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Nejznámější česká opera na ote−
vřené velkolepé scéně pod širým
nebem, to je Prodaná nevěsta na
náměstí Republiky v Plzni, v pá−
tek 7. září 2018. Plzeňský kraj se

spolu s partnery rozhodl uvede−
ním opery oslavit 100 let výroči
vzniku republiky. Představení se
uskuteční pouze jednou a bude
přístupné pro veřejnost zdarma.

Na přípravě jedné z největších akcí
roku s názvem Prodaná nevěsta pod
širým nebem se pracuje už od loňské−
ho října. Operu totiž Bedřich Smetana
napsal jako lidovou zábavnou podí −
vanou, která se odehrává na jedné
z tehdejších plzeňských návsí. Operní
režisér ve spolupráci se scénografem
i z tohoto důvodu využijí jako kulisy 
také historické domy na náměstí
Republiky, aby navodili předvedení
opery tak, jak si ji tehdy pravděpodob−
ně představoval sám autor. Inscenač ní
tým velkolepého představení tvoří diri−
gent Norbert Baxa, režisér Tomáš Pilař
a scénograf Lukáš Kuchinka. Opera
bude uvedena ve verzi z roku 1870, te−
dy v klasické podobě, ale za využití
nejmodernějších technologií. 

„Bude se jednat o jedno z nej roz −
sáhlejších uvedení této opery na ote−
vřené scéně. Nejen že se bude odehrá−
vat na panoramatickém pódiu, ale
součástí představení jsou živá zvířata,
počítáme s tím, že bude vystupovat ví−
ce než 300 umělců včetně folklórních
souborů a své místo bude mít i velký
orchestr,“ popisuje velkolepou akci ná−
městkyně hejtmana Marcela Krejsová
a dodává, že pro účinkující se speciál−
ně připravují například kostýmy, které

věrné kopírují tradiční plzeňské kroje.
Inscenace je určena pro všechny vě−
kové skupiny a divákům nabídne
spoustu tanečních scén, velké defilé
komediantů či sborové výstupy fol−
klórních souborů. Chybět nebude ani
tradiční staročeský trh a hospoda.
Diváci budou moci sledovat operu ta−
ké na LED obrazovkách umístěných
na náměstí, nebo si pustit z pohodlí
domova na webu www.plzen.cz živý
stream celého představení. 

Prodáme nevěstu na náměstí 
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Kraj láká i podporuje filmaře

Jsem „Malým strážníkem“ si může
říci dvacítka dětí, která absolvova−
la zájmový kroužek, jež pro ně při−
pravila v rámci projektu zaměřené−
ho na bezpečnost a prevenci dětí

Městská policie Plzeň a Stře disko
volného času Ra dová nek. Za do−
provodu svých „velkých kolegů“ si
účast níci slavnostního ukončení
zájmového kroužku přišli převzít ab−
solventské listy a drobné propagač−
ní předměty.

V rámci zájmového krouž−
ku se děti seznámily nejen
s riziky, která na ně mohou
venku na ulici v životě čekat
a jak se s nimi vypořádat, ale 
také navštívily místa, kam se

jen tak běžný občan nedostane. Děti
se mohly například podívat do pro−
stor základny Zdravotnické záchran−
né služby Plzeňského kraje, vyrazily 
také za hasiči na stanici HZS Plzeň
Košutka, navštívily LZS v Líních 
nebo zavítaly přímo na velitelství

Městské policie Plzeň, na jejich pro−
gramu nechyběla ani návštěva pl−
zeňské Záchranné stanice živočichů. 

„Jsem rád, že formou kroužků
a mimoškolních aktivit seznamu −
jeme ty nejmenší s prací městské
policie a záchranných složek. Dou −
fám, že v budoucnu se někteří z nich
stanou právě strážníky a rozšíří tak
řady naší městské policie,“ uvedl
primátor města Martin Zrzavecký. 

Dvacítka malých strážníků na radnici 

Realizace filmů jako např. Na −
 barvené ptáče, Čertí pírko nebo
Benzína Dehtov přispívají k popu−
larizaci Plzeňského našeho kraje
a poskytují dočasné pracovní 
příležitosti řadě firmám a živnost −
níkům. V poslední době filmaři
o náš region projevují zájem, a to
i díky podpoře kraje. 

Podporu ve výši 400
tisíc korun obdrží pro−
ducentská společnost
Slothmachine, s.r.o.,
a to na částečné krytí
nákladů produkce filmu
„Benzína Dehtov“. Film
je černou komedií
o par tě chlapů, pro 
které se hra na URNU
(Útvar rychlého nasaze−
ní) stala únikem z jejich
nudných životů. Hrají si
na vojáky, evakuují kul−
turáky a do svých her zatahují nic
netušící okolí. Žene je touha po
adre nalinu a falešná představa, že
jsou tak trochu Robinem Hoodem.
Bohatým brát a chudým dávat.

Všechno jde hladce až do okamži−
ku, kdy se ocitnou v nesprávnou
chvíli na nesprávném místě. Reži −
sérem filmu je Českými lvy oceně−
ný režisér Vladimír Michálek. 

Natáčení filmu proběhne v le toš −
ním roce (červenec, srpen) kom−
pletně v Plzeňském kraji (např.

Železná Ruda, Čepice, Horaž ďo −
vice, Kašper ské Hory, Rabí, Dlouhá
Ves, Sušice). Po skytnutí finanční
dotace bude ještě schvalovat 
zastupitelstvo kraje. 

Režisér Benzíny Dehtov Vladimír Michálek.
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Nová šance pro centrum
Plzně! Tak by se daly
charakterizovat plány
společnosti AMESIDE na
využití území po býva−
lém KD Inwest a po
zbourání bývalého Prio −
ru. Nové ulice, náměs−
tíčka, krásné budovy,
originální schodiště, ob−
chody, byty i prostor pro
zábavu – to je budouc−
nost území ohraničeném
Deni sovým nábřežím,
Americkou a Sirkovou
ulicí. Přeměna znamená
vznik nové městské čás−
ti. Společ nost představila první
studii budoucí podoby hodně dis−
kutované lokality, která je v posled−
ních letech v Plzni jedním z největ−
ších témat. A k novým plánům by
už po prázdninách měla veřejnost
vyjádřit svůj názor.

Jisté je, že bývalý Prior čeká
demolice. Na jeho místě bude ulice
vedoucí až k městským lázním. Další
ulice povede od lávky přes řeku na
Denisově nábřeží až k podchodu

k hlavnímu nádraží. S tím se kvůli
rušnému provozu na Americké i na−
dále počítá. AMESIDE chce navrh−
nout radnici, že by ho mohla také
provozovat.

Přípravná fáze by měla trvat dva až
tři roky, samotná stavba budov, která

se bude dělat najednou, by zabrala
asi dva roky. Náklady na realizaci by
podle dnešních kalkulací přišly na tři
miliardy korun. „Rádi bychom v řá−
dech měsíců požádali o EIA. Uvidíme

podle jejího prů−
běhu. Myslím si,
že bychom mo −
h li v příštím 
roce požádat
o úze  mní roz ho d −
 nutí. Do dvou
ne bo tří let by−
chom rádi začali
stavět,“ říká zá−
stupce společ−
nosti AMESIDE
Tomáš Jícha.

Podle něho je nový projekt napro−
sto odlišný od toho původního (spo−
lečnosti AMADEUS), který se stal
předmětem velkého sporu. „Jsou to
dvě naprosto nesrovnatelné záleži−
tosti. Původní projekt byl jedna bu−
dova a část zastavěného prostoru
byla podstatně větší. My stavíme
z více budov, stavíme více funkcí
a veřejných prostranství. Stavíme
veřejné prostranství na soukromých
pozemcích a úplně nový kus měs−
ta,“ dodává Tomáš Jícha.

Prostor po „Domu hrůzy“ má šanci žít 24 hodin

V návaznosti na Generel dopravy
v klidu, který zastupitelé města
Plzně aktualizovali 19. dubna 2018,
předložila Rada města Plzně návrh
Investic do parkovacích kapacit
v le tech 2018 – 2022 s výhledem
na další období. Schválené usnese−
ní daný generel rozvíjí, protože
z celkového seznamu staveb vyčle−
ňuje skupinu nejaktuálnějších a do−
plňuje některé další, připravované
jak jednotlivými útvary města
Plzně, tak městskými obvody.

„Nejvíce ovlivňuje dopravu v klidu
a zejména dostatek míst pro parková−
ní na území města Plzně rozsah a kva −
lita veřejné dopravy v aglomeraci.
Pouze několik měst a obcí v okolí
Plzně má zajištěný dostatečný stan−
dard veřejné dopravy – Starý Plze nec,
Chrást, Tlučná a Vejprnice. Tam, kde
není v krajské dopravě dostatečný
standard zajištěn, prudce roste  do−
jížďka automobily do Plzně. Do Plzně
denně směřuje 10 600 aut za účelem
dojížďky do škol a zaměst nání,“ uvedl

náměstek primátora pro oblast dopra−
vy a životního prostředí Petr Náhlík. 

Město Plzeň ve spolupráci se spo−
lečností  POVED v letošním roce reali−
zuje dva důležité přestupní uzly – auto−
busový terminál Hlavní nádraží (listo−
pad 2018) a přestupní uzel Slo vany
(srpen 2018). V souvislosti s pro −
dloužením tramvajové trati k ZČU bude
v letech 2018 – 2019 realizován další
přestupní uzel Kaplířova (příjezd auto−
busových linek ve směru od Přeštic
a od Nýřan) s přestupem na spoje

tramvajové linky č. 4 v zastávce na no−
vě vybudovanou část trasy této linky.

Kromě přestupních uzlů může roz−
sah dojížďky individuální dopravou do
Plzně snížit nabídka lepší krajské ve−
řejné dopravy v aglomeraci, což je
v pravomoci Rady Plzeňského kraje.
Dalším faktorem ovlivňujícím dopra−
vu v klidu je nárůst počtu vozidel, kte−
rá vlastní občané města Plzně. Počet
osobních aut v Plzni vzrostl od roku
2012 do roku 2017 ze 445 na 500
aut na 1000 obyvatel. 

Naměstí – pohled do ulice U Lázní

Denisovo nábřeží od lávky k Americké

Pohled z křižovatky Americká – Sirková

Bytový dům – Denisovo nábřeží

Město plánuje investice do parkovacích kapacit
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Výsledky 5. ročníku soutěže Cena
hejtmana Plzeňského kraje za spo−
lečenskou odpovědnost pro rok
2017 byly vyhlášeny na krajském
úřadě. Cenu  převzalo 12 subjektů
ve čtyřech kategoriích. První mís−
ta získaly Centrum pečova tel −
ských a ošetřovatelských služeb
Město Touš kov, město Starý Pl −
zenec a společnosti SYSTERM
a GRAMMER CZ.

Vítězové   převzali z rukou he j t −
mana Plzeň ského kraje Josefa
Bernar da, předsedy Regionální
hospodářské komory Plzeňského
kraje a zároveň zastupitele Plzeň −
ského kraje Pavla Kar píška, ředi−
telky Regionální hospodářské ko−
mory Plzeňského kraje a krajské
radní pro oblast životního prostře−
dí a zemědělství Radky Tryl čové
a poradce ministra a vedoucího úřa−
du Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR Bronislava Mikela certifikát, koš
s regionálními potravinami a skleně−

nou pamětní trofej. „V rámci katego−
rie Veřejný sektor – obce náš úřad
v rámci celého Plzeňského kraje 
získal  1. místo. V  několika hodno −
tících kritériích byla posuzována so−
ciální odpovědnost ke svým zaměst −
nancům, odpovědnost k ob chodním
partnerům a občanům města, envi−
ronmentální odpovědnost k životní−
mu prostředí a regionální odpověd−

nost podporou kultury, sportu, vzdě−
lávání či zdravotních a sociálních
služeb v Plzeňském kraji,“ uvedl 
tajemník Městského úřadu Starý
Plzenec Radek Hroch.    

Ceny za společenskou
odpovědnost rozdány

První „soukromou“ autobusovou
za stávku MHD má ode dneška pl−
zeňský výrobce klimatizací Daikin.  

Slavnostního přestřižení pásky
u této uniktání zastávky ve tvaru kli−
matizace se zhostil primátor města
Plzně Martin Zrzavecký spolu s ve−
dením společnosti Daikin. Na tomto
designovém a architektonickém díle
se podílel známý architekt Pavel
Šticha. Zastávka je umístěna vedle
výrobního závodu a slouží nejen za−
městnancům společnosti Daikin.   

Ve spolupráci se společností Daikin,
jednoho z nejvetších světových vý−

robců klimatizačních jednotek, a měs−
ta Plzeň byla tak pokřtěna nová za−
stávka MHD s výstupem ve Fol mav −
ské ulici. První skica nové zastávky
vznikla už před dvěma lety, kdy se
projektu ujal Ing. Arch. Pavla Šticha.

„Hlavní motivací k vybudování té−
to unikátní zastávky byli hlavně naši
zaměstnanci, kterým již teď zajišťu−
jeme tři firemní autobusové linky.
Cílem není pouze usnadnit dostup−
nost, ale také zpříjemnit čekání
v prostoru designové zastávky,“ říká
Jan Voch, provozní ředitel společ−
nosti Daikin. 

Designovou zastávku
ve tvaru klimatizace má Daikin
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Koupili jste pozemek a rádi byste
ho oplotili? Nebo už váš starý
plot dosloužil a vy máte chuť ten
nový postavit zcela sami? Tak to
pak máme pro vás skvělý tip a
radu. Využít můžete například
Den otevřených dveří a ukázku
stavby plotů v Ledcích u Plzně,
kde má své sídlo firma Pletiva
Dobrý a Urbánek.  

A právě tady pravidelně pořádají
workshopy pro zákazníky a zájemce,
kteří přímo na místě vidí a slyší, co a
jak správně udělat. A to byste se di−
vili, kdo všechno do
Ledců dorazil.

„To je pravda, ne −
jsou to jenom muži,
u kterých by se dalo
předpokládat, že bu−
dou chtít vědět, co je nového a jak
nejlépe postavit dobrý plot. Ale při−
jíždějí i ženy, dokonce celé rodiny
s dětmi. Ukazujeme jim především
rozvržení pozemku, betonování
sloupků, tipy pro montáž ve svahu,
montáž klasického pletiva, montáž
podhrabových desek i montáž sva−
řovaného pletiva,“ sdělil Tomáš Lohr,
marketingový specialista této firmy.

Mezitím jsou oči přírom−
ných doslova zabodnuty
do ukázky, kterou si vzal

na starost  ředitel společnosti Tomáš
Urbánek. Jistými pohyby a doprovo−
dným slovem ukazuje, jak nejlépe
zajistit pletivo či bezpečně upevnit
sloupky. V průběhu celé „cvičné“
stavby se mohou příomní diváci  na
cokoli zeptat a vše si i případně sami
vyzkoušet. Ani byste nevěřili, kolik
zvídavých dotazů padá. Například
mladí manželé Kroftovi se přišli 

podívat poté, co koupili pozemek na
stavbu rodinného domku nedaleko
od Plzně a samozřejmě se chystají
i na oplocení své parcely. Každá do−
brá rada se prý hodí.

„Workshop pořádáme pravidelně,
zahrnuje většinou stavbu plotu od
rozměření pozemku, vrtání děr a sa−
mozřejmě natažení samotného pleti−
va. A protože zájemců přibývá, je
důležitá i  registrace, jejíž formulář
najdou na našem webu,“ zdůraznil
Tomáš Urbánek.  

Veškeré ukázky jsou zcela zdarma,
připraveno je i malé občerstvení. 

Zvládli byste sami postavit pěkný a bezpečný plot?
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Dobrý den, před půl
rokem jsme s přítel−
kyní koupili nemo−
vitost na Kladně. Po
měsíci jsem zjistil,
že jsou krovy na−
padené a dříví se,
i když jsem byl pá−
nem ujišťován, že
střecha byla dělaná
v roce 1995 a krovy
jsou v naprostém
pořádku. Mohu se
nějak teď bránit?
Děkuji za odpověď,
to víte nová střecha
něco stojí a při hy−
potéce netuším, jak
to z platu dělníka
mám zvládnout.

