jubilejních
oslav se ponese letošní Vánoční
tour Žihelského pěveckého smíše−
ného sboru. Zkoušky jsou právě
v plném proudu a program bude
nejbohatší za celou desetiletou éru
tohoto domácího tělesa. První kon−
cert odehrál sbor v Perninku, po−
slední pak až 5. ledna příštího roku
v kostele v Potvorově.

„O skladbě písniček přemýšlíme
už rok a chtěli jsme vybrat to nejlep−
ší, co jsme za těch 10 let divákům
předvedli,“ říká sbormistryně Marti−
na Rambousková. „Výběr je to ale
těžký. Každý má nějakou tu svou ob−
líbenou a ještě je u toho třeba myslet
i na posluchače. Koncert není nafu−
kovací,“ dodává Vlastimil Šmídl.

Už teď je ale jasné, že zazní napří−
klad klasické vánoční hity, jako
Adeste Fideles nebo Tichá noc, ale
dojde i na novinky, jako je například
píseň Vánoce na míru od Evy Farne.
Diváci a posluchači si na koncer−
tech mohou zakoupit upomínkové
předměty v podobě hrníčků nebo
kalendářů na rok 2020 vydaných
pouze u příležitosti tohoto desátého
výročí trvání.
„Vrcholem
Vánočního tour
pak určitě bude
koncert na do−
mácí půdě, tedy
u nás v Žihli,“ ří−
ká klávesista Jiří
Bláha. „Naše po−
zvání letos přija−
la zpěvačka Bára
Basiková, se kterou si zazpíváme
několik písní. To vše bude doplněné
profesionálním zvukem a světelný−
mi efekty tak, aby to pro diváky byl
opravdu nevšední zážitek,“ dodává
kapelník. Koncert v Žihli se uskuteč−
ní v kostele sv. Václava 23. prosince
od 20:00 hodin. Podrobnosti na
www.zihelskysbor.cz

Tachovské tipy – adventní a předvánoční
Sobota 7. prosince

Sobota 14. prosince

v 17.00, 18.00, 19.00 a 20.00 hod.
ADVENTNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
VÁNOCE U WINDISCHGRÄTZŮ
Vánočně vyzdobenými komnatami
tachovského zámku vás provedou
členové třetí a čtvrté generace
tachovských Windischgrätzů.
Tentokrát se spolu vrátíme do doby
adventu ve 20. letech 20. století
a poznáme, jak se knížecí rodina
a služebnictvo připravuje na blížící
se vánoční svátky. Uvidíte i au−
tentický vánoční dárek Alfreda III.
z roku 1918.

17.00−19.00 hod.
JEŽÍŠKOVA CESTA
Přijďte si trochu zkrátit če−
kání na Ježíška a naladit se
do sváteční atmo sféry.
Dobrovolníci z KATu pro
vás připravili vánočně ladě−
nou vycházku pro děti i do−
spělé, se startem u tachov−
ské Rychty, dále Knížecí
alejí a zpět k Tachovu po
nové cyklostezce. Trasa vy−
cházky bude osvětlena
svíčkami, sváteční náladu bude do−
kreslovat vánoční výzdoba a bet−
lém s Ježíškem v jesličkách. V cíli
budete mít možnost se zahřát sva−
řeným vínem nebo čajem a zazpí−
vat si vánoční písně a koledy
s místní skupinou Sebranka.

Zámeckého adventního jarmarku,
který se bude konat na nádvoří
tachovského zámku. Koupit si bude−
te moci uzeniny, ovoce, domácí
husy a kachny na vánoční stůl, zá−
kusky, vánoční dekorace, stromky
z místních lesů a mnoho dalšího.

