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Město Plzeň se snaží oka −
mžitě reagovat na podněty
občanů, které se týkají nepo−
řádku, ale i rozbitých laviček,
dětských herních prvků na
hřištích, nefunkčního osvět−
lení a podobně. Pod něty Pl −
ze ňanů se vždy po oznámení
zabývají pracovníci, kteří
mají za město danou oblast
na starost. Snahou přitom je
vyřešit daný problém co nej−
dříve. Příkladem může být
jedna z  posledních stížností
občana, který nahlásil nepo−
řádek v Husově ulici nedale−
ko autobusového nádraží. 

„Zástupci odboru životního pro−
středí a odboru bezpečnosti, pre−
vence kriminality a krizového řízení
na místě provedli šetření aktuálního
stavu. Na adrese Husova 69 skuteč−
ně zjistili obrovské množství odpad−
ků. Kontejner na směsný komunální
odpad přetékal a kolem něj se pova−
lovaly poházené igelitky, PET láhve,
starý papír, textil a další. Ještě téhož
dne se nám podařilo zajistit úklid,
který provedla naše městská firma
Čistá Plzeň. Současně jsme začali
jednat s  majitelem o nápravě,“
přiblížil případ primátor města Plzně
Martin Zrzavecký. 

Plzeň řeší podněty občanů, 
pomáhá aplikace Plznito

Situace u kontejneru po nahlášení 
Stav u kontejneru po úklidu    

... pokračování na straně 2, 3
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Objekt v  Husově ulici 69 patří
společnosti, která se stala majite−
lem nemovitosti v  nedávné době.
„V  sou časné chvíli majitel objektu
mění smlouvu o svozu odpadu a od
června jej bude svážet Čistá Plzeň.
Při jednáních s ním bylo dohodnuto,
že bude navýšena četnost svozu,
kapacita nádoby by tak měla být do−
stačující. Nově uzavřenou smlouvu
s Čistou Plzní majitel doloží na od−
bor životního prostředí,“ řekl vedou−
cí magistrátního odboru bezpečnos−
ti, prevence kriminality a krizového
řízení Aleš Průša. Zástupci magis−
trátu také současně předali informa−
ci Městské policii Plzeň, která začala
v lokalitě provádět kontroly, zda ne−
dochází k opakování nepořádku. 

Podněty Plzeňané na magistrát
posílají nejčastěji prostřednictvím
aplikace www.plznito.cz, která fun−
guje od dubna 2015 a slouží k upo−
zornění na závady či poškození ve−
řejného majetku města. Lidé jejím

prostřednictvím mohou hlásit napří−
klad nefunkční osvětlení, nepořádek
v ulicích, poničené dopravní značení
i  zastávky městské hromadné do−
pravy, poškozené lavičky, zábradlí,
dětská hřiště a  další. Díky tomu již
město vyřešilo téměř 3500 podnětů.
Nepořádek je možné hlásit také pří−
mo na odbor životního prostředí či
odbor bezpečnosti, prevence krimi−
nality a krizového řízení. 

Plznito:
� www.plznito.cz
� téměř 3500 vyřešených hlášení
� závadu je možné nahlásit přes

mobilní aplikaci Plzeň Občan
nebo na webu

� oznamovatel může sledovat
i fázi řešení

� nejčastější podněty na: nepo−
řádek, chybějící kanalizační po−
klopy, rozbité lavičky, špatně
viditelné přechody, odstavené
autovraky

dokončení ze strany 1�

Plzeň řeší podněty občanů, 
pomáhá i chytrá aplikace
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�� Pane primátore, jaké jsou po−
slední projekty, které jste spustili? 

Zřídili jsme službu pro neslyšící
na úřadě. Na přepážky našich jed −
notlivých úředních budov jsme do−
dali tablety s online tlumočníky, je−
jichž prostřednictvím se pracovníci
magistrátu se sluchově postiženými
občany snadno dorozumí. Služba je
pro zájemce zdarma. Chceme, aby
občané neslyšící pohodlně a dů −
stojně vyřešili své záležitosti a co
nejméně pocítili bariéry, které vy−
chází z jejich handicapu. 
�� Skvělé, můžete uvést i další 
příklad? 

Před pár týdny jsme spustili také
například bezdrátové připojení
k  internetu na  našem fotbalovém
stadionu ve Štruncových sadech,
fanouškům umožňuje připojení na
neomezenou dobu. Jinak možnost
využívat wifi v Plzni zdarma mají na−
ši občané i na dalších místech ve
městě, je jich už více než 20 a po−
stupně je chceme dále rozšiřovat.
Kromě venkovních lokalit, jakými
jsou například Mlýnská strouha 
nebo sadový okruh v  centru, jde
i o budovy úřadů a podobně. 
�� Co nějaké projekty pro rodiny
s dětmi? 

Samozřejmě se zaměřujeme i na
školy. Chceme zvyšovat bezpečnost
dětí při jejich vyzvedávání ze škol−
ních družin. Zavádíme na nich proto
nový systém, jehož podstatou je čip
propojený se speciální aplikací. Ta
vychovatelkám ohlásí, kdo si pro
žáka přišel. Rodičům současně zo −
brazí, kde se jejich dítě aktuálně na−
chází. Ze škol, kde již systém fungu−
je, máme velmi dobré ohlasy od za−
městnanců i rodičů, osvědčil se. 
�� Smart projekty Plzně zasahují 
i další oblasti ve městě, co třeba
ekologie? 

Aktuálně připravujeme projekt
zele né střechy na základní škole.
Osadit různým typem zeleně chce−
me pět z  osmi pavilonů 4. ZŠ
v  Kralovické ulici. Ta se nachází
uprostřed panelových domů a na
jednom z  největších plzeňských 
sídlišť. Ozelenění střech má pomoci

zadržovat dešťové srážky, jež jsou ji−
nak odváděny kanalizací, má také
pomoci ochlazovat objekty a zlep−
šovat mikroklima vnitrobloku v  pa−
nelovém sídlišti. 

��Nedávno jste také avizovali ná−
kup nějakého speciálního stroje, je
to pravda?

Ano, chceme začít likvidovat ple−
vel ekologicky, tedy pouze horkou
párou. Právě k tomu poslouží
spe ciální stroj. Ten mi −
mo vege tační obdo −
bí využijeme i na
čištění mobiliáře,
graffiti ze stěn
městských bu−
dov i například
plakátů ze sloupů
veřejného osvětle−
ní. Stroj je ideální dí−
ky své široké liště ne −
jen na velká náměstí, která
se bězně odplevelují chemicky, ale
díky možnosti vypínat jednotlivé 
trysky jej můžeme používat také na
užší parkové cesty. 
� Zmínili jsme nejnovější pro    jek−
ty, můžete ale říci, co už funguje
déle?

Těch projektů je skutečně celá řa−
da. Tak například jako město naku−
pujeme externí defibrilátory na zá−
chranu života. Postupně se je snaží−
me rozmístit na nejvytíženější místa
ve městě a do vozidel Městské po −
licie Plzeň. Přístroje se nacházejí 

například v bazénu Slovany, v budo−
vě Magistrátu města Plzně v Kote −
rovské ulici, ve Velkém divadle,
v objektu Nového divadla, v přízemí
radnice na náměstí Republiky 1

i jinde. Přehled o umístění přístrojů
má spádový dispečink zdravotnické
záchranné služby, při tísňovém volá−
ní k  němu nasměruje zachránce.
Přístroj, jehož plný název zní auto−

matický externí defibrilátor
(AED), není ve skuteč−

nosti pouhý defi −
brilátor. Vede za−
chránce celým
průběhem první
pomoci, monito−
ruje životní funk−
ce postiženého

a mi mo jiné umí
vyhodnotit, zda je

nutné použít elektrický
výboj či nikoli. Dokáže na−

vádět i laika při masáži srdce posti−
ženého tak, aby byla účinná. 
��Co dalšího? 

Zvyšovat chceme i bezpečnost
občanů. Plzeňské městské dopravní
podniky proto instalují do svých
autobusů, trolejbusů a  tramvají ka−
mery sledující dění uvnitř vozů.
Cílem je zvýšit bezpečnost cestu −
jících i  zaměstnanců dopravního
podniku a  působit preventivně.
Předpokládáme, že se nám pomocí
kamer podaří omezit počet případů
napadení, kapsářství a výtržnictví.

��Po Plzni se mluví o tom, že město
vypustí vlastní satelit do vesmíru,
je to tak? 

Ano. Projekt se jmenuje Pilsen
Cube II a my na něm pracujeme
spolu se Západočeskou univerzitou
v Plzni. Univerzita sestrojuje spolu
se studenty funkční pikosatelit, kte−
rý bude na konci roku vyslán do
ves míru. Studenti středních škol na−
vrhují experimenty, jež instalují do
družice, a vytvoří sadu zájmových
kroužků pro plzeňské Centrum ro−
botiky. Cílem je nastartovat zájem
mladých lidí o kosmické technologie
a postupně z nich vychovávat spe−
cializované odborníky v dané obla−
sti. Několik podobných satelitů
v České republice vzniklo, ale ten,
na kterém pracuje Plzeň, je unikátní.
Jako jediný projekt svého druhu dá−
vá příležitost studentům středních
škol, mají jedinečnou možnost do−
stat svůj nápad až do vesmíru a do−
stat se k cenným údajům z oběžné
dráhy. Investice, která rozvíjí talent
a znalosti mladých lidí, je jedno−
značně smysluplná. 
��Co jiného ještě děláte pro děti?

Plzeň chce být centrem inovací,
vývoje a výzkumu. K tomu potřebu−
je kvalifikované, technicky vzdělané 
lidi. Vytvořili jsme proto projekt
Smar tEdu Plzeň, který obsahuje
soubor aktivit, jež podporují tech−
nické vzdělávání na všech stupních
vzdělávacího systému – od ma −
teřských škol, přes základní a střed−
ní školy až po univerzitu. Jedním
z pilířů SmartEdu Plzeň je městské
Centrum robotiky, moderní volno−
časové centrum zaměřené na
vzdělá vání dětí od 6 do 15 let
v oblasti ICT a digitálních techno −
logií. Díky SmartEdu Plzeň se usku−
tečňuje také řada soutěží, které 
přivádí nenásilnou formou mladé
k  technice. Soutěže jsou originální
a vycházejí z toho, co žáky a stu−
denty opravdu láká a přirozeně baví.
Mladí lidé díky nim objevují prostře−
dí středních a vysokých škol ještě
předtím, než jsou postaveni před 
jejich výběr.

�������

Už více než 15 nových projektů týkajících se různých oblastí života spustila krajská
metropole v rámci svého konceptu Smart City Plzeň. Jeho cílem je zavádět do praxe 

taková řešení, která zpříjemní, zjednoduší a zkvalitní život Plzeňanům. 
Co konkrétně tedy již v Plzni funguje, nám řekl primátor Martin Zrzavecký.  

Právě on stojí v čele týmu kolem Smart City Plzeň. 

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký 
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Téměř třicet akcí na barokních pa−
mátkách budou moci návštěvníci
zažít v rámci letošního ročníku
Letního barokního festivalu. Pro ty,
kteří rádi spojí sport s kulturním
zážitkem, jsou letos nově připrave−
ny tři barokní cyklotrasy.

Letní barokní festival, jako sou−
část projektu „Západočeské baro−
ko“, zahrnuje 10 hlavních barokních
slavností na významných barokních
místech celého Plzeňského kraje.
„Tradičně se zahájení uskuteční
v Centru baroka v Muzeu a galerii se−
verního Plzeňska v Mariánské Týnici
a ukončení na zámku v Ma nětíně.
Hlavní akce jsou pak doplněny celou
řadou menších kulturních akcí na
dalších cca 27 místech regionu v po−
době koncertů vážné hudby, výstav
nebo duchovních akcí, které byly
finanč ně podpořeny z krajského do−

tačního programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji 2018,“ říká ná−
městek hejtmana pro oblast kultury
a památkové péče Vladislav Vilímec
s tím, že na festival byla v rozpočtu
Plzeňského kraje vyčleněna částka
ve výši 2 miliony korun.

Baroko na kole
Jedinečnou součástí projektu
Západočeské baroko je nový projekt
„Barokní cyklotrasy na severním
Plzeňsku“, které se linou malebnou
barokní krajinou za architektonický−
mi skvosty našeho kraje. Po krásách
jak přírodního, tak kulturního cha −
rakteru si každý může odpočinout
u stylových barokních odpočívadel,
které jsou šetrně a vkusně zasazeny
do barokní krajiny a nabízí výhled

na významné pa−
mátky na sever−
ním Plzeňsku.

„Barokní cyklot−
rasy jsou tři, vý−
chozím a cílovým
místem zároveň
jsou Plasy. Mají
různou obtížnost,
přičemž délka kaž−
dé trasy je kolem
40 km. Na tra−
sách, které vedou
po číselně znače−
ných cyklotrasách

Klubu českých turistů s nalepenou
samolepkou loga Západočeského
baroka, je umístěno 10 odpočívadel.
Pro snadnou orientaci byla vydána
cykloturistická mapa, leták a při −
pravena je i mobilní aplikace,“ vy−
světluje vedoucí odboru kultury

a památkové péče Alena Svobo −
dová. Barok ní cyklotrasy vznikly za
finančního přispění Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z Programu podpo−
ry cestovního ruchu v regionech.  

Do Plzeňského kraje 
za barokními krásami
Sedněte s dětmi na kola a poznejte
barokní perly v Plzeňském kraji
na třech vyznačených tematických
cyklotrasách BAROKO, které jsou
součástí projektu Západočeské ba−
roko. Objevte v krajině stopy urba−
nismu, architektury a kultury, objev−
te region severního Plzeňska, který
v období baroka zažil nebývalý roz−
voj. Pro dokonalost požitků jdoucích
ruku v ruce s adrenalinem i relaxací
a kocháním se historických krás
jsou doplněny trasy atypickými od−
počívadly umístěnými v netradičně
zajímavých pozicích. Ta skýtají mož−
nost posezení při občerstvení a hlav−
ně upozorní na zajímavý výhled
s barokním pozadím rámujícím Vaši
fotografii do rodinného alba.

Výběr z festivalového 
programu
Z chystaných akcí stojí za pozornost
barokní svatovítská noc v Klatovech
nebo tradiční barokní slavnost na
Zámku Hrádek u Sušice. Květinová
slavnost se uskuteční na zámku
v Ne bílovech, kde je připraven pro−
gram pro celou rodinu, v jehož rámci
si návštěvníci mohou vlastnoručně
vyrobit barokní květinový doplněk.
„Zahradní slavnosti aneb Květy ba−
roka“ se budou konat v zahradách,
parku a zámku ve Svojšíně. 

Duchovní programy  jsou pod ná−
zvem „Pod pěti hvězdami“ připraveny
v Nepomuku. V Manětíně, kde se
uskuteční Poutní mše umělců aneb
pouť lívancová, bude též provedena
„Opella ecclesiastica“ významného
barokního hudebního skladatele
Josef Antonína Plánického a maně−
tínského rodáka. Tanec je zastoupen

především v klášterní barokní noci
v klášteře Kladruby a silný zážitek sli−
buje i barokní víkend v Tachově od
13. do 15. července. Sem jsou na
sobotní odpoledne zvány rodiny s
dětmi, a to konkrétně do Jízdárny ve
Světcích, kde bude možné zhlédnout
barokní představení „Malé příběhy
velkého hraběte“ nebo hudební vy−
stoupení Sojkova kvarteta. Děti si bu−
dou moci užít také barokní kolotoč.

FOTO: archiv Plzeňského kraje

Přijďte do nejkrásnějších barokních
lokalit Plzeňského a zažijte nezapo−
menutelné okamžiky během úžasné−
ho programu Letního barokního fes−
tivalu 2018. Nechte se ohromit na
květinových slavnostech bohatou
květinovou výzdobou a historickým
květinovým aranžmá, účastněte se
floristických workshopů, čekají vás
projížďky kočárem, tradiční řemesla
a regionální gastronomie. Užijte si

barokní koncerty, ukázky barokních
tanců, šermu, dobový jarmark, vy−
chutnejte si bohatý program s dětmi,
těšte se na nezapomenutelný ba −
rokní ohňostroj.
8. 6. Mariánská Týnice – slavnostní

zahájení festivalu
15. 6. Klatovy – Barokní svatovítská

noc 
23. 6. Plasy – Svatojánská brána 

k řemeslu

4. – 8. 7. Nepomuk a okolí – 
Pod pěti hvězdami

Barokní víkend v Tachově
13. 7. Barokní klášterní slavnost v Mu −

zeu českého lesa v Ta chově
14. – 15. 7. Oživená jízdárna ve

Světcích
28. 7. Nebílovy – Květinová slavnost
3. 8. Hrádek U Sušice – Barokní

slavnost na Zámku Hrádek
4. – 5. 8. Svojšín – Zahradní 

slavnosti aneb Květy baroka
11. 8. Kladruby – Klášterní barokní noc

Manětín v barokním duchu
10. 8. – Poutní mše umělců aneb

pouť lívancová;
18. 8. – Slavnostní zakončení 

festivalu
28. 8. – Josef Antonín Plánický,

Opella eccelesiastica 
Více informací naleznete na

www.zapadoceskebaroko.cz.

– tentokrát hlavně na kole
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S RK máme sepsanou ne−
výhradní dohodu o zpro−
středkování prodeje na −
šeho bytu. V dohodě je
zakot veno, že nárok na
provizi vznikne i v situaci,
kdy bude uzavřená kupní
smlouva do jednoho roku
po skončení dohody s oso −
bou opatřenou zpro střed −
kovatelem. Jednodu še
s osobou, která byla zde
na prohlídce, ale v době
trvá ní dohody zájem ne−
projevila. Jak předejít spo−
rům v případě, že nastane
situace, že kupující projeví
zájem vážnou koupi, ale
až po vypršení takové do−
hody a my dále spolupra−
covat s touto RK nechce−
me? Provizi podle dohody
platíme my. A kde máme
garanci, že nemovitost
prodáme úplně jinému
člověku a makléř si podle
katastru zjistí jméno a bu−
de se domáhat své provi−
ze tvrzením, že právě tato
osoba byla s ním v kontak−
tu, případně na prohlídce.
Protokoly o prohlídkách
k dispozici nemáme.