Dobrý den, na případ,
který uvádíte, by se
pravděpodobně dalo
užít institutu odpověd−
nosti prodávajícího za
skryté vady. Tuto odpo−
vědnost nese prodáva−
jící nemovité věci ce−
lých 5 let po prodeji.
Mezi skryté vady se řa−
dí všechny vady, které
nejsou vizuálně zna −
telné, nebylo na ně
při prodeji upozorněno
a projeví se až po pře−
dání nemovitosti. Obrať −
te se tedy na zprostřed−
kovatele obchodu a ne−
budete−li úspěšní, pak
na advokáta, který Vám
pravděpodobně dopo−
ručí podepřít Vaše tvr−
zení znaleckým posud−
kem a následně vymá−
hat majetkovou újmu
po prodávajícím.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Zvýšit  výrobu  prémiového piva
Pilsner Urquell se rozhodl Plzeňský
Prazdroj. Pivovar investoval do no−
vých technologií celkem 280 milio−
nů korun a výrobní kapacitu ležáku
díky nim rozšiřuje téměř o třetinu na
více než 88 tisíc hektolitrů piva týd−
ně, respektive 3,5 milionu hektolitrů
ročně. Rozšířením výroby pivovar
reaguje na rostoucí poptávku
po Pilsner Urquell. Jen v loň−
ském roce vzrostly prodeje
originálního plzeňského ležáku
v Česku o více než 7 procent,
v zahraničí ho pak lidé poprvé
vypili přes jeden milion hekto−
litrů. Nová investice umožní
Prazdroji zároveň zvýšit export
na nové trhy, zejména v Asii. 

Větší část z celkové inves −
tice 280 milionů korun – cca
160 milionů korun, směřo −
vala do rozšíření varny. Její
součástí je nová vystírací
káď, dva měděné rmutovací
kotle, scezovací káď a mladi−
nová pánev. Zbytek peněz byl
využit na nákup a instalaci
deseti nových cylindrokonických
tanků, v nichž bude Pilsner Urquell
kvasit a zrát. Pro investici se
Plzeňský Prazdroj rozhodl na jaře
loňského roku, tedy v době převzetí
japonskou pivovarnickou společ−
ností Asahi. 

„Nový akcionář nám dal plnou
podporu. Jeho záměrem je posilovat
prodeje nejsilnějších značek. Pilsner
Urquell je naší vlajkovou značkou
a poptávka po ní stále roste. Práce

se začaly na podzim loňského roku
a byly dokončeny koncem letošního
dubna. V současné době začínáme
s plnou výrobou,” komentuje gene−
rální ředitel Plzeňského Prazdroje
Grant Liversage.

Instalace nové technologie vy −
žadovala pečlivou práci mnoha 
expertů. Opravdovým oříškem bylo

usazení nové scezovací kádě.
Nerezová nádoba má ve svém prů−
měru 10 metrů, váží přes 45 tun
a řadí se tak mezi největší scezovací
kádě v celé zemi. Podobně náročná
byla i práce s cylindrokonickými 
tanky. Ty cestovaly na lodích po mo−
ři, poté po Labi, odkud byly na spe−
cializovaných nákladních vozidlech
převezeny do Plzně. 

„Když jsme je v pivovaru přesuno−
vali pomocí speciálních podvalníků,

měli jsme mezi budovami na každé
straně jen několik centimetrů místa.
Obří jeřáby potom tanky usadily na
konstrukci budovy. Bylo krásné po−
časí a přihlížejícím se naskytl ne−
všední pohled na obrovské nádoby
vážící 23,5 tuny, jak se vznáší nad
budovami pivovaru,“ vzpomíná pro−
jektový manažer Tomáš Kosmák. 

Po instalaci nové technologie
začala v Prazdroji na přelomu
dubna a května testo vací výro−
ba. Vyladění technologie bylo
velmi náročné a vyžádalo si ně−
kolik týdnů testování. 

Významnou část nové kapa−
city využije Prazdroj k exportu
ležáku: „Pilsner Urquell se těší
silnému růstu v zahraničí jak na
našich tra dičních evropských
trzích, tak v Asii. V rámci
Evropy výrazný růst zazname−
náváme zejména Ve Skandi −
návii a na Balkáně, pro tože spo −
třebitelé tam tento slavný český
ležák obdivují. V Asii jsme od
dubna zahájili pra videlný vývoz
do Číny a naše mateřská spo−

lečnost Asahi začala budovat značku
na jejím domácím ja ponském trhu.
Naším cílem je, aby značka rostla
postupně, zajistit doko nalou kvalitu
servisu a chuťových zkušeností s ní
a vysvětlit příběh značky. Proto
spolupracujeme s Asahi a dalšími
místními partnery, abychom pečlivě
vybrali restaurace, kde bude náš le−
žák k dispozici,“ uvádí marketingový
ředitel Plzeňské ho Prazdroje Grant
McKenzie. 

Prazdroj zvyšuje kapacitu

Plzeň bude 100 procentním vlast −
níkem společnosti DOMINIK CENT −
RUM s. r. o. Zastupitelé schvá lili
úplatný převod pětinového podílu
Ivana Jáchima na město, a to za
cenu 2,276 milionu korun.

Město   se tak stane jediným maji−
telem společnosti, ta bude i nadále
zajišťovat provoz Měšťanské besedy
v Plzni a také veřejnou kulturní služ−
bu neboli program Besedy. Ročně se
v Měšťanské besedě koná několik
stovek kulturních produkcí a stovky
dalších akcí.

„Model, kdy bude mít objekt na
starost naše městská organizace,
nám umožní jeho provozování for−
mou in−house zadání, což znamená,
že odpadne povinnost vypisovat
tendr na provozovatele. Hlavním cí−

lem tohoto kroku je to, aby byla zajiš−
těna kontinuita provozování objektu
i dramaturgické koncepce kulturních
akcí pro veřejnost, která se těší velké
a dlouhodobé spokojenosti návštěv−
níků Měšťanské besedy,“ uvedl první
náměstek primátora Mar tin Baxa.
Společnost DOMINIK CENTRUM 
s. r. o. zajišťuje na základě veřejné za−
kázky kulturní služby a efektivní vy−
užití prostor v objektu Měšťanské be−
sedy od roku 2009, aktuální smlouva
mezi městem Plzeň a společností je
platná do konce roku 2018.

Měšťanská beseda je jedním
z nejvýznamnějších kulturních zaří−
zení ve vlastnictví statutárního města
Plzeň, je ve vynikajícím technickém
stavu a je strategicky umístěna
v centrální části města. „Vzhledem

k technickému stavu a aktuálnímu
rozsahu lokální kulturní infrastruktu−
ry neexistuje na území města obdo−
bný objekt s takovýmto spektrem
nabídky prostor i služeb pro každo−
denní kulturní aktivity. V Měšťanské
besedě se konají festivaly, koncerty,
divadelní a filmová představení, ple−
sy, taneční, konference, společen−
ské a vzdělávací akce i studentské
promoce a řada dalších akcí,“
uvedla Květuše Sokolová, vedoucí
Od boru kultury Magistrátu města
Plzně. Měšťanská beseda disponuje
12 sály a prostory venkovní zahrady,
maximální kapacita je kolem tisíce
osob. Kulturní akce v Měšťanské be−
sedě loni navštívilo okolo 80 tisíc di −
vá ků, celková návštěvnost na všech
akcích činila přes 100 tisíc osob.

Město jediným vlastníkem DOMINIK CENTRA
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1 199 000 Kč175 000 Kč  

Rodinný dům (4227 m2), Chotiná, 
okr. Plzeň−sever
Prodej RD s garáží a podsklepením. IS: obecní vodovod,
elektřina 220/380V, septik, topení: akumulační elektrická
kamna. Na rozlehlém pozemku se nachází 3 rybníky.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. 
Doporučujeme vidět. �� 734 319 302

2 100 000 Kč
St. pozemek (1012 m2), ul. Osvobozených
politických vězňů, Plzeň−Nýřany
Prodej st. pozemku, který je dle územního plánu zahrnut
v ploše rekreace. IS: elektřina – o připojení je již zažádáno –
poplatek zaplacen, smlouva na břemeno pro ČEZ podepsána,
obecní vodovod – nutno zbudovat přípojku, kanalizace – nut−
no vybudovat vlastní ČOV. V místě veškerá občanská vyba−
venost, dostupnost do Nýřan ČSAD a ČD. Velmi zajímavá
nabídka ke klidnému bydlení. � 734 319 301

1 499 000 Kč 
4+1/L  (88 m2), ul. Komenského, Horní
Bříza, okr. Plzeň – Sever
Prodej bytu v družstevním vlastnictví s okamžitým převodem do
OV ve 3. patře panel. domu. Byt je v původním, udržovaném
stavu. V r. 2017 nové stoupací vedení, nové radiátory, nový
vchod, výtah a kamerový systém včetně zvonků. K bytu náleží
sklepní koje. Anuita cca 20.000,−. V okolí veškerá občanská vy−
bavenost, 3 dětská hřiště a Masarykova základní škola atd.
Vřele doporučujeme! � 734 319 301 

1 990 000 Kč
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
pokojů, koupelny, WC a spíže. Podkroví vhodné k výstavbě.
Okna plast. z r. 2010. Vytápění je řešeno akumulačními
kamny a kamny na TP. Odpad sveden do obecní kanalizace,
voda zajištěna vlastní studnou. Plynofikace na hranici 
pozemku u domu. 
Doporučujeme vidět! � 734 319 301 

850 000 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 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

299 000 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 220/380V, topení:
lokální tuhá paliva, WC, studna cca 150m od chaty.
Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! �� 734 319 302

699 000 Kč 
Chata 2+kk (19 m2), Lipnice, okr. Plzeň−jih  
Nabízíme k prodeji dvoupodlažní chatu s obytným
podkrovím v Lipnici u Spáleného Poříčí. IS: ele 220V/
380V, suché WC, jímka, topení: lokální TP. Chata se
nachází v blízkosti koupaliště. V obci obchod, za−
stávky ČSAD, ČD. Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

GGG

Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb
Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na vlast.
pozemku 8km od Bezdružic s koupelnou, WC a půdními
prostory s dalším pokojem. IS. el. 230/400V, voda z vlastní
kopané studny, topení – akumulační kamna + lokální na tu−
há paliva, kanalizace – septik. Dostupnost do obce auto −
busy ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci. 
Doporučujeme. � 734 319 301 
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Z důvodu další části plánované re−
konstrukce vjezdů horní vrátnice
FN Plzeň Lochotín v ulici aleje 
Svo bo dy („SEVER“) došlo k vý−
stavbě třípruhových vjezdů. Způ −
sob odbavování zůstává stejný.
Zaměstna nec je odbaven po pro −
kázání se parkovací kartou a náv−
štěvník  podle platného sazebníku:
sazba 10,− Kč/ započatá hodina;

provozní, zpoplatněná doba 06:00
– 18:00 hodin. 

O drobných, lokálních omezeních,
která je nutno pro zdárný průběh
výstav by respektovat, bude moto −
rizovaná veřejnost informována
mobil ním dopravním značením. Při
postupné rekonstrukci jednotlivých
směrů bude návštěvníkům nabídnut
průjezd náhradní, který se bude 

nacházet v těsné blízkosti opravova−
ného vjezdu.

Z hlediska rychlosti odbavení bu−
de výhodnější použít dolní vrátnici
FN Plzeň Lochotín, ul. Na Roudné
(„JIH“), kde je dopravní zátěž díky
nově zřízeným třem pruhům více
rozmělněna. Finální dokončení této
části rekonstrukce je plánováno do
31. srpna letošního roku.

Vjezd do  FN Plzeň – Lochotín omezen!

Na Mistrovství Evropy Tap Dance
v rámci IDO, které se koná 6. – 9.
června v Praze, získala formace

Adults II plzeňského Step
by Step studia zlatou 
medaili. Osmnácti členná
skupina mužů i žen ve
věku od 30 let stepovala
choreografii Like you.
Díky druhému místu na
květnovém Mistrovství
ČR v Praze si tato forma−
ce zajistila i postup na
mistrovství světa, které
se uskuteční na podzim
v Německu.

„V kategorii Adults II se nám po−
dařilo sestavit skupinu, která se vy−
značuje nejen tím, že jsou výborní
stepaři, ale i vynikající lidé a skvělý
tým,“ říká o svých úspěšných svě−
řencích jejich trenérka a majitelka
plzeň ského Step by Step studia
Kamila Borovská.

Na Mistrovství Evropy se neztratili
ani další členové Step by Step studia.
Velký úspěch zaznamenal teprve
patná ctiletý Matěj Borovský, který se
svým sólovým vystoupením obsadil
6. místo v kategorii dospělých. Také
on už z Mistrovství ČR postoupil
na mistrovství světa a bude na pod−

zim reprezentovat Plzeň v německé
Riese. Jeho trenérem je Igor Bezdie −
 niezhnykh, vicemistr světa ve stepu,
který o Matějovi Borov ském říká, že
je pracovitý a talentovaný: „Je to
Matějova první soutěž po přechodu
z juniorské kategorie mezi dospělé
stepaře, a to bývá šance na úspěch
poměrně malá. Většina si proto dává
rok pauzu, ale Matěj ne. Opravdu hod−
ně dřel a za ten rok se hodně zlepšil.“

V kategorii dospělých Adults I se
umístila na výborném 5. místě malá
skupina Dynamit a malá skupina 
juniorů s choreografií Can´t stop se
umístila na 8. místě.

Plzeňští stepaři přivezli zlato z Evropy

Plzeň chce pořídit první elektro−
mobil, konkrétně půjde o dodáv−
ku. Pro své využití by jej měla zís−
kat Správa informačních techno−
logií města Plzně. Ta požádá o pří−
spěvek ze Státního fondu životní−
ho prostředí České republiky, a to
z programu Podpora alternativ−
ních způsobů dopravy. Pokud
uspěje, získá na nákup vozu za
1,077 milionu korun dotaci ve vý−
ši 600 tisíc korun.  

„V současné době má Správa
informačních technologií města
Plzně ve svém vozovém parku 12
vozidel na benzín či naftu. Pracov −
níci je denně využívají k množství
krátkých cest po městě. Zakou −
pení vozu na elektrický pohon by
tedy mělo přispět ke snižování
emisí na území města,“ uvedl
ekonomický náměstek primátora
Pavel Kotas.

Organizace chce koupit dodáv−
ku NISSAN E−NV200. „Vozidlo bu−
de sloužit pro náš úsek Podpory
uživatelů, a to pro skupinu, která
má na starosti mateřské školy
a základní školy. Primárně jej bu−
deme používat pro rozvoz počíta−
čů na a ze základních škol, servis−
ní zásahy a podobně. Ve většině
případů půjde o krátké úseky jízdy
ve městě se zastávkami pro nalo−
žení a vyložení,“ uvedl Luděk Šan −
tora, ředitel Správy informačních
technologií města Plzně. Tato pří−
spěvková organizace města má
v plánu postupně obnovovat vo−
zový park určený pro servisní 
činnost za elektromobily. „V sou−
časné době to zatím není možné,
protože musíme nejdříve uspoko−
jivě vyřešit nabíjení těchto vozi−
del,“ dodal ředitel.   

Požádají o dotaci
na koupi elektromobilu
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Společnost Golden Gate CZ je jednič−
kou na českém trhu s drahými kovy.
Každým rokem zaznamenává stále
vyšší zájem o investice do zlata
a stříbra ve formě jednorázových
inves tic i pravidelného spoření.

A aby mohla rostoucí poptávku plně
uspokojit, stále rozšiřuje svou síť re−
gionálních kanceláří. 
Historicky první pobočkou Golden
Gate mimo Prahu je právě ta plzeň−
ská. Nedávno se navíc přestěho −
vala do krásných nových reprezenta−
tivních prostor s lepší dostupností.
Kancelář najdete na adrese Pod vše−
mi svatými 5.

Plzeňsko je regionem
s dlouhodobě silnou
poptávkou po tradič−
ních investicích včet−
ně zlata a stříbra. Pl −
zeňská pobočka Gol −
den Gate proto nabízí
jak prodej, tak i zpětný
výkup investičních ko−
vů. Svým klientům
poskytuje také kompletní poraden−
ský a analytický servis. Součástí
služeb jsou také praktické rady, jak
nákup správně načasovat, aby inve−
stování bylo co nejefektivnější. 