Sobota 14. prosince

Sobota 14. prosince

12.00−20.00 hod.
nádvoří tachovského zámku
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Tradiční vánoční farmářské trhy se
tentokrát uskuteční jako součást

v 16.30 hod.
most u sádek v Zámecké ulici
VYPOUŠTĚNÍ LODIČEK ŠTĚSTÍ
Každá lodička pomáhá. Pojďte s ná−
mi společně vypustit lodičky štěstí

Neděle 8. prosince
v 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU
Houslistka Barbora Kolářová (ta−
chovská rodačka), klavírista a skla−
datel Pascal Le Bouef (USA) a vio−
loncellista Vojtěch Urban.
Zazní skladby od Pascala Le Bouef,
H. I. Von Bibera, G. Bacewicze
a M. Ravela.
Koncert je věnován vzpomínce na
Milenu Šantorovou.
42
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na řeku Mži a zároveň
pomoci těm, kteří to
nejvíc potřebují. Sejde−
me se v 16.30 hod.
u mostu u sádek v Zá−
mecké ulici v Tachově.
Výtěžek akce půjde
Středisku
Víteček
v Černošíně.
Lodičky štěstí si mů−
žete už nyní zakoupit
v IC na náměstí, v po−
kladně tachovského
zámku a v komunitním
centru v Pivovarské uli−
ci za cenu 50 Kč. K dispozici budou
také na Zámeckém adventním jar−
marku a přímo na místě vypouštění.
Aby se zabránilo znečištění řeky,
je zajištěn následný odchyt lodiček
(SDH Tachov). Ty budou poté pře−
dány do dětských dílen, kde se
z nich budou vytvářet nové svíčky.
Charitativní akci společně pořá−
dají MKS Tachov, KAT a České svíč−
ky s.r.o., je součástí Zámeckého
adventního jarmarku 2019 a Ježíš−
kovy cesty.
Plzeňský rozhled 12/2019
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HLEDÁME Kuchaře/ Ku−
chařku pro restauraci
v saunovém světě AQA−
CUR v Bad Kötztingu.
Plat cca 2.000 EUR / mě−
síc. Žádosti v německém
jazyce zašlete na adre−
su: Stadt Bad Kötzting,
Zweckverband Hallen−
Freibad, z. H. Herrn
Lummer, Herrenstraße
5, 93444 Bad Kötzting
(Deutschland) nebo E−
mail: karl−heinz.lummer
@bad−koetzting.de

