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Od prvního září 2018 budou jezdit
děti od 6 do 15 let bezplatně za
podmínky, že budou mít tento nárok
akti vován na Plzeňské kartě. Další
změnou, která je vstřícným krokem
rady města vůči mladým rodinám,
je rozhodnutí, že osoby na ma teř −
ské či rodičovské dovolené zaplatí
od 1. září pouze padesát procent
z pl no cenné předplacené jízdenky.

„Rada města začala cenu před−
platného jízdného pro děti ve věku
6 až 15 let snižovat již od roku
2016. Do roku 2015 měly děti 
slevu v MHD ve výši 50 procent,
od 1. led na 2016 poskytla rada
města slevu pro děti ve výši 62,5
procent z plnocenné předplatné
jízden ky, od 1. ledna 2018 pak sle−
vu ve výši 75 procent a od 1. září
2018 bude sleva stoprocentní,“

uvedl Petr Náhlík, náměstek pri −
mátora pro oblast dopravy a život−
ního prostředí.

Upřesnil, že od 1. ledna 2018 je
sleva ve výši 75 procent z předplat−
ného jízdného poskytována dětem
ve věku 6 až 15 let nejen v Plzni, ale
také ve vnějších tarifních zónách
Integrované dopravy Plzeňska

(IDP), tedy v osobních
vlacích a na auto bu −
sových linkách v objed−
návce Pl zeň  ského kraje.
Již od 1. dubna 2012
jsou na základě rozhod−
nutí Rady Plzeňského
kraje všechny slevy po−

skytované krajem v Integro vané do−
pravě Plzeňska vázány na držení
Plzeňské karty. Město Plzeň se k to−
muto principu zavedenému v IDP

připojilo od 1. ledna 2016.
Od 1. září 2018 budou děti při

přepravní kontrole v plzeňské MHD
prokazovat svůj nárok na bezplatnou 
jízdu tím, že předloží revizorovi Pl −
zeň  skou kar tu se zaznamenaným
nárokem na jízdu zdarma. Plzeň −
ským městským dopravním podni−
kům tak odpadne řada problémů,
které byly spojeny s řešením jízd na
černo v případě nezletilých cestují−
cích. Pokud nebudou mít děti nárok
aktivován na Plzeňské kartě, budou
jako dosud platit poloviční jízdné.  

„Poskytované slevy jsou vázány
na držení Plzeňské karty i z evi −
denčních důvodů – musíme být
schopni říci, kolik osob výhody po−
skytované městem využívá, a tak
mimo jiné i vyčíslit, kolik by mohly

... pokračování na straně 2
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teoreticky činit tržby PMDP v pří −
padě, že by všechny přepravované
osoby hradily plnocenné jízdné.
Získané informace mají dopad na
finan cování MHD z městského roz−
počtu v dalších letech,“ doplnil
Jaroslav Vosátko ze Správy veřejné−
ho statku města Plzně.

Město Plzeň objednává veřejnou
dopravu u PMDP prostřednictvím
Správy veřejného statku a hradí
PMDP ročně takzvanou proka −
zatelnou ztrátu za provoz MHD ve
výši více než 800 milionů korun.
V roce 2017 město Plzeň uhradilo
prokazatelnou ztrátu ve výši 824
milionů korun, odhad úhrady pro
rok 2018 je ve výši 888 milionů ko−
run a je v něm již zahrnut nárůst
mezd řidičů vozů MHD.

Dětem, které 1. září nastupují do
prvních tříd plzeňských základních
škol, vydávají PMDP Plzeňskou 
kar tu zdarma, pokud o ni rodiče

prvňáčka požádají. „V případě vydá−
ní karty po 1. červenci 2018 na ni již
bude aktivován nárok na bezplatnou
jízdu. Pokud si svoji kartu vyzvedli
před tímto datem, musí navštívit
přepážku PMDP a nárok si aktivo−
vat,“ uvedl Radomír Kozler, ředitel
úseku Plzeňská karta PMDP.