Proč investovat do zlata
a stříbra právě teď?
Zlato a stříbro je velmi jednoduchou
investicí srovnatelnou s běžným spo−
řením. Drahé kovy ale na rozdíl od
spořicího účtu nikdy nepodléhají inflaci
a jejich hodnota nikdy nemůže kles−
nout na nulu. Navíc je cena zlata
a stříbra momentálně velmi příznivá,
především ve srovnání s akciemi nebo
nemovitostmi. 

Samotné spoření je velmi snadné.
Stačí si zvolit cílovou částku a nasta−
vit trvalý příkaz. S každou platbou
klient nakupuje kov za aktuální cenu,
a jakmile naspoří celou cihličku, fy−
zicky si ji odnese. Spořicí programy

začínají už od 500 korun za měsíc, 
lidé si však spoří nejčastěji kolem
1.500 korun měsíčně.
Zlato a stříbro zkrátka znamenají sta −
bilní finanční rezervu a pojistku před
infla cí i před finanční krizí. Lidé mají 
díky nim své investice doslova po ruce
a nevkládají je do rukou nikoho druhé−
ho, nejsou závislí na bankách ani jiných
finančních institucích. (pi)

Pobočku GoldenGate CZ 
najdete na adrese:

Pod všemi svatými 5, 
Plzeň 30100

email: info@goldengate.cz
tel: +420 840 888 999 

Pobočka Golden Gate v Plzni
s výkupem a výdejem kovů



10 Plzeňský rozhled  7/2018Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Sedm let uběhlo od otevření multi−
funkčního areálu Škodaland na
bře hu přehrady České údolí. Za tu
dobu si do areálu našly cestu tisíce
lidí a vedení třetího plzeňského
obvo du jej neustále zvelebuje.
Kromě již standardních věcí, jako
je restaurace, půjčovna sportov−
ních potřeb a minigolfu, kamerové−
ho systému, wi−fi připojení, dětské−
ho a senior koutku a samozřejmě
koupacího jezírka, přichází obvod
s dalšími novinkami.

„Snažíme se vycházet vstříc ob−
čanům, chceme, aby se ve Škoda −
landu cítili dobře a zároveň bezpeč−

ně,“ říká starosta centrálního obvo−
du Radislav Neubauer. „Rozšířili
jsme odpočinkovou plochu kolem
jezírka a u in−line dráhy jsou pro
sportovce připravené pancéřované
schránky s klíčky pro úschovu
osobních věcí“, dodává starosta
Neubauer. Městský obvod Plzeň 3
ale připravil i další vylepšení oblíbe−
ného relaxačního místa.

„Kolem koupacího jezírka jsme
nechali položit nový travnatý kobe−
rec a především umístili nové hygie−
nické zázemí, kde sportovci najdou
toalety, šatny a sprchy“, vypočítává
Radoslav Škarda, I. místostarosta

MO Plzeň 3. „Klíče budou k dispozici
hned u parkoviště nebo u pokladny“,
upřesňuje Radoslav Škarda.

Samozřejmostí je pravidelná vý−
měna písku na beach volejbalovém
hřišti a také rezervační systém spor−
tovišť, který běží už pátým rokem.
Návštěvníci mají online přehled, zda
je v jimi zvolený termín určité hřiště
volné nebo už obsazené. Přímý od−
kaz na rezervace, ale také kalendář
akcí, fotogalerie a další zajímavosti,
najdou zájemci na oficiálních strán−
kách areálu – www.skodaland.eu. 

Škodaland s koupacím jezírkem osvěžuje Plzeňany 

V prostoru stávajícího parkoviště
a v části bývalého hřiště před by −
tovými domy Vojanova 9 – 15 ve
Skvr ňanech vybudoval plzeňský
centrální obvod nové parkoviště,
které je samozřejmě dopl−
něno vyhrazeným stáním
pro vozidla přepravující
těžce pohybově postižené.

„Celkový počet parkova−
cích míst pro osobní auto−
mobily je 72. V místě parko−
viště vznikly nové chodníky

a plocha pro stání nádob na ko −
munální odpad. Při té příležitosti
jsme nechali před obytnými domy

provést výměnu povrchů chodníků
a při východní straně parkoviště 
zřídit pískoviště,“ informuje Radi −
slav Neubauer, starosta městského
obvo du Plzeň 3.

Kolem nového parkoviště byly
provedeny sadovnické úpravy, a to

výsadbou stromů a vytvo−
řením vegetačního dopro−
vodu ve formě jednodu−
chých vegetačních ploch
a skupin keřů. Tímto byly
nahrazeny odstraněné ná−
letové dřeviny, zasahující
do prostoru výstavby no−
vého parkoviště, jehož

užívání bylo v minulých dnech za
přítomnosti vedení MO Plzeň 3 slav−
nostně zahájeno.

V zadních Skvrňanech se už
lépe parkuje
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Jak léta šla, bylo načase rekons −
truovat koupelnu. „Je to přece na
dalších třicet let,“ zdůvodňoval
nemalou investici manžel ve sna−
ze naklonit si mě na svoji stranu.
Ne že bych neužila masážní
a perličkovou koupel, potažmo
i světelnou šou, avšak cena byla
na pováženou. „To barevné di−
vadlo přece obdržíme zcela zdar−
ma,“ papouškoval reklamní slo−
gany můj muž. „Je to sice podmí−
něné další objednávkou na kou−
pelnové světlo s detektorem po−
hybu, ale zase ušetříme za drahé
wellnesy.“

Modernizace koupelny je hoto−
vá. Zbývá provést instruktáž, jak
všechny ty vymoženosti správně
používat. Z manželova výkladu je
zřejmé, že star t, trysky, bubliny
i ta takzvaná šou se ovládá pouze
dotykovými tlačítky a jen délka 
jejich mačkání rozhoduje o síle
a intenzitě masáže. „Když chceš
skončit, jed noduše podržíš start
o něco déle.“ Jasné jako facka,

že? A tak z nudy zkouším funkci
pohybového čidla na světlo. „Ne −
šermuj rukama, stačí přiblížit, po−
držet, proboha, zlehka, nebo ten
spínač urveš. Důležité je, že voda
musí dosahovat nad trysky,“ hří−
mal manžel. Dobrá, dobrá, po−
čkám, až budu sama, a v klidu si
všechno vyzkouším.

„První jde mamina,“ rozhodl
manžel. Zamkla jsem se, odstrojila
a nasadila si čapku na ochranu
účesu z hotelu Holiday Inn. Voda
natékala pomalu, vana je asi větší,
než se zdálo. Z dlouhé chvíle jsem
přidala i trochu pěny. Výrobce to
sice zakazuje, ale pro jednou, že?
Čekání  mě přestávalo bavit. Náhle
jsem si vybavila Archi médův zá−
kon: Těleso ponořené do kapali−
ny… Opatrně jsem se položila do
vany a voda dle předpokladu pěk−
ně vystoupala k tryskám. Pojistila
jsem to ještě pár milimetry navíc
a spustila program.

Úžasný relax, báječný pocit.
Zkusím tu světelnou šou. Po pa−

měti jsem se snažila zapnout pří−
slušnou funkci. Jako na potvoru se
mi ale podařilo spustit trysky i bub−
liny na všechny způsoby a v plné
síle. Vyjma prokletých barevných
světel. Popo sedla jsem si tedy blíž
k ovládacímu panelu, avšak podí−
vat jsem se už nestačila. Hladina
klesla a Archimedes mě nechal
svému osudu. Voda stříkala všemi
směry po celé koupelně.

Zděšeně jsem mačkala vše c h ny
knoflíky i start, ale z pochopitel−
ných důvodů se mi nedostávalo
potřebné trpělivosti. Nezbývalo než
vyskočit a pod palbou zbaběle vo−
lat o pomoc. Sakra! Zbrklý úprk
z vany patrně spustil detektor po−
hybu a koupelnové světlo zhaslo.
Řízením osudu se však naopak 
konečně spustila světelná šou.

Rázem jsem se ocitla v pekle.
Ve vaně to vřelo všemi barvami,
pěna se rozrůstala do neúměr−
ných výšin, koupelnou otřásaly
hromy, křižovaly ji blesky i plesky.
Brodila jsme se šíleně klou zající

podlahou a snažila se zastavit tu
hrůzu. A světe, div se! Mokrou
rukou jsem dostatečně pevně
a dlouho udržela namydlené tla−
čítko START. Vřídlo náhle zmlklo.
Ta úleva. Nastal čas pr o hlédnout si
spoušť. No, co si bu deme povídat.
Potichu a rych le jsem začala ná−
sledky vodní masáže likvidovat.

„Jen pojďte dál, to víte, že vám
koupelnu předvedeme, ale zrovna
teď je tam už několik hodin na −
ložená manželka. Úplně tomu
propadla.“ Sousedé, kteří přišli
okouknout ten náš nový zázrak,
poslušně čekají.

S pozůstatkem zoufalství a vi−
záží mokré slepice popravdě sdě−
luji, že se skutečně jedná o fan−
tastický, zcela nepřenosný záži−
tek. Manžel na mě přesto pode −
zíravě hledí. „No, bylo to trochu
bouřlivější,“ přiznávám a ve sna−
ze ho potěšit dodávám, „rozhod−
ně jsem ale v lepším stavu než
naše nová koupelna!“

Sylva Heidlerová

Když se koupe blondýna i Archimedes
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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 další 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.

Park za OC Plaza se stane v srpnu
na devět dní sportovním centrem
Plzně. Od 18. do 26. srpna se zde
uskuteční již potřetí Sportmanie.
Stejně jako v předchozích letech
sportovní kluby města Plzně a Pl −
zeňského kraje poskytnou dětem,
mládeži i dospělým možnost vy−
zkoušet na vlastní kůži a pod od−
borným dohledem různé druhy
sportů, besedy se známými spor−
tovci a přednášky o zdravém život−
ním stylu. 

Spor tmanie Plzeň 2018 začne
v sobotu 18. srpna všesokolským
sletem pro všechny věkové kate −
gorie na náměstí Republiky, odkud
se v 16:25 vydá průvod do OC Plzeň
Plaza. Tam je na úvodní večer
Spor t  manie připravena přehlídka
prvorepublikové spor tovní módy,
adrenalinová show, ohňové vystou−
pení a další atraktivní podívaná.

V areálu bude vždy zhruba 20
spor tovišť, která se každé tři dny
vystří dají. Celkem se tak představí
na šedesát různých spor tovních
odvět ví. Hrací kar ta pro děti bude
tento krát koncipována tak, že kdo
absolvuje Sportmanii jednou, obdrží
bron zovou medaili, kdo ale obejde
sportoviště po vystřídání podruhé
nebo pak dokonce potřetí, získá me−
daili stříbrnou nebo zlatou.

Po celou dobu Sportmanie bude
k dispozici pro návštěvníky Jump
Arena, Fit zóna, vodní skluzavka,
speciální autodráha CARRERA
a horolezecká stěna, pro veřejnost
se budou pořádat turnaje ve flor −
balu a basketbalu. K vidění bude 
také velko formátová výstava Pro −
 měny plzeňských sportovišť. Jed −
notli vé městské obvody budou mít

na Spor tmanii své dny se spe −
ciálním programem a budou věno−
vány přehledu klubů na území da−
ného obvodu.

Každý den Spor tmanie Plzeň
2018 začne ranní rozcvičkou 
v 7 ho  din, při které si může široká
veřejnost pod vedením odborných
lektorů zdarma zacvičit. Pro děti
jsou v rámci programu Rozběháme
Česko na každý den nachystány
běžec ké akce se startem v 16 hodin
a pro dospělé výběhy, závody, semi−
náře, kruhové tréninky vždy v 18 ho−
din. V sobotu 25. 8. čeká na všech−
ny velký rodinný běh s bláznivými
stanovišti a možností výběru trasy
2,5, 5 nebo 7,5 km. 

Areál za OC Plaza bude přístupný
od 18. do 26. srpna ve všední dny
vždy od 13 do 19 hodin, o víken−
dech od 10 do 19 hodin. Vstup na
Sportmanii bude stejně jako v uply−
nulých letech zdarma.

V rámci snahy o rozšíření myš−
lenky propojit sportovní kluby s dět−
mi a mládeží v celém kraji bude
součás tí Spor tmanie Plzeň 2018
i Roadshow, při které se na kon −
ci června představí Spor tmanie
v okres ních městech takto:

25. 6. Rokycany
26. 6. Tachov
27. 6. Klatovy
28. 6. Domažlice
Roadshow potrvá od 9 do 18 ho−

din a kromě nejrůznějších spor  −
tovních stanovišť budou její sou −
částí boulderingová stěna, slackline,
vystoupení Pepa Bigas, nafukovací
fotbalová aréna, taneční vystoupení
a workshopy a spolupráce s pro −
jektem Voda pomáhá.

���������

Sportmanie Plzeň 2018
startuje 18. srpna 
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Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu ji−
nak je tomu u šperků. Staré šperky

mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou hodno−
tou. Takové zlato není vhodné k dr −
žení jako domácí rezerva ani není
vhodné ho nakupovat jako investici,
pakliže se nejedná o náročné šperky,
např. s drahými kameny. Staré zlato
lze velmi dobře zpeněžit také v Plzni
u solidní instituce, a to ve Zlaté
Investiční Bance. Paní Strnadová se
to dozvěděla od své známé, která se
jí zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, několi−
kero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale za−
šla k nám, aby si udělala představu,
jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán ozná−
mil, že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem
váhala, ale nakonec jsem do toho
šla. Když teď někde slyším, že se ně−

kdo bojí nebo neví kde prodat zlato
nebo stříbro, velice ráda se mu zmí−
ním o možnosti prodeje ve Zlaté
Investiční Bance.“

Jak vidíte i z drobností,
které vám leží doma, může−
te získat nemalé peníze,
kterými si můžete vylepšit
rodinný rozpočet a třeba si
něco koupit, po čem již del −
ší dobu toužíte nebo udě−
lat radost svým blízkým.
Přijďte k nám a nechte si
cenu vašich šperků, mincí

i jiných předmětů ze zlata či stříbra
ocenit. Obslouží Vás ochotný a od−
borně proškolený personál.
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
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Potřebujete peníze? 
Přijďte k nám do Zlaté Investiční Banky!

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

MÁTE DOMA STARÉ ŠPERKY 
A NEVÍTE CO S NIMI?
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Střípky 
z Plzně

Plzeňský kraj 
ve srovnání skončil
až v druhé polovině 
Srovnávací výzkum Místo pro
život už osmým rokem mapuje
kvalitu života obyvatel v jednotli−
vých krajích České republiky.
Letošní  výsledek  Plzeňského
kraje  by se však dal nazvat spí−
še propadákem, skončil totiž
až osmý. Za poslední dva roky
tak spadl z medailové pozice
a z loňského 4. místa na neli−
chotivou osmou příčku. Zlato
tak letos bral Královéhradecký
kraj,  stříbro paří  Zlínskému kraji
a  bronz Praze.  

Přestože v Plzeňském kraji
jsou lidé velmi spokojeni s pra−
covními podmínkami. Při celo−
republikovém srovnání si vůbec
nejvíce pochvalují nízkou míru
nezaměstnanosti a výši mezd.
Nadprůměrně jsou spokojeni 
také s péčí o děti a vzděláváním
a možnostmi volnočasového
vyžití. Občanská společnost
a tolerance v místě bydliště ale
v kraji příliš nekvete. Lidé nejsou
spokojeni s počtem občanských
sdružení a nejrůznějších nadací
a fondů.  

Lidé se v regionu také necítí
příliš bezpečně, mnohem více
pozornosti by si podle nich za−
sloužila oblast ekologie a život−
ního prostředí. Tvrdá data uka−
zují, že Plzeňský kraj má vyso−
kou produkci podnikového od−
padu a je v tomto ohledu stále
mezi posledními. Pokud jde
o dopravní nehodovost, úmrtí
při nich je vůbec nejvíce v celé
České republice. Největším pro−
blémem je ovšem infrastruktura,
na čemž se podílí velmi nízká
kapacita čistíren odpadních vod,
stejně jako slabá silniční a dál−
niční infrastruktura.