HLEDÁM spolupracovní−
ky na pozici wellness po−
radce, vhodné i pro stu−
denty a maminky na MD,
tel: 737832914, email:
Do vyhlášené kavárny
kami.skriv@seznam.cz.
Café Charlotte v Železné
RR 90765
Rudě přijmeme na hlav−
ní pracovní poměr BA−
RISTKU (příprava kávy
a pohárů) a vyučenou
CUKRÁŘKU. Nabízíme
stabilní práci v podniku
s dlouholetou tradicí,
celoroční práci na ho−
rách, práci v mladém
kolektivu, nadstandartní
platové
ohodnocení
a ubytování zdarma.
CAFÉ CHARLOTTE V Že− Práce je vhodná i pro
lezné Rudě přijme bri− studenty v rámci víken−
gádně aktivní DŮCHOD− dové brigády. Pro více
KYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ informací nám zavolejte
a úklid společných pro− na tel.: 725835555. RR
stor. Nabízíme týden prá− 90940
ce a týden volna, ubyto−
vání zdarma, celoroční
provoz a výborné platové
ohodnocení. Kontaktujte
nás na telefonu 725 835
555. RR 90939
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PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
PRODÁM dřevěné brikety
Tel.: 604867469
PM
RUF. Vysoká výhřevnost.
190029
V Plzeňském kraji do−
prava zdarma. 1 tuna = KOMPLETNÍ zařízení ka−
4500,− Kč. tel.: 604 575 várny s cukrárnou a re− KOUPÍM staré plechové
136. PM 190147
staurace, možno i jedno− šlapací autíčko i poško−
tlivě. Tel.: 602614480. zené, nekompletní. Dě−
PRODÁM nový pánský
kuji. Tel.: 721127427.
RR 90844
zimní kabát, s teplou
PM 190060
vložkou, barva khaki, dále PRODÁM zařízení z ne−
koženou hnědou bundu movitosti (retro), dále OBRAZY kvalitní kou−
do pasu a vatovanou zim− pračku Whirlpool, nověj− pím, platba hotově.
ní bundu modrá barva. ší skládací gauč atd. Tel.: 777261349. PM
Vše na postavu 175/75. Telefonujte od 9 do 18 h – 190130
Vše pěkné. 5 km od PM.
776760014. RR 90903
KOUPÍM FOTOAPARÁTY
Cena dohodou. Tel.:
723614482. PM 190152 NÁBYTEK z pozůstalosti, z období ČSSR (Flexaret,
klasická ložnice a ku− Mikroma apod.), koupím
PRODÁM secesní jídelnu
chyňský nábytek, tel.: též věci z pozůstalosti –
z r. 1913, vyřezávanou,
nábytek, obrazy, chro−
376392525. RR 90911
světle hnědá, pěkná. Ce−
mové lustry a lampičky,
na dohodou. Tel.: 607 INFRASAUNU pro dva, šavle, bajonety, vzdu−
559 208. PM 190160
třikrát použitou zn. Ma− chovky, porcelán, sklo,
rimex. Panel: rádio – hodinky, odznaky, meda−
PRODÁM mobilní buňky
MP3, ionizátor, světlo na ile a vyznamenání – ci−
UNIMO, více druhů, roz−
čtení, keramické topidlo, vilní i vojenské, pohledy,
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako karbonové topidlo, to bižuterii, mince, vánoční
dílna, mobilní zahradní vše za 6.000 Kč, tel.: ozdoby. Tel. : 603872698
PM 190122
domek apod., Ejpovickou 607802113. RR 90926

buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
KATR pila, průměr 80cm, Cena od 25000,− Kč. Dále
strojní posuv, tel.: 603 prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
346 609. RR 90885
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnu−
té stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel. 603383211
PM 190027
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PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469 PM
190028

HLEDÁM PRÁCI: Mytí
nádobí, úklid. Nebo bri−
gádu na odpoledne a na
víkendy. Děkuji za zavo−
lání nebo jen SMS. Tel.:
776361102. PM 190141
BEZPEČNOSTNÍ agentu−
ra nabízí pozici „Re−
cepční „ v centru Plzně
pouze v pracovní dny.
Klidné prostředí. Mož−
nost plánování směn.
Vhodné pro OZP. Po za−
pracování Náborový Pří−
spěvek. Nástupní mzda
od 90 Kč. Kontakt tel.
734 154 896. KŘI PM
190161

l

SOUSTRUH tovární výro−
by S32 + nástroje, cena
dohodou, tel. 606828757
RR 90946

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku− AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526
PM 190088

KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě
a pohraniční stráži,
maskované oděvy, sa−
ka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu
vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, od−
znaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských
učilišť, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků,
letadel, letecké unifor−
my a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
190003
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dálko−
vé ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hrač−
ky můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.: 603512322 PM
190018
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 190012
KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně 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, po−
hledy, rádia, mlýnek, hmož−
díř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromo−
vý lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smal−
tované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na
tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu−
jete. Tel.: 737903420.
PM 190011
43
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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.: 605 080
878. PM 190009
KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvon−
ky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120
M a Škoda 130 M,
Škoda 100, nová zadní
světla, aj. náhradní
díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na
ČZ 250 typ 513 motoc−
ros, Jawa panelku ne−
bo kývačku, pionýr
05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
dobové
prospekty.
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, dět−
ské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a
také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
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KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykou−
pím i celou sbírku nebo
pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Mám zájem také o staré
veterány, cokoliv co se
hýbalo i značně poško−
zené, koupím i díly. Tel:
608 979 838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 190020
VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci a
osvobození západních
Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kor−
díky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty,
saka, boty, holínky apod.
Dále výstroj – helmy,
dalekohledy, optiky, vy−
sílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod.
Zájem máme o veške−
rou vojenskou tématiku
a vybavení do roku
1950. Velice děkujeme
za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či ur−
čené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
90036
KOUPÍM kuchyňský spo−
rák na tuhá paliva, plocha
KOUPÍM stohovací pře− alespoň 50/80cm, tel.:
pravky−bedýnky (na ze− 723513037. RR 90914
leninu, pečivo, na ma−
so), plastové, kovové, KOUPÍM dřevorubecké
použité. Klatovy. Tel: stoupačky na stromy.
720686209. RR 90917
Tel. číslo 607714361.
44
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KOUPÍM dílenský svěrák
Kasper 150, šířka čelistí
15cm, jen v dobrém sta−
vu, cena dohodou, tel.:
721678557. RR 90919