Cestující, kteří jsou na mateřské
či rodičovské dovolené, budou mít
od září předplatnou jízdenku o polo−
vinu levnější. Doposud mohly tyto
osoby jet jako doprovod svého dítě−
te do 6 let jeho věku za poloviční
jednotlivou jízdenku. Od září si bu−
dou moci koupit zlevněné před −
platné jízdné, které bude nahráno
na Plzeňskou kartu. „Bude to pro ně
pohodlnější než si koupit jízden −
ku, označit si ji s kočárkem v ruce
nebo s dítětem v náručí, a navíc bu−
dou moci jezdit za poloviční jízdné
po celou dobu mateřské či rodi −
čovské dovolené, i když pojedou
MHD bez dítěte,“ dodal Petr Náhlík.

dokončení ze strany 1�

Od prvního září budou děti 
v MHD jezdit bezplatně
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Úspěšný starosta Vejprnic
kandiduje do Senátu
Na začátku října proběhnou vedle ko−
munálních voleb také důležité volby
do Senátu. V senátním obvodu číslo
8, který zahrnuje okresy Rokycany,
Plzeň−sever, doplněné o Chrást,
Dýšinu a Kyšice a část Berounska,
se již představili někteří kandidáti.
Patří mezi ně také sta −
rosta Vejprnic Pavel
Karpíšek. Je původním
povoláním učitel, který
jako kantor začínal
v Blat nicích u Nýřan.
„Působení v roli učitele
na základní škole mne
naučilo zejména trpě −
livosti,“ vzpomíná na
své učitelské začátky
Karpíšek, který peda−
gogickou kariéru půvo−
dně „na krátko“ pře −
rušil, když byl v roce
1993 zvolen starostou
Vejprnic na severním Plzeňsku. Jen −
že občané dnes více než čtyřtisícové
obce ho zpátky do školy už nepustili.

Čtvrt století ve vedení obce
Starosta, zvlášť ve střední nebo men−
ší obci, se před občany neschová
a každé jeho rozhodnutí je vždy pod
drobnohledem voličů. Z tohoto po−
hledu je až neuvěřitelné, že Pavel
Karpíšek skládá volební zkoušku
u vejprnických voličů už celé čtvrt−
století a dá se říct, že úspěšně.
Vejprnic ký starosta má stále v obci,
kde prožil celý život, takovou podpo−
ru, že pravidelně získává nejen nej −
vyš ší počet hlasů ze všech kan di dá −
tů, ale také opakovaně obhaju je post
starosty. V něm nepůsobil pouze 

v době, kdy působil na úřadu a ve ve−
dení Plzeň ského kraje, ale i tehdy 
zůstal součástí vedení Vejprnic.

Zkušenosti se zdravotnict−
vím i sociální péčí
Právě působení na kraji dává Kar −
píškově kandidatuře další zajímavý
rozměr. Čtyři roky totiž působil jako
krajský radní pro oblasti, které se
bezprostředně dotýkají života každé−
ho z nás – zdravotnictví a sociální
věci. V jeho osobě by tak Roky −
cansko, severní Plzeňsko i další
část obvodu mohly mít
senátora, který dobře ro −
zumí krajskému zdravot−
nictví a systému sociální
péče a bude schopen pro−
sazovat potřebné změny
zákonů v této oblasti. K to−
mu mu navíc může pomo−
ci i jeho vysokoškolské
právnické vzdělání, které

je pro členy parlamentu vždy výho−
dou, pokud mají pracovat s tvorbou
a změnami zákonů. Karpíškovy zku−
šenosti s řešením sociálních proble−
matiky navíc dokazuje i způsob, ja−
kým například ve své obci podporu−
je pečovatelskou službu či nastarto−
val chráněné bydlení a zapojil jeho
klienty do fungování obce.

Předseda hospodářské 
komory
Pavel Karpíšek je velmi aktivní také
na poli podpory podnikání, protože
dobře ví, že lidé v regionu potře −
bují firmy, které jim dají kvalitní
a dobře placenou práci, aby ne −
museli za prací odejít jinam. Právě
podpora služeb, malého a drobného

podnikání je důležitou součástí
živo ta v tomto venkovském regionu.
Jeho aktivita v této oblasti dospěla
až k tomu, že byl zvolen před −
sedou Regionální hospodářské
komo ry Plzeňského kraje, která
sdružuje podnikatele a živnostníky
v našem kraji. Je proto logické, že
do Senátu  kandiduje i s podporou
Sou kromníků.

Karpíškovou nejvyšší kvalifikací
pro senátní kandidaturu jsou ovšem
jeho dlouholeté zkušenosti s funkcí
starosty, do níž se po působení na

kraji vrátil v roce 2010. I po−
sledních osm let se proto ne−
ustále setkává s každodenními
problémy lidí v našem regionu.  