Zatímco hráči HC Škoda Plzeň mají
rozjetou přípravu na novou sezónu,
nezahálí ani vedení klubu. Do sku−
piny partnerů tak přibylo další
zvučné jméno. Novým oficiálním
partnerem se stala společnost
Hofmann Wizard. Vedení klubu po−
depsalo ve čtvrtek s jednatelem
společnosti Heinzem Osterman −
nem oficiální smlouvu.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat ta−
kového kvalitního partnera do našich
řad. Těšíme se, že si budeme obou−
stranně prospěšní. Firma Hofmann
Wizard v Plzni spolupracuje se třiceti
firmami, po republice je to daleko ví−
ce. Je to až nadnárodní skvělá firma
a budeme se snažit jí pomoct v roz−
voji,“ řekl při podpisu smlouvy ředi−
tel klubu Emil Kristek. 

Klub HC Škoda Plzeň podepsal se
společností smlouvu aktuálně na dvě
sezóny. Doufá, že spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech. Firma
podporuje sport ve velkém. V Ně −

mec ku se to týká nejen hokejových,
ale i fotbalových nebo házenkářských
klubů. Pro HC Škoda Plzeň tak může
spojení s Hofmann Wizard znamenat
i navázání sportovní spo lu práce v Ně −
mecku, konkrétně s klubem Nürnberg
Ice Tigers. Konkrétně by se mohlo
partnerství týkat nejen A−týmu, ale
i mládežnických kategorií.

„Mají skvělé mužstvo, takže by
nás velmi těšilo, kdyby se podařilo
posunout spolupráci dál. Také bych
chtěl pozvat pana jednatele na vý−
jezdy i domácí zápasy a doufám,
že naše výsledky budou takové,
aby ho náš hokej bavil a zajímal,“
uvedl generální manažer klubu
Martin Straka.

Nové sportoviště o rozměrech 20 x
67 metrů za zhruba 11 milionů ko−
run včetně DPH stojí mezi zimním
stadionem a malou tréninkovou
halou v plzeňské lokalitě Doudlev −
ce. Moderní zázemí budou využí−
vat malí hokejisté, ale i mladí ta−
lenti, kteří navštěvují plzeňskou
hokejovou akademii. Primárně tak
bude hřiště sloužit 250 až 300 dě−
tem a mladým lidem. Součástí
komplexu pro hokejisty se v bu−
doucnu stane ještě i ubytovna aka−
demie s tělocvičnou. 

„Základem toho, aby se Plzni daři−
lo, je výchova mládeže, bez toho to
ani jinak nejde. Chceme−li vychová−
vat dobré hokejisty, musíme pro ně
mít dobré zázemí. Proto jsme se roz−
hodli podpořit tuto stavbu a podpořit
i další tak, abychom si vychovávali
své vlastní talenty úspěšně repre−
zentující nejen Plzeň, ale i celou
Českou republiku,“ uvedl  primátor
města Plzně Mar tin Zrzavecký.
Hřiště kompletně financovalo město
ze svého rozpočtu. 

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře nebyla stav−
ba zcela jednoduchá. Nachází se na
místě původně travnaté plochy ve
svahu, zhotovitel tedy musel nechat
dorovnat terén tak, aby se prostor

vešel mezi malou halu a stávající
parkoviště. Součástí byla železo −
betonová opěrná stěna, na níž bylo
nové hřiště založeno. Moderní tré−
ninkové hřiště má speciální umělý
povrch, součástí je oplocení, umělé
osvětlení, vystrojení sportoviště sí−
těmi, branami a podobně. Děti
a mladí sportovci na ploše mohou
hrát nohejbal, volejbal, basketbal,
tenis, součástí je i sprinterská rovin−
ka, hokejisté mají namalovány na
povrchu i speciální žebříky na dyna−
mické cvičební prvky a podobně. 

„Hřiště potřebujeme proto, aby mlá−
dež nemusela cestovat všemožně po
Plzni, abychom už konečně měli něco
svého. Když děti skončí ve škole, tak
mohou být celý den tady, a to ne jen
v létě,“ přiblížil předseda představen−
stva HC Škoda Plzeň Martin Straka.  

Součástí areálu sloužícího hokejis−
tům se brzy stane i nový objekt s tě−
locvičnou a ubytovnou pro mladé
talen ty z hokejové akademie, posta−
ven bude při horní malé hale, dokon−
čen by měl být v létě 2019. I tento
projekt bude financovat město Plzeň. 

Nové tréninkové hřiště pro hokejovou mládež 

Novým partnerem Indiánů
je Hofmann Wizard
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Plzeň má dvě nové rekreační obla−
sti, a to oblast Kyjovský a Radčický
les a oblast Zábělá – Černá mýť.
Správa veřejného statku města
Plzně nyní svoji hospodářskou čin−
nost v městských lesích přizpůsobí
skutečnosti, že jde o městem vy−
hlášenou rekreační oblast. 

V nově vymezeném území již byly
upraveny cesty a v dalším období
budou doplněny lavičky, altánky,
herní i další rekreační prvky. Novelu
vyhlášky z roku 1997 schválili měst−
ští zastupitelé. Oblast Zábělá – Černá
mýť leží na území městského obvo−
du Plzeň 4, oblast Ky jov ský a Rad −
čický les na území městských obvo−
dů Plzeň 7 – Radčice a Plzeň 9 –
Malesice.

„Ve stávajících rekreačních obla−
stech a ani v nově navržených nedo−
chází novelou vyhlášky města k žád−
ným omezením jejich užívání z hledi−

ska občanů. Vyhláška deklaruje vy−
mezení nových rekreačních oblastí
a byla vydána v souladu s koncepční−
mi dokumenty města Plzně, jako je
územní plán a podobně,“ vysvětlil ná−
městek primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Petr Náhlík. 

Vyhláška města Plzně již v roce

1997 stanovila deset rekreačních
oblastí města, jejichž účelem je zajistit
Plzeňanům dostatek prostoru k odpo−
činku a rekreaci, ať již v městských 
lesích či u bolevecké rybniční sousta−
vy. Jsou to Bolevecké rybníky, Košu −
tecké jezírko, České údolí, Homolka,

Špitálský les, Chlum, Zábělá, Dubová
hora, Valcha a les Pytel mezi místní
částí Božkov a obcí Letkov. 

„Záměrem samosprávy města je,
aby všechny dotčené městské lesní
úseky byly využívány primárně k re−
kreaci a až druhotně jako hospodář−
ský les,“ dodal Petr Náhlík.

Podle Richarda Havelky, vedoucího
Úseku lesů, zeleně a vodního hospo−
dářství Správy veřejného statku města
Plzně, je nutné v návaznosti na vyda−
nou vyhlášku nejdříve zpracovat ná−
vrh koncepce rozvoje nových rekreač−
ních oblastí. „Ke zpracování návrhu
přizveme vždy starosty dotčených
obvo dů. Obvykle je nejdříve nutné
provést úpravy a opravy cest a stezek
a je jich napojení na stávající cestní síť

a v jejich okolí nainstalovat lavičky pro
odpočinek. V následujících fázích se
mohou budovat další rekreační prvky,
například vyhlídky, cvičící prvky či 
přírodní hřiště pro děti,“ vyjmenoval
Richard Havelka. První úpravy připa−
dají v úvahu zřejmě až v příštím roce.  

Plzeň má dvě nové rekreační oblasti 

TUTA Plzeň
přináší lidem

užitečné
informace

Kvalita života v Plzni, důležité infor−
mace na jednom místě, srovnání
s ostatními krajskými městy – to vše
nabízí nový web TUTA Plzeň
(www.tutaplzen.cz). Lidé na něm
mo hou najít užitečná data z nejrůz −
něj ších oblastí, například dopravy,
zdravotnictví, životního prostředí 
nebo úřadu a financí. Projekt, jenž
zlepšuje informovanost obyvatel
o dění ve městě, je součástí kon cep −
tu Smart City Plzeň, tedy souboru
chytrých řešení, pomocí nichž chce
Plzeň zpříjemňovat a usnadňovat ži−
vot svým občanům i návštěvníkům. 

„Prvotní myšlenkou projektu bylo
mít k dispozici ucelený přehled ob−
jektivních dat, ze kterých by se dalo
snadno vyčíst, v čem si Plzeň vede
dobře a naopak v jakých oblastech
máme rezervy a měli bychom aktivi−
tu zvýšit. Ve chvíli, kdy jsme měli
všechna data pohromadě, bylo jas−
né, že výsledky mohou být zajímavé
nejen pro vedení města, ale i pro sa−
motné občany. Rozhodli jsme se je
proto zpřístupnit všem zájemcům
a ještě k nim přidat užitečné informa−
ce o dění v Plzni,“ vysvětlil primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.

Web TUTA Plzeň je rozdělen na dvě
oblasti. V první lidé najdou objektivně
měřitelné údaje z osmi oblas  tí – do−
prava, sociální prostředí, životní pro−
středí, podnikatelské prostředí, úřad
a finance, územní rozvoj, obyvatel−
stvo a zdravotnictví. Tyto údaje jsou
pak v souhrnu přehledně zobrazeny
v grafu, ve kterém lze sledovat srov−
nání Plzně s ostatními krajskými
městy. Dohro mady se jedná o více
jak 60 srovnávacích indexů, celkové
umístění je průměrem hodnot ze
všech zmíněných oblastí. Nejmenší
hodnota křivky znamená nejlepší vý−
sledek, přičemž Plzeň se aktuálně na−
chází na velmi dobré pozici, a to na
druhé příčce, hned za Prahou.

Atraktivní je pro Plzeňany také
část stránek, která se věnuje aktuali−
tám z dění ve městě. Lidé mohou
například zjistit, kolik je aktuálně vol−
ných míst v parkovacích domech,
informace o uzavírkách, čekací do−
bě na úřadech, parkovacích zónách
v Plzni, o odstávkách vody či teplo−
vodu a mohou nahlédnout i do sta−
tistik aplikace PlzniTo, skrze niž lze
hlásit závady ve veřejném prostoru.
Je možné se podívat, jak dlouho tr−
vá řešení jednotlivých požadavků
a také kolik případů je v současné
době v řešení. Je zde k dispozici i vi−
zualizace intenzity dopravy, ve které
mohou lidé vidět, jak se mění do−
pravní situace v různých částech
Plzně hodinu po hodině.  
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Dotaz čtenáře A. K. z Plzně:
Žiji v nájemním bytě a v nájemní
smlouvě mám zákaz dávat byt,
resp. jeho část, jiným osobám do
podnájmu. Mám zájem na tom,
aby se ke mně nastěhovala žena,
se kterou mám již delší dobu zná−
most, a abychom vytvořili rodinu.
Může se nastěhovat bez souhlasu
pronajímatele?

Odpověï advokáta:
Pronajímatel nemá právo Vás

jakýmkoliv způsobem omezovat
v sou kromém životě, a to ani teh−
dy, kdyby to v nájemní smlouvě
bylo uvedeno, v tom případě by
byl tento bod nájemní smlouvy
neplatný. Podle občanského záko−
níku máte právo přijímat kohokoliv
ve své domácnosti a jediná povin−
nost, která Vám vůči pronajímateli
vyplývá, je povinnost ozna mo va −
cí. To znamená, že přijmete−li no−
vého člena své domácnosti,
v konkrétním případě Vaši družku
nebo snoubenku, jste povinen to
bez zbytečného odkladu prona −
jímateli ohlásit. Pokud byste tak
neučinil do dvou měsíců poté, co
by se Vaše přítelkyně do bytu na−
stěhovala, mohlo by to být pova−
žováno za závažné porušení ná−
jemní smlouvy. Takovéto zá važné
porušení smlouvy pak by mohlo
vést i k výpovědi ze strany pronaj−
ímatele. Důvody k této výpovědi
se poněkud liší, pokud máte
smlou vu na dobu určitou nebo
dobu ne určitou, což by si vyžáda−
lo další právní rozbor. 

Předpokládejme ale, že jste tuto
oznamovací povinnost splnil, pro−
najímatel nemůže mít vůči tomu
námitky ani tehdy, když si v ná jem −
ní smlouvě vyhradil souhlas s při−
jetím nového člena do ná jemcovy
domácnosti. Toto ujednání totiž
neplatí, pokud se jedná o osobu
blízkou, a to Vaše přítel kyně nepo−
chybně je, a nebo v dalších přípa−
dech zvláštního zřetele hodných,
takový případ může být třeba ob−
novení manželského soužití mezi
rozvedenými manželi apod.

Jen pro úplnost, a to je ustano−
vení zákona, které na Váš případ
zjevně nedopadá, tak pronajíma−
tel má právo požadovat, aby v do−
mácnosti nájemce žil jen takový
počet osob, který je přiměřený
velikosti bytu a nebrání tomu, aby
všechny mohly v bytě žít v obvy−
klých pohodlných a hygienicky
vyhovujících podmínkách.

Přeji Vám, aby Vám tato rada
pomohla a nemusel jste už jiné
právní řešení své situace hledat.  
JUDr. Václav Korecký, advokát

Město Plzeň začíná s rozsáhlou mo−
dernizací svého plaveckého bazénu
na Slovanech. Přestavba oblíbeného
areálu, který vloni navštívilo 550 ti−
síc lidí, nyní odstartovala první eta−
pou za téměř 46 milionů korun včet−
ně DPH. Díky ní vznikne nový dětský
bazén se samostatným vstupem
i kompletní zázemí dětského bazénu,
vybudována bude i nová výměníko−
vá stanice. Hotovo by mělo být
v dubnu 2019, poté odstartuje druhá
etapa za zhruba 75 milionů korun,
při níž získá bazén centrální vstup,
recepci hotelového typu, nové šatny,
turniketový odbavovací systém a dal −
ší. Práce neomezí provoz bazénu. 

„Cílem této rozsáhlé investice je
kompletně zmodernizovat plavecký
areál a udělat z něj špičkové volno−
časové zařízení 21. století, které ješ−
tě více uspokojí nároky nejen plavců,
ale i rodin s dětmi přicházejícími do
bazénu za relaxací,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.  

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře vznikne
v první fázi zcela nový dětský bazén
o rozměrech 11 x 7,44 metru, a to
v prostorách výměníkové stanice.
„Díky novému stropu uděláme ve
stávajícím prostoru stanice a kotelny
dvoupodlažní objekt. V přízemí bu−
dou technologie, v horním podlaží
zázemí dětského bazénu a bazénová
hala s hloubkou 0,9 metru, z níž se
bude chodit do haly s velkým bazé−

nem. Zároveň ale bude vybudován
samostatný vstup do dětského ba−
zénu, samozřejmostí jsou i šatny
a sociální zázemí. Na místě sou −
časného dětského bazénu vzniknou
prostory nových šaten,“ přiblížil
Pavel Šindelář.  

Podle ředitele bazénu Tomáše
Kotory se se zahájením druhé etapy
počítá příští rok. Zahrne přestavbu
stávajícího dětského bazénu na nové
šatny, úpravu hlavního vstupu, vznik
recepce a instalaci turniketového
systému. „Počítáme s tím, že stáva−
jící hlavní vstup přes předsazené
schodiště bude odstraněn a přesu−
nut o patro níž, tedy do míst dnešní−
ho vstupu pro invalidy. Návštěvník
se tím dostane do výhodné pozice,
kdy má zajištěn bezbariérový přístup
jak od hromadné dopravy, tak od

parkoviště či parkovacího domu,“
uvedll Tomáš Kotora. 

Nové šatny budou tvořit jeden ote−
vřený prostor a jsou navrženy jako
společné s průchozími převlékacími
kabinkami a se skříňkami na uložení
věcí. Součástí budou klubové šatny

a šatny pro invalidy. Celková kapacita
šaten je 484 kusů skříněk + 60 kusů
klubových skříněk. Na šatny naváže
potřebné oddělené zázemí sprch
a toalet pro muže a ženy s průcho−
dem k bazénu. Nový výstup ze šaten
je navržen do prostoru dneš ního dět−
ského brouzdaliště. Ze stávajících
dámských šaten se stane spojovací
chodba mezi hlavním vstupem a no−
vým dětským bazénem. 

Modernizace Bazénu Slovany je
kompletně financována z rozpočtu
města Plzně. 

Velká přestavba Bazénu Slovany
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Svojšín letos zahájí
revitalizaci návsi

Náves ve Svojšíně na Tachov sku
nedoznala po několik desetiletí
význam nějších změn. Obec  pro −
to již delší dobu připravuje její
celkovou rekonstrukci  z důvodu
jejího ne vyhovujícího stavebně
technického stavu. 