Dobrý den, Jedná se poměr−
ně o běžné ustanovení, které
se opírá o § 2454 zákona 
č. 89/2012 Sb., jde o občan−
ský zákon, který sta noví, že:
Právu zprostřed kovatele na
provizi není na újmu, byla−li
smlouva, k níž se vztahovala
činnost zprostředkovatele,
uzavřena nebo splněna až
po zániku závazku ze zpro−
středkovatelské smlouvy.
Tuto skutečnost však musí
zprostředkovatel prokázat.
Jedi ným způsobem, jak se
ochránit proti tomuto riziku,
je požadovat po makléři
jmenný seznam všech zá−
jemců o Vaši nemovitost
včetně data uskutečněné
prohlídky. A to ke dni ukon−
čení zprostředkovatelské
smlouvy. Bohužel bez zna−
losti Vámi uzavřené zpro−
středkovatelské smlouvy ne −
mohu další rizika posoudit.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Pro novou sezónu Indiáni zatím
ofi ciálně potvrzují příchod Václava
Nedorosta, Vojtěcha Němce, Jana
Eberleho a Dominika Frodla.
Smlou vy navíc byly prodlouženy
s Matyášem Kantnerem, Jakubem
Pourem a Petrem Kodýtkem. Na −
opak klub opouštějí Miroslav Prei −
singer, Jan Schleiss, Miroslav Svo −
 boda, Jakub Kindl, Tomáš Mertl,
Alexandr Hylák, Tomáš Kubalík,
Petr Kadlec, Matěj Chalupa a To −
máš Vracovský.

DOMINIK FRODL – čerstvě dvaa −
dva cetiletý gólman je rodákem

z Prahy a přichází ze svého mateř−
ského klubu – Slavie. Jedná se
o podobný příběh jako před rokem
u Miroslava Svobody. Dominik je ta−
lentovaným brankářem, který svůj
tým pevně držel jak v základní části,
tak i play−off WSM ligy. Po celou
loňskou sezónu si v obou částech
udržoval úspěšnost zákroků téměř
třiadevadesát procent, lepší byl pou−
ze Filip Novotný z Karlových Varů.
O rok dříve to bylo dokonce více jak
94 % a opět druhá pozice. A to prá−
vě za Miroslavem Svobodou.

VÁCLAV NEDOROST – českobu−
dějovický rodák přichází na západ
Čech ze svého mateřského klubu, kde
strávil poslední sezónu. Dohro mady

v jednašedesáti utkáních posbíral čty−
řiapadesát bodů (22+32). Předtím
působil zkušený útočník v KHL, oblé−
kal dresy Bratislavy, Donba su, praž−
ského Lva a Novokuznětsku.

Šestatřicetiletý hráč část kariéry
odehrál i v zámoří, v roce 2000 byl
draftován Coloradem v prvním kole
jako čtrnáctý v pořadí. V jeho a flo−
ridském dresu odehrál 99 střetnutí
a zapsal dvacet bodů, které rovno−
měrně rozmělnil mezi branky a asis−
tence. V extralize kromě mateřského
klubu nastupoval ještě za Liberec.

Václav Nedorost taky oblékal re−
prezentační dres a byl u zlatých me−
dailí na mistrovství světa juniorů
v roce 2000 a 2001.  

VOJTĚCH NĚMEC – dvaatřicetile−
tý pravák s hokejem začínal v rodné

České Lípě, ale už v dorosteneckém
věku se dostal tento nadaný útočník
do týmu Liberce. Extraligu okusil ale
až v dresu pražské Slavie a poté při−
šel přesun do Komety Brno, kde na−
plno prokázal svůj talent. Nejenže 
na jihu Moravy získal titul, dvě stří −
bra i bronz, ale stal se také důleži−
tým prvkem, když pravidelně sbíral
více jak čtyřicet bodů za sezónu.
V té poslední ale již druhý titul se
spoluhráči neslavil, v průběhu roční−
ku přišel přesun do Mladé Boleslavi.

JAN EBERLE – osmadvacetiletý
forvard přichází na západ Čech z Olo −

mouce, tedy letošního čtvrtfinálové−
ho soupeře Plzně. Kladenský rodák
a odchovanec působil na Hané tři
sezó ny, bodově byla nejúspěšnější
právě ta poslední, kdy v padesáti
utká ních vsítil devět branek a přidal
osmnáct asistencí. Ozkoušel si také
angažmá v Litvínově, Českých Bu dě −
jovicích, Písku či Ústí nad Labem.
Zkušenosti mladý šikula nabral
také v severoamerické WHL v dresu
Seattlu nebo na mistrovství světa
dvacítek. Se lvíčkem na hrudi nastu−
poval pravidelně již od sedmnáctek.

Plzeň odkrývá první změny v kádru 

Tým žáků VOŠ a SPŠ elektrotech−
nické v Plzni vyhrál první ročník
Soutěže robotiky. V kategorii zá−
kladních škol získali první místo
žáci soutěžící za tým Střední prů−
myslové školy Tachov. Letos se ko−
nal vůbec první ročník této soutěže
a zúčastnilo se ho celkem 18 týmů
v kategorii středních škol a 15 tý−
mů v kategorii základních škol.

Soutěž i vyhlášení výsledků se
odehrálo v prostorách Techmania
Science Center v Plzni a úkolem žá−
ků bylo v rámci čtyřčlenného týmu
sestavit ze stavebnice ro bota, který
bude pomocí senzorů schopen
absol vovat předem neznámou trať.

Soutě žilo se ve dvou kategoriích,
přičemž žáci středních škol soutěžili
za své školy a týmy žáků ze základ−

ních škol soutěžily pod hlavičkou
střední školy, kam dochází na tech−
nické kroužky.

Závody robotů probíha−
ly na 4 drahách najednou.
Dvě dráhy byly urče ny pro
týmy SŠ a dvě pro týmy
ZŠ.  Závod byl rozdělen na
2 části – na kvalifikační
kolo, kterého se zúčastní
všechny týmy a finálové
kolo, do kterého postoupi−
lo 6 nejlepších týmů ze ZŠ
a 6 nejlepších týmů ze SŠ.
Každý tým měl k dispozici
8 minut, za které musel
zajet co nejrychlejší kolo. 

Soutěž vyhráli elektrotechnici z Plzně
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999 000 Kč299 000 Kč  

2+1/L (63 m2), ul. Vojanova. Plzeň
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v OV nacházející se
ve zvýšeném přízemí patře panelového domu, který pro−
šel kompletní revitalizací. Byt je po velmi zdařilé rekon−
strukci. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.400,− Kč. Před domem nové parkoviště. V okolí veškerá
občanská vybavenost. Možno financovat hypotečním
úvěrem. Vřele doporučujeme! �� 734 319 302

2 399 000 Kč
Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb
Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na vlast.
pozemku 8 km od Bezdružic s koupelnou, WC a půdními
prostory s dalším pokojem. IS. el. 230/400 V, voda z vlast−
ní kopané studny, topení – akumulační kamna + lokální na
tuhá paliva, kanalizace – septik. Dostupnost do obce auto−
busy ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci.
Doporučujeme. � 734 319 301

1 199 000 Kč 
4+1/L  (88 m2), ul. Komenského, 
Horní Bříza, okr. Plzeň – Sever
Prodej bytu v družst. vlastnictví s okamžitým převodem do OV
nacházející se ve 3. patře panelového domu. Byt je v původním,
udržovaném stavu. V r. 2017 nové stoupací vedení, nové radiá−
tory, nový vchod výtah a kamerový systém včetně zvonků.
K bytu náleží sklepní koje. Anuita cca 20.000,−. V okolí veškerá
občanská vybavenost, 3 dětská hřiště a Masarykova základní
škola atd. Vřele doporučujeme! � 734 319 301 

1 990 000 Kč
1+1/L (41 m2), ul. Macháčkova, 
Plzeň – Skvrňany
Nabízíme k prodeji byt v os. vlastnictví v 7. patře revitalizova−
ného panel. Domu. Byt má vlastní uzamykatelnou lodžii
v mezipatře a je ve velmi pěkném udržovaném původním sta−
vu. K bytu náleží sklepní koje. Zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě či jako výhodná investice z důvodu
velmi nízkých poplatků. Fond oprav 684,− Kč. V okolí veškerá
občanská vybavenost. Prodej přímo od majitele – neplatíte
provizi. Vřele doporučujeme!   � 734 319 301 

1 529 000 Kč

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

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

Chata 2+1/B (268 m2), Horní Hradiště
Prodej pěkné chaty o zastavěné ploše 49 m2 s balko−
nem a krytou verandou. IS: dodávka elektrického prou−
du je zajištěna elektrocentrálou, možnost připojení do
sítě−vedení cca 20 m od chaty, topení: lokální TP, WC,
studna cca 50 m od chaty. Železniční stanice 300m od
chaty. Krásná, klidná lokalita v těsné blízkosti řeky
Střely. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

449 000 Kč  
Chata 2+kk/B (40 m2), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu s omít−
nutím s balkonem a zádveřím. Chata je částečně
podsklepena. Objekt se nachází cca 50 m od vody
– nehrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380 V, topení:
lokální tuhá paliva, WC, studna cca 150m od chaty.
Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! �� 734 319 302

699 000 Kč 
Chata 1+kk (55 m2), Čerňovice 
Prodej pěkné dřevěné chaty v okr. Plzeň−sever. Chata
je jednopodlažní s verandou. IS: el. 220/380V, tope−
ní: lokální tuhá paliva, chemické WC, voda: vl. zdroj.
Vzdálenost k přehradě Hracholusky je cca 300 m.
Roční nájemné 1.500,− Kč. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G C

G

GD

RD 2+1 (253 m2), Lužany, okr. Plzeň – jih
Prodej RD se zahrádkou ve vnitrobloku a stodolou. Dům se
zast. plochou 120 m2 se skládá z chodby, kuchyně, dvou po−
kojů, koupelny, WC a spíže. Podkroví vhodné k výstavbě.
Okna plast. z r. 2010. Vytápění je řešeno akumulačními kam−
ny a kamny na TP. Odpad sveden do obecní kanalizace, voda
zajištěna vlastní studnou. Plynofikace na hranici pozemku
u domu. Doporučujeme vidět! � 734 319 301 
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Plzeň   zprovoznila  krizový byt. Pro
jeho zřízení vybrala prostory v no−
vě zrekonstruovaném bytovém do−
mě Plachého 42. Ubytování v krizo−
vém bytě je určeno především ro−
dinám s dětmi a jednotlivcům, kteří
se nacházejí v ohrožení zdraví či ži−
vota a nejsou schopni po přechod−
nou dobu řešit danou situaci vlas−
tními silami. 

„Krizový byt je určen například při
domácím násilí či v případě ztráty
bydlení rodičů pečujících o děti, ro−
dina zařívá třeba živelnou pohromu
nebo výrazné omezení komfortu
bydlení, kdy například neteče vo−
da, nefunguje topení či elektřina. 
Byt bude možné využít i v nočních
hodi nách. Krizové bydlení je urče−
no pro přechodné ubytování klien−
tů, jde o krátkodobé ubytování po

dobu nezbytně nutnou k nalezení
nového bydlení nebo návratu
do bývalého bydlení,“ vysvětlil
primátor města Plzně Mar tin
Zrzavecký.

Podle radního pro správu
městských nemovitostí Davida
Šloufa je krizový byt kompletně
vybaven. „V bytě je základní ná−
bytek, kuchyňská linka s vaři−
čem a kuchyňským náčiním,
lednice, pračka, mikrovlnná

trou ba, elektrická konvice, dále pak
lůžkoviny a ručníky a potřebné úkli−
dové prostředky. Byt bude trvale
připojen na elektrickou energii,“
přiblížil David Šlouf. Ubytovaný bu−
de hradit za užívání krizového bytu
paušální denní částku 100 korun za
dospělou osobu a 50 korun za dítě.
„V tomto případě se jedná spíše

o symbolickou platbu, ne o skuteč−
né provozní náklady na byt. V bytě
bude moci ubytovaná osoba zůstat
maximálně jeden měsíc s možností
prodloužení o další měsíc v mimo−
řádných a odůvodněných přípa−
dech,“ doplnil David Šlouf.

V krizovém bytě bude v případě
nutnosti poskytována pomoc ze
strany sociálních pracovníků, po−
případě jiných odborníků, s cílem

co nejrychleji a nejúčelněji problém
eliminovat. „Sociální pracovník kon−
taktuje klienta v bytě a domluví s ním
rozsah potřebné spolupráce, případ−
ně koordinuje spolupráci dalších za−
interesovaných subjektů,“ upřesnila
Karolína Vodičková, vedoucí odděle−
ní sociálního bydlení magistrátního
odboru sociálních služeb.

Potřebným lidem poskytne město krizový byt

Obědy do škol 
přijdou na více než

milion korun
Kraj uvažuje o financování pro−
jektu „Obědy do škol v Plzeň −
ském kraji 2018/2019“ ve výši
100 % způsobilých výdajů z Fon −
 du evropské pomoci nejchud −
ším osobám. Předpokládané cel−
kové výdaje představují částku 
1 225 168,35 Kč vč. DPH. 

Cílem projektu je zabezpečit
školní stravování dětem mateř−
ských škol a žákům základních
škol (případně žákům víceletých
gymnázií odpovídajících ročníků
– nižší stupeň gymnázia) ze so−
ciálně slabých rodin ve věku 
3–15 let. Jedná se o děti, které
se jako společně posuzované
osoby z hlediska nároku na pří−
spěvek na živobytí nacházely
v hmotné nouzi, a snížit tak po−
travinovou a materiální deprivaci
těchto dětí.  

Z celkového seznamu zapo −
jených škol, který je uveden
v projektovém záměru k projektu
„Obě dy do škol v Plzeňském
kraji 2018/2019“, je Plzeňský
kraj zřizovatelem pouze jediné
školy, a to příspěvkové organi −
zace Plzeň ského kraje s názvem
Základní škola a Mateřská škola
pro zrakově postižené a vady 
řeči, Pl zeň, Lazaretní 25, Plzeň.
Finanční podíl této příspěvko −
vé organizace na projektu činí
41 440,00 Kč. Jedná se o za −
jištění stravování pro 4 děti a žá−
ky školy. U ostatních škol za po −
jených do tohoto projektu jsou
zřizovatelem jednotlivá města
a obce.
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Město Plzeň má obnovený památ−
ník Díky, Ameriko! Jeho slavnostní
odhalení se uskutečnilo v předve−
čer oslav osvobození, a to i za
účasti amerických a belgických ve−
teránů, kteří před 73 lety osvobo−
zovali Plzeň. Oba pylony nechalo
město odstranit v dubnu 2016 z dů−
vodu špatného stavebně−technic−
kého stavu, v kvádrech se objevily
praskliny a hrozilo jejich zřícení.

„Můžeme říci, že jsme vyslyšeli
přání našich přátel veteránů, kteří
měli ten sen, aby se památník vrátil
do původní podoby. Jsem rád, že
jsme to splnili. Jsem moc rád, že
právě v letošním roce jej můžeme
znovu obnovit. Pevně věřím, že tyto
kameny již vydrží po staletí,“ uvedl
při slavnostním odhalení primátor
města Martin Zrzavecký.  

Pylony váží každý 22 tun, rozměr
každého je 110x110x665 centimet−
rů. V areálu české firmy je pracovní−
ci zabrousili, vyleštili a provedli gra−
fické práce, tedy vysekání a pozla −
cení písmen a znaků. Součástí ob−
novy památníku byla i oprava dlažby
v místě na Americké ulici, kde pů −
vodně stály, úpravy osvětlení, okolí
památníku a další práce. 

„Památník Díky, Ameriko! pro nás
představuje symbol svobody, smysl
demokratického světa a hodnot, kte−
ré jsou pro naši civilizaci společné.
O to významnější je jeho znovu −
odhalení v roce, kdy si připomínáme
100 let vzniku naší republiky,“ řekl
při slavnostním aktu technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář.  

Památník Díky, Ameriko! na křižo−
vatce ulic Klatovská – Americká byl
vybudován v letech 1994–1995
a slavnostně byl odhalen při květno−
vých oslavách 50. výročí osvobození
města Plzně americkou armádou.
Tvoří jej zpevněná plocha z kamen−
ných žulových desek doplněná upro−
střed bílou pěticípou hvězdou s relié−

fem. Hlavní dominantu památníku
tvořily dva žulové pylony, na které na−
vazuje vyrovnávací kamenné scho−
diště. Oba pylony muselo město ne−
chat odstranit v dubnu 2016, a to
z důvodu špatného stavebně−technic−
kého stavu, v pylonech se objevily
praskliny a dle statika hrozilo, že by
se tunové kvádry mohly zřítit.

Plzeň obnovila pylony památníku Díky, Ameriko!

Zajímavou a netradiční stezku mají
v Heřmanově Huti na severním
Plzeňsku. Místní Školní ulice se
vzadu u kapličky proměnila ve stez−
ku, kudy projdete jenom
bosou nohou. Vezměte
pro to děti, manžele a man−
želky, známé a přátele, ba−
bičky, dědečky a přijďte si
v tento sváteční den vy−
zkoušet úžasné a ozdravné
účinky procházky bosou
nohou a poslechnout si,
k čemu  je to vlastně dobré
a na co vám to bude.

„U nás v Heřmanově Huti jsem
nechala vybudovat společně s veli−
kou pomocí obce chodníček, nebo−

li stezku pro chůzi bosou nohou.
Jedná se o sedm metrů dlouhý
chodník, který je rozdělený do ně −
kolika sekcí, kde jsou kameny, 

písek, šišky, kůra, korky
a další různorodý povrch,
kde se chodí bosky. Chůze
na boso je nesmírně zdra−
vá,“ sdělila autorka Irena
Filipová.

U stezky najdete navíc
informační tabule, kde je
popsán účel a účinky bo−
sé chůze a reflexní body

na chodidlech, které se stimulují
právě při chůzi naboso. Tato stezka
je přístupna zdarma po celý rok.

Stezka pro chůzi bosou nohou
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: 

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Soukromá Střední odborná škola 
a Gymnázium BEAN, s. r. o.

Frekventovanou Žižkovu ulici ve
Starém Plzenci na jižním Plzeňsku
doplnil nový Oranžový přechod
Nadace ČEZ, který je za tmy výraz−
ně osvětlený. Přispěje tak k větší
bezpečnosti chodců a ostra žitosti
řidičů, ale hlavně dětí, protože se
nachází přímo  u základní školy.
V provozu jsou navíc dva nové slou−
py s osvětlením vyhovující intenzity.

Frekventovaná komunikace, která
zajišťuje příjezd z Plzně do Starého
Plzence a dále na Šťáhlavy, Letkov
a Radyni sice byla na přechodu vy−

bavena osvětlením, to ale již neod−
povídalo nárokům na bezpečnost
provozu. Město Starý Plze nec do−
stalo na úpravy příspěvek od
Nadace ČEZ ve výši 120 tisíc korun
v rámci grantového programu
Oranžový přechod.

„Na Žižkově ulici je i silná tranzitní
nákladní doprava do firem ve městě a
okolí, proto přijatá opatření prospějí
zejména dětem při cestě do a ze zá−
kladní školy a dále rovněž turis tům
mířícím do města za památkami. V
neposlední řadě však i motoristé uví−

tají lépe osvětlený a tím i přehlednější
přechod pro chodce,“ uvedl tajemník
Městského úřadu Radek Hroch.