PRONAJMU slunný byt
v centru Sušice 200 m od
náměstí, přízemí 1+1,
38 m2, vybavený. Tel..
604867469. PM 190157

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré hel−
my – vojenské, hasičské,
policejní, četnické, mo−
tocyklové, vycházkové,
nebo jen černé plechy
z hasičáren, dále četnic−
ké buřinky, části, díly,
odznaky, kokardy a po−
dobně. Velmi dobře za−
platím. Tel: 731454110.

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Ne−
slibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190041

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 pronáj−
mu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190037
PRONAJMU trubkové
lešení + podlážky cca
100 m2 – 1500Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná
kauce 5000Kč. Klatovy.
A zároveň koupím po−
dlážky a trubky. Tel:
720686209. RR 90916
PRONAJMU nebo pro−
dám luxusní bydlení
v Klatovech na Markytě.
Pouze pro náročné. Tel.:
602138525. RR 90887
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190038

l
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URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zá−
lohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190043

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.
KUPUJETE
NEMOVI−
INSTINKT REALITY s.r.o.,
TOST? Provedeme vás
VOLEJTE ZDARMA 800
složitou transakcí krok za
73 73 09 PM 190045
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně VYMĚNÍM městský byt
a navíc vyjednáme maxi− 1+kk 52 m2 v přízemí
mální SLEVU! A nezaplatíte s balkonem v KT, bezba−
ani korunu navíc! Více na riérový, vhodný pro vo−
www.zkontrolujto.cz nebo zíčkáře. Za byt 1+1 –
volejte zdarma na 800 1+kk s výtahem kdekoliv
888 957. PM 190042
v KT nebo v Sušici. Tel.:
702448913. RR 90880
PRONAJMU zrekonstru−
ovaný byt 3+1, zvýšené KOUPÍM nebo pronajmu
přízemí, 14 km od Kla− malý nebo menší byt
tov, s balkónem a se za− v Klatovech s možnosti
hradou, 95 m2, slunné uzavřeného parkování
místnosti, klidné pro− nebo garáže. Tel.:
středí, vhodné pro mla− 602614480. RR 90932
dou rodinu i pro seniory.
Tel.: 604867469. PM
190162
STARŠÍ manželé hledají
podnájem v rodinném
domku. Klatovy a okolí.
Tel.: 605226889. RR
90871
HLEDÁM pronájem neby−
tového prostoru v Kla−
tovech do 1.000 Kč,
1 menší místnost s to−
pením, tel.: 722660604.
RR 90933

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 90082
PRODÁM rodinný dům
se zahradou v centru
Sušice. Cena: 3.100.000
Kč. Info: +420 603 281
321, www.reala−lako−
ma.cz. RR 90796
PRODÁM penzion s vi−
nárnou, restaurací, by−
tem 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
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