Mezi největší problémy patří ne−
dostatečné odvodnění ploch, chy−
bějící veřejné osvětlení, na asfalto−
vém povrchu se vyskytují nerov −
nosti a praskliny a dochází tak
k postupné destrukci zpevněného
povrchu.  

Zamýšlené stavební úpravy by
zásadním způsobem měly změnit
celkový estetický vzhled návsi
a vést například k vytvoření  par−
kovacích míst či oboustranných
chodníků. Pořízeno bude komplet−
ně nové veřejné osvětlení. Re −
kons trukce prostoru jednoznačně
vydefinuje plochy dopravy, což
bude vedle kvality stavebnětech−
nického stavu vozovky a chodníků
znamenat přínos pro celkovou
bezpečnost a orientaci účast níků
provozu. Počítá se dále na příklad
s pořízením mobiliáře, jako lavi ček
či stojanů na kola. Vzhledem
k rozsahu a finanční nákladnosti
bude dílo rozloženo do několika
let, přičemž v letošním roce by
měla být za pomoci úvěru rekon−
struována pravá strana návsi
směrem k místnímu zámku. 

„Současně se naše obec po−
kouší získat prostředky na realiza−
ci dalších stavebních objektů.
V těchto dnech připravujeme po−
dání žádosti o finanční podporu
i Integrovaného regionálního ope−
račního programu v rámci výzvy
zaměřené na bezpečnost dopravy,
aby ve stavebních úpravách moh−
lo být pokračováno i v příštím ro−
ce. Součástí celkové rege nerace
návesního prostoru ve Svojšíně
má být také zřízení nového povr−
chu silnice III. třídy, jejímž in ves −
torem bude Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,“ sdělil Josef
Němec, místostarosta obce.

Prezentace středních škol Ručičky
kraje, určená hlavně   rodičům a dě−
tem se zájmem studovat technické
a přírodovědné obory na středních
školách, oživila nádvoří krajského
úřadu. Svůj um v oblasti technic−
kých oborů zde představily střední
školy zřizované Plzeňským krajem.

Slova se při zahájení akce ujala
náměstkně hejtmana Ivana Bar to −
šová, která se sama u jednotlivých
stánků seznámila s výrobky i obory
škol. „Podpora technických oborů je
zásadní a právě vyzkoušet si na
vlastní kůži nějaký ten zajímavý obor,
vyrobit si minci nebo otestovat virtu−
ální realitu, to je ta správná cesta, jak
žáky motivovat k zájmu o tyto obo−
ry,“ uvedla náměstkně hejtmana
Ivana Bartošová.  

Nádvoří Krajského úřadu Plzeň −
ského kraje zaplnilo 26 stánků cel−
kem osmnácti krajských škol, které
představily náplň kroužků, jež nabízí
žákům středních nebo základních
škol. Malí i velcí návštěvníci si mohli
vyzkoušet i některý technický obor,
který je zajímá. Cílem tradiční akce
na nádvoří je seznámit žáky škol

i veřejnost s technickými obory i se
školami, které je vyučují. 

Akce je pořádána ve spolupráci se
Svazem průmyslu a dopravy ČR,
nejsilnějším zaměstnavatelským
sva zem sdružujícím klíčové odvět−
vové svazy a významné firmy v Čes −
ké republice. Proto zde mělo své
stánky s prezentací i 6 významných
zaměstnavatelů, kteří nabízejí uplat−
nění absolventům technických a pří−
rodovědných oborů v kraji. 

Novinkou letošního ročníku byla
možnost vyzkoušet si ve stánku
VOŠ Plzeň vir tuální realitu, k vidění
byl inteligentní robot, který přemis−
ťuje výrobky na lince, kreslící robot,
který pracuje podle naprogramova−
né úlohy, výroba mince s logem,
pneu linka s robotem, nový  dron
představila SŠ Horažďovice, dále
drony představily také SOU Do −
mažlice, VOŠ Plzeň.

�������

Ražbu mince si vyzkoušela také Ivana Bartošová.

Ručičky kraje  představily technické obory

Více než 700 let starý dub, který
dosud byl nejstarším svého druhu
na území Plzeňského kraje, násled−
ky fyziologických změn padl. Pl −
zeňský kraj ale chce památný
strom zachovat a vysadit na jeho
místě další strom, přímého potom−
ka tzv. Žižkova dubu.

Památný dub, který více než 700
let stál u obce Lomany, místní části
Plas, padl následkem napadení dře−
vokazovou houbou, přirozenou ces−

tou. Unikátní strom byl nejstarším
dubem v Plzeňském kraji, průměr
kmene dosahoval 2,8 m, obvod měl

8 m a výška stromu pak dosahovala
28 metrů. Tzv. Žižkův dub, jak se 
neoficiálně této památce říká, se na −

chá zí částečně na
pozemku Pl zeň ské −
ho kraje, proto chce
kraj tento strom
zacho vat i do bu−
doucna. 

„Chceme přímo
na místě zachovat
alespoň torzo stro−
mu. A jelikož jsme
zjistili, že máme pří−
mo z plodů Žižkova
dubu vypěstovaný
stromek, tohoto pří−
mého potomka pa−
mátného stromu vy−

sadíme hned u původního dubu,“ vy−
světlila radní pro oblast životního pro−
středí a zemědělství Radka Trylčová.
Místo u Loman bude tak připomínkou
unikátní památky, která nemá v kraji
konkurenci. 

V současné době eviduje Plzeň −
ský kraj duby staré 200 – 300 let.
Nejstarší duby, které byly evidovány,
nesly stáří kolem 1000 let. Z ostat−
ních druhů stromů jsou vedeny pou−
ze lípy staré asi 800 let. Stáří stromu
je zjišťováno vývrtem dendrologic−
kou metodou nebo radiouhlíkovými
metodami. Péče o tyto stromy je pak
pravidelně vedena odborníky.

Žižkův dub padl, kraj vysadí následovníka
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Soňa Norisová, Jaroslav Satoran −
ský, Filip Tomsa, Michal Holán,
Jana Boušková, Táňa Medvecká
a celá řada dalších herců se opět
usadila na Šumavě. Začalo totiž na−
táčení třetí řady veleúspešné série
Policie Modrava. V nádherné příro−
dě kolem Kašperských Hor, Anína,
Sušice, Modravy se budou odehrá−
vat příběhy, které policejní tým ka−
pitánky Vinické bude muset řešit.

„Potřetí a zároveň naposledy jsme
rozjeli natáčení. A přejeme si hlavně
to, aby nám vycházelo počasí.

Diváci se mohou těšit jak na ‘staré
známé’ tváře, tak i na nové,” prozra−
dil režisér seriálu Jaroslav Soukup.

„Já se na to opravdu moc těším.
Je to vždycky skvélá parta, super

zážitky. Ale teď mě mrzí, že na pár
měsíců, i když s přestávkami, budu
od mé krásné Anie a malého Míši,”
prozradil Rozhledu herec a dabér
Michal Holán, který v Policii

Modrava hraje policistu Jáju
“Jasnačku”.

Diváci si ale na dalších osm
dílů příběhů ze Šumavy budou
muset počkat. Na televizní ob−
razovce se objeví až v příštím
roce. Štáb bude natáčet do říj−
na, pak projde seriál střihem
a dalšími úpravami v postpro−
dukci. Půjde ale opět o skvěle
odvedené díly pravé šumavské
kriminálky, která se u diváků
stala tolik oblíbená a díky které
míří na Šumavu každoročně

o mnoho tisíc turistů více. Ti chtějí
vidět, kde seriál vznikal a vzniká.
Zároveň zde také stoupl enormně
zájem o nemovitosti, i o ty, které se
v minulých sériích objevily. (pru)

Policie Modrava třetí a poslední

Nezvěstice   na jižním Plzeňsku do−
sahují velmi dobrých výsledků
v odpadovém hospodářství. V ka−
tastru obce se navíc nachází něko−
lik chatových osad (cca 100 rekre−
ačních objektů), přesto tady vyka−
zují dlouhodobě nízkou produkci
směsných komunálních odpadů
a dobrou úroveň recyklace. Za tě−
mito dobrými výsledky stojí celko−
vé nastavení systému na−
kládání s odpady v obci,
způsob platby za odpady
a práce s veřejností. 

V Nezvěsticích se do barev−
ných kontejnerů třídí papír,
sklo, kovy, drobný elektro −
odpad, textil a použité rostlinné
oleje. Zajištěn je i zpětný odběr
baterií a světelných zdrojů (zá −
řivky, výbojky, LED zdroje). Do
pytlů se třídí plasty (domác−

nosti pytle na třídění plas tů obdr−
ží po zaplacení ročního poplatku
za SKO 4/ks/ oso ba/rok a další si
mohou dokoupit). 

Přitom tady dlou hodobě spo −
lupracují na vývozu biologické−
ho a objemného odpadu s míst−
ní zemědělskou firmou. Ta vy−
váží naplněné kontejnery a pro−
vádí jejich opravy. Biolo gický

odpad je odvážen do nedaleké kom−
postárny soukromého zemědělce.
Dřevní hmotu (větve, vánoční strom−
ky, keře, atd...) umožňuje obec ob−
čanům svážet na určené místo.
Tento materiál je poté štěpkován
soukromou firmou a štěpka je dodá−
vána do Plzeň ské teplárny. Takto
stanovený systém je pro občany
i obec zdarma.

Díky iniciativě a zodpověd−
nosti občanů tady nemusí
vynakládat zbytečně finanční
prostředky na zříze ní a pro−
voz sběrného dvora a likvida−
ci černých skládek. Při veli−
kosti Nezvěstic totiž nelze
zajis tit efektivní fungování
sběrného dvora, a tím ani
získat dotaci na jeho zří zení.
Zajímavým způsobem je
v obci vyřešeno odkládání

pytlů na směsný odpad (černé)
a plasty (žluté) od chatařů a chalu−
pářů. Pro jejich odkládání využila
obec betonová stání, která se dříve
využívala u bytových domů pro
kovo vé popelnice. Nyní jsou tyto
betonové skříně umístěny přímo
u výjezdu z chatových oblastí.
A jsou uzavíratelné, což zabraňuje
roztrhání plastových pytlů zvěří.

Dobrá praxe − odpadové hospodářství v Nezvěsticích 

V Plzni je tento druh chován od
roku 2007. První odchov (samič−
ka) se zde podařil v roce 2010.
V létě žijí buvolci dohromady ve
venkovním výběhu se žirafami
a antilopami kudu velkými. Tyto
antilopy se v plzeňské zoo množí
dobře, v letech 2016 a 2017 byla
v odchovech přestávka, a proto
je čerstvé mládě opravdu vítané.

„Naše chovná skupina je složena
ze samce Břéti (*3.12. 2006 v Zoo
Praha) a je dále tvořena třemi sami−
cemi (Nora*1.6.2008, Myka *6.6.
2009 a Lonneke *10.6. 2010 v Sa −
fa riparku Beekse Bergen). Jde
o druh, pro který je vedena Evrop −
ská plemenná kniha, v Evropě jej
chová kolem 50 zoologických za−
hrad. Nejnovější mládě přišlo na
svět 18. 6. 2018 od samice Nory, je
velké silné, je to samec a přišel na
svět v 8 hodin večer. Je to celkově
7. mládě narozené v místním cho−
vu. První dny života tráví ve stáji,
kde jej návštěvníci uvidí skleněným
průhledem z pergoly od expozice
Josefa Vág nera,“ sdělil Mgr. Martin
Vobruba, tiskový mluvčí Zoo Plzeň.

V Zoo se dočkali
buvolce běločelého
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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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O titul nejlepší české destinace
letos bojují Loosovy interiéry
v Plzni. V soutěži DestinaCZe
v kategorii Místa spojená s výro−
čím založení Československa je
nominovala agentura Czech Tou −
rism spolu s brněnským vilovým
kvartetem a prvorepublikovým
letohrádkem sv. Vojtěch.  

„Už jen samotný fakt, že se plzeň−
ské Loosovy interiéry ocitly v takové
skvělé společnosti, jako jsou brněn−
ské vily v čele s vilou Tugendhat,
je pro nás vyznamenáním. Kon −
kuren ce je samozřejmě obrovská.
Nic méně samotná nominace na ta−
kové ocenění je pro nás velkou po−
chvalou za to, že se část Loosových
inte riérů podařilo zrekonstruovat
a otevřít veřejnosti. Doufám, že nás
svým hlasem podpoří co nejvíce
Plzeňanů a nejenom jich. Já už jsem
svůj hlas samozřejmě poslal,“ říká
náměstek primátora pro cestovní
ruch Martin Baxa. 

Místa do soutěže DestinaCZe jsou
každoročně vybírána na základě
předem stanovených kritérií, který−
mi jsou především unikátnost a kva−
lita poskytovaných služeb. Nomina −
ce v kategorii ČS 100 není náhodná.
Plzeňské Loosovy interiéry se letos

staly jedním z hlavních lákadel 
národní i mezinárodní komunikační
kampaně agentury CzechTourism,
která prezentuje místa tematicky
spojená s první republikou. 

„Po dvou uplynulých letech, kdy
CzechTourism prezentoval naši vlast
prostřednictvím českého baroka
a míst spojených s výročím Karla
IV., se nám opět podařilo dostat se
do popředí zájmu celonárodní kam−
paně. Takovou pozornost Plzeň zís−
kala naposledy v roce 2015, kdy by−
la Evropským hlavním městem kul−
tury. Díky Loosovým interiérům se
nám s využitím komunikačních ka−
nálů agentury CzechTourism daří
propagovat celou Plzeň,“ vysvětluje

ředitelka organizace Plzeň – TURIS−
MUS Zuzana Koubíková. 

Jedinečný soubor bytových inter−
iérů vytvořil světoznámý architekt
Adolf Loos ve 30. letech 20. století

pro movité investory z řad místní ži−
dovské komunity. Kromě pokroko−
vého designu umožňují komentova−
né prohlídky Loo so vých interiérů za−
jímavý pohled do způsobu bydlení
bohatých rodin průmyslníků v obdo−
bí první republiky. Každý z interiérů
má navíc svůj osobitý příběh,
v němž se prolínají často tragické
osudy jednotlivců spojené s udá−
lostmi před 2. světovou válkou, v je−
jím průběhu i v ob dobí vlády komu−
nistického režimu.

Loosovy interiéry mezi TOP destinacemi v ČR

Ke hře dětí a posezení maminek zve
nově otevřené dětské hřiště u kul−
turně společenského centra v Ka −
se jovicích na jižním Plzeňsku. Na
jeho výstavbu přispěla částkou 120
tisíc Nadace ČEZ v rámci granto −
vého programu Oranžové hřiště.
Pozemek bezúplatně poskytla míst−
ní farnost a město přidalo ze svého
rozpočtu 180 tisíc korun.

„Využijí ho zejména maminky
s menšími dětmi a dále děti z Klubu
otevřených dveří a návštěvníci
Mateřského centra Sedmikráska.
O údržbu se postará správce kultur−
ně společenského centra,“ uvedla
Marie Čápová.

Děti ocení dvě prolézací věže, se−
dačkový kolotoč, vahadlovou hou−
pačku a pružinová houpadla. Ne chy bí

samozřejmě ani pískoviště a pro do−
provod dětí lavice se stolkem.

Žádost Nadaci ČEZ o grant v pro−
gramu Oranžové hřiště mohou měs−
ta a obce posílat už dlouhých 15 let.
Jen v loňském roce bylo s nadač−
ním příspěvkem v celkové částce
přes 19 milionů korun otevřeno 
54 Oranžových hřišť napříč regiony
republiky. 

„Obliba Oranžových hřišť neuti−
chá, stále se najdou místa, kde dě−
tem prostor pro aktivní trávení vol−
ného času chybí, nebo je stávající
hřiště ve špatném stavu. V takovém
případě se nás města a obce mohou
v průběhu celého roku obracet se
žádostmi o finanční podporu,“ do−
dala ředitelka nadace Michaela
Ziková.

Kasejovické děti dostaly nové Oranžové hřiště

Milé překvapení pro návštěvní−
ky a turisty Železnorudska při−
pravilo Město Železná Ruda.
„Velká většina návštěvníků
Železné Rudy se nás ptala, zda
někdy bude jezdit vláček ze
Železné Rudy k Černému jeze−
ru. Jako příklad nám dávali za
vzor bavorskou část Šumavy,
kde takové motorové vláčky
jezdí – konkrétně k Malému
Javorskému jezeru. Dnes mo−
hu s radostí všem milovníkům
Železnorudska sdělit, že jezdí
ze Železné Rudy k Černému je−
zeru silniční vláček. První slav−
nostní jízda se uskutečnila 28.
června,“ říká s neskrývanou 
radostí starosta Města Železné
Rudy Ing. Michal Šnebergr. 