Grantový program Oranžový pře−
chod pomáhá předcházet riziku střetu
řidičů s chodci na českých silnicích
už od roku 2013. Celkem už Nadace
ČEZ podpořila osvětlení na více než
stovce přechodů ve všech krajích ČR.
„Budeme rádi za každou další obec či
město, které se v zájmu bezpečnosti
chodců a ze jména dětí na nás s žá−
dostí o grant obrátí,“ dodává ředitelka
nadace Michaela Ziková.

Ať už míříte do kempu, na vodu, do hor nebo třeba jen na festival, z naší 
široké nabídky stanů a spacích pytlů si pohodlně vyberete ten, který vám
bude nejlépe vyhovovat. Kromě nich u nás samozřejmě najdete i karimatky,
batohy, kempingový nábytek, obuv, oblečení a další doplňky zpříjemňující
pobyt v přírodě. Můžete se také těšit na řadu novinek a různé akce a slevy.

Obchod LIMANsport v Plzni na Slovanské 31 je v červnu a červenci
otevřen od 9 do 18 hodin v pracovních dnech a také v sobotu od 9 do 
12 hodin.

Pokud se k nám do Plzně nedostanete, nezoufejte. Vše potřebné si
může te vybrat a objednat i z pohodlí domova v našem internetovém
obcho dě www.LIMANSPORT.cz Zásilky zasíláme obratem a u většiny
stanů a spacích pytlů je doprava zdarma.

Nevíte si s výběrem rady? 
Volejte 377 446 782 nebo pište na limansport@centrum.cz.

Rádi vám s výběrem pomůžeme.

POTŘEBUJETE STAN NEBO SPACÁK...

Bezpečně do školy i domů ve Starém Plzenci

Není nic jednoduššího, přijďte si vybrat k nám.
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Podle MMF činilo v roce 2017 glo −
bál ní zadlužení 152 bilionu dolarů,
což představuje 225% HDP celého
světa. Za posledních 10 let tedy

vzrostlo o 25%. Riziko zhroucení fi−
nančního systému je tedy stále reál−
né. Proto se stále více velkých hráčů
na světových trzích uchyluje k inves −
ticím do zlata. Poptávka po žlutém
kovu tak jeho cenu neustále zvyšuje. 

Výkup drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze znovu zhod−
notit. Aktuální cena se pohybuje oko−
lo 31 000,− Kč za unci. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit na velmi zajímavé finanční
částky“ konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých
slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla nav−
štívit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a informovat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Investiční Banka, 
která nabízí vysoké ceny za výkup.

A byla jsem skutečně mile překvape−
na, dostala jsem 11 tisíc korun, za
kte ré jsem si koupila nějaké nové 
oblečení, dárky pro děti, něco do

domác nosti a ještě mi
zbylo“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních
cenách je možné se při−
jít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní pro−
středí při výkupu dra −
hých kovů je samozřej−
mostí. Neváhejte a přijď−

te ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním zjiš−
těním ryzosti kovu.

Pobočka Zlaté Investiční Banky: 

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – v blízkosti Plzeňské radnice

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

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí

Neváhejte přijít ke skutečným 
profesionálům.

ZLATÁ HOREČKA ATAKUJE VRCHOL
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Střípky 
z Plzně

Odchytnou toulavá
zvířata i v Tlučné

Městská policie Plzeň by mohla za−
jišťovat odchyt toulavých a opuš −
těných zvířat v Tlučné. S uzavře−
ním veřejnoprávní smlou vy sou−
hlasila rada města, schválit ji 
ještě musí zastupitelé. Danou
službu poskytují plzeňští strážní−
ci již v Chotíkově, Třemoš né
a Sta rém Plzenci. Nově o tuto
službu požádalo vedení Tlučné
v lednu letošního roku. Činnosti,
tedy i převoz zvířete do útulku,
bude vykonávat Městská policie
Plzeň. Ta se o zajištění zatoula−
ných a opuštěných zvířat na úze−
mí Plzně stará už přes deset let,
službu poskytuje nepřetržitě
24 hodin, denně se hlídky posta−
rají minimálně o dvě zvířata.

„Výjezd k odchytu toulavého
nebo opuštěného zvířete na úze−
mí Tlučné bude prováděn pouze
v případě, že celková bezpeč−
nostní situace v Plzni bude
umož ňovat oslabení sil a pro−
středků městské policie nebo
specializovaná hlídka odchytu
zvířat nebude zasahovat na úze−
mí města Plzně. Výkon odchyto−
vé činnosti na území Plzně tak
nebude ohrožen. Výjezd do Tluč −
né k odchytu zvířete bude prove−
den na základě osobního či tele−
fonického podnětu kontaktní
osoby obce,“ vysvětlil primátor
města Martin Zrzavecký.

Odchytem zvířat se zabývá
v Plzni skupina zařazená pod 
služebnu Bory, strážníci musí
absol vovat týdenní odborný kurz
zaměřený na odchyt toulavých
zvířat a zacházení s nimi, složit
závěrečnou zkoušku a získat
osvědčení z Veterinární a farma−
ceutické univerzity Brno. „V Plzni
je takto vyškoleno kolem 20
stráž níků. Ročně skupina prove−
de kolem 800 odchytů. Nejčas těji
se jedná o psy, kočky, zbytek tvo−
ří jiná domácí i exotická zvířata.
Co se týká planých výjezdů,
je jich ročně zhruba 400. Za jištění
psi i kočky jsou umístěni v Útulku
pro zvířata v nouzi v Plzni, exo −
tická zvířata převáží strážníci
do zoologické zahrady, spolu −
pracují také se Záchrannou sta −
nicí živočichů DESOP v Plz ni,“
doplnil velitel městských strážní−
ků Karel Mach.

Poslední den tradičních Slavností
svobody  navštívili váleční veteráni
George Thompson, Earl Ingram
a James Duncan také Úřad měst−
ského obvodu Plzeň 3, konkrétně
Horníč kovu zahradu a strom, který
společnými silami zasadili před
čtyřmi lety a kde na ně čekalo milé
překvapení.

„Přemýšleli jsme, jakým vhodným
způsobem uctít vše chny válečné
americké veterá−
ny, kteří přinesli
tolik očekávanou
svobodu do na−
šich domovů a na −
padlo nás nechat
postavit menší
pomník podobný
památníku „Díky
Ameriko!“ a jako
materiál využít žu−

lu z původních pylo−
nů,“ informuje Da vid
Procházka, místo sta −
rosta plzeňského cen−
trálního obvodu.

Za přítomné veterány s dojetím
v hlase promluvil George Thomp son,
který v závěru svého poděko vání
řekl: „Budeme je ochraňovat do 
konce svých životů…“ 

Američtí veteráni mají památník 
v Horníčkově zahradě

Unikátní ekologický stroj vyčistí
i graffiti či mobiliář

Plzeň koupí speciální stroj, který
bude ekologicky, pouze horkou pá−
rou, likvidovat plevel. Mimo vege−
tační období město zařízení využije
na čištění mobiliáře, graffiti ze
stěn městských budov i například
plakátů ze sloupů veřejného osvět−
lení. Na nákup multifunkčního sa−
mohybného stroje, tedy dobře vy−
baveného nosiče s nosným zaříze−
ním na přední části, vypíše v nej−
bližších dnech výběrové řízení.

„Jde o nosič, který má vpředu na−
sazenou speciální lištu s několika
tryskami. Z každé z nich stříká na
zem horká voda o teplotě zhruba
100 stupňů Celsia. Stroj si sám
pomo cí senzorů detekuje, kde je 
plevel a sám zapíná příslušné trysky.
Jedno dušší variantou je manuální
obsluha trysek řidičem z kabiny, kte−
rý pozoruje, kde je plevel,“ uvedl pri−
mátor Martin Zrzavecký. Na nákup
stroje, jehož cena se pohybuje mezi
2,5 až 5,5 milionu korun, vyčlenila
Kancelář primátora Magistrátu měs−
ta Plzně pět milionů korun.  

„Horká pára se jako ekologicky
nezávadný prostředek dostane do
rostliny a poškodí rostlinné bílkovi−
ny, v důsledku čehož nadzemní část

odumírá. Horká voda proniká až ke
kořenům a po třetí až osmé aplikaci
se kořen tak vysílí, že původní ma−
tečná rostlina odumře úplně. To je
zásadní rozdíl mezi metodami, které
fungují na principu horkého vzduchu
nebo infračerveného záření, které si−
ce nadzemní zelenou část rostliny

spálí seshora jako plamen, ale ne−
zničí kořeny a tak plevel znovu rych−
le vyraší,“ vysvětlil Petr Náhlík, ná−
městek primátora pro oblast dopra−
vy a životního prostředí. 

Využití stroje je velké, od libovol−
ných zpevněných ploch přes dlažby

všech druhů, na odplevelování ko−
munikací podél obrubníků, na štěr−
kové, mlatové i pískové plochy. Dají
se tím i dezinfikovat pískoviště a od−
plevelovat dopadové plochy dět−
ských hřišť. Po aplikaci horké páry
v parcích a rekreačních oblastech 
lidé mohou okamžitě a bez obav zpev−

něné plochy využívat. Stroj má vzadu
za kabinou velkou nádobu na vodu,
jejíž spotřeba závisí na zaplevelení
plochy. Do vody se nepřidávají žádné
mycí prostředky nebo chemikálie,
pouze změkčovadlo, aby se sou −
částky nezanášely vodním kamenem. 
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Vesnice roku
Plzeňského kraje 

V únoru letošního roku byl vy −
hlášen 24. ročník soutěže Vesni −
ce roku. Jako každý rok se i letos
na organizaci krajského kola
podí lí také Plzeňský kraj. Rada
dnes schválila poskytnutí část−
ky 395 000 Kč na odměny pro
oceněné obce v krajském kole
soutěže, z čehož celkový vítěz,
obec oceněná Zlatou stuhou, 
získá 100 000 Kč. Dále pak rada
schválila po skytnutí finančních
prostředků ve výši 135 000 Kč
na zajištění věcných ocenění,
na přípravu a tisk brožury
Vesnice Plzeň ské ho kraje 2018,
na částečné krytí nákladů na
slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže a náklady na činnost
hodnotící komise. 

Vyhlašovateli soutěže jsou
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Spolek pro obnovu venko−
va ČR, Svaz měst a obcí ČR
a Minis terstvo zemědělství ČR.
Cílem soutěže je vyzdvihnout
a podpořit aktivity obcí, jejich
představitelů a obyvatel, kteří se
snaží nejen zvelebovat své okolí,
ale také rozvíjí místní tradice
a zapojují se do společenského
života v obci. Soutěže se mohou
zúčastnit obce vesnického cha−
rakteru, které mají maximálně
7 500 obyvatel a mají zpracova−
ný vlastní strategický dokument
zabývající se rozvojem obce.
Loňským vítězem krajského kola
byly Břasy. Slavnostní vyhlášení
krajského kola připadá každo−
ročně na prázdninové měsíce.

Svojšínská mateřská škola sídlí
v jedné budově společně se základ−
ní školou, a to v nevyhovujících pro−
storách bývalého školního bytu.
Vzhledem k velikosti
místností a plat ným
normám může být do
zdejší mateřinky přijato
maximálně 18 před −
školních dětí, což z hle −
diska žádostí rodičů na
přijetí nedostačuje. 

Změny problema−
tického stavu chce za−
stupitelstvo obce do−
cílit obno vením provozu mateřské
školy v samostatné budově, která je
k tomuto účelu určena a řadu let
k němu sloužila. Objekt však byl vy−
budován v 80. letech 20. století
v dobovém standardu, který je ne−
srovnatelný s tím současným. Z to−

ho důvodu je nutné nejprve zajistit
některé stavební úpravy, a to zatep−
lení, stejně tak výměnu topného sys−
tému včetně změny zdroje vytápění.  

„Náš projekt tak řeší problém vel−
kých tepelných úniků a s tím sou −
visející vysoké energetické nároč−
nosti budovy. Současně bude poří−
zena také nová jednotka vzducho−
techniky. Uvedené práce by měly být
realizovány během jarních a letních

měsíců letošního roku, aby již na
podzim mohla být budova s dosta−
tečnou kapacitou, skýtající také
např. možnost obnovení provozu
školní jídelny, opět plnohodnotně
zprovozněna,“ sdělil místostarosta
Svojšína Tomáš Petráň. 

Obci Svojšín se již v loňském roce
podařilo získat dotaci od Plzeň −
ského kraje na částečné krytí ná −
kladů v souvislosti s pořízením no−
vého topného systému v budově. Na
realizaci dalších energeticky úspor−
ných opatření pak bylo požádáno
o prostředky u Státního fondu ži vot −
ního prostředí v rámci Operač ního
programu životní prostředí, kde byli
s požadavkem také úspěšní. Většinu
nákladů na rekonstrukci budo vy ma−
teřské školy i přesto ponese sama
Obec Svojšín, která je jejím ma −
jitelem.   

Děti se mohou těšit na novou školku
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Hledá se Žena 
regionu

Již 9. ročník celostátního projektu
Žena regionu také letos ocení že−
ny, které se nezištně, dobrovolně
ve svém volném čase a často
na úkor osobního života věnují
druhým. Nominace odstartovaly
v dubnu a nominovat ženu ze 
svého okolí může veřejnost až do
15. června. 

Devátý ročník s sebou nese ně−
kolik novinek. Jednou z nich je
omezení počtu účastnic v regio−
nálních kolech na deset. Prvních
deset příběhů nominovaných žen,
které splní kritéria pro zařazení do
projektu, postoupí do soutěže o pr −
venství v rámci regionálních kol. 

Umístění jednotlivých soutěží−
cích bude letos navíc zveřejněno
vždy v rámci slavnostního vyhlá−
šení regionálního kola v daném
kraji. Do té doby bude výsledné
pořadí účastnic tajné. Absolutní
vítězka pro celou Českou republi−
ku bude vyhlášena v rámci slav−
nostního galavečera v Praze. 

Projekt Žena regionu patří všem
ženám, které svým aktivním pří−
stupem motivují a obohacují ostat −
ní, podílejí se na veřejném životě,
pomáhají nemocným, dětem či
zvířatům nebo přispívají ke zlepše−
ní a rozvoji regionu, v němž žijí. 

Myslivci zvou 
na koncert

Honební společenstvo Litohlavy –
Klabava ve spolupráci s trubači
lovec ké a myslivecké hudby si Vás
co nejsrdečněji dovolují pozvat na
další ročník večerního loveckého
vytrubování. To se uskuteční v so−
botu 16. června od 17.00 hodin
na kynologickém cvičišti v Klaba −
vě, zhruba 6 kilometrů od Roky −
can. Jedná se o volné pokračování
tradičních mysliveckých koncertů
pořádaných z důvodu propagace
myslivosti a ochrany přírody.
Smyslem zajímavé akce je před−
stavení myslivecké činnosti z po−
hledu kultury v obcích. Součástí
večera bude i doprovodný pro−
gram, občerstvení, ale i pozdější
přátelské posezení u ohně. Máte−li
zájem o tuto myslivecko – kulturní
akci a příjemné posezení u ohně,
přijďte se podívat i se svými přá −
teli. A zcela jistě nemusí jít nutně
jen o myslivce.

Dvacetileté výročí si připomněli zá−
stupci spřátelených vysokých škol –
Západočeské univerzity s tehdejší
Fachhochschule Amberg−Weiden,
dnes Ostbayerische Techni sche
Hoch schule (OTH) Amberg Weiden.
Uplynulých dvacet let naplnily vysoké
školy desítkami společných projektů.
Během posledních čtrnácti let pod−

nikli akademičtí pracovníci ZČU na
140 pracovních cest do Ambergu ne−
bo Weidenu. 

Spolupráce, u jejíhož zrodu stáli 
tehdejší rektoři Zdeněk Vostracký
a August W. Behr, se v současné do−
bě intenzivně účastní Fakulta elektro−
technická, Fakulta strojní, Fakulta eko−
nomická a Fakulta designu a umění

Ladislava Sutnara. Pro bíhá například
projekt Nové materiály pro aditivní
technologie, v jehož rámci testují stu−
denti a mladí výzkumníci pevnost,
funkčnost a životnost součástek vy−
užitelných ve strojním a automobilo−
vém průmyslu. Dalším společným
projektem je Výzkum a vývoj šroubo−
vého motoru, jehož výstupem by měla
být energetická jednotka, která bude
konstrukčně jednodušší, levnější
a účinnější než lopatkové turbíny. 

Dvacetiletí spolupráce  

Celkem 19 staveb z 28 přihláše−
ných bylo nominováno na titul
Stavba roku Plzeňského kraje za
rok 2017. Odborná porota zvolila
nominace ve všech sedmi soutěž−
ních kategoriích. Letošní 15. ročník
soutěže připomíná stoleté výročí
vzniku Československé republiky
a lidé mohou hlasovat také pro
Stavbu století Plzeňského kraje.

Zástupci sedmičlenné poroty letoš−
ního ročníku Stavba roku Plzeň ského
kraje navštěvovali a posuzovali při−

hlášené stavby, aby z nich vybrali 19
těch, které se budou ucházet o titul
Stavba roku Plzeňského kraje 2017
a další ceny udělované v soutěži.
Vedle staveb, které byly uvedeny do
provozu nebo kolaudovány v roce
2017, bude veřejnost moci vybírat 
také z budov, které v Plzeň ském kraji
vyrostly během posledních 100 let.
Letošní soutěž o Stav bu století
Plzeňského kraje iniciovala Okresní
hospodářská komora Plzeňsko. 

„Stavby jsem vybíral s ohledem
na stavební kulturu a tradici Plzeň −
ského kraje,“ vysvětlil Ing. arch. Jan
Soukup, který výběr deseti objektů
navrhl. „Dbal jsem na to, aby šlo
o stavby sloužící veřejnosti a aby by−
ly funkčně prověřené. Dalšími kritérii
byla kvalitní architektura s nadčaso−
vými prvky a místní význam staveb.“

Vyhlášení titulů Stavba roku Pl −
zeň  ského kraje 2017, Stavba století
Plzeňského kraje, Ceny veřej nosti
i ostatních cen proběhne na gala −
večeru 5. června 2018 v Měš ťan ské
besedě v Plzni. 
Více na www.stavbarokupk.cz

Nominace na titul Stavba roku
Plzeňského kraje
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Nový výrobní závod se na−
chází v Klatovské průmyslo−
vé zóně Pod borem, v
Schiffauerově ulici. 
Tento, již druhý provoz firmy,
se stává důležitým technolo−
gickým centrem s Hi−Tech
obráběcí technologií. Firma

Aerotech Czech investovala nemalé fi−
nanční prostředky do technologie ozna−
čené jako Průmysl 4.0 a přináší tak do
regionu nové trendy ve strojírenství. 
V nové provozovně se již zahájila kvali−
fikace výroby štítů pomocných motorů
kosmické rakety Ariane 6, která se stá−
vá hlavním úkolem Evropské kosmické

agentury. První start
rakety nové generace

je plánován již na rok 2020 a firma
Aerotech Czech dodá své díly již pro její
první start.
Zázemí silné mezinárodní firmy, profe−
sionalita budovaného týmu a dlouhodo−
bá tradice strojírenství je předpokladem
úspěchu a splnění vysokých požadavků
průmyslu v kosmickém sektoru.     (pi)

Vedení společnosti Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem
k městskému bazénu.