VÁNOCE jsou jednou
v roce, to není fáma, když
dva jsou spolu – muž
a dáma. Co bude s ná−
ma? Plzeňák 60/70/73
bez závazků. Kamarádko
z Plzně a okolí, ozvi se.
Tel.: 776107499 po 19.
PENÍZE za vaši rekreační hod. PM 190154
nemovitost ihned! Vy− 54/183/83 nekuřák hledá
koupíme vaši chalupu či kamarádku na turistiku
chatu v okrese Plzeň – Sušicko, Klatovsko, Šu−
jih, Plzeň – sever. Pod− mava. Tel.: 702962961.
mínkou pouze vlastní RR 90795
pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplá− 46 – 179/79 kg hledá
címe do tří dnů. Právní štíhlou ženu, která má vy−
servis zajištěn. INSTINKT řešenou minulost a nech−
REALITY s.r.o., VOLEJTE ce být sama, Dom. +
ZDARMA 800 73 73 09 okolí, tel.: 721126117.
PM 190036
RR 90931

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena
do 1,8 mil. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190044
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41LETÝ, vyšší sportovní
postavy hledá ženu do
50 let na trvalý vztah a ro−
dinný život. Hledám lá−
sku, věrnost a toleranci.
Ozveš se? Tel.: 606 930
164. RR 90912