Informační a turistické cent −
rum má pro všechny zájemce
veškeré informace. (re)

ze Železné Rudy 
na Černé jezero

Vláčkem



25Plzeňský rozhled  7/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



26 Plzeňský rozhled  7/2018Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V letošním roce si připomínáme vý−
znamné národní výročí, 100 let od
vzniku Československé republiky.
K této výjimečné příležitosti si vás
dovolujeme pozvat na unikátní výsta−
vu historických hraček z tohoto obdo−
bí. Výstava VOJENSKÉ A VÁLEČNÉ
HRAČKY představuje nejrůznější 
typy hlavně plechových mechanic−
kých hraček poháněných hodinovým
nebo pružinovým strojkem na klíček

a elektromotorem, a to především
z dvacátých a třicátých let minulého
století, z doby Protektorátu Čechy
a Morava i z poválečného období.

Většina těchto hraček je dodnes stá−
le funkční, od mechanických tanků
na klíček až po dětské pistolky na
kapslíky nebo lehké vzduchovky. 
Výstava si klade za cíl zdokumentovat
velmi kvalitní dobovou produkci hra−
ček dnes již málo známých českoslo−
venských firem, které ve své době
obstá ly i v silné konkurenci světově
proslulých výrobců hlavně z Němec −
ka, Francie a USA, jako byly firmy 

ARNOLD, TIPP & CO., MÄRKLIN
a BING. Mezi vystavenými exponáty
jsou zastoupeny například kolekce
figu rek vojáčků a bojová technika 

proslavených značek
HAUSSER ELASTOLIN,
LINEOL, DUROLIN a DU −
 RO v téměř intaktním sta−
vu, nejrůznější typy plecho−
vých tanků, polní a protile−
tadlová děla, válečné vlaky,
letadla, bitevní lodě a ponorky. 
Hračky s vojenskou témati−
kou vyrobené v Českoslo −
vensku jsou zastoupené
jedi nečnou produkcí zbro−
jovky STELLA Krnsko a br−
něnskou ZBROJOVKOU, zá−
vody Jablůnka a Bojkovice.
Zají mavostí výstavy jsou
například jedny z prvních
vojenských hraček značky
HUSCH vyráběné firmou
Heller & Schiller v Horním
Litvínově. Nechybí ani dětské válečné
hry a stavebnice. Mezi unikáty výstavy
bezesporu patří první pryžové hračky,
které byly v předválečném Českoslo −
vensku spojené s proslulou značkou
zlínských obuvnických závodů BAŤA,
největšího světového výrobce neroz−

bitných gumových hra−
ček. Zvláště hodnotná je
největší soukromá sbír−
ka „nezranitelné armá−
dy“ gumových vojáčků
v Čes ké republice.

Návštěv ní kům výstavy se
tak otevírá velký svět tech−
nických a mechanických
hraček, které zaplnily výlo−

hy hračkářských obchodů

před více než sedmdesáti lety. Vy −
stavené exponáty pocházejí ze sbírko−
vého fondu Muzea technických hraček
Velvary a soukromých sběratelů.
Výstavu můžete navštívit v Domě dějin
Holýšovska od 2. 6. do 2. 9. 2018. 

Josef Hais, Dům dějin Holýšovska

vojenské a válečné hračky
V Domě dějin Holýšovska si prohlédnete 
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Jediné české lázně, které sklou−
bily lázeňství s přírodou, zem−
skou energií a historií.
Pod dejte se léčivým
účinkům šumavských
bylinek a načerpejte
síly v přírodní jesky−
ni Parkhotelu v Kaš −
perských Horách.
Šumavská bylinná
parní lázeň patří mezi
velmi oblíbené proce−
dury. Existuje celá škála
metod očisty a detoxikace. 
Ja ko jedna z nejpřirozenějších,
nejefektivnějších a tisíciletími
prověřených se bezesporu jeví

bylinná parní káď. Během pro−
cedury v kádi se maximálně

otevírají kožní póry a do−
chází tak k dokonalé−

mu pronikání léči−
vých bylinných slo−
žek a kyslíku do
orga nismu. Zlep −
 šuje se nejen pro−
ces okysličení tkání

a orgánů, ale dochází
především k mohutné−

mu uvolnění toxinů z bu−
něčných a me zibuněčných pro−
stor a jejich intenzivnímu vy −
lučování z těla. Tímto způso−
bem se rozbíjí „pancíř“ toxinů

a probíhá kom−
plexní očista or −
ganismu. Sti mu lu jí
se správ né funkce
všech or gá no vých
systémů, nor    mali −
zu je se látková vý−
měna, čistí a omla−
zuje se pokožka.
Člo  věk se cítí svě −
ží, veselý, omládlý
a pociťuje lehkost
na těle i duši.

Správná aplikace procedur
v bylinné parní lázni celkově
zlepšuje psychosomatický stav
člověka: očišťuje, detoxikuje, 
regeneruje, harmonizuje
a ozdra  vuje tělo, ducha
i mysl. Tímto procesem se
také posiluje celý imunitní
systém organismu, zlepšu−
je se termoregulace a meta−
bolické pochody. Parní lá−
zeň trvá 20, max. 30 minut.
Pobyt v lázni musí být pří−
jemný, proto záleží na kaž−
dém, jak dlouhý pobyt zvo−
lí. V průběhu procedury je
trvale přítomna pracovnice lázní,
která nejen kontroluje momen−
tální stav klienta, ale také nabízí z
důvodu dodržení pitného režimu
chladný borůvkový čaj. Jedná se
o náročnou proceduru, po které
vždy následuje 20minutový zá−
bal v prostěradle a zábalové de−
ce. U tzv. Králov ské bylinné parní

lázně je prováděna na závěr leh−
ká 20minutová masáž, po které
následuje opět krátký odpočinek
v zábalu.

V parní lázni nabízíme klientům
tři druhy bylinných směsí, které
mají speciální složení určené
výhradně pro naše lázně. Jedná
se o směsi detoxikační, povzbu−
zující a uklidňující.
V parní lázni se sedí, celé tělo
kromě hlavy je v kontaktu s by−
linnou párou.                         (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 5.)

Vstup do lázní

Šumavská pára
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.

Plzeňský kraj se může pochlu−
bit čtvr tou nejvyšší průměrnou
mzdou přepočtenou na osoby 
plně zaměstnané mezi jednotlivý−
mi kraji České republiky. Lépe
jsou na tom pouze kraj Hlavní
město Praha (38 436 Kč), Stře −
do český (30 069 Kč) a Jiho −
moravský kraj (29 346 Kč).
Nejnižší průměrná mzda byla
zjiště na v Karlovarském kraji, a to
26 287 Kč, což je o 3 978 Kč mé−
ně, než je celorepublikový průměr
(30 265 Kč). Je třeba ale zdů −
raznit, že průměrná mzda v ČR
je ovlivněna především výší

mzdy v kraji Hlavní město Praha,
a proto výše průměrné mzdy
v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Počet zaměstnanců se v kraji
zvýšil o 1,1 % na 211,5 tisíc.
K nárůstu jejich počtu došlo
také ve většině ostatních krajů
ČR, nejví ce v Hl. městě Praze 
(o 6,3 %) a v Libereckém kraji
(o 2,7 %). V Královéhradeckém
kraji pak došlo k poklesu počtu
zaměst nanců o 4,1 tisíc. V celé
České republice se evidenční po−
čet zaměstnanců přepočtený na
plně zaměstnané zvýšil o 83,1 ti−
síc zaměstnanců, tj. o 2,1 %.  

Ani vysoké platy netáhnou
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V červnových dnech jsme si připo −
mněli výročí některých událostí spoje−
ných s likvidací třetího nejdůležitěj −
šího muže hitlerovské „Třetí říše“ –
Reinharda Heydricha. 

Zůstává řada
otazníků
Likvidace Heydri −
cha zřejmě ani
dnes není s ko−
nečnou platností
popsaný list v kro−
nice 2. světové
války. Vyvolává dal −
ší otázky.
V minulé kapitole
jsme přinesli informaci o bádání naše−
ho spolupracovníka, pana Jaroslava
Kulhánka, pocházejícího z příbuzenstva
radiotelegrafisty skupiny Silver A, Jiřího
Potůčka – Tolara. V této souvislosti
jsme se zmínili o protokolu pořízeném
ze vzpomínek paní Emilie Chrbolkové
z Mnětic na Pardubicku, v jejíž rodině ve
vesnickém domku po jistý čas Jiří
Potůček – Tolar přebýval. Se synem
Josefem patřila k důležitým spolu −
pracovníkům skupiny Silver A. Paní
Chrbolková válku přežila jen díky sta−
tečnosti českých lékařů a v roce 1947
mohla sepsat svoje vzpomínky. Zabývá
se mj. také vztahy mezi parašutisty, kte−
ré nebyly vždy ideální, jak by to vyžado−
val společný cíl… 
V celé věci je velmi nápadná nechuť
minu lých i současných hodnotitelů
Heydrichvy likvidace něco měnit na

zaži tém výkladu. Za přípravou i průbě−
hem akce stojí ještě dnes řada otazníků.
Věnujme se otázce, která je zatím také
nedostatečně zodpovězena – kolik
osob se akce v „Heydrichově“ zatáčce

opravdu zúčastnilo.

Kolik bylo výbuchů?
Při svém bádání to pan J. Kulhá −
nek zjistil. Skupina Silver A mo −
hla být do akce v místě provede−
ní útoku Anthropoidu (Kubiš,
Gabčík) zřejmě zapojena mno−
hem více, než je známo. Zatím se
všechny podklady shodují jen na
postavě Josefa Valčíka ze Silveru
A. Na plánováno bylo, že Valčík,

Potů ček a Bartoš zaútočí na automobil
výbuš ninami. 
Vše působí dojmem, že na místě
bylo zřejmě výbuchů více. Na první 
pohled se to jeví ja−
ko nesmysl, pro tože
zd á n livě pa rašu −
tisté granáty k dis −
pozici neměli. Je −
nom že ono to mož−
né je! Paní Chrbol −
ko vá vzpo míná na
to, že o jednu zásil−
ku z Anglie skupina
přišla. Tato zásilka
byla ztracena zřej−
mě při známé akci
v Požá rech u Kři vo −
klátu. Je ale zmiňo−
vána další zásilka,
o níž se dosud ne−
hovořilo. Anglic ké letadlo mělo začát−
kem května shodit v Jižních Čechách
poblíž So běslavi nějaký materiál. Zde při
jeho přebí rání zřejmě ještě aktivně po−
máhal pozdější zrádce Karel Čurda.

Kdo hodil bombu?
Jan Kubiš, který zřejmě původně počí−
tal s jiným místem útoku, se konečně
dostává na místo, odkud může svoji
bombu hodit. Opatrně spodním oblou−
kem ji hází do blízkosti automobilu.
Původně byla nejspíše určena k demoli−
ci auta až po skončení celé operace.
Vrhá ji k autu a ihned se za vozem také
kryje. Bomba okamžitě exploduje. A zde
se dostáváme k další změně oproti pů−
vodním verzím „atentátu“. Podle půvo−
dního plánu byli Valčík i Potůček na
místě právě proto, aby hodili granáty!
Oba byli nečekaně pohlceni davem lidí
na tramvajové zastávce, ale přesto se
snažili splnit rozkaz. Mezi lidmi se do−
stali k zatáčce a mohli granáty hodit.
A je možné, že to bylo ve stejný okamžik,
kdy již explodovala Kubišova bomba. 

Výbuchu jednoho nebo i dvou granátů
by mnohé nasvědčovalo. Například ná−
hodná svědkyně, která přijela tramvají,
byla zraněna na noze střepinou. Byla 
poměrně daleko a nemuselo to být od

Kubišovy bomby. Víme též, že na noze
byl zraněn i Josef Valčík. Úvahy o tom,
že se sám postřelil z pistole svojí neši−
kovností, můžeme ponechat stranou.
Těžko si představit, že by se něco tako−
vého mohlo stát vycvičenému parašutis−
tovi. Nezní logičtěji otázka, zda nebyl zra−
něn malou střepinou z výbuchu granátu?

Bylo více útočníků?
V této souvislosti je zajímavá informa−
ce z knihy Karla Sýse „Akce Heydrich“
ze str. 80. 
„Přednosta výzkumného ústavu při−
běhne a sbírá skleněné střepy. Udi −
veným spoluobčanům sdělí, že pro
štěstí. Pověrčiví Čechové pochopí
a záhy je prý chodník jako vymetený."
Mohlo by to znamenat, že veškeré
střepiny (i z útočných granátů) zmize−
ly ještě dříve, než přijelo gestapo vy−
šetřovat a stopy po granátech tak ne−
našlo? Pokud tedy měla Kubišova
bomba explodovat v jeho těsné blíz−
kosti a současně „vysklít“ okna
v tramvaji, jak to, že Gabčíkovi, který

stál mezi těmito dvěma objekty, se vů−
bec nic nestalo? Účast více útočníků
není vůbec vyloučena. I v tomto ohledu
tedy nadále zůstává řada otazníků! 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola XIII

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Další otazníky za Heydrichem

Heydrichův Mercedes poškozený výbuchem granátu vrže−
ného Janem Kubišem. Právě fragmenty vozu, které pronik−
ly do Heydrichova těla, způsobily smrt protektora na sepsi.

Pod záštitou Regionální hospo dář −
ské komory Plzeňského kraje se
v Plzni uskutečnilo  závěrečné set−
kání studentů a učitelů středních
škol z Rakouska, Lotyšska, České
a Slo venské republiky, kteří po dva
roky společně pracovali na vytvo−
ření inovativního vzdělávacího pro−
gramu z oblasti cestovního ruchu.
Jednalo se o součást projektu „The
Coope rating tourism spider“, který
byl finančně podpořen z operační−
ho programu Erasmus+.

„Cílem projektu bylo motivovat
žáky k učení se cizích jazyků, pře−
svědčit je o důležitosti této dove−

dnosti a vnímat jazykové vzdělávání
jako celoživotní proces a prostředek
k vlastní seberealizaci a profesnímu
uplatnění. Takováto mezinárodní
setká ní hodnotíme velmi pozitivně,
pro tože podporují komunikaci napříč
státy v rámci EU a nabízejí prostor
spolupráci rozvíjet i do budoucna.
Jsme rádi, že jsme mohli být part −
nerem této unikátní akce,“ sdělil
předseda Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje Ing. Mgr.
Pavel Karpíšek.

Díky aktivitám došlo také k rozvoji
interkulturních kompetencí žáků i je−
jich pedagogů.

Účastníci programu Erasmus+se loučili v Plzni
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Ráj skvělé zábavy pro všechny 
věkové skupiny na vás čeká
v Bayern Parku v Dolním Bavor −
sku, poblíž města Dingolfing ve
Fellbachu, cca 110 km od hranič−
ního přechodu Železná Ruda
a 130 km od hraničního přechodu
Strážný směrem na Deggendorf.
V tomto rodinném zábavním parku
je více než 80 atrakcí pro malé,
velké i seniory. Každým rokem
najdete v Bayern Parku nějakou
novinku. Letos jsou to celkem 
čtyři, z nichž jedna je světovou.
Setkali jsme se s marketingovým
ředitelem panem Walterem Kager −
bauerem a zeptali se.
l Čím letos překvapíte návštěv−
níky?
V květnu jsme otevřeli vodní svět 
plný zábavy s pirátským ostrovem.
Na ploše 500 metrů čtverečných
jsou dvě pirátské lodi a 14 vodních
zastavení, kde se děti opravdu vy −
řádí. Jen pro zajímavost, pod pirát−
ským ostrovem je velká podzemní
čistička vody o kapacitě 50 000 litrů.
Když jsme zmínili pirátské lodě, pak
další novinkou je pirátská kouzelnic−
ká show denně od 13:00 a od 16:00
hodin, dále jízda na traktoru a dětská
dráha s motivy domácích zvířat.
l A světová novinka?
My jsme ji nazvali Stadlgaudi.
Návštěvníci přijdou do prostředí,
které je koncipováno jako stodola.
Sednou si, nasadí brýle 4D a jsou
ve vir tuálním světě. Střílením na
pevné i pohyblivé cíle získávají bo−
dy. O výsledku se dozvědí při od−
chodu. Vir tuální hra je mezi dětmi
i dospělými nesmírně populární.
l Jsou zde také adrenalinové 
atrakce?