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763, Klatovy

Kristýna Machová, tel. 376 339 910
kristyna.machova@aerotech−czech.cz

www.aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech v Klatovech je
dceřinou společností německé firmy
Aerotech Peissenberg, která vyrábí
komponenty pro letecké turbínové mo−
tory. V Klatovech se zaměřují na obrá−
bění dílů ze speciálních žáruvzdorných
ocelí s vysokým podílem niklu a slitin
z titanu, které se montují do leteckých
motorů značek Rolls & Royce, Pratt &
Whitney, Snecma nebo MTU Aero
Engines. Kromě součástek pro pohonné

jednotky, například letadel Airbus nebo Boeing, vyrábějí v klatovském zá−
vodě také komponenty pro Evropský kosmický program. Jedná se o rakety
Ariane 5 a v budoucnosti Ariane 6. 

Firma Aerotech Czech Klatovy se úspěšně zapojila
do kosmického programu a leteckého průmyslu

Do svého týmu přijmeme nové zaměstnance do naší provozovny v Klatovech v ul. Dr. Sedláka 763. Kontaktujte 
prosím pí Kristýnu Machovou – tel.: 376 339 910, 721 944 634, e−mail: kristyna.machova@aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech vybudovala v roce 2017 nový výrobní závod



Střípky 
z Plzně
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Město Plzeň uspělo s žádostí
o dotaci na projekt Bezbariérové
řešení Hospice svatého Lazara
v Plzni. Získá příspěvek v poža−
dované výši 4,524 milionu korun
ze státního Programu vyrovná −
vání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením pro rok
2018. O dotaci požádalo město
Plzeň jako vlastník budovy, v níž
hospic již 20 let poskytuje své
služby spoluobčanům. Celkové
náklady na projekt činí 5,655
milionu korun včetně DPH. Zbý −
vající částku ve výši 1,131 milio −
nu korun uhradí město.    

Hospice je umístěn v budově
o pěti nadzemních podlažích
včetně podkroví ve Sladkov   ské −
ho ulici na území městského
obvo du Plzeň 2 – Slovany.
Město ji upravilo pro Hospic
sv. Lazara před více než dvaceti
lety a hospic v něm poskytuje
paliativní péči od roku 1998.
„Rekons truk ce zahrnuje opravu
výtahové šachty, výměnu dvou
lůžkových výtahů, které jsou na
konci své životnosti, vybudování
bezbariérového WC a výměnu
stávajících dveří do budovy za
dveře s automatickým otevírá−
ním pro vstup osob s pohybo−
vým postižením. Podmínkou pro
udělení dotace bylo zajistit bez−
bariérovost celé budovy a při −
lehlé bezbariérové trasy pro 
pěší,“ uvedl předseda správní
rady Hospice svatého Lazara
Petr Náhlík a náměstek plzeň−
ského primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí. 

Vzhledem k podmínkám dota−
ce na rekonstrukci uvnitř budovy
naváže také úprava chodníků
a komunikací ve Sladkovského
a Guldenerově ulici, tak aby byla
zajištěna zcela bezbariérová tra−
sa k hospicu od zastávek tro −
lejbusové linky MHD.  

Hospic poskytuje paliativní
léčbu pacientům ve finální fázi
nemoci, k dispozici má 28 lůžek.
Funguje nepřetržitě už 20 let, je−
ho pracovníci doprovodili za tu
dobu téměř čtyři tisíce klientů
z celého kraje.  

Zastupitelstvo obce Nebílovy sr−
dečně zve všechny své občany, ro−
dáky i další zájemce z širokého
okolí na setkání rodáků a přátel 
obce po dvaceti letech, které pro−
běhne 9. června 2018 od 13.00 ho−
din. Těšit se mohou na odpoledne
plné bohatého programu v prostře−
dí státního zámku Nebílovy. Odpo −

lednem bude provázet oblíbený
moderátor Petr Jančařík. 

Hlavní program bude slavnostně
zahájen ve 13.00 hodin uvítáním ro−
dáků a přátel obce Nebílovy a zápi−
sem rodáků do pamětní knihy. Ná −
sledně se hosté budou moci přesu−
nout k nedalekému rybníku, kde bu−
de vysazena pamětní lípa. 

“Odpoledne nám zpříjemní pásmo
písniček a básniček, které  připravily
nebílovské děti. Svou zdatnost před−
vedou při přehlídce malí nebílovští
hasiči při cvičném útoku.  Na večerní
program je od 19 hodin připravena
taneční zábava s kapelou ,Asfalt',“
líčí pestrý program František
Topinka, starosta obce Nebílovy. 

Návštěvníci se mohou těšit i na
vystoupení hudební skupiny Sedmi −
horka spolu s rodákem Janem Hru −
bým /Cestařem/. K nahlédnutí bude
připravena fotodokumentární výsta−
va z historie obce. Samozřejmostí je
prohlídka nebílovského zámku a také
malého muzea historických země−
dělských strojů u Česalů. Lákadlem
pro malé i velké bude projížďka his−
torickým autobusem po pamětihod−
nostech obce, ale i projížďka kočá−
rem s koňským spřežením. Též zde
bude pro zájemce k dispozici připra−
veno pamětní razítko. Samo zřej −
mostí je občerstvení ve stáncích
a ochutnávka grilovaného prasete.

Nebílovští rodáci se setkají na zámku

Horní Bříza je tradičně spjatá s vý−
robou keramiky. Keramické řemes−
lo se tam dodnes vyučuje ve Střed −
ním odborném učilišti stavebním
Plzeň, středisko Horní Bříza. Aby
žáci získali doslova mezinárodní
přehled o dění v oboru, tak jezdí na
stáže až do dalekého severního
Portugalska. Tento kraj je totiž pro−
dukcí keramiky světově proslulý.
Výrobky žáků pak putují až do USA
či Japonska.

Z praxe Erasmus+
v Portugalsku se vrá −
tilo zpět do Horní Bří −
zy 8 žáků. Pracovali
v tamním keramickém
závodu Tulipa a vy−
zkoušeli si práci v pod −
niku doslova „od A do
Z“. Účast na stáži při−
tom byla výběrová.

„Jet na praxi do za−
hraničí je pro žáky vel−
kou výsadou, protože
stáže pro ně připravu−
jeme zdarma. A kdo by
se nechtěl učit přímo v centru vzniku
proslulé portugalské keramiky?
Zájem je proto velký. Praxe probíhají

u firmy Tulipa, která dodává své pro−
dukty na mezinárodní trhy, takže se
výrobky našich žáků objeví i v USA
či Japonsku,“ upřesňuje
Mgr. Ivana Škreňová, zá−
stupkyně ředitele SOU
stavebního Plzeň pro pra−
coviště v Horní Bříze.
Praxe ale nejsou jen
o práci v dílně, jak potvr−
zují sami účastníci. 

„V Portugalsku nás okouzlila cel−
ková atmosféra, která tam panuje.
Viděli jsme také spoustu památek,

a hlavně ochutnali portugalskou 
kuchyni, což je zážitek sám o sobě.
Jelo nás na stáž osm a můžeme říct,
že jsme opravdu vděční, že jsme
mohli ty dva týdny na samém cípu
Evropy strávit,“ dodává skupinka

sedmi dívek a jednoho chlapce,
kteří se ze zahraničí vrátili plni
zážitků.

Středisko v Horní Bříze by rá−
do zajišťovalo praxe v zahraničí
také v dalších letech. „Cílem je
poskytovat kvalitní teoretickou
i praktickou výuku. K tomu dnes
patří i mezinárodní zkušenosti.
A to i u oborů, jako je třeba kam−
nář. Proto doufáme, že budeme
mít štěstí a náš projekt na příští

školní rok bude schválen,“ doplňuje
Ivana Škreňová plány školy v rámci
programu Erasmus+. 

Rekonstrukce 
výtahů v Hospici 

sv. Lazara

Výrobky mladých keramiků
putují až za oceán
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Cestující Českých drah, kteří vy −
jíždějí z železniční stanice Roky −
cany, si mohou už několik dnů
zpestřit svou cestu vlakem čet−
bou knihy. Tu si mohou dokonce
sami vybrat přímo na místním ná−
draží, kam pracovníci rokycanské
knihovny instalovali regál s kníž −
kami právě na místním vlakovém
nádraží. 

Pro cestující  tady připravili prv−
ních 120 knížek nejrůznějších žánrů,
a to včetně dětských, které označili
samolepkou knihovny a stručnými

pravidly. Knihovna se tak připojila
k projektu Kniha do vlaku, jehož 
cílem je propagace literatury, kniho−
ven a služby cestujícím... Pro milov−
níky vlaků, nádraží, cestování a knih
je tak akce pod názvem Kniha do
vlaku z Městské knihovny Rokycany
vítanou novinkou. 

Pravidla pro výpůjčky jsou docela
jednoduchá a velmi vstřícná. Říkají
totiž: „Půjč si zdarma knihu a příleži−
tostně ji vrať zde nebo na některém
nádraží, kde je knihovnička. Pokud
se ti líbí, můžeš si ji nechat.“

Kniha do vlaku pro každého

Přesně čtyři měsíce do začátku
extra ligy spustil HC Škoda Plzeň
prodej permanentních vstupenek
na sezonu 2018/19, které je možné
zakoupit v kanceláři ticketingu
u vstupu A na stadion. Otevírací do−
ba je ve všední dny od 10 do 18 ho−
din. Nově si permanentky lze zakou−
pit i online na webu ZDE. Veškeré
podrobnosti k prodeji permanentek
naleznete v níže uvedených bodech. 

„Zakoupit si permanentní vstu−
penku dopředu má určitě několik vý−
hod. Budete mít jisté místo, které si
vyberete, po celou sezonu. Dále má−
te volný vstup na všechna přátelská
utkání a přípravná utkání CHL nebo
slevu ve fanshopu. Cena perma −
nentek je samozřejmě zvýhodněná
oproti běžným vstupenkám,“ uvádí
ředitel HC Škoda Plzeň Emil Kristek. 

Druhy permanentních vstupenek: 
• Lze vybírat ze dvou druhů perma−

nentek: KLASIK – platná na základ−
ní část soutěže s opcí pro nadstav−
bovou část soutěže, PREMIUM –
platná pro základní i nadstavbovou
část soutěže. Perma nentky platí
rovněž na utkání v rámci Cham −
pions Hockey League.

• Ze základní ceny permanentek
v některých cenových kategoriích
se poskytují slevy: DÍTĚ – do 15
let (dítě od 10 do 15 let se musí
při vstupu prokázat platným prů−
kazem s fotografií), STUDENT –
studentský průkaz ISIC, ZTP –
průkaz ZTP, VOZÍČKÁŘ a dopro−
vod – průkaz ZTP/P. 

• Na rodinnou tribunu (Sever, sekto−
ry 301 a 302) se základní perma−
nentka prodává pouze v kombina−
ci s dětskou permanentkou.

• Držitelé permanentek z uplynulé
sezóny 2017/2018 mohou za−
koupit permanentku na novou
sezónu za zlevněnou cenu. K ná−
kupu je nutné předložit stávající
permanentku, na webu je třeba
uvést kód permanentky. Opci je
nutné uplatnit   do 14. 6. 2018.

Odstartoval
prodej

permanentek!
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Ve varně 1869 v pivovaru Gambri −
nus dnes sládek pivovaru Pavel
Zítek společně s fotbalisty Markem
Bakošem, Pavlem Horváthem
a mistrem varny Zdeňkem Polá −
kem zkontrolovali várku speciální−
ho piva, kterou budou moci ochut−
nat návštěvníci pivního festivalu
Gambrinus den. Polotmavá nefil−
trovaná dvanáctka se bude čepo−
vat na již třetím ročníku akce, kte−
rá centrum Plzně promění na nej−
větší pivní zahrádku v ČR.

„Zkontrolovali, nebo také, jak říká−
me my v pivovaru, „koupili“ jsme
dnes várku speciálního piva, které je
určené výhradně pro pivní festival
Gambrinus den. Při kontrole jsme
hodnotili, zda je barva a vůně v po−
řádku. Dále budeme kontrolovat
hlavní kvašení a zrání tohoto piva,
aby bylo na Gambrinus den v nej−
lepší kondici. Jedná se o polotmavý
nefiltrovaný ležák s lehce praženými
a karamelovými tóny a příjemnou
hořkostí. Návštěvníkům akce chce−
me dopřát pivo v té nejlepší kvalitě,
a proto se i během festivalu bude
čepovat z tanků a výhradně do

skla,“ říká sládek pivovaru Gam −
brinus Pavel Zítek. 

„Pivo Gambrinus je jednoznačně
spojeno s Plzní stejně jako špičko−
vý fotbal. Už teď se těším, že si
všichni společně užijeme Gambri −
nus den se skvělým čepovaným 
pivem,“ doplňuje Pavel Horváth, bý−
valý kapitán FC Viktoria Plzeň
a čestný sládek pivovaru.

Pivní festival Gambrinus den se
koná již potřetí, program začíná
v pátek 22. června večer a bude

pokra čovat po celou sobotu 23.
června. Náměstí Republiky v Plzni
a přilehlé sady se zaplní pivními za−
hrádkami. Na hlavním pódiu se letos
podruhé odehraje velkolepé finále
klání Mistrů výčepních Gambrinus
a ve speciálním pivním programu
nebude chybět ani škola čepování
s finalisty soutěže. Během sobotní−
ho odpoledne budou moct lidé navíc
navštívit speciální prohlídky pivova−
ru Gambrinus se Zdeňkem Polákem
a dalšími Srdcaři Gambrinusu, je−
jichž por tréty zdobí zdi historické
varny pivovaru, za zvýhodněnou
festivalovou cenu. 

Sládek a fotbalisté „koupili“ 
várku mladiny pro pivní festival 
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Krajští radní schválili   finanční pro−
středky v rámci dotačního progra−
mu Podpora sportovců reprezentu−
jících Plzeňský kraj na mistrovství
světa/mistrovství Evropy v roce
2018 v celkové výši 664 416 Kč,
kterou si rozdělí 18 sportovců.
Dotaci obdrží například reprezen−
tanti na Mistrovství Evropy ve fit−
ness, Mistrovství světa v Rackle −
tonu, Mistrovství Evropy v kulturis−
tice a fitness nebo lukostřelci na
Mistroství Evropy a světa.  

Rada také schválila neinvestiční
dotace z programu „Podpora tělo−
výchovy a sportu v roce 2018“
v celkové výši 15 000 000 Kč, a to
53 příjemcům. Částku 100 tisíc ko−
run obdrží například FK Staňkov, TJ
Jiskra Domažlice, Svaz karate
Plzeňského kraje, Fotbalový klub
Horažďovice nebo TJ Start Luby.
Částku 200 tisíc korun získá také
BK Klatovy nebo HC Domalžice. 

Na značné komplikace v dopravě se
musí připravit řidiči z Chrástu,
Dolan a okolí na severním Plzeň sku
a Rokycansku. Dopravní omezení to−
tiž vyžaduje dlouhodobá rekonstruk−
ce mostu přes Berounku u Dolan na
frekventované silnici II/180. Uzavírka
mostu potrvá až do konce listopadu
letošního roku, protože práce musí
být vzhledem k jejich rozsahu prová−

děny za úplné uzavírky. Náhradní 
přemostění v blízkosti mostu není
možné, a to zejména kvůli širokému
zátopovému území se zachováním
průtočného profilu řeky a propojením
silnice po obou březích. 

Objízdná trasa je vedena přes
Zruč−Senec, Plzeň a Chrást nebo bu−

de možné využít al−
ternativně také pří−
voz v Darové. Město
Břasy zajistilo rozší−
ření provozní doby
přívozu v Darové,
a to již od páté hodi−
ny ranní do osmé
večerní. Most je 90
let starý a je v nevy−

hovujícím stavu a je třeba jej celkově
zrekonstruovat. 

„Rekonstrukce mostu znamená
úplné snesení a náhradu stávajícího
vybavení mostu, demolici stávající
mostovky, výstavbu širší mostovky
včetně nového veřejného chodníku,
výstavbu nových úložných prahů na

podpěrách a sanaci ponechaných
železobetonových částí mostu. Žá −
dáme proto veřejnost o jistou míru
tolerance. Je třeba si uvědomit, že
most nemůže sloužit věčně.  Veřej −
nost bude na nějaký čas tímto ome−
zena, avšak most bude opět funkční
a bude sloužit dalším generacím,“
uvedl Jiří Velíšek ze Správy a údržby
Plzeňského kraje. 

Celková délka stavby včetně úpra−
vy komunikace činí 203 metrů. Díky
rekonstrukci se tak zvětší šířka prů−
jezdního prostoru z 5,4 na 7 metrů
a na mostě bude vybudován chodník
s odpovídající šířkou. Rekonstrukce
Dolanského mostu bude stát
45 miliónu korun s DPH.  