52LETÝ předvede strip−
týz na vánočním večírku
nebo provedu nahatý
SYMPATICKÁ žena zralé− předvánoční úklid. Tel.:
ho věku hledá pohodo− 606467062. PM 190159
vého a upřímného muže
ZDARMA věnuji výklopná
(vdovce) kolem 70 let,
okna 140x90cm, cca
který by jí nezklamal, byl
OSAMĚLÝ MUŽ – absti− jí kamarádem a oporou. 30ks. Tel.: 603346609.
nent, nekuřák, aktivní tu− Tel.: 723805967. RR RR 90884
rista hledá osamělou že− 90882
nu pro vážné seznáme−
ní, nejdříve seznamovací PŘÍJEMNÁ blondýna, ID,
schůzky o víkendech, po− pracující, hledá muže fi− PRODÁM náhradní díly
případě společné celé ví− nančně zajištěného okolo na AUDI A6, stříbrná me−
kendy. Později trvalý spo− 50 let, ne obézního, na talíza, 2,4 benzín, manu−
lečný život. Ne sezna− přátelství a více. Tel.: ální převodovka. Tel.:
mování po telefonu. Mož− 775270251. Pouze volat 736139113 PM 190030
no odkudkoliv. Nabízím okolo poledne – nikoli
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
lásku, věrnost, oporu SMS. RR 90893
GULI i bez STK nebo
a v případě dětí v péči
ŽENA hledá přítele a ka− i bez SPZ – dokladů.
pomoc s péčí o ně a je−
maráda kolem 60 l., kte− Koupím jakékoliv moto
jich výchovu. Očekávám
rý nemá rád nudu. Babetu, Jawetu, Jawu
ochotu změny bydliště.
Pokud jste spolehlivý CZ apod. i nepojízdné.
Odpovědí zasílejte na
nekuřák, skoro absti− Děkuji. Tel.: 605111671.
adresu redakce pod č.
nent z Klatovska, pište PM 190110
inz. PM 190105
na tel.: 607494493. RR
TAŽNÉ zařízení na
54/175 OVDOVĚLÝ neku− 90913
jakýkoli automobil, pro−
řák, hledá rovnocenný
dej – montáž, www.
vztah se spolehlivou
e−taznezarizeni.cz, tel.:
a pracující nekuřačkou
775104121. RR 90048
z Plzně a blízkého okolí. VDOVA důchodkyně hle−
Tel.: 702597392. Volat po dá starší kamarádku, pro PRODÁM offroad – Ford
20 hod. PM 190157
kulturní i turistické aktivi− Maverick 2.7 TDI – GLS
– 2x klíč, 2x obutí, závěs
52/180 HLEDÁ ženu, kte− ty z Plzně a blízkého oko− na 3t, redukce, přední ná−
rá má ráda polohu 69. lí. Také hledám paní na hon, ECO placeno, TK
Tel.: 607467062. PM občasné hlídání starší− 6/21, tel.: 606231922.
ho pejska menší rasy.
190158
RR 90923
Děkuji. Odpovědi posí−
HLEDÁTE štěstí a lásku? lejte do redakce pod PRODÁM Citroen Ber−
Seznámíme Vás s mu− č. inzerce PM 190148
lingo, r. v. 12/2008, ob−
žem z Bavorska. Info
sah 1.6 benzin, 66 kw,
JÁ 60 LET z Plzně, hle−
starý dobrý typ motoru,
720409101
dám kamarádku, která
1 majitel, nekuřák, čer −
SYMPATICKÝ, 48 let, 180 ráda cestuje, jezdí na vená barva, najeto 168
cm, sport. postavy, hledá welness, tančí, chodí do tkm se servisní knihou
štíhlou seriózní ženu na divadla a poznává radosti a protokoly z německé
hezké chvíle. Rád fin. při− dříve narozených. Tel.: stk, nové rozvody, dobré
lepším. Zdraví, diskrét− 603472076. PM 190153 brzdy a dobrý stav, cen−
nost, fér jednání, pod−
trál, křídlove zadní dve−
ře,nová stk a emise,cena:
mínkou KT, DO, tel.:
107000,− Klatovy Tel:
728146223. RR 90920
723439518. RR 90934
HLEDÁM přítelkyni do EKOLOGICKÁ likvidace
70 let, aby vlastnila řidič− vraků osobních a náklad− PRODÁM Fiat Panda 1.
ský průkaz. Horažďovice ních aut, vraky odvezeme majitel, r.v. 2009 obsah
a okolí. Tel.: 736256104. a vše potřebné rychle vy− 1.2 benzin najeto pouze
řídíme. Vykoupíme starší 138tkm se servisní kni−
RR 90929
stavební stroje, nákl. hou, servo, airbagy, cen−
44 LET, štíhlý, zabezpeče− automobily a zemědělské trál , 2 klíče, imobiliser
ný, hledá touto cestou stroje. Dále provádíme proti krádeži, el okna, vel−
ocelových mi pěkný stav, nekuřák,
štíhlou dívku nebo ženu demontáž
k diskrétním, intimním konstrukcí a budov (sila ton okna, nová stak
schůzkám. Rád finančně apod.) a výkup železného a emise, cena: 59000,−
vypomůžu. Tel.: 607 697 šrotu. Tel.: 604867469. telefon: 723 439 518
Klatovy. RR 90936
PM 190031
923. RR 90930
Plzeňský rozhled 12/2019
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PRODÁM Vokswagen
Touran r.v. 2005, obsah
1.6 benzin, 85 kw,
189tkm, klima, el okna,
servo , centrál na do,
2 klíče, 1. majitel /ročník
1943/, dobrý stav, dobré
zimní pneu, nová stk
a emise, cena: 79000,−
Klatovy telefon 723/
439518. RR 90938
Zavedený autoservis
Autoss Šteiner, Šlovice
u Plzně přijme auto −
mechanika.
Mob:
603 560 633. E−mail:
Autoss@steiner−slovi−
ce.cz
PRODÁM Peugeot 207,
1.4 54 kw, benzin, r.v.
2007, provoz 2008, 5
dveří, abs, klima, el okna,
servo, velmi pěkný stav,
modrá barva, vozidlo má
novou stk a emise, nepo−
škozeno, cena: 79000,−
KT, telefon: 723439518.
RR 90935
JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakémko−
liv stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866 RR 90131

PRODÁM Peugeot 206+
r.v. 2011 provoz 2012,
obsah 1.4 benzin, 54 kw,
najeto pouze 105 tkm +
protokoly z německé
TUV, el okna, radio na
cd, zanovní brzdy, pneu...
nekuřák, velmi dobrý
stav
nepoškrábané...
cena: 98000,−, Klatovy
telefon: 723439518. RR
90937