Je to jízda na raftech na divoké vo−
dě, bobová dráha Twinbob, jízda na
pneumatice či na klasické horské
dráze. Velmi oblíbená je jízda na vo−
dní skluzavce na kládě. Je zde 14
metrů vysoká horolezecká stěna,
dále Duel orlů, kde je rekord z minu−
lého roku. Během jízdy na této

atrak ci se návštěvník 94krát přetočil
ve vzduchu. Největší adrenalin je
však na nejextrémnější horské drá−
ze v Německu s poetickým názvem
Čarostřelec.
l Čím Čarostřelec uchvátí?
Dráha je dlouhá 483 metrů s výško−
vým rozdílem 33 metrů a rychlostí

80 km/hod. Čarostřelec má vůbec
nejvíce jízdních figur ve srovnání
s ostatními dráhami v celém Dolním
Bavorsku. Její dvě kola prolétnete
za 45 sekund. Zrychlení z 0 na 80
km/hod. je za necelé 3 sekundy.
Kromě průjezdu nástupním místem
nepojedete ani kousek rovně. Čekají

na vás čtyři děsivé otočky s třikrát
hlavou dolů. Na jízdu se nepřiplácí, je
už v ceně vstupenky. 
l Najdeme v Bayern Parku také
něco klidnějšího?
Samozřejmě. Je rájem pro celou rodi−
nu. Nabízíme projížďku parníkem po
zdejším jezírku či okružní plavbu na

otevřených gondolách po zámeckém
parku včetně jeskyně. Velkolepá je
sokolnická show. Během ní uvidíte
nádherné dravce, jako je orel stepní,
sup, sokol a další. Děti u nás mají
trampolíny, lezecké stěny, dětská
hřiště, kolotoče a další zajímavosti.
Máme i hodně atrakcí pro úplně nej−
menší děti, jako třeba vláček, sklu−
zavky nebo takové malé Zoo. Uvidí
kůzlátka, ovečky zblízka a mohou je
i krmit denně od 13:00 hodin.
l Jaký je zájem o Bayern Park?
Loni ho navštívilo 390 000 lidí a le−
tos bychom tuto hranici chtěli pře−
kročit a dostat se na 400 000. Jsme
rádi, že velký zájem o Bayern Park je
i z české strany. Celý areál je bez −
bariérový a pohodlný i pro vozíčkáře.
Je zde spousta zajímavých míst
k příjemnému posezení, znamenité
zázemí pro občerstvení, hygienu
a relaxaci. Návštěvníka hýčkáme od
prvního okamžiku. Například u vcho−
du jsou zamykatelné skříňky, jinak
u každé atrakce je dozor, který se
vám postará o batožinu. Máte děti,
které by delší cestu po parku ne−
zvládly? Je totiž na rozloze 40 hekta−
rů. Nevadí. K dispozici je vozíček, na
kterém si areál děti projedou.
V neposlední řadě mají motoristé
k dispozici zdarma velké parkoviště.
Na něm jsou také vyhrazeny otevřené
garáže pro návštěvníky, kteří přijedou
se svými čtyřnohými mazlíčky. Psi
všech plemen mají totiž do Bayern
Parku vstup zakázán. Otevřeno je
v červenci a srpnu denně od 9:00 do
18:00 hodin.       (re)

V Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska, které je
v Plzni na náměstí Republiky, jsme se setkali s marketingovým ředitelem
 Bayern Parku panem Walterem Kagerbauerem a koordinátorkou bavorsko−
české přeshraniční spolupráce paní Simonou Fink.
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Lidová a dechová hudba spo−
jují. To je základní myšlenka
Akademie lidové hudby v Ba −
vorsku. Tento spolek proto
srdeč ně zve všechny
bavorské a české
muzikanty a muzi−
kantky k účasti na
„Bavorsko−české díl−
ně dechové hudby“,
která se koná ve
dnech 17. – 19. srpna
2018 ve městě lidové
hudby Freyungu!

Nabídka je určena
všem začínajícím
i zku šeným hráčům
dechové hudby, kteří hrají na
bicí, žesťové nebo dřevěné ná−
stroje a rádi se dále zdokona−
lují. Tým zkušených a renomo−
vaných lektorů garantuje ne−
zapomenutelný dvoujazyčný
víkend s dechovou hudbou.
Mathias Gronert, hudebník,
skladatel a dirigent souboru
Egerländer Gold, František
Kubaň a všichni ostatní účastní−
ci připraví na společných zkouš−

kách orchestru v prostorách
Základní školy Freyung nové
skladby dechové hudby a na−
studují je pro společné vystou−

pení v programu neděle s de−
chovou hudbou.
Kromě toho se také budou ko−
nat workshopy s různým za −
měřením. Workshop „Základy“
s Dominikem Hilgartem přiblíží
nejdůležitější momenty v dýchá−
ní, držení a technice. Mathias
Gronert a František Kubaň věnu−
jí své workshopy stylistice v ba−
vorsko−české dechové hudbě.
Zaměří se především na rytmus,

frázování a vyváženost zvuku.
Dirigent krajského hudebního
sdružení Anton Mayer vysvětlí
při svém workshopu úvod do

volné hry. Základy,
zásady a trénink
s praktickými ukáz−
kami a technikou
ukáže účastníkům
sekce bicích nástro−
jů profesionální bu−
beník Christian Eck −
müller. Víkend de−
chové hudby doplní
menší zkoušky jed −
notlivých sekcí pod
vedením lektorů Uli

Fürsta (krajský vedoucí mláde−
že) a Johannese Edera.
Účast na Bavorsko−české dílně
dechové hudby je bezplatná!
Účastníci si hradí pouze náklady
na vlastní stravování, případně
vlastní ubytování. Tato nabídka

dalšího vzdělávání byla podpo−
řena z prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje, bez
této dotace by nebylo možné
celý záměr realizovat.
19. srpna, v neděli s decho−
vou hudbou si přijdou na své
také posluchači „zlatých hla−
sů“. Při pěkném počasí se bude
muzicírovat od 15:30 do cca
18:30 na prostranství u kostela
Kirchplatz ve Freyungu. Hu deb −
ní odpo ledne zahájí orchestr 
dílny dechové hudby. O skvělou
zábavu se postarají hudební
soubory Blaskapellen Hinter −
schmiding a Annathal, ale také
český soubor „Muzikanti z Již −
ních Čech“. V případě špatného
počasí bude program neděle
s dechovou hudbou probíhat
v lázeňském domě Kurhaus
Freyung.

Jaroslava Pongratz

Akademie lidové hudby v Bavorsku zve na společné přeshraniční muzicírování 17.–19. srpna 2018

Bavorsko−česká dílna dechové hudby ve Freyungu

Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit dílny dechové hudby, naleznou 
veškeré informace na www.volksmusikakademie.de/foerderverein.html 
Přihlášky jsou také k dispozici na radnici a v Turistickém informačním
centru města Freyung.

Ke zbraním mají vztah všichni
normální kluci! Ať už se jedná
o školní mládež či věk starší.
Dokonce i mnozí dospělí si
nechtějí odpustit svoji vášeň
a vztah ke střelným zbraním,
i když mnozí z nich ví, že vlast −
nit zbraň bez příslušného
oprávnění je trestné, jak tomu
bývalo v minulosti, tak to platí
i dnes… 
Bylo parné léto roku 1946. Šest −
náctý srpen se nachýlil k pozdní−
mu odpoledni, když 16 letý Pepík
Reichl přinesl svému kamarádovi,
o tři roky mladšímu Mírovi Janů,
ukázat vojenskou pistoli maďar−
ské výroby, ráže 9 mm. Pistoli
vlastnil jeho otec Karel, zaměstna−
ný jako noční hlídač na pile
Václava Vančury v Kamenici nad
Lipou. Míra se dychtivě na uvede−
nou pistoli vrhl a začal si ji prohlí−
žet a všelijak s ní manipulovat,
když znenadání z pistole vyšla rá−
na! Vedle něho stojící Pepík se
zhroutil na zem jak podťatý.

Neopatrnost byla fatální! K veške−
rému zděšení ležící Pepík na zemi
ještě dvakrát zachroptěl a z úst se
mu řinula krev. Míra se k němu
sehnul a snažil se pomoci. Ani od−
borná lékařská po−
moc Josefu Reichlovi
již nedokázala vrátit
život. Byl mrtev. Ka −
me nicí tato tragédie
silně otřásla. Nejsil −
něji trpěla rodina za−
střeleného i nezletilý,
dětský viník. Otec za−
střeleného mladíka si
stále vyčítal, že pistoli
nechal doma polože−
nu na poličce bez do−
zoru a nadto i s nabitým plným
zásobníkem.
Po uvedené tragédii místní sta −
nice SNB rozeběhla pátrání po
původu zbraně, která v podstatě
putovala z ruky do ruky. Od noč−
ního hlídače, otce zastřeleného
mla díka, se esenbáci dopraco va −
li k bratrovi majitele pily Oldřichu
Vančurovi, který pracoval v Praze
jako úředník. Uvedenou pistoli 
zakoupil za částku 800 Kčs od
svého známého, automechanika

Karla Albrechta, také z Prahy. Ten
ji pro změnu zakoupil za částku
500 Kčs od jistého Václava Za −
jíčka z Michle. Do jeho vlastnictví
se uvedená střelná zbraň do −

stala již v listopadu
roku 1945, kdy mu ji
za částku 100 Kčs
předal Václav Petr
z Mlá ta na Bene šov −

sku, jako protihod−
notu za jemu dlužnou částku pří−
slušné výše. 
Václav Petr pak do výslechu
uvedl: „Uvedenou pistoli jsem na−
lezl v měsíci srpnu 1945 na
Šumavě, když jsem byl u příbuz−
ných na návštěvě v Zelené Lhotě
a vyrazil si s nimi do lesa na hou−
by. Ta zbraň ležela volně na zemi
ještě s odhozenými různými vý−
strojními součástkami a výzbrojí
příslušníků německé armády, kteří
vše odhazovali jako zbytečnou 

zátěž, když prchali z vnitrozemí
Českoslo venska vzdát se Ame −
ričanům…“ Přestože věděl, že 
držení zbraně bez příslušného
povolení je nelegální, ponechal
si ji a zbraň se tak vydala na 
svoji pouť. 
Po provedeném výslechu si jme−
novaný obrazně sypal popel na
hlavu a svého činu litoval. Jeho
dosavadní bezúhonnost mu na−
pomohla v tom, že vyslovený
trest byl mírný. Okresní soud
v Kamenici zhodnotil jeho poru −

šení zákona ve
formě přestup−
ku krádeže dle
§§ 171,460 tres−
tního zákona
a přestupku po−
rušení zbrojního

patentu dle § 36 zák. č. 223 Sb.
Václav Petr byl odsouzen k 48 ho−
dinám trestu odnětí svobody,
úhradě soudních nákladů trestní−
ho řízení, včetně zbavení ztrát prá−
va volebního, jehož výkon se mu
podmínečně odložil na dobu
jednoho roku.
Nechtěný výstřel a neopatrná
manipulace způsobila tehdy 13
letému Miroslavu Janů jeho celo−
životní trauma, výčitky a odpor ke
střelným zbraním.

Karel Fořt

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně−
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo−
vání kriminalistických příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou
knihou je Smrt byla mým řemeslem.

KRIMI
Nechtěný tragický výstřel
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Knihovna města Rokycany opět
po roce vyrazila do terénu za svý−
mi čtenáři, a tak při odpočinku
u vody na městském koupališti je
možnost věnovat se také čtení.
Kdokoliv si tady může půjčit kníž−
ku, během slunění ji přečíst nebo
odnést i domů a po přečtení ji za−
se vrátit třeba i v ka menné budo−
vě na náměstí.

„Celý rok jsme shromažďovali,
odkládali a připravovali knížky,
které jsme 28. května dovezli
a umístili hned ve vstupní části
koupaliště. Zájemci zde najdou
výběr letního čtiva – detektivky,
romány pro ženy, humor i pár
dětských knížek. Kdo koliv si mů−
že půjčit knížku, během slunění ji
přečíst nebo odnést i domů a po
přečtení zase vrátit třeba v naší
budově na náměstí. Kni hy samo−
zřejmě v průběhu léta budeme
doplňovat a vyměňovat.“

Rokycanská knihovna  navíc
chystá pro děti od 6 let „Prázd −
ninové pátky s knihovnou“.
První se uskuteční na konci čer−
vence, kdy společně půjdou na
Žďár, druhý pak  31. srpna vyrazí
na Kotel.

Čtecí koutek 
opět na koupališti 

v Rokycanech

Již 15. ročník soutěžního putování
po turistických zajímavostech Pl −
zeň ského kraje – Prázdninová štafe−
ta 2018 pro milovníky turistiky prá−
vě odstartoval. I letos se bude sou −
těžit o rodinný zájezd od cestovní
kanceláře BUSTOUR FOLTÝNOVÁ
a spousty dalších hodnotných cen.
V tomto ročníku štafeta poprvé ve své
historii opustí Plzeňský kraj a překročí
státní hranici s Německem. Zavede
účastníky do příhraničního historické−
ho parku v Bärnau nedaleko Tachova. 

Letošní ročník je opět v elektro −
nické podobě a podstatně se zjedno−
dušila pravidla celé soutěže. Stačí se
registrovat a vybrat si z nabídky 50 ti

cílů z celého Plzeňského kraje. Pod −
mínkou pro zařazení do slosování
o nejlepší ceny je navštívit minimálně

25 cílů z určené nabídky. Stačí se vy−
fotit u vybraného turistického cíle
a zaslat fotografii do webové aplikace.  

Letošní ročník nabídne účastní−
kům 26 nových turistických cílů, ví−
ce soutěžních cen a organizátoři 
věří, že i více zábavy. Vyrazit mohou
například na Šumavu, kde v Hojsově
Stráži  uvidí jedinečný Šumavský 
orloj nebo objeví nedaleko Srní
Haus waldskou kapli se zázračnou
studánkou. Další  zajímavou zastáv−
kou na Šumavě může být kaplička
Panny Marie u Keplí, která stojí při
cestě na Javornou. V Klatovech mo−
hou pak navštívit zrekonstruované
katakomby, Černou věž, Pavilon skla

PASK nebo barokní lékárnu u Bílého
jednorožce.

„Podporujeme sdílení volného 
času a zážitků dětí s rodiči. Zároveň
je Prázdninová štafeta také pro
všechny příležitost poznat kulturní
památky a zajímavá zákoutí Plzeň −
ského kraje a vyhrát hodnotné ce−
ny,“ uvedla náměstkyně hejtmana
Ivana Bartošová.

Vyhlášení a předání hlavních cen
(pro prvních deset výherců) se
uskuteční na Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP 2018 v hale TJ Lokomotiva
Plzeň, který se koná v termínu 20. až
22. září 2018.  

Prázdninová štafeta – letos rozhodne štěstí při losování 
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Jestliže si někdo myslí, že dovolená
je tím nejlepším odpočinkem nebo
nejvhodnější příležitost vyřešit man−
želské problémy, tak ho možná zkla−
mu. Podle mé věštby se pouze jedné
třetině lidí podaří na dovolené si od−
počinout, případně narovnat pošra−
mocené partnerské či manželské
vztahy. Dovolená zpřetrhané rodinné
vazby „nevyléčí“. 
Dovolená má být v napro−
sté pohodě bez jediné−
ho stresu, který se
z 80% podílí na na−
šich zdravotních
p r o b l é m e c h .
Ne doporučuj i
plánovat dovo−
lenou jako sm íř −
livé období lidí,
kteří se během
roku stále doha−
dují. V křišťálové
věštecké kouli vi−
dím, že ke smíření ne−
dojde. Vůbec nedoporučuji
vzít si půjčku na zaplacení dovo −
lené. Během ní budou tito „odvážlivci“
stále přemýšlet o tom, jak a kdy tuto
půjčku splatí a co se stane, když ji ná−
hodou nesplatí. Bude to dovolená
se stresem. 