Uzavírka mostu u Dolan omezí 
dopravu na půl roku 

V polovině května se stalo tradicí, že
v nádherné Valdštejnské zahradě
v Praze pořádá „Stálá komise
Senátu PČR pro rozvoj venkova“
celodenní „Krojované slavnosti“.
Letos proběhl už 4. ročník. Zájem
domácích, ale především zahranič−
ních návštěvníků byl po celý den ob−
rovský. Ozýval se spontánně i zpěv
známých lidových písniček, hlavně
při koncertě harmonikářů, mnohé
páry v publiku občas dokonce i tan−
čily. 
Ve 4. ročníku „Krojovaných slavnos−
tí“ se představilo osm souborů, které
reprezentovaly volební regiony sená−
torů. Senátor Jan Látka pozval KUFR,
dechový orchestr ZUŠ J. Kličky z
Klatov, který léta vede František
Kubaň. Senátor Miroslav Nenutil při−
vedl dětský pěvecký soubor Valáček a
folklorní soubor Marjánek, senátorka
doc. MUDr. Milada Emmerová pozvala
populární „krojované“ muzikanty ze
Šťáhlav „FAMILY HARMONIKA“, tedy

harmonikovou rodinku Pospíšilových
( na snímku z Valdštejnské zahrady
v Praze). Národopisný soubor Mánes
účinkoval pod záštitou senátorky
Boženy Sekaninové. Anna Hubáč −
ková, senátorka z Jižní Moravy, přive−

zla dětský folklorní soubor z Ratíš −
kovic, pod záštitou senátora Karla
Kratochvíleho účinkoval folklorní a ta−
neční soubor Písečan. Senátor Tomáš
Czernin představil folklorní soubor
Hořeňák a dětský folklorní soubor

Hořeňáček. Posledními účinkujícími
v celodenním programu byli Hanáci
z Hulína pod záštitou senátorky Šárky
Jelínkové. Škoda, že tato akce unikla
televizním kamerám, především veřej−
noprávní ČT a novinářům dalších růz−
ných médií a časopisů. 
Nádhernou tradici, ve formě folklorní−
ho písničkového pohlazení, před lety
iniciovala a také uvedla do života se−
nátorka Milada Emmerová. Sama se
prezentovala v krásném typickém pl−
zeňském kroji. Zájem o fotografování
s ní a s dalšími „krojovanými“ účas−
tníky nebral konce. Slyšeli jsme an−
gličtinu, japonštinu, ruštinu, němčinu,
korejštinu, čínštinu, španělštinu, por−
tugalštinu, italštinu, atd. Fotoaparáty
vášnivě cvakaly, kamery a chytré tele−
fony všechno natáčely, a tak se naše
nádherné „české rodinné stříbro“ –
tzn. melodická česká a moravská fol−
klorní hudba a krásné kroje účastníků
– dostávají do světa. Věřím, že nejen
tisíce diváků, ale hlavně iniciátorka
nádherných „Krojovaných slavností“
ve Valdštejnské zahradě v Praze, musí
mít velmi dobrý pocit.                     (fm)

Senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová si pozvala populární muzikanty ze
Šťáhlav „FAMILY HARMONIKA“, tedy harmonikovou rodinku Pospíšilových. 

Peníze podpoří 
mistry i tělovýchovu

Krojované slavnosti v Senátu
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Magistrát města Plzeň již potřetí za
sebou získal ocenění nejpřívětivější
úřad obce s rozšířenou působností
v rámci Plzeňského kraje. V letoš−
ním roce proběhl již třetí ročník sou−
těže Přívětivý úřad, kterou vyhlašuje
Ministerstvo vnitra České republiky
s cílem zmapovat přívě tivost a otev−
řenost úřadů a zhodnotit tak kvalitu
nabízených služeb. Letoš ního roční−
ku se účastnilo 151 úřadů obcí s roz−
šířenou působností včetně měst−
ských částí Prahy.   

„Město Plzeň se dlouhodobě snaží
poskytovat služby lidem vstřícně
a přívětivě. Pro potřeby neslyšících
tak byl například letos zaveden rezer−
vační systém, který umožňuje zajiště−
ní tlumočníka do znakového jazyka.
Pro rodiny s dětmi byly nově zřízeny
tři přepážky v oddělení občan ských
průkazů a cestovních dokladů, které
zvýší komfort rodinám s dětmi. Pokud
se totiž celá rodi na, která potřebuje

vyřídit více dokladů najednou, objed−
ná na určitý čas, může se jí úřednice
věnovat až hodinu,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký. 

Soutěž Přívětivý úřad spočívá
v hodnocení přívětivosti a otevřenosti
úřadů vůči občanům a jejich potře−
bám. Hodnocení probíhalo na základě
elektronického dotazníko vého šetření,
v němž bylo sledováno 52 kritérií.

„Plzeň byla velice kladně hodnoce−
na zejména v kritériích dostupnosti
úřadu pro občany, kdy je rozsah doby
pro veřejnost, po kterou si občané
mohou vyřizovat své úřední zále −
žitosti, opravdu nadstandardní. Rov −
něž kladně byla hodnocena bez ba −
riérová dostupnost kanceláří, v nichž
se řeší stěžejní agendy občanů, která
se v loňském roce vylepšila vybudo−
váním výtahu do všech pater komple−
xu historických radničních budov,“
vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primá−
tora města Plzně.

Přívětivý úřad 2018 patří opět Plzni



Střípky 
z Plzně
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Plzeňská Zoo, která byla před 
osmi lety modernizovaná díky do−
taci z Evropské unie, baví veřej−
nost. Nejen svými moderními pa −
vilony, ale i akcemi, které každo−
ročně pro veřejnost pořádá. Za −
hradě, postavené v roce 1926, ve
svém rozvoji významně pomohl
ROP Jihozápad.

Africké a asijské expozice Zoo −
logické a botanické zahrady města
Plzně – to je název projektu, na který
ZOO získala téměř 125 milionovou
dotaci z Evropské unie prostřed nict −
vím Regionálního operačního pro−
gramu NUTS II Jihozápad. „V rámci
projektu byly vybudovány tři nové
tematické okruhy pro návštěvníky
Zoo Plzeň: Africká savana, Africký
rovníkový prales a Asijská step.
Každý okruh představuje návštěv −
níkům v rámci jednotlivých pavilonů
podobu těchto oblastí, včetně typic−
ké fauny i klimatických podmínek,“
uvedla Michaela Šímová, ředitelka

Úřadu Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad. 

V prvních dvou etapách projektu
bylo postaveno jedenáct nových pa−
vilonů a ubikací, sestaveny dvě velké
voliéry a menší voliéry pro drobné

ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO
Plzeň upravit venkovní výběhy pro
zvířata ustájená v nových pavilonech.

„Plzeňská Zoo je pouze jednou ze
dvou zahrad v České republice, kde
je spojena zoologická expozice s bo−
tanickou výsadbou. Její uspořádání
v rámci společných biotopů fauny
a flóry poskytuje odborným i dalším
návštěvníkům jedinečnou možnost
vžít se do prostředí, ve kterém dané
druhy zvířat v reálu žijí. Zoo Plzeň
umožňuje nahlédnout do zoologické
i botanické říše všech kontinentů
Země a zároveň ukazuje vývojové
souvislosti přírody v čase,“ uvedl
ředi tel plzeňské Zoo Jiří Trávníček. 

Modernizace napomohla zvýšit
atrak tivitu Zoo Plzeň jako vyhledáva−
ného cíle turistického ruchu nejen v
Plzni, ale také v rámci Plzeňského
kraje. Zařízení díky projektu přilákalo
nejen nové návštěvníky, ale přimělo
k opakovaným návštěvám i ty, kteří
již zahradu navštívili dříve.

Téměř stoletá ZOO Plzeň
je modernější díky ROP Jihozápad

Právě odjeli. Tři úředníci strávili
v cizí kanceláři dva dny. Namát −
ková kontrola z ministerstva „bez
důvěry“. Žádná pochybení odhale−
na nebyla. Předpokládáte úlevu? 

Ale kdepak, ještě na odchodu už
varovně zvedali prst – jen neusnout
na vavřínech! Přijdou zase a jiní.
Další ministerstvo, řídící nebo au −
ditní orgán, finanční úřad, platební
agentura. Úředníci, vrchní komisaři,
kontroloři, metodici, … jejichž barvy
i pozice se mění rychleji než sema−
for. Znovu a pořád, rok i deset let
zpátky. Zatímco naše vláda je buď
v demisi,  nebo bez důvěry, prašť ja−
ko uhoď, oni se ohlašují neúnavně.
Unavení jsme my. Nefunkční vedení
státu je živná půda pro úřednický
aparát, který se množí jako houby
po dešti. Začíná mít moc, leckdy ne−
omezenou. A s mocí roste chuť.
Připomeňme Parkinsonův zákon:
„Každý úředník přidělává práci
ostatním. Ozbrojený všemožnými
razítky a štemply tak likviduje škod−
nou – poddajné poddané!“

Ještě se držíme. Ještě dodržuje−
me předpisy a pravidla, ještě dý−
cháme. Ale jak dlouho? Jak dlouho
ještě vydržíme šlapat vodu?

Pokud jste někdy měli co do
čině ní s dotačními penězi, měli jste
také co do činění se strachem. Se
strachem všudypřítomným a trva−
lým, nikdy nevíte, kdy spadne klec.
Protože tato práce bezchybně ani
dělat nejde! A to je ten bič, to je ta
hůl, kterou si byrokrat najde, když
chce bít ty, kterým by měl z pova−
hy věci poskytovat službu.

Například dnes to bylo o chlup.
Dodatek ke smlouvě z roku 2008,
ke správnému vedení účetnictví
a k odvedenému dílu zcela nepo−
třebný, je předložen pouze v kopii.
Originál má dodavatel, který více
než deset let smlouvu naplňuje.
V obdobném zbytečném dokumen−
tu je zas požadováno písmo strojo−
vé, avšak stojí tam hůlkové. A logo
EU není dostatečně veliké, největší,
úplně největší na celém světě.

A jééééje. To vypadá na kolosální
problém. Ministerští vážně pokyvují
hlavou, radí se, požadují nápravu,
nejlépe okamžitou. Proboha – 
čeho? Čeho nápravu? 

Kdo platí, ten poroučí! A světe, div
se, že ačkoli to zdálky i zblízka vypa−
dá tak, že si občany platí stát, je to ve

skutečnosti přesně naopak. Ten roz−
bujelý aparát si platíme my. Jako
obča né v něm za to máme jedinou
jistotu: každé ráno vyjde v Čechách
slunce a s ním každé ráno vyjde nová
legi slativa. Kdo nezažil, neuvěří. Ne −
vyšetřujte, prosím, k čemu se mnou
uvedené absurdity vztahují, nejsem
žádná hrdinka. Stát a jeho úřednická
eskorta je nelítostná, nepředvídatel−
ná, nelogická. Žijeme pod kuratelou,
bojíme se říci vlastní názor. A když už
se někdo přece jen osmělí a poukáže
na zjevnou pitomost, zpravidla se 
dozví omšelé klišé: „Tak to prostě
po nás chtějí.“ Pří  padně: „Takový je
předpis.“ Pro kristapána – kdo to
chce a čí je to předpis???

Co uděláme, až nám nařídí, že se
máme odrážet ušima, na hlavě no−
sit lékárničku a problikávat nosem?
Možná se taková směrnice už ně−
kde chystá. S hlavou nad vodou vy−
drží v takové pozici jen málokdo.
Ten, kdo se nepotopí, bude milo−
srdně zbaven svéprávnosti. Blaho −
slavení chudí duchem. 
PS: Toto není o Evropské unii, ale
o České republice.

Sylva Heidlerová

TOP 09 podporuje alternativní
a ekologické možnosti dopravy.
Proto zastupitelé městského 
obvodu Plzeň 3 podpořili projekt
Koloběžky k světu dotací ve výši
1 300 000 korun. Díky té by ješ−
tě tento rok měly v centru Plzně
vniknout čtyři nové veřejné sa −
mo obslužné terminály půjčovny
koloběžek. Ta funguje na princi−
pu sdílení, podobně jako je tomu
u oblíbeného „bikesharingu.“ 

„Jsem rád, že jsme prvním
obvodem, který podpoří tuto
veřej nou službu občanům. Díky
dotaci, kterou jsme dnes schvá−
lili, budou moci občané i náv−
štěvníci města v historickém
centru nově využívat koloběžky
jako ekologický dopravní pro−
středek, který urychlí přepravu
na kratší vzdálenosti. Nové půj−
čovací stanice koloběžek vznik−
nou ve Škroupově ulici, U Zvonu
a na náměstí Re publiky,“ říká
místostarosta měst  ského obvo−
du Plzeň 3 Radoslav Škarda
(TOP 09).

V současné době fungují dva
samoobslužné stojany kolobě−
žek v Plzni na konečné tramvaje
na Borech a před vchodem do
hlavní budovy Západočeské uni−
verzity. „Díky dotaci našeho ob−
vodu vzniknou v centru Plzně
čty ři nová stanoviště s celkem
64 parkovacími místy a 46 kolo−
běžkami. Konkrétně přibude 15
míst a 11 koloběžek u knihovny,
10 míst a 7 koloběžek ve Škrou −
pově ulici, 15 míst a 11 kolobě−
žek v lokalitě U Zvonu a 24 míst
a 17 koloběžek na náměstí,“ do−
dává radní centrálního obvodu
Ondřej Ženíšek (TOP 09).

Koloběžky k světu je systém
pro sdílení koloběžek jako do−
pravního prostředku na principu
tzv. „bikesharingu.“ V různých
čás tech města jsou rozmístěny
půjčovací stanice, kde si kdokoliv
může půjčit koloběžku a tu po −
zději na libovolném místě k tomu
určeném, vrátit. Tuto službu mo−
hou obyvatelé a návštěvnici měs−
ta využívat pomocí SMS zprávy,
aplikace nebo čipové karty.

Veřejná půjčovna
koloběžek 

dostala zelenou

Úředníkova kariéra roste 
s počtem podřízených
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Kdo chce mít českou jahodu,
která vyniká jedinečnou chutí
a sladkostí, určitě navštíví
Jahodárnu pana Bonka. Je na
konci Klatov směrem na
Svrčovec. Na ploše 5,5
hek taru si nasbí−
ráte jahod kolik
chc e te, nebo si
už natr hané 
ko u   píte. Pa v la
Bon ka jsme
se zeptali.
l Přálo le−
tos jahodám
počasí?
Nepřálo. Byl to
pravý opak loň−
ského roku. Zatím −
co loni nás potrápily
přízemní mrazíky, le−
tos nám vrásky na čele
dělá sucho. Nicméně
úroda bude velmi dobrá,
a to díky tomu, že jahodní−
kovou plantáž zavlažujeme.
Ideální počasí pro jahody je te−
plota kolem 20 °C.
l Předpokládám, že i letos
bude trhání jahod vévodit 
samosběr.

O tom vůbec nepochybuji po
zkušenostech z minulé sezóny.
Samosběr je ideální způsob, jak

získat sladké jahody a ještě
být na čerstvém vzdu−

chu. Na vlastní oči
vidíte, co trháte,

a ještě jahody 
o  c h u t   n á t e .

Okamžitě ví−
te, co kupu−
jete. Jinak
ceny trha−
ných jahod

i samosbě−
rem budou

velmi přízni−
vé. Pokud si

nechcete sami
jahody nasbírat,

máme jejich pro−
dej přímo na plan−

táži.
l Jsou i letos jahody

na slámě?
Jednoznačně. Už několik

let za sebou pěstujeme jahody
na slámové podestýlce. Má to
několik důvodů. Například natr−
hané jahody jsou vždy čisté.
Nikdo je nechce špinavé. Na 

samosběr k nám
chodí lidé i v dešti.
Právě díky slámo−
vé podestýlce se
v záhonech nebro−
dí v blátě a trhají
naprosto čisté ja−
hody. Bez slámy to
nejde.
l Musejí mít zá−
jemci o samosběr
vlastní nádoby?
Nemusejí. U nás
dostanou na zálo−
hu dřevěné košíč−
ky. Při jejich vráce−
ní dostanou zálohu
zpět. Prodáváme
také papírové be−
dýnky. Zájemcům
o samosběr vyčle−
níme vlastní úsek,
kde ještě nebylo
trhá no. Nemusejí
mít vůbec žádné obavy, že bu−
dou po někom paběrkovat. Mají
přidělený neotrhaný řádek.
l Existuje optimální doba na
sběr jahod?
Přijďte kdykoli bě−
hem celého dne,
kdy máme ote−
vřeno. Natrhat si
může každý li−
bovolné množ−
ství. Těm, kteří
si chtějí koupit
už natrhané ja−
hody, doporu−
čuji zavolat a do−
mluvit si čas, kdy
si jahody ten den
vyzvednou. Na sa−
mosběr se nemusí ni−
kdo objednávat. Jsme
tady každý den za každé−
ho počasí od 8:00 do 18:00
hodin včetně soboty a neděle –
pokud jsou dozrálé jahody.

Jinak sledujte naše webové
stránky nebo facebook, kde
jsou aktuální informace.

l Máte zájem o brigádníky
na trhání jahod?

Máme a dost velký.
Velmi rádi každého
brigádníka přiví tá −

me do našeho
týmu. Bri gá da

je ideální pro
s t u d e n t y ,
aktiv ní dů−
c h o d c e ,

zkrátka pro
každého, kdo

je rád na čer−
stvém vzduchu

a nebojí se praco−
vat. Šikovní a praco−

vití brigádníci budou
u nás určitě spokojeni.

Přijďte mezi nás. Všechny
kontakty máme v inzerátu.   

(red)

Skvělá zpráva od majitele Jahodárny v Klatovech Pavla Bonka:

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

Obsahuji hodně minerálů –
bor, draslík, molybden, fluor fos−

for, hořčík síru, zinek, mangan,
vápník a další. Zinek a mangan

jsou prospěšné pro tvorbu krve,
podporují nervovou činnost a

příznivě ovlivňují sexuální
výkonnost. Draslík pod−

poruje odvodňování,
detoxikaci orga−

nismu a upra−
vuje krevní

tlak.

Mám v sobě tolik vitamínu
C, že se mohu srovnávat s cit−

rusovými plody. Posiluji imunitu.
Když mě sníte jen 100 gramů,

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

Přijmeme brigádníky

Na plantáži už trháme jahody

Jahody obsahují malé množství cukru, jsou bohaté na
antioxidanty, podporují metabolismus, působí při léč−
bě srdečních onemocnění, nachlazení, proti tvorbě
žlučových a močových kamenů.
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Jedním z aktuálních bezpečnostních
problémů, s nimiž se potýká Plzeňský
kraj, je zaměstnávání cizinců v prů −
mys  lových zónách a s ní spojená pro−
měna bezpečnostní situace. K řešení
problematiky byla ustavena pracovní
skupina koordinovaná ministerstvem
vnitra, kde jsou zastoupeny jak dotče−
né úřady, tak kraje a obce. Jedním ze
závěrů z jednání se starosty dotče−
ných obcí je potřeba finanční podpory
menších obcí při zajištění bezpečnosti
a veřejného pořádku na jejich území
prostřednictvím obecní policie. Za tím−
to účelem byl zpracován dotační pro−

gram „Podpora obcí Plzeňského kraje
při zajišťování bezpečnosti v souvis−
losti s rozvojem průmyslových zón“
ve výši 3 miliony korun.

Žadatelem o dotaci může být obec
Plzeňského kraje s počtem obyvatel do
2 000, která nemá zřízenou obecní po−
licii. Finanční podpora bude poskytnuta
maximálně do výše 85 % celkových
nákladů na realizaci projektu. Maxi −
mální výše dotace v jed notlivém přípa−
dě je 500 000 Kč. Financovat z dotace
lze maximálně 12 měsíců činnosti 
obecní policie na území obce. Podpora
se poskytuje na neinvestiční výdaje

bezprostředně a nezbytně nutné pro
činnost obecní policie. 