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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190039

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prode−
ji svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
BLESKOVÉ HOTOVOST− s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
NÍ PŮJČKY do výplaty! 800 73 73 09 PM
Netřeba účet! Vemte 190040
OP ČR, příjem, mobil
KLÁŠTERKA –
a přijďte: Pražská 41,
revizekomínů a kotlů.
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16
Tel.: 604871028.RR
h, t.: 605760958. KŘI
PM 190156
90005
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.: 608 117
PŘEVEDU záznamy z vi− 789. RR 90044
deokazet na DVD nebo
POSTAVIT
Flešku. Levně. Tel. CHCETE
PLOT?
Nabízíme
kom−
777 554 484. KŘI PM
pletní realizaci oplocení.
190139
Přijedeme – zaměříme –
VYKLÍZECÍ PRÁCE naceníme – zajistíme
– kompletní vyklizení, materiál – postavíme.
odvoz a likvidace růz− Poté si můžete v klidu
ného odpadu, dále užívat bezpečí vašeho
možnost vymalování. domova. Volejte: 733
Nezávazná prohlídka 710 319, pište: bezdek
je
zdarma.
Tel. @plotana.cz, navštivte:
603 512 322, e−mail: www.plotana.cz.

pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 190013
NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopání
bazénů, uložení bazé−
nů, odvodňovací drená−
že okolo domů, případně
zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím 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.: 603 383
211, 604867469. PM
190034
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NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 90062
PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce
bytového
jádra, malířské práce,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko,
Sušicko
a okolí. Rozumné a při−
jatelné
ceny.
Tel.:
721757399. RR 90652
45
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WELLNESS poradenství−
tvarování postavy, dopl−
nění energie, jídelníček
na míru, zněna životního
stylu, tel: 737832914,
email:
kami.skriv@
seznam.cz. RR 90764
BIOFARMA Skřivánek
v Lomci u Klatov nabízí
boxové ustájení pro
Vašeho
koně.
Tel.:
603164806. RR 90898

PRODÁM ovečku a be−
ránka kamerunských ovcí
nebo vyměním za obilí –
pšenice a oves, okr.
Domažlice – Staňkovsko,
tel.: 606231922. RR
90924
ZLATÝ retrívr – prodám –
štěňata s PP, PSI, oba ro−
diče výborní, lovecky ve−
deni, nadějní pro chov.
Vhodný jako společník
k dětem i starším lidem.
Tetovaná, čipovaná, od−
červená – odběr v polo−
vině ledna 2020. Tel.:
723757486, 721208507.
RR 90925

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s nelínající ba−
vlníkovou srstí nevyža−
duje střihovou úpravu,
jenom se proče sává.
Je
anti depre siv ní,
vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ost r a žitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii
– k rehabi li taci. Oblí −
bený pro vý stižnou
a přizpůsobivou pova−
hu. Miláček celé rodi−
ny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením.
Kup ní smlou va při
odběru. Do dobrých ru−
kou. Cena dohodou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602 823
882, 378774498. RR
90128

PRODÁM jatečné pra−
se. Možnost porážky.
Tel.: 606509783. RR
90941

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NOVÉ milá, vstřícná
tmavovl. s pevnými ňad−
ry 5−6 je tu pro ukojení
tvého chtíče. S mou ka−
marádkou (ňadra č. 4).
Můžeš mít i úžasnou
trojku. Chceš? SMS ne−
piš, volej 774167851,
Šarlota, 34 let. KŘI PM
190150

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

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

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

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

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312

tel.: 797 829 337

HEZKÉ VÁNOCE a hodně
vášně i něhy už teď. Se
smyslnou blond na ori−
ginál fotečce. Od 7 h. rá−
no, volej a přijeď. Tel.:
797829337. KŘI PM
190149

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:

Další číslo

Plzeňského rozhledu
vyjde16. 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 6. prosince 2019
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