Vyvarujte se stresu
Dovolená je velkou příležitostí k tomu,
abychom dostali do harmonie naši du−
ši s tělem. Doporučuji všem, aby do−
volenou brali jako dovolit si nepraco−
vat. Vypnout mobily, tablety, počítače
a opravdu odpočívat a relaxovat. Tím
největším stresem je být neustále
v pohotovosti. Zbavme se této závis−
losti, která zabíjí.
Dovolená má také sloužit k tomu, aby−
chom načerpali inspiraci a věnovali se
rodině, protože během roku na to ne−
máme tolik času. Tvrdím, že děti se
vychovají do 8 let, proto se jim na do−
volené maximálně věnujte. Od 8 do 15
roků se pouze korigují a od 15 roků je

to už člověk naprogramovaný rodinou,
společností a programem genetického
kódu. Existuje studie, která tvrdí, že
když se dítě narodí, už má v podstatě
o svém životě rozhodnuto. Proti těmto
úvahám se bouří vědci. Tvrdím, že
v minulosti je budoucnost, proto svým
klientům doporučuji, aby se zajímali
o své předky a prapředky. Odtud vy−
chází naše budoucnost. Čím víc má−

me informací, tím víc může−
me svůj osud měnit

a ovlivňovat. Často
mi klienti říkají, že

nechtějí vědět, co
je čeká. Ale když
to nevím, tak to−
mu nemohu za−
bránit nebo na−
opak jít tomu
naproti. Chtějte

mít co nejvíce in−
formací a na jejich

základě se rozhoduj−
te. K tomu je ale potřeba

čas a právě dovolená je tou
vhodnou příležitostí, kdy můžete

zhmotňovat informace, máte čas,
inspi raci a intuice vás nasměruje tím
správným směrem. A je zcela jedno,
kde trávíte dovolenou. Jestliže už před
dovolenou zažíváte stres, kam se vy−
dat, jakou destinaci si vybrat, tak ne−
věřte, že si odpočinete. Stres vás bude
provázet na každém kroku a stále bu−
dete přemýšlet, zda jste na tom správ−
ném dovolenkovém místě. 
Moje věštby mi také ukázaly, proč si
lidé vybírají dovolenou v cizině. Chtějí
totiž co nejdále od stresového místa,
a tím je většinou prostředí domova, fir−
my a podobně. Změna prostředí je 
pozitivní a rozhodně ji doporučuji.
Věnujte se svým dětem, partnerkám,
milenkám, manželkám. Máte jedi −
nečnou šanci dohonit to, co během
roku zanedbáváte. 

Radujte se ze života
Snažte se najít rovnováhu nejen ve
vztazích, ale i ve svém těle. Jakákoli
nerovnováha způsobuje onemocnění,
aniž si to uvědomujete. Stres je tako−
vým spouštěčem nejrůznějších nemo−
cí. Prevence proti stresu není nijak
obtíž ná. Základní podmínkou je, aby
naše tělo mělo schopnost přijímat
energii na 100 procent, to znamená

přijímat minerály, vitamíny a ostatní
důležité látky. Při stresu je větší spot−
řeba vitamínů B3, C, hořčíku, fosforu,
zinku, selenu, jodu, proto musíme tyto
látky ve zvýšené formě doplňovat.
Nejlepší a nejúčinnější prevencí proti
stresu je sex. Důležitý je také pohyb,
a to alespoň 45 minut minimálně
2krát týdně, při stre−
su třeba den ně.
Dostat kem pohy−
bu podpoříme sa−
močisticí schop−
nost těla a udržíme
si svalovou hmotu. Pohyb je život.
Dobrou a účinnou prevencí proti stre−
su jsou masáže těla a páteře – zejmé−
na krční části.

Odblokujte si tělo pro 
příjem energií
Tělo zablokované stresem nepřijímá
vitamíny, minerály, energii. Proto do−
poručuji akupresuru, kterou jsem už
před 30 léty vymyslel a v praxi ověřil.

Energetické body se nacházejí na zá−
pěstí. Stačí prostě přiložit zápěstí na
zápěstí, puls na puls a držet 22 minut.
Tuto akupresuru jedenkrát týdně opa−
kovat. Po ní si dopřejte sprchu teplé 

vody po dobu
20 minut. Po −

kud budete aku −
pre suru provádět
pravidelně, organis−
mus se průběžně
od blokuje z důsledků

stresu. Prevencí proti zablokování je
psychická pohoda a radost ze života.
Všechny moje věštby mi ukazují, že
dovolená má být v naprosté pohodě
bez jediného stresu, který se z 80% po−
dílí na vašich zdravotních problémech.
Je na místě si znovu oživit myšlenku
z buddhistického učení – odpustit, ne−
očekávat, nelpět na ničem. Dovolená
je velkou příležitostí dostat do harmo−
nie vaši duši s tělem.
Přeji všem klidnou, pohodovou dovo−
lenou bez jediného stresu. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Dovolená je velkým stresovým
okamžikem v našem životě

Všechny tyto souvislosti živlů
a znamení, včetně kompatibi−
lity znamení vůči sobě, dopl−
něné o Taoistickou astrologii
a vědecké dokumenty, jsou
podrobně popsány v mé nové
knize S kým a kde žít (vydal
Stanley Bradley v říjnu 2017). 

OBJEDNÁVKY: 
Cena knihy (balné + poštovné + DPH) 318 Kč 

Internetová objednávka: 
http://koular.impuls.cz/objednavka−knihy/

Písemné objednání knihy:
Dodavatel: Londa s.r.o.

„Kniha“ Ortenovo náměstí 15a
170 00 – Praha 7

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít



PŘIJMU dvě spolehlivé že−
ny na práci v erotice, čis−
té, pěkné, diskr. prostř. Po −
třebujete si vydělat dosta−
tek peněz? Napište SMS,
ozvu se. Začáteč ni cím po−
mohu. Tel.: 607477727
KŘI PM 180131

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

LKW FAHRER mit profi
Führerscheinkl. CE für K a −
 belbau gesucht! Mitar beit
und Deutsch kennt nis se
Vor aussetzung! Stu  denn −
lohn: 15 EUR, Über nach −
tungs – möglichkeit wird
gestellt! Tel.: +49
992802424. RR 80449

OLMAN SERVICE s.r.o. při −
jme 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 80452

HLEDÁME pedikérku, ka−
deřnici, řasařku do salonu
v Žel. Rudě, možno i 1–2
dny v týdnu. Tel.:
603514624. RR 80459

PŘIJMEME brigádníky
na sběr jahod a okurek –
zahradnictví Novákovi −
ce, tel. 604978604.

HLEDÁTE brigádu a jste
žena nad 18 let? Hledáme
společnice do nočního klu−
bu v Klatovech−Lubech.
Ubytování zdarma. Tel.:
604445413. RR 80461

HLEDÁME striptérku pro
občasné vystupování – na
akce v Klatovech a okolí.
Možno i začátečnice. Tel.:
604445413. RR 80462

HLEDÁM brigádníka na ští−
pání a řezání dřeva, 15 km
od Klatov, tel.: 606517303.
RR 80465

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

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

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

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůs−
talosti po pilotech apod.
Tel.: 721730982.  PM
180085 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

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 budová−
ní vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model 
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí −
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

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 sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, 
JAWETA 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 kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
180015 

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

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd.
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
180036 

KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 18cm (180 mm) na 
2 rychlosti 4, 9. Nemusí na−
hrávat. Tel.: 605579683.
RR 80456

PIANO Petrof v dobrém
stavu, bez poškození vnitř−
ního mechanismu. Prosím
volejte na tel.: 721913633.
RR 80464

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 do−
mácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které 
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

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 pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím so−
lidní jednání. Email: antikvs
@seznam.cz. Tel:
608979838. PM 180005

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1965 
VÝKUP –  RENOVACE  –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, fotoaparáty a ji−
né. Možnost vyklizení
ce lé pozůstalosti. Zn.
PŘI JEDU. pavel.rejsek
@seznam.cz. Tel.:
603512322  PM 180034

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, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel 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

PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V, na
1−2 kolečka. Cena 3000
Kč. Tel.: 775148208

PRODÁM dvoudílný hliní −
kový žebřík, výška 7 m.
Tel.: 777110010

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, oblože−
nou palubkami. 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 

DECIMÁLKU, vhodná i do
muzea, za 200 Kč. Zn.:
Vimpersko. Tel.:
728746398. RR 80455

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026

ROTAČNÍ bubnovou sekač−
ku Hecht 5060 na vysokou
trávu, r. výroby 2016, cena
9500 Kč, ve velmi dobrém
stavu, tel.: 724283552. RR
80451

MÍCHAČKU na 1 kolečko
betonu a plechovou vanu
hráškově zelenou 170cm.
Info na tel.: 605758988. RR
80457

KOZÍ mléko 25 Kč/L, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 80458

ODDĚLKY – k odběru bě−
hem července, vyšetření
na mor doložím. Tel.:
606509783. RR 80475

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí −
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
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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
včetně stavebního povole−
ní v právní moci, přípojka
vody + vlastní zdroj, el.
energie, kanalizace, v do−
sahu plyn. Výměra pozem−
ku je 2300 m2. Cena doho−
dou.  Tel.: 602614480. RR
80299

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned
a hotově. Tel.: 773585290.
RR 80444

PRODÁM rekreační domek
v Klatovech na Markytě.
Cena 1.500.000 Kč.
Možnost trvalého bydlení –
nízké náklady. Tel.:
602175233. RR 80460

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je 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

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

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

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s vel kými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču −
jeme pou ze solidní kliente−
lu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu 
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180060

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý
nájemní vztah samo −
zřejmostí. Provizi máme
za jištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040

PRONAJMU, případně
pro dám v Klatovech za−
vedenou kavárnu s cuk−
rárnou a výrobnou.
Veške ré informace osob−
ně. Osobní jednání do−
mluvit na tel.:
602614480. RR 80372

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

NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezenta−
tivních nebytových prostor
v bytovém domě v Kla −
tovech. 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

PRONAJMU garáž za fot −
balovým hřištěm, tel.:
602857551. RR 80438

PRONAJMU byt 2+KK
v Klatovech, Voříškova ul.
tel. 603725073. RR 80476

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

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
180027 

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

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

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

NENÍ DOBRÉ, aby člověk
byl sám. Také jsi sama, do
60 r., štíhlá, nekonformní
a nemáš ani psa? Tak se
mi ozvi, zkusíme to spolu.
Plzeň a okolí. Tel.:
705225690. PM 180126

50/177 PLZEŇÁK je pře−
svědčen, že radost je pouze
poloviční, když se o ni ne−
máš s kým podělit. Proto
rád poznám někoho, s kým
je možné být si vzájemnou
oporou v dobrém i zlém.
Tel.: 737 903 420. PM
180127

59LETÝ muž, nekuřák, ab−
stinent hledá nezadanou že−
nu nekuřačku ve věku 36–
58 let pro vážné seznámení,
společný rodinný život.
Nehledám majetek ani fi−
nanční zabezpečení. Výho −
dou: malé dítě v péči, popř.
těhotná či toužící po spo−
lečném dítěti. Podmínkou:
bydliště v dosahu vlaku,
ochota po seznámení se
přistěhovat, velký zájem
o sex. Nabízím lásku, věr−
nost, oporu, pomoc. Ozvi
se, lásko, nebudeš litovat.
Tel.: +420 705404111. RR
80379

60/170 sympat. sport. po−
stavy, ml. vzhledu hledá ne−
zad. pohl. ženu 50–60 let
pro kamarádský trvalý
vztah, KT – DO, tel.:
604180737. RR 80454

ROZVED. chalupář 60/170,
zajištěný, hledá elegantní,
silně dominantní přítelkyni
na krásné chvíle – život.
Horšovskotýnsko. Úroveň –
souznění duší. Tel.:
607293848. RR 80467

48/178 SŠ rozvedený hledá
mladší milou a sympatic−
kou ženu pro trvalý vztah,
rodinný život a společné zá−
žitky. Tel.: 702633343. RR
80468

BÁJEČNOU štíhlejší ženu
(do 46 let) s podobnými
zájmy (příroda, výlety, hud−
ba,…) hledá pro pohodový
vztah štíhlý VŠ, 46/181,
neku řák z Klatovska. Děkuji
za odpověď na čísle
606114959. RR 80473

ŠTĚSTÍ s Bavorákem, tel.:
720409101.

70/175 pracující důchodce
hledá přítelkyni z Klatov
a okolí. Zn.: Nekuřák. RR
80474

RÁDA se seznámím s mu−
žem vyšší postavy, věk po
60, kterému není cizí upří−
mné jednání a charakter.
To samé nabízím. Tel.:
775265014. PM 180128

66 LETÁ, štíhlá, vitální, hle−
dá přítele s vlastním záze−
mím a zájmem o přírodu.
Okolí Plzně, Plzeň – sever.
Společná práce, společné
zážitky. Písemné odpovědi
zasílejte do redakce pod č.
inzerátu PM 180133.

HLEDÁM muže, který by
mě měl rád. Jsem 61/168,
pohledná nekuřačka. Po −
můžeme náhodě? Tel.:
732634499. PM 180135

HLEDÁM kamaráda (poz−
ději i víc), který by mě bral
takovou, jaká jsem. Věk
70–75. Domažlicko. Zn.:
Najdu Tě? Tel.:
702478609. RR 80470

DO SPOLEČNÉHO budou−
cího života hledám přítele a
kamaráda od 68 let. Jsem
bezdětná vdova. Žiji na
venko vě poblíž Domažlic.
Setkání napoví více. Tel.:
723640473. Těším se na
odpovědi. RR 80477

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňo−
vací drenáže okolo domů,
případně zemědělské dre−
náže, terénní a zahradní
úpravy. Dále nabízím
uklád ku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033 

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále možnost
vymalování. Nezá vaz ná
prohlídka je zdarma. 
Tel. 603512322, e−mail: 
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz. PM 180035 

HLEDÁM doučování an g −
ličtiny, tel.: 722522276.
RR 80471

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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do mě −
síce máte prodáno. IN−
STINKT 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 vyplatí−
me až 80 % kupní ceny va−
ší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043

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 
navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 180044

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

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 80435
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KLÁŠTERKA – revize a čiš−
tění komínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 80275

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

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

PROVÁDÍM veškeré zednic−
ké práce – nahazování, štu−
kování, malování, rekon−
strukce bytového jádra,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatov sko,
Sušicko a okolí. Ro zum né
ceny. Tel.721757399.

NABÍZÍM rekr. ubytování –
Šumava – Sušicko, v patře
RD. 2 pokoje, spol. kuch.,
koupel., balkon. Cena 140
Kč na os/den. Tel.:
376526153. RR 80469

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

NA PŘÍLEŽITOSTNÉ, ale
pravidelné přenocování
při návštěvách známých
míst, hledá vhodný příby−
tek u starších lidí v Kla −
tovech (případně samotné
paní či pána) rodačka
z Klatovska. Velmi ráda
vypomohu v domácnosti,
při nákupech, odvozem
k lékaři apod. Vlastní auto
mám. Prosím o písemné
nabídky do redakce.  RR
80436

ÚVĚRY do 100000,− z ně −
ko lika soukromých zdrojů
bez ručení. Tel.704284046
KŘI PM 180132

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 

JSEM pěkná třicítka, prsa
č. 2. Mimo klasiky, orálku
i análek. Zavolej a přijeď
ke mně. Tel.: 774167851 

KŘI PM 180130

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

KRÁSNÉ letní dny vám pá−
nové přeje čičina na vlast−
ní fotečce. Těším se se na
slastné radovánky, jsem
nejen usměvavá, ale i ši−
kovná. Ráno od 8 h. tel.:
728883302. 

KŘI PM 180129

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotic−
kou relaxaci, příjemné od−
reagování, milování, orá−
lek bez a další erot. služby
ve svém bytečku v Plzni.
Diskrétně! Tel. 607412325
KŘI PM 180134

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

Jezdíte denně 50−80 km?
Jezděte 0,20 kč na kilo−
metr a šetřete životní
prostředí napište sms
„chci jezdit levně“ a o de −
 šlete na 773283348.
Spočítá me vám kolik
ušetříte. Budete překva−
peni!!!  RR 70880

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 
30. 7. 2018

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. července 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

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
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Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz
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