V případě zajištění veřejného pořádku
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
je dotace určena na náklady hrazené
příjemcem dotace obci zřizující obecní
policii, jejíž strážníci plní úkoly na území
příjemce na základě veřejnoprávní
smlouvy. V případě zajištění veřejného
pořádku zřízením vlastní obecní policie
je dotace určena na neinvestiční nákla−
dy, jako jsou např. náklady na mzdy, po−
jistné na sociální zabezpečení, školení,
kurzy, výstroj, provozní náklady. Z dota−
ce nelze hradit náklady na výzbroj. 

Peníze na lepší bezpečnost v obcích kraje

Oživí kulturní 
aktivity a umění

V prosinci minulého roku vyhlá−
sila krajská rada dotační pro−
gram Mikrogranty Plzeňského
kraje na podporu a oživení kul−
turních a uměleckých aktivit pro
rok 2018 s tím, že z rozpočtu
Plzeňského kraje je uvolněna
částka 1 000 000 Kč. V prvním
kole sběru žádostí rada schvá −
lila dotaci ve výši 422 000 Kč
31 subjektům, s částkou 
132 000 Kč pak rada souhlasí
a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení. V rámci tohoto pro−
jektu budou podpořeny kulturní
akce v obcích v Plzeňském kra−
ji, jakými jsou městské slav−
nosti, oslavy osvobození, pouť
nebo akce pro děti.

Zelené autobusy 
na Šumavu

Na základě žádosti Správy Ná −
rodního parku Šumava schválila
Rada Plzeňského kraje poskyt−
nutí dotace 300 tisíc korun na
částečné krytí nákladů projektu
ekologické dopravy – Zelené
autobusy v NP Šumava v roce
2018. Poskytnutí dotace ještě
musí schválit zastupitelé. 

Na výstavbu 
cyklostezek  

Sedmi žadatelům (Spálené
Poříčí, Milínov, Břasy, Klatovy,
Bezdru žice, Mikroregion Nepo −
mucko) schválili radní kraje po−
skytnutí účelových investičních
dotací v celkové výši 16 milionů
korun v rámci 1. výzvy progra−
mu „Podpora výstavby cyklo −
stezek a cyklotras v Plzeňském
kraji pro rok 2018“. 

Pro rozvoj 
cykloturistiky  

Mezi pět žadatelů (Mikroregion
Radnicko, Rybník, Bor, Do břa −
ny, Újezd u Svatého Kříže)
schválila krajská rada rozdělit
částku 884 600 korun v rámci
dotačního programu „Podpora
rozvoje cykloturistiky a cyklis−
tické dopravy v Plzeňském kraji
pro rok 2018“.
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Obec Starý Poddvorov leží v úrodné
oblasti jihovýchodní Moravy. Kolem
dokola jsou známá vinařská místa,
jako například Velké Bílovice,
Čejkovice, Mutěnice.

Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také členem Vinařského
spolku Nový Poddvorov, jehož vznik
se datuje do druhé poloviny roku
2008. Tehdy se několik vinařů rozhod−
lo založit vinařský spolek, ve kterém
by členy pojila úcta a respekt k vinař−
ské tradici.
Ing. Ivo Padalík pokračuje v rodinné
tradici vinařství.
Jaký je současný trend ve vinařství?
Návrat k přírodě, což znamená vyrábět
vína bez chemie, obhospodařovat vini−
ce bez postřiků a vytvářet víno jako na−
ši předkové před mnoha léty. Jako je−
den z prvních s tím začal náš  kama−
rád, básník, spisovatel, vinař Bogdan
Trojak. Víno začal dělat autenticky,

proto dnes mluvíme o autentických
neboli přirozených, věrohodných ví−
nech. Prosadil snižování aditiv ve víně,
což znamená radikální snížení síry,
spontánní kvašení bez kvasinek, víno

se nefiltruje ani se nepoužívají
čiřidla, či jiné přídavné látky. 
Co musí vinař dodržet při
výrobě autentického vína?
Uvedu jen některá pravidla. Při
pěstování révy se zohledňuje
ve vinohradu ekologické ze−
mědělství. Vylučují se veškeré
herbicidy. Nepoužívají se syn−
tetická hnojiva. Hrozny se sbí−
rají pouze ručně. Při výrobě se
vylučují veškeré selektované
kvasinky. Mošty kvasí spon−
tánně. Vylučují se všechny
cizorodé produkty, jako je
umělá výživa pro kvasinky,
přidané enzymy či bakterie. 

To asi není styl pro velká vinařství?
Je to především záležitost malých vi−
nařů, protože autentická vína vyžadují
mnoho ruční práce, což se projevuje
i v jejich konečné ceně. V současné
době jsou v nabídce například 
prestižních restaurací po celé ČR.
Nicméně spousta vinařů už si našla
cestu k výrobě autentických vín.
Musím se přiznat, že i já jsem se
vydal touto cestou, protože je to
trend, který má budoucnost. Je to
návrat k přírodě a lidé taková vína
chtějí. Vinaři je dělají se srd cem
a v tom vínu je to cítit. Autentická
vína  jsou  vína většinou suchá.
Proč lidé stále upřednostňují bílá
vína?
A jsme u té módnosti. Ten, kdo nepo−
dléhá módním vlnám, si vychutná čer−
vené i bílé víno. Má se pít, co chutná

a s radostí říkám, že popularita
moravských  vín roste. Každá
odrůda je jiná a od každého vina−
ře chutná úplně jinak. Záleží na
poloze vinohradu, odrůdě, na sa−
motném vinaři, ale také na člově−
ku, který víno ochutnává. Obec −
ně platí. Život je příliš krátký, aby−

chom pili špatné víno. Na
mezinárodních výstavách
získávají česká vína prestižní
ocenění a to nejen v Evropě,

ale také v Austrálii, USA, Izraeli a dal−
ších zemích. Stále více zejména 
mladých lidí začíná vinařit. Je to i tím,
že o česká vína roste zájem a to je 
dobrá zpráva.  

Jste starostou Starého Poddvorova.
Je vaše vinařská oblast dobrým 
tipem pro dovolenou či prodloužený
víkend?
U nás je spousta zajímavých a při −
tažlivých míst. Ve Starém Poddvorově
máme kulturní památku Větrný mlýn,
v Novém Poddvorově regionální roz −
hlednu Na Podluží. Z ní je jedinečný
rozhled po celém Podluží, které se
táhne od Hodonína k Břeclavi.  V Čej −
kovicích doporučuji prohlídku Temp −
lář ských sklepů a zážitkovou exkurzi
v bylinkovém ráji Sonnentor, kde se
vyrábějí čaje. Milovníci cykloturisty
ocení vinařské stezky, které je zave−
dou mezi pohostinné vinaře a jejich
sklípky. Necelých 30 km od nás je
Lednicko−Valtický areál. Každého sr −
deč ně zvu k nám. Ochutnejte  morav−
ské víno z našich sklepů. (re)

Život je příliš krátký, abychom pili špatné víno

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku 
kontroluje kvalitu vína.

Po návštěvě Lednicko – Valtického
areálu si ještě zajděte na prohlídku
„Písečný svět Lednice“. Uvidíte 16
velkých soch z mořského písku.
Název výstavy je Božstvo a uvidíte
například Koloseum – Caesar Řím.

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově.

přirozených věrohodných vín
Vinaři se vracejí ke kořenům výroby 
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V Sušici proběhl už 10. ročník ná−
rodní soutěže odborných dovednos−
tí žáků maturitního oboru mechanik
instalatérských a elektrotechnic−

kých zařízení „O putovní pohár
SYSTHERM“ a druhý ročník soutěže
„O křišťálovou kouli SYSTHERM“
pro žáky oborů instalatér a elek −
trikář. Letos přijeli soutěžící i ze
Slovenska, takže z národní se stala
mezinárodní soutěž.
Organizátorem soutěže byla SOŠ
a SOU Sušice ve spolupráci se svým
generálním sponzorem, plzeňskou
firmou SYSTHERM. Po celou dobu 
trvání byla soutěž volně přístupná ši−
roké veřejnosti.
Soutěžní dvojice měly například před
sebou výkres ve 3D, potřebné kom−
ponenty i nářadí. Jejich úkolem bylo

například provést elektroinstalaci
kotle a připojit ho i po stránce insta−
latérské. Vše hodnotila odborná 
porota. 

Cílem dvoudenní sou −
těže bylo také vzbudit
zájem o uč ňovské
školství, podpořit po−
zitivní vnímání pocti−
vého řemesla a uká−
zat na jeho nejmo −
dernější formy. Letos
byla v rámci soutěže
také prezentace virtu−
ální reality. Studenti
z Vyšší odborné ško−
ly a Střední průmys−
lové školy elektro−
technické v Plzni při−
pravili jedinečnou vir−
tuální výměníkovou
stanici. Ve virtuálním
světě měli všichni
přítomní možnost si
vyzkoušet montáž
a demontáž vybra−
ných dílů. 
„My systematicky
podporujeme učňov−
ské školství a zvyšu−

jeme společenskou prestiž řemesl−
ných oborů. Proto už 10 let podpo −
rujeme toto sušické klání. Letos už
s visačkou mezinárodní. Celkem zde
soutěžilo 44 žáků a učňů,“ řekl nám
generální ředitel společnosti SYS −
THERM Jan Kazda. 
Nezájem o učební obory trvá, i když
se jasně ukazuje, že řemeslo má zla−
té dno. Některé zkušenosti nám 
sdělil ředitel SOŠ a SOU v Sušici
Ing. Jaromír Kolář.
„Skutečnost je taková, že právě tě−
mito soutěžemi popularizujeme ře−
mesla, aby se u mladých lidí o ně
zvýšil zájem. Vezměte si, že na −

příklad obor Instalatér se učí u nás
v Sušici a v Plzni. Každý rok končí 20
až 30 instalatérů pro celý Plzeňský
kraj, což je nedostačující. Zane −
dlouho zcela vymizí řemeslníci. Když
se podívám na letošní zájem žáků
9. tříd o učební obory, tak je opět
malý. Zejména u stavebních profesí,
jako je zedník. Přitom české i němec−
ké firmy mají o tyto kvalifikované od−
borníky velký zájem. Už v průběhu
studia nás oslovují. Naše škola také
umožňuje v průběhu studia mít praxi
v německých firmách. Po ukončení
studia nemají absolventi problém 
ihned nastoupit do firem za velmi 
výhodných finančních podmínek.
Řemeslo má zlaté dno. Jaký je nedo−

statek kvalifikovaných odborníků, 
se přesvědčíte ve chvíli, kdy potřebu−
jete instalatéra, elektrikáře, zedníka
a další profese.“

Virtuální svět na sušickém
náměstí
Letos poprvé se v rámci mezinárodní
soutěže představila plzeňská Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová
škola elektrotechnická.
Proč? Na to jsme se zeptali její ředi−
telky Ing. Naděždy Mauleové, MBA.
Naše škola spolupracuje s firmou
SYSTHERM Plzeň, generálním spon−

zorem soutěže. Touto společností
jsme byli požádáni, abychom jim vy−
tvořili model jejich otopného systé−
mu ve vir tuální realitě. Jako jedna
z mála škol v ČR se zabýváme a pro−
pagujeme vir tuální realitu. Například
během těchto prázdnin vybavíme
učebnu vir tuální reality a budeme ji
zapojovat v dalších školních letech
do výuky hlavně elektrotechniky.
Podařilo se vám splnit požadavek
firmy SYSTHERM?
Máme řadu velmi šikovných studen−
tů, kteří vytvořili program ve vir tuální
realitě podle zadání firmy. Všichni
bez rozdílu věku, kteří během      4

Národní soutěže přispívají k vyššímu 
zájmu o učňovské obory

Putovní pohár SYSTHERM si ze Sušice odvezlo vítězné
družstvo ze SOU a SOŠ stavební v Kolíně. Vítěznou tro−
fej předali zástupci úspěšného družstva ředitel SOU
a SOŠ v Sušici Ing. Jaromír Kolář (vpravo) a generální
ředitel společnosti SYSTHERM Jan Kazda (vlevo).

Ředitelka VOS a SPŠE Plzeň Ing.
Naděžda Mauleová, MBA.

Ředitel SOU a SOŠ v Sušici Ing.
Jaromír Kolář.

Pod stanem na sušickém náměstí se bojovalo „O putovní pohár SYSTHERM“ a
„O křišťálovou kouli SYSTHERM“. 
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4 soutěže přišli do našeho stánku,
si mohli vyzkoušet, jak opravit otop−
ný systém, ale zatím jen ve vir tuální
realitě.
Jaký je zájem o vaši školu?
Do třech oborů elektrotechnika, in−
formační technologie a technické ly−
ceum jsme mohli přijímat 300 žáků.
Přihlášek bylo 552. Předpokládám,
že naplníme všechny třídy.
Jak připravujete stu −
denty do praxe?
Máme moderní vy−
bavení a naším tako−
vým cílem je, aby
u nás učili také exter−
nisté – zaměstnanci
nebo majitelé těch
nejlepších firem. Stu −
denty, hlavně elektro−
techniky a informač−
ní technologie, budou
seznamovat s po−
sledními novinkami
v těchto oborech. Už
máme první zkuše−
nosti. Je to spolužák
z gymnázia, který
vlastní společnost
zabývající se zabez−
pečovacími systémy.
Na Vyšší odborné
škole učí několik ho−
din. Pak jsou to i ma−
jitelé firem, které
jsme osobně učili.
Jsou na to hrdí, když mohou u nás
učit a chtějí nám pomoci. Našim žá−
kům dávají řešit různé úkoly z praxe. 

Nezáleží na věku, ale na
zájmu něco dokázat
Příkladem toho je student 2. ročníku
Střední průmyslové školy elektro−

technické v Plzni Jan Czapek, který
na sušickém náměstí prezentoval zá−
jemcům vir tuální realitu.
„V útlém věku jsem se věnoval
elektrotechnice a technickým vě−
cem, takže jsem měl celkem jasnou
volbu, co chci studovat. Ve škole
jsem našel geniální uplatnění a dě−
lám spoustu věcí. Od virtuální rea −
lity, přes 3D tisk, internet až po

spolupráci s vyučujícími na nejrůz−
nějších projektech. Mne to fakt baví
a v mých zájmech jasně vede virtu−
ální realita. Jsme jedna z prvních
škol v ČR, kde se právě virtuální 
realitě hodně věnujeme a je o ni vel−
ký zájem. To se mi potvrdilo i na su−
šickém náměstí,“ řekl nám student
Jan Czapek.    (re)

Student 2. ročníku plzeňské SPŠE Jan Czapek na su−
šickém náměstí radí zájemci, jak opravovat otopný
systém pomocí virtuální reality.

Soutěžící v akci. Vyhrát chtěl každý. Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře KP:
Mí rodiče se rozvedli, když jsem
byl malý, nyní již studuji vyso−
kou školu a otec mi platí výživ−
né, chtěl bych jej ale požádat,
aby platil vyšší částku, musí ná−
vrh soudu podávat znovu moje
matka?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
z Vašeho dotazu vyplývá, že jste

pravděpodobně již zletilý, vyživova−
cí povinnost Vašeho otce vůči Vám
samozřejmě trvá do doby, než bu−
dete schopen se sám živit, ale pro−
ces určování výživného je u zleti−
lých dětí jiný než u nezletilých. 

Velkým rozdílem je, že návrh na
zvýšení výživného podává již sa−
mo zletilé dítě, neboť má již plnou
procesní způsobilost a může tedy
vystupovat před soudem svým
jménem. Řízení o určení (zvýšení)
výživného pro zletilé dítě je však,
oproti stejnému řízení ve věci ne−
zletilých dětí, typově sporným ří−
zením, se kterým je spojena po−
vinnost strany neúspěšné ve spo−
ru hradit druhé straně náklady
soudního řízení podle poměru
úspěchu ve věci. V případě, že
jsou strany zastoupeny advoká−
tem, tak mohou náklady soudního
řízení vyšplhat do závratných čás−
tek. Soudní poplatek se ani v tom−
to případě neplatí.

Pro určení správné výše výživ−
ného provádí soud často rozsáhlé
dokazování, kdy navrhovatel (tedy
Vy) musí náležitě tvrdit skuteč−
nosti a tyto prokazovat předlo −
ženými důkazy. Často tak nebývá
rozhodnuto během jednoho jed−
nání a celé soudní řízení se může
protahovat. Nepominutelným ne−
gativním důsledkem soudního
sporu pak může být narušení
vztahu mezi rodičem a dítětem,
neboť návrh již nepodává druhý
rodič, ale dítě samo. Ve většině
případů pak soud nevyhoví plně
návrhu zletilého dítě, neboť před −
sta vy o výši výživného, jakou
má zletilé dítě, rodič a soud, jsou
často jiné.

Jednoznačně nejlepší postup
ve sporných věcech, kterou urče−
ní výživného pro zletilé dítě je, je
pokusit se uzavřít s povinným ro−
dičem dohodu, dle které bude pla−
tit vyšší výživné. Dohoda sice ne−
má stejnou váhu, jako pravomoc−
né rozhodnutí soudu a pro vymá−
hání případného dluhu na výživ−
ném je nutné uplatnit svou pohle−
dávku stejně u soudu, ale při
existenci uzavřené dohody a zá−
vazku povinného rodiče platit vyš−
ší výživné, bude soudní řízení již
rychlejší a nejspíš i méně náklad−
né. Pokud je to tedy jen trochu
možné, je dobré povinného rodiče
zkontaktovat a pokusit se o mi −
mo soudní dohodu, podání návrhu
u soudu však může sloužit jako
určitý nátlak pro urychlení uzavře−
ní dohody.

Jak uvádím tedy již výše, tak
návrh k soudu by nepodávala
Vaše matka, ale Vy sám.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokát
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Pracovní nabídky
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Golden Gate CZ je jedničkou na čes−
kém trhu s drahými kovy. Každým
rokem zaznamenává stále vyšší zá−
jem o investice do zlata a stříbra ve
formě jednorázových investic i pra−
videlného spoření. A aby mohla 
rostoucí poptávku spolehlivě uspo−
kojit, rozšiřuje svou síť regionálních
kanceláří. 
Přinášíme Vám rozhovor s Ludmilou
Janekovou, vedoucí pobočky Golden
Gate v Písku, o tom, co může tato

kancelář svým klientům nabídnout
a proč Češi čím dál více věří zlatu.
n Proč jste se rozhodli otevřít po−
bočku právě v Písku?
Písek je jedním z historických center
Jihočeského kraje, kde dlouhodobě
registrujeme silnou poptávkou po tra−
dičních investicích, jako je zlato
a stříbro. Vybudovali jsme si zde proto
kvalitní zázemí ke schůzkám s klienty
i pro naše vlastní potřeby, jako jsou
pravidelné porady nebo školení.
n Co všechno můžete klientům na
své pobočce nabídnout?
Umožňujeme výdej naspořených cih−
liček, jejich prodej i zpětný výkup.

Kromě toho poskytujeme kompletní
poradenský a analytický servis.
Většina lidí potřebuje investice do dra−
hých kovů vysvětlit a osobně probrat.
Součástí našich
služeb jsou proto
také praktické rady,
jak nákup správně
načasovat, aby in−
vestování bylo co
nejefektivnější. 
n Proč vlastně
spořit právě do
drahých kovů?
Zlato a stříbro jsou
velmi jednoduchou
investicí srovnatel−
nou s běžným spořením. Drahé kovy
ale na rozdíl od spořicího účtu nepo−
dléhají inflaci a jejich hodnota nikdy
nemůže klesnout na nulu. Navíc cena
zlata a stříbra je momentálně velmi
příznivá, především ve srovnání 
s akciemi nebo nemovitostmi. 
n Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku a nasta−
vit trvalý příkaz. S každou platbou
klient nakupuje kov za aktuální cenu,
a jakmile naspoří celou cihličku,
fyzic ky si ji odnese. Spořicí programy
začínají už od 500 korun za měsíc, 

lidé si však nejčastěji spoří kolem
1.500 korun měsíčně.
Drahé kovy znamenají stabilní finanč−
ní rezervu a pojistku před inflací i před

finanční krizí. Své investice máte díky
nim doslova ve vlastních rukou, nejste
závislí na bankách ani jiných finanč−
ních institucích.                            (pi)

Pobočku GoldenGate CZ 
najdete na adrese:

Nerudova 80, 397 01 Písek
Kontakt:

Ludmila Janeková, 
Oblastní vedoucí

+420 602 271 035
ludmila.janekova@goldengate.cz

Pobočka společnosti Golden Gate v Písku
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Rock, punk, ska, ale také folk nebo
revivaly známých hitů. Obnovený
areál pivovaru v Plasích nabídne
opět sérii letních koncertů tuzem−
ských i zahraničních kapel. Na plo−
še šesti měsíců se představí stáli−
ce festivalové scény jako Visací
zámek nebo Arakain i desítky svě−
žích jmen. 

Malé městečko v západních Če −
chách se už podruhé otřese v zákla−
dech. Festival Plaské kulturní léto
stejně jako loni láká na pestrý hu−
dební program na krásném nádvoří
klášterního pivovaru. Červen na −

bídne punkové veterány české scény,
jako jsou Visací zámek, Znouzecnost
nebo NVU. V srpnu se pak ještě více
přitvrdí: 4. 8. 2018 zahrají na plas−
kém létě české kapely Arakain

a Krucipüsk, ale také za−
hraniční hosté – Deser t
Island, metalová sestava
ze Spojených států. 

Léto ale nebude patřit
jen tvrdým hudebním sty−
lům. Posluchači
folku si přijdou
na své 5. čer−
vence, kdy se

v Plasích představí folkové
legendy Nezmaři a Michal
Leicht s kapelou Cop, obě
tyto legendy navíc slaví 
výročních 40 let. Navíc je

v okolí spousta atrakcí, které potěší
rodiny s dětmi. Ve městě je totiž kro−
mě pivovarského areálu také po četná
Zoo, která chová velké kočkovité šel−
my, klokany, desítky dravců a exotic−
kých ptáků a další drobné šel my.
Celý program najdete na https://
www.facebook.com/plaskeleto/
a www.pivovarplasy.cz

Hudební lahůdky pro všechny jazýčky

Podpoří sociální
služby  

Radní schválili rozdělení dotací v
rámci Programu podpory sociál−
ních služeb v Plzeňském kraji,
který byl vyhlášen letos v únoru.
V oblasti neinvestičních dotací
rozdělí Plzeňský kraj 11,6 mil Kč
poskytovatelům sociálních slu−
žeb, kteří o dotaci požádali. V
oblasti investičních akcí pak bude
rozdělena částka téměř 3,6 mil.
Kč. Rozhodnutí rady musí schvá−
lit ještě zastupitelstvo.  

Péče o  pietní místa   
Pro rok 2018 byla z krajského
rozpočtu vyčleněna na tento do−
tační titul částka 1 000 000 Kč,
přičemž rada schválila jednu žá−
dost ve výši 8 000 Kč a doporu−
čila zastupitelstvu rozdělení dota−
cí ve výši 815 000 Kč celkem 14
obcím. Částka 80 tisíc korun je
navržena obcím Dobřív, Kralovice
a Svojkovice na  obnovu památ−
níků obětem obou světových vá−
lek.  Částka 70 tisíc korun je také
navržena městu Starý Plzenec na
kompletní rekonstrukci pomníku
legionářů a stejná částka i na ob−
novu pomníků světových válek
pro obce  Chříč a Plasy.  

Na domácí 
hospicovou péči 

Poskytnutí dotace 876 tisíc korun
Domovu – plzeňská hospicová
péče a 456 tisíc korun Hospici Sv.
Jiří schválili radní kraje. Jedná se o
neinvestiční finanční dotace v
rámci dotačního titulu „Podpora
domácí hospicové péče v PK“.
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Jediné české lázně, které skloubily lá−
zeňství s přírodou, zemskou energií a
historií. Poddejte se léčivým účin−
kům šumavských bylinek
a načerpejte síly v přírodní
jeskyni Parkhotelu v Kaš −
perských Horách.
Vodoléčba v podobě by−
linných koupelí je zákla−
dem nabídky lázeňských
procedur. Vodu lze využít
k odpočinku, uvolnění, po −
vzbuzení, ale i ke cvičení a sportu.
Můžeme ji použít např. pro střídavé hor−
ké a studené, vířivé nebo perličkové
koupele. Vodoléčbu můžeme zařadit
mezi alternativní terapie. Řekové

a Římané si svůj život bez příznivých
účinků vody neuměli představit.

Existuje celá řada způsobů, jak může
být voda použita v rámci léčby. 

Každá bylina má v koupeli
svůj význam a společně
působí příznivě podle vy−
braného druhu koupele.
Bylinné koupele se nejčas−

těji používají jako terapie na
povzbuzení organismu, od−

stranění únavy, na klouby posti−
žené artrózou, řešení ženských pro−

blémů a v neposlední řadě k odstranění
stresu. V naší nabídce najdete pět dru−
hů koupelí ze směsí sušených bylin.
Podle přání vyluhujeme bylinný měšec

a spolu s výluhem jej
přidáme do lázeňské
vany. Ve vířivé nebo
perličkové vaně tak
probíhá další uvolňo−
vání účinných látek.
Koupel také působí
i aromaterapeuticky,
dále uvolňuje a prohří−
vá svaly. V průběhu
koupele máte možnost
pitné kůry v podobě
speciálního borůvko−

vého čaje, míchaného výhradně pro na−
še lázně. Teplota vody ve vaně se pohy−
buje mezi 35–37 °C a doba trvání kou−
pele je maximálně 20 minut. Po koupeli
následuje 20minutový zábal v prostě−
radle a zábalové dece. Zábal vede k dal−
šímu uvolnění těla a zvyšuje pří−
jemné pocity. Bylinné koupele
mají dlouhodobý efekt, pokud
dochází k jejich pravidelnému
opakování. Doporučený počet
koupelí je deset. 
V nabídce máme pro naše hosty
pět druhů koupelových bylinných
směsí. Host má možnost si vy−
brat tu směs, která mu nejvíce
vyhovuje. Jedná se o zklidňující koupele
navozující pocit uvolnění a relaxace,
koupele určené výhradně ženám, deto−
xikační koupele, které zlepší látkovou
výměnu a tok lymfy. Velmi oblíbené jsou
povzbuzující koupele, ale stálicí mezi
bylinnými koupelemi je hojivá koupel
urče ná všem, které trápí bolavé a oteklé
klouby, namožené a natažené vazy. 

Bylinné směsi pro nás míchá renomo−
vaná bylinná firma z Pošumaví. Hlavní
technoložka garantuje přesné složení
bylin pro jednotlivé koupele a jejich
množství. Směsi se připravují až na zá−
kladě naší objednávky na lékárnických

vahách, výhradně pro naše lázně.
Jednotlivé dodávky mají své šarže, aby
byla vždy garantovaná kvalita a dohle−
datelná případná reklamace. Po dobu
provozu lázní jsme provedli tisíce 
koupelí ke spokojenosti všech hostů.
Rozhodně k tomu přispívá i prostředí
kabin, které jsou odhlučněné a host zde
má své intimní prostředí. (pi)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz 
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu: 

recepce@parkhotel−sumava.cz.

Šumavské bylinné lázně (díl 4.)

Perličkové vany
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n V posledním článku „Celý život
je o pudech – o penězích a sexu“
jste se věnoval penězům. Jak je to
s tím sexem. Má opravdu takový
vliv na život?
Podle mne na prvních
místech jsou dva –
pud sexuální, bez
něj bychom tady
nebyli a pud se −
 be záchovy. Kvů  li
oběma pudům
se válčilo, zná−
silňovalo a pra v −
děpodobně to
bude i nadále.
Sta tistiky uvádějí,
že nevěra je na prv−
ním místě důvodem
k rozvodu. Ani více dětí
v rodině či dobrý vztah ne−
zastaví sexuálně neuspokojeného
partnera od riskantního kroku – ne−
věry. Tím způsobí nerovnováhu ve
vztahu a jeho destrukci. Nevěrný
part ner či partnerka riskují mimo roz−
bití rodiny horší věc, a to možnost
nákazy infekcí. Stačí nenápadná
chlamydie, kterou má většina lidí.
Přenáší se sexem, líbáním, kapénko−
vou infekcí, atd. Horší je HPV vir, kte−
rý sice muž nedostane, ale stane se
jeho roz našečem. Při věštění mým
klientům není neobvyklá tato situace: 
Nevěrný manžel si našel vdanou mi−

lenku. Protože mu jedna milenka ne−
stačí, našel si rovnou tři, aby měl za−
jištěn sex, když jedna, či druhá nemá
čas. Protože „Vrána k vráně sedá,
každý sobě rovného si hledá“, tak
vdaná „nevěrnice“ má rovněž více
milenců. Stačí, když jeden má něja−

kou infekci či mykózu a zdravotní
problémy jsou tady. A chlamydie se
přenesou i na děti a u těch to začíná
alergiemi a pokračuje dál. Ani toto 

lidi nezastaví, aby ovládli
svůj pud. A někdy jde

doslova o život (HIV,
či jiné, nově za−

vlečené tropické
pohlavní cho−
roby). 
n Stále čas−
těji se nyní ho −
 voří o ze mě −
třesení a akti−
vitách sopek.

Bude to pokra−
čovat? Ne ní to

nějaké znamení –
varování?

Věštil jsem už před dva−
ceti lety, že v roce 2017 až 2018

se bude dít nejvíce katastrof, jak
u nás, tak ve světě. A to se také děje.
Navíc hrozí i problémy v ekonomické
oblasti, podobně jako v roce 2008.
Nemá cenu řešit něco, co nemůžeme
ovlivnit. Z tohoto důvodu jsem upo−
zorňoval, že nastala doba vhodná pro
stmelení rodin, upevnění kamarád−
ství, zkrátka „Budhistické: Odpustit,
neočekávat, nelpět“. Potom nám mů−
že být dobře. 
Kdo se snaží být v harmonii, nekoná
zlo, nezpůsobuje nerovnováhu, tomu
funguje dobře intuice a je scho −
pen nebýt v nesprávný čas na ne −
správném místě. Tím se vyhne pro−
blémům. 
Podlé mé věštby nás čeká těžší
obdo bí, ale vše je řešitelné. Větší
problé my budou spíše v zahraničí na

tektonických zlomech zemských de−
sek, které už jsou známy, budou větší
než u nás. 
Není dobré si žárlivostí, zlobou a zá−
vistí přidělávat další problémy, které
jsou zbytečné. Když budou rodiny dr−
žet pohromadě a pomáhat si, nevi−
dím problém těžší období překonat.
Život a s ním spojené problémy jdou
v „sinusoidách“. Nemá smysl se
strašit. Dnes je obtížné se orientovat
ve zprávách, dokonce i seriózní mé−
dia ne vždy píší a mluví pravdu. Ale
když bude každý v harmonii, rozpo−
zná snadno, co je fáma a co pravda.
Takže žádný konec světa nebude
a ani to nehrozí.
n Kdy konečně se v Čes ku na −
jdou politici, kterým půjde o blaho
země. Dočká me
se ještě letos
stabilní vlády?
V křišťálové kou −
li vidím, že tako−
vá vláda už je a dalo
jí hlas 30 % obyvatel. Teď je zapotřebí
ji nechat pracovat, aby nám ukázala,
že to myslí s lidmi dobře. Podle mé
věštby je to vláda pro lidi. Opozice,
která prohrála volby a nesmířila se
s tím, pohodu narušuje nesmyslný−
mi prohlášeními a pomlouváním
těch, co volby vyhráli. Tím vyvolává
strach a v mnoha přípa dech se jí daří
rozbít po hodu, která jinak je. Nikdy
se od r. 89 ne pro dávalo tolik aut, lidé
neměli tak vysoké platy, nebyla tak
vysoká životní úroveň. Podlé mých
věšteb bude se postupně odhalovat
korupce bývalých politiků a každý
tak uvidí, že jim šlo o vlastní blaho,
ne o blaho země. Stabilní vláda tady

je, pouze nemá důvěru a mohla by ji
mít do konce června.
n Jak si zvolit dovolenou a s kým
na ní jet, abychom si odpočinuli
a byli v pohodě a šťastni? 
Dovolená je pracovní volno v za−
městnání, aby si lidé odpočali a zre−
generovali síly. Protože jsme indi −
vidualisté, tak každý si odpočine ji−
ným způsobem. Pokud jsme sami,
je to jednoduché se rozhodnout.
Pokud máme rodinu, je to složitější
vyhovět požadavkům vícečlenné ro−
diny. Tady už musí dojít ke kompro−
misu. Podle mé teorie je vztah dar

a je na nás, ko−
mu a jak dlou −
ho jej daruje−

me. A s kým trávit
dovolenou? V křišťá−
lové kouli vidím, že
pokud máme okolo

sebe negativního člo−
věka, je schopen nás do „svého blá−
ta vtáhnout“ poměrně rychle. Na
jednoho negativního člověka musí−
me mít aspoň dva pozitivní lidi, aby
nás negativita neovlivnila. To je urči−
tě dobrá rada a každý dělá jen to, co
mu za to stojí. 

Přeji všem příjemnou dovolenou.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Na otázky čtenářů odpovídá známý český
psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

Již podeváté se v Plzeňském kraji
soutěžilo o Regionální potravinu.
Hodnotitelská komise dnes rozhod−
la, které další produkty získají punc
kvality. Na stupeň vítězů přivádí
výrob ky jejich výjimečná kva−
lita, výbor ná chuť a suroviny
z daného regionu. O značku
Regionální potravina se letos
ucházelo 111 výrobků od 33
výrobců. Největší zájem byl
o kategorii Masné výrobky te−
pelně opracované.

Výrobky za Plzeňský kraj
přihlášené do soutěže dnes
hodnotily dvě komise, každá

po sedmi hodnotitelích. Tvořili ji zá−
stupci Ministerstva zemědělství ČR,
krajského úřadu, Státního zeměděl−
ského intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspek−

ce, Státní veterinární správy ČR,
Agrární komory ČR a Potravinářské
komory ČR.

O soutěž je každoročně velký zá−
jem. V loňském roce se přihlásilo

81 produktů, letos už
111. Zatímco v před−
chozím roce byl nej−
větší zájem o alkoho−
lické a nealkoholické
nápoje, dnes vévodily
masné výrobky tepel−
ně opracované. Cel −
kem bylo za tuto kate−
gorii 21 kandidátů od
8 výrobců.

Značku Regionální potravina zí −
ská vají každoročně nejkvalitnější
zemědělské nebo potravinářské vý−
robky, které zvítězí v krajských sou−
těžích. Jedná se o produkty vyro −
bené v konkrétním regionu, což je
základní podmínka soutěže. Zá −
roveň i podíl místních surovin je
stanoven nejméně na 70 procent,
hlavní surovina přitom musí být
stoprocentně tuzemského původu.
Výrobky tím mají pevnou vazbu
k regionu, například se může jednat
o krajové speciality. O logo se
soutě ží v devíti katego riích. K udě−
lení značky Regionální potravina
Plzeňského kraje 2018 navrhla
hodnotitelská komise celkem 9 no−
vých výrobků. 

Vítězové soutěže o Regionální potraviny  
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HLEDÁME správce kempu
a obsluhu kiosku v kempu
na Tachovsku od dubna do
října. Ubytování zajištěno.
Uvítáme NJ a RJ. Kontakt
e−mail: robotika66@cent −
rum.cz tel.: 723652580.
KŘI PM 180114

HLEDÁTE hospodyni do
domácnosti? Pohlídám 
děti, poklidím, uvařím i vy−
zvednu děti ze školky.
Vítány i Vietnamské ro −
diny. Tel.:731949067. KŘI
PM 180123

NABÍZÍM výpomoc starším
lidem z Klatov a okolí. Men −
ší opravy všeho druhu, 
odvoz k lékaři, za nákupy.
Zn. Seriózní jednání z obou
stran. Tel.: 724788913. RR
80303

PŘIJMEME řidiče na DAF
45 7,5 tuny solo, Klatovy,
doprava Česko−Německo,
soboty, neděle volné,
k dis pozici zařízený byt
1+2, tel. 602441949. RR
80356

Brigáda – natírání dřevě−
ného plotu a fasády, Taja −
nov u Klatov – 80 Kč/hod.
Časově velmi flexibilní.
Tel.: 775254803.

Brigáda – správa dat
v Exce lu. Nutná perfektní
znalost práce na PC, vhod−
né pro studenty. Časově
velmi flexibilní. Tel.:
777570057.

FIRMA hledá starobního
důchodce, práce v Klato −
vech na zástupy za řádnou
dovolenou a nemoc. Mzda
12.500 Kč/měsíc. Tel.:
602342037. RR 80353

VITÁLNÍ pracující důchod−
kyně hledá vhodnou práci
i s ubytováním. Přijmu
i uby tování pro sebe a své−
ho pejska u starších lidí
v domečku. Ráda vypomo−
hu s domácností. Přijmu
ubytování cca na rok i v by−
tě 1 + 1. Klatovsko, Su šic −
ko či Domažlicko. Prosím
písemné nabídky do redak−
ce nebo večer na č. tel.
378603230. RR 80388

PŘIJMEME zapracované
zámečníky, svářeče praco−
viště Klatovy – ranní smě−
na. Tel. 602441949. RR
80357

HLEDÁM zedníka obklada−
če, malíře na opravu domu,
tel.: 730630880. RR 80368

FIRMA IMPEXA přijme
účetní – podvojné účet−
nictví, tel.: 722270400 –
Klatovy, nástup dle doho−
dy. RR 80354

BOSCH Car Service přijme
automechanika, nástup
možný ihned. Plzeň−Šlo −
vice. Tel. 603535061.

PŘIJMEME zástupce ved.
provozu – vyučen v oboru
elektro nebo stř. škola, tel.
602441949. RR 80358

HLEDÁME dopravce z Pl −
zeň ského kraje s autem od
0,5 do 12 tun, zajistíme
vytížení Česko – Německo
apod., tel. 606073063 – 
p. Průcha. RR 80402

HLEDÁME konstruktéra−
strojaře na externí spolu−
práci, tel. 602441949. RR
80359

HLEDÁTE brigádu a jste
žena nad 18 let? Hledáme
společnice do nočního 
klubu v Klatovech−Lubech.
Ubytování zdarma. Tel.:
604445413. RR 80409

HLEDÁM pomocníka ve
stavebnictví, podm. vl. živ.
list, spolehlivost, tel.:
602167549. RR 80416

PŘIJMEME kuchaře/ku na
stálý pracovní poměr do
Německa. Nástup od zimní
sezóny. Možnost ubytová−
ní. Tel.: +420 603504398.
RR 80425

HLEDÁM pečovatelku pro
svoji maminku. Pomoc při
chůzi, hygieně, přípravě
jídla. Společnice. Finanční
odměna. V Klatovech. Více
na tel.: 603257601. RR
80428

OLMAN SERVICE s.r.o.
přijme šikovné pracovníky
osoby se zdravotním ome−
zením na pozici uklízeč/ka
na HPP a DPP. Pracoviště
Nemocnice Klatovy. Prac.
doba od 6:00 do 14:30 h,
15–16 směn do měsíce.
Nástup ihned. Volejte:
730186797, 734360001
nebo email: nabor@
olman.cz. RR 80429

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čello, basu, el. kytaru
či saxofon nebo klarinet,
koupím i poškozené a ne−
kompletní. Tel.: 728473687
PM 180112

KOUPÍM motor CRYSTAL
8002 s turbem čtyřválec.
Tel.: 603266141. PM
180108

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří −
slušenství. Dále koupím 
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu, stolek, skříňku a
jiné. Dále starý litinový
ponk a různé litinové no−
hy,dílenské lampy, různé
plechové skříňky se šup−
líky a truhlářský ponk
s dřevěnými závity na
dekoraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
180034A 

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
180003

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 180031

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereom −
ikroma, Leica, měchové
aj.), náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
líva nečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE  – (chro  mo −
va ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, foto−
aparáty a jiné. Mož nost
vyklizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rejsek
@seznam.cz  PM180034

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo −
vání vlasti aj. ČSSR vy −
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaz−
nou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JAWE−
TA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto
i vrak. Starou koloběžku.
Též náhradní díly na
Jawa  panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lus−
try a lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, 
odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spa −
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

NEMÁTE nevyužité  housle ,
violu , cello, basu , el. kyta−
ru či saxofon nebo klarinet?
Koupím i poškozené a ne−
kompletní. Tel. 728473687.
RR 80366

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pio−
nýry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 180011

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostřed −
kuji prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
80225

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové ce−
dule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie  do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 80192

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032
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KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti
a za službu vlasti, od−
znak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.:
721730982.  PM 180085 

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

Děkuji :) RR 80224

PRODÁM topení na olej ko−
tel 27 kW. Tel.: 603266141.
PM 180107

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
pa lub kami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel. 604867469 PM 180024 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté strop−
ní  panely 6 x 1 m,  dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň  a okolí. Možnost  na−
ložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
180025

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěk ném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále nakla−
dač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.: 604867469 PM
180026 

ROZEBRANÝ žulový po−
mník včetně lemů na dvoj−
hrob. Kontakt na tel.
376321444. RR 60695

4 KS staveništní buňky
smontované dohromady.
Celková délka 6,15m, šířka
3,05m, výška stropu
2,58m, cena dohodou, tel.:
602803151. RR 80362

2RADLIČNÝ pluh obracák
(nesený). Cena 6.000 Kč.
Tel. 728016817. RR 80401

PRODÁM pro truhláře dom.
kutila srovnávačku s pro −
tahem, stolní pilu, pásovou
brusku, přímočarku, roz−
brušovačku, dvoukotoučo−
vou brusku se slevou na
220 V. Tel.: 720467651. RR
80374

KOZÍ mléko 25 Kč/L, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 80396

ŠICÍ stroj TEXTIMA, dovoz
z Německa, kovový rám,
velmi dobrý stav. Cena:
2.000 Kč. Tel.: 603298166
RR 80404

ŠTÍPAČKU na dříví v záruce
– výkon 8 tun, zrnomet na
obilí, dvouradličný pluh, tel.:
773584686. RR 80380

PRODÁM kámen posběr
pole, staré plné cihly očiště−
né, tašky (bobrovky) nové
i použité, kovový plot ruční
výroba 90x200 pole, ruční
kám. Cena dohodou. Tel.:
602850778. RR 80407

PRODÁM garáž v Plzni
Zátiší. Tel.: 723646781. PM
180113

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
pí me vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180058

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

PRODÁM stavební parcelu
7 km od Klatov na expono−
vaném místě s krásným
výhledem na Šumavu. Na
stavbu domu – bungalovu
je zpracovaný projekt včet −
ně stavebního povolení
v právní moci, přípojka vo−
dy + vlastní zdroj, el. ener −
gie, kanalizace, v dosahu
plyn. Výměra pozemku je
2300 m2. Cena dohodou.
Tel. 602614480. RR 80299

KOUPÍM dům nebo chalu−
pu vhodnou k úpravám, 
do 600 tis. Kč, tel.:
722111740. RR 80370

KOUPÍM garáž U Retexu
nebo v blízkém okolí. Na −
bíd něte. Tel.: 603298166.
RR 80405

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180047

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Má −
me připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180045

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180046

PRODÁM byt 1+kk v osob −
ním vlastnictví, 31 m2, 
I. Patro. Plzeň Lobzy. Cena
1590000 Kč, sleva možná.
Písemné odpovědi zasílejte
na adresu redakce pod
č. inzerátu PM 180119.

PRODÁM 54 m2 byt, nová
rekonstrukce, 1 500 m
z ná  městí – Klatovy,
k okam žitému nastěhování.
RR 80278

PRODÁM slunný cihlový
byt 1+1 v Plzni na Slo −
vanech, hezké místo, nová
kuchyňská linka, nízké ná−
klady na otop, dálkové vy −
tápění, nově zateplená fa −
sáda, byt je v osobním
vlastnictví, ihned volný, ce−
na 1.790.000 Kč, tel.:
606916148. RR 80369

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od  Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodinu
i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 180117

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
180040

CERTIFIKOVANÁ ordinace
3 místnosti+ čekárna
k pronájmu na nám. v Kla −
to vech I. patro – vedle Ko −
mer ční banky, vhodné na
psychologii, poradnu apod.
Tel. 602441949. RR 80355

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Práv −
ní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180060

PRONAJMU, případně
pro dám v Klatovech zave−
denou kavárnu s cukrár−
nou a výrobnou. Veškeré
informace osobně. Osobní
jednání domluvit na tel.:
602614480. RR 80372

PRONAJMU zařízenou díl−
nu se zdviží, s topením, 
100 m2, Mochtín, tel.:
724516519. RR 80394

NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezenta−
tivních nebytových prostor
v bytovém domě v Klato −
vech. Bezbariérový pří−
stup, velké parkoviště.
Rozloha prostor cca 190
m2. Sociální zařízení, per−
gola, terasa. Vhodné jako
právní kanceláře, labora−
toř, ordinace apod. Tel.:
602614480. RR 80373

PRONÁJEM rekr. ubytování
– Šumava – Sušicko. V pat−
ře RD, 2 pokoje, spol.
kuch., koup., balkon. Cena
140 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 80383

PRONAJMU nebytový pro−
stor v patře, 80 m2, Plzeň−
Šlovice blízko dálnice. Tel.
731521112.

DLOUHODOBĚ pronajme−
me funkční výrobní jednot−
ku, kompletní vybavení,
zakázkové pokrytí s mož−
ností následného odkupu.
Obor klasické a CNC obrá−
bění. Tel.: 603298166. RR
80403
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PRONAJMU garsonku
v Kla tovech, cena 5.500 Kč
včetně energie + kauce
10.000 Kč, tel.:
737346884. RR 80408

KOUPÍM přední a zadní
dveře levé (stříbrná meta−
líza) Fabia− typ J, verze
NFM 514. Rok výroby
2007. Tel.: 603278273

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 180002

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
sky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd  Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027 

PRODÁM Peugeot 308 sw,
r. v. 2009 , obsah 1. 6 hdi,
80 kw, najeto  122000km ,
po servisní kontrole, abs,
klima, el okna, rádio na cd ,
stříbrná barva, nove rozvo−
dy, cena 99.000 Kč, telefon
723439518, Klatovy. RR
80420

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěkné
pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
Tel.: 723622663.  PM
180028 

KOUPÍM MERCEDES 190,
r. v. 87−91, případně ná−
hradní díly. Tel: 736139113.
PM 180029

KOUPÍM havarované nebo
jinak poškozené auto od 
roku výroby 2008. Tel.:
732513908 nebo písemné
nabídky do redakce. RR
80412

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz tel.: 775104121. RR
80051

Koupím Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS od−
povím, tel.: 603535061.

PRODÁM Citroen C3 Furio
1.1, 44 kW, barva světle
modrá metalíza Lucia, r.v.
2009, najeto 12 500 km,
TK 10/2019, servisní kníž−
ka, rádio s CD, MP3, ABS,
klimatizace, el. přední 
okna. V zimě nejeté. Cena
105.000 Kč. Tel.:
723255353. RR 80328

PRODÁM Peugeot 207 sw,
r. v. 2008, obsah 1. 6 hdi ,
top stav, klima, el okna,
radio peugeot, servo, cen−
trál, imobiliser proti krádeži,
airbagy, najeto 127 tkm
servis ní kniha, 1 majitel, su−
per stav, panorama střecha,
cena 107.000 Kč, tel.:
723439518. RR 80421

PRODÁM Škoda Octavia
kombi r.v. 2010 obsah 1. 6
tdi, 77 kw, najeto 109000
km se servisní knihou, kli−
ma, navigace, abs, airbagy,
esp, tmavě modrá metalíza,
2 klíče, nová stk a emise, el
okna, cena 149.000 Kč , KT.
Tel.: 723439518. RR 80422

HLEDÁM ženu pro společ−
ný život od 57−63 let, spíše
štíhlejší, do 168 cm, k váž−
nému seznámení, pro kte−
rou není charakter a upří−
mné jednání cizí. Totéž nabí−
zím já. Rád cestuji, byl bych
pro společnou dovolenou,
ale o tom a o všem až při
osobním setkání. Budu se
těšit na odpovědi. Tel.:
606414620. PM 180125

46/175 HLEDÁ sympa −
tickou ženu všestranných
zájmů. Nekuřačku, štíhlé
postavy. Tel.: 607728646.
PM 180110

ROZVEDENÝ sympaťák,
nekuřák, s vlastním bytem
v Plzni, hledá štíhlejší ženu
nekuřačku do 57 let. Tel.:
720333100. PM 180118

46/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu, nekuřačku, k vy−
tvoření trvalého vztahu. Tel.:
603582137. PM 180121

ROZVEDENÝ abstinent, ne−
kuřák hledá nezadanou že−
nu pro vážné seznámení,
společné seznamovací ví−
kendy, potom trvalý společ−
ný život. Věk a vzhled není
rozhodující. Prosím odpo−
věď od ženy, která ještě ne−
pověsila sex na hřebík a má
ho ráda. Nabízím lásku, věr−
nost, oporu. Tel.: +420
705404111. RR 80350

TIERLIEBER Landwirt aus
dem Landkreis Kelheim,
57 Jahre alt, 1.80m gross,
sucht ehrliche und harmo−
nische Partnerin zur FAmi −
liengründung. Bitte melde
dich unter der Nummer
+49(0) 94521630 oder
schreib mir an Hans Raab,
Kitzenhofen 1, 84085
Langquaid. RR 80364

59LETÝ muž, nekuřák, ab−
stinent hledá nezadanou že−
nu nekuřačku ve věku 36–
58 let pro vážné sezná −
mení, společný rodinný ži−
vot. Nehledám majetek ani
finanční zabezpečení. Vý ho −
dou: malé dítě v péči, popř.
těhotná či toužící po spo −
lečném dítěti. Podmínkou:
bydliště v dosahu vlaku,
ochota po seznámení se při−
stěhovat, velký zájem o sex.
Nabízím lásku, věrnost,
opo  ru, pomoc. Ozvi se, lá−
sko, nebudeš litovat. Tel.:
+420 705404111. RR
80379

SYMPAT. muž 60/172, roz−
ved., zajištěný. Hledá ele−
gant., dominantní přítelkyni
– paní. Na krásné chvíle –
život. Najdeme spolu štěs−
tí? Souznění duší. Mezi
Plzní a Domažlicemi. Tel.:
607293848. RR 80395

48/178 rozv. hledá milou
sympatickou ženu pro tr −
valý vztah, rodinný život
a společné zážitky. Samota
je zlá! Tel.: 702482346. RR
80414

SYMPATICKÝ 48/179/82
sport. postavy hledá štíhlou
stálou milenku, která má rá−
da sex, umí si ho užít
a chce si ho užívat se stá−
lým milencem, uvítám tr −
valý diskrétní bezkonflikt −
ní vztah. KT, DO, tel.:
721460064. RR 80397

SYMPATICKÝ chlap z pod−
hůří Šumavy, 189/94 štíhlé
postavy, hledá milou ženu
pro vše krásné, diskrétnost
zaručena, bez porušení
sou  kromý, nejlépe KT
a okolí. Tel. 720395286.
RR 80413

VYHLAŠUJE se konkurz na
usměvavého a pohodového
muže do 55 let, s vlastním
autem a bydlením, nejlépe
z Plzně, popř. okolí, k vytvo−
ření hezkého a trvalého
vztahu. A kdo hledá ....
Jedna sympatická, štíhlá,
46 letá hnědovláska z Plz −
ně. Zn.: Najdu tě? Tel.:
774261040. PM 180120

RÁDA bych poznala pána
vyšší postavy kolem 60 let,
který se umí dívat kolem
sebe, je trochu turista, má
rád historii, ale je i rád  dě−
dečkem, kterému však
schází  fajn babička. Snad
setkání napoví krásný bu−
doucí čas. Odpověď prosím
do redakce. RR 80419

HLEDÁM kamaráda (po −
zději možná i víc), který by
mě bral takovou, jaká jsem.
Věk 69–72, Horšovsko −
týnsko, SMS na tel.:
704270998. RR 80417

GDPR levně, rychle a účel−
ně. Počítače prodej/opra−
vy/EET. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
180124

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím  uklá d  ku zeminy i větší
množ ství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180041

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále možnost
vymalování. Nezávazná
prohlídka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035 

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a so −
lidním přístupu našich
obchod níků. Dnes zavolá −
te, zítra jsme u vás a do
mě síce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180042

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je −
diná realitní kancelář v Pl −
zeňském kraji Vám vypla −
tíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
180044

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci 
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
80050

NOVĚ otevřená pedikúra –
suchá, přístrojová v Kla −
tovech v pasáži u sokolov−
ny. Objednávky na tel.:
736189828 nebo přímo
v provozovně. RR 80384

JAWA, ČZ a jiné. Kou −
pím staré motocykly
všech značek, v ja −
kém koliv stavu i jed −
notlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti.
Slušné jednání. Tel.:
607946866. RR 80231

Jezdíte denně 50−80
km? Jezděte 0,20 kč
na kilometr a šetřete
životní prostředí na−
pište sms „chci jezdit
levně“ a odešlete na
773283348. Spočítá −
me vám kolik ušetří−
te. Budete překvape−
ni!!!  RR 70880
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KLÁŠTERKA – revize a čiš−
tění komínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 80275

DOUČUJI český pravopis.
Možno i o prázdninách.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – kolem 20.
hod. RR 80381

SEKÁNÍ trávy, stříhání ži−
vých plotů a výsadba
a údržba zahrady. Tel.:
721728644. RR 80390

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – nahazování, štuko −
vání, malování, obklady,
dlažby, bourací práce, re−
konstrukce bytového jádra
a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 80426

KDO POSEKÁ v Plzni trávu
strunovou sekačkou? Tel.:
728684164 večer po 19.
hod. PM 180111

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de −
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet, roční před−
povědi, pomoc v mezilid−
ských a milostných vzta−
zích, při finančních a zdra−
votních problémech. Věšt −
ba podle Knihy proměn,
zrušení negací kletby.
Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

HLEDÁM invalidní důchod−
kyni, důchodce – nekuřák,
kladný vztah ke zvířatům, se
zájmem se postarat o koč−
ky v době mé nepřítomnosti
– dlouhodobá spolupráce.
RR 80277

PŘI NÁKUPU pečiva v Pe −
kárnách Klatovy projevila
zájem o chov nutrií paní ze
Sušicka. Nyní ruším chov
nutrií. Může zavolat (případ−
ně další zájemce) na tel.:
722142910. RR 80378

HOTOVOSTNÍ  PŮJČKY!
Ihned na ruku! 1.půjčka
ZDARMA! S sebou OP
ČR, příjem. Přijďte: Praž −
ská 41, Plzeň, PO, ST, PÁ
10−16 h, t.:605760958.
KŘI PM 180116 

MINIOVEČKY – prodám za−
krsklé plemeno ovcí veli−
kosti kokršpaněla. Ovce,
beránci i jehňátka. Jediná
travní sekačka, která je pří−
tulná k dětem. Dále pro −
dám minikravičku. Tel.:
774338239. RR 80392

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost.
Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
180076

PŘÍJEMNÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero −
tickou relaxaci a krásné
milování, orálek bez 
a jiné er. služby ve svém
soukromém bytečku
v Plz ni. Diskrétně. Tel.:
607412325. KŘI PM
180062

JE MI  30 LET, dvojky prsa,
tmavovláska. Dělám té−
měř všechny praktiky,
mám to ráda i do zadečku.
Zavolej a přijeď. Tel.:
774167851. Na SMS ne −
reaguji.  KŘI PM 180105 

DOPŘEJ si úžasný relax
duše i těla. Jsem tu pro te−
be na vlastní fotečce. Když
zavoláš, můžeme se do−
mluvit na chvíli plné smy−
slnosti a rozkoše … Od 
8 h. ráno. Tel.: 704185390
KŘI PM 180122  

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
80052

Další číslo Plzeňského rozhledu
vyjde 2. 7. 2018

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. června 2018

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256 
                                 e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

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

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

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
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pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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