„Starostové jsou ze všech
politiků nejblíže občanům a je−
jich hlas by měl být v parla−
mentu ještě více slyšet. Chci
také prosazovat pohled na po−
litiku, kteří mají občané men−

ších měst a obcí, protože severní
Plzeňsko, Rokycansko i Berounsko
představují venkovský region, kde 
lidé mají trochu jiné problémy než
občané ve velkých městech. Jako
starosta Vejprnic vím, jak tento re−
gion konkrétně trápí kvalita dopravy,
dostupnost služeb či zdravotnictví,“
má jasno o hlavních bodech své 
senátní kampaně Pavel Karpíšek.

Smysl pro nezávislost
Pavel Karpíšek navíc dobře zná pro−
blémy nezávislých starostů, protože
hned několikrát vedl obec právě jako
nestraník, který vstoupil do komu−
nální politiky v čele vejprnického
sdružení nezávislých kandidátů a až
později se stal členem ODS. “Věřím

na základě vlastní zkušenosti, že
právě menší obce, většinou s nezá−
vislými starosty, potřebují v Praze
největší zastání. V tom by jim mohl
a podle mého názoru rozhodně měl
pomáhat právě senátor. Alespoň já
osobně v tomto vidím důležitou sou−
část senátní práce, která má ještě
větší význam v našem senátním
obvo du, který tvoří zejména venkov−
ské oblasti okresů Rokycany, Plzeň−
sever a části Berounska, kde je
menších obcí opravdu hodně,“ má
jasno Pavel Karpíšek, kterého ve

volbách také řada nezá −
vislých starostů podporuje. 

Sportovec i myslivec
Ten nezná svůj volební obvod
jen z vyprávění či přes okén−
ko auta, ale jako velký milov−
ník turistiky velkou část se−
verního Plzeňska, Rokycan −
 ska i přilehlou část Beroun −
ska prošel pěšky nebo projel
na kole. Zejména Rokycan −
sko a okres Plzeň−sever na−
víc projezdil i jako aktivní
sportovec – fotbalista, který
to na hřišti dotáhl až do divize

a dodnes si rád chodí zakopat ligu
starých gard. A k jeho volebnímu
obvodu „pasuje“ i další jeho koníček
– myslivost.

Pavel Karpíšek spojil s tímto re−
gionem celý dosavadní život, což
mu dává v senátních volbách znač−
nou výhodu, protože lidé chtějí, aby
je v parlamentu zastupoval někdo,
kdo s nimi ve volebním obvodu žije
a rozumí tomu, co je trápí. 

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

Vejprnice se během starostování 
Pavla Karpíška stále rozvíjejí.

Pavel Karpíšek, starosta, 
kandidát do Senátu

Celoživotní sportovec

Starosta Vejprnic nezná náš kraj jen z okénka auta.

Pavel Karpíšek: starosta, který zná
problémy občanů z první ruky
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Oslavy vzniku samostatného Čes ko −
slovenska mají v Plzni silnou tra −
dici. Desítky tisíc lidí využily v minu−
lých letech 28. října unikátní příle −
žitost podívat se do muzeí, galerií,
kulturních zařízení a historických
památek za symbolické vstup né 28
korun. Letos budou brány zajíma−
vých míst otevřeny po dva dny, 27.
a 28. října. Po celou dobu oslav bu−
de také v prostorách radnice mimo−
řádně zpřístupněn originál rukopisu
hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka
aneb Žádný hněv a žádná rvačka
z roku 1834 s textem písně Kde do−
mov můj. 

„Rukopis Tylovy hry Fidlovačka
s textem písně, která se později stala
českou národní hymnou, je jedineč−
nou plzeňskou archivní kulturní pa−
mátkou. Jsme hrdí na to, že máme
takový skvost v našem archivu.
Vystavovat jej můžeme jen výjimeč−
ně a oslavy výročí vzniku republiky
považujeme za obzvlášť vhodnou
příležitost,“ říká první náměstek pri−
mátora města Plzně Martin Baxa.

Jedním z center dění 28. října je
náměstí T. G. Masaryka. Letos popr−
vé ožije už dopoledne, kdy se stane
místem hudebně duchovního zasta−

vení s modlitbou díků
a proseb za naši vlast.
V podvečer se zde
pak bude tradičně ko−
nat vzpo mínkové set−
kání u Památníku T. G.
Ma sa ryka s násled−
ným lam piono vým
Průvo dem světel, kte−
rý pro jde ve slavnos−
tnějším uspořádání

trasou po Kla tovské třídě až na ná−
městí Republi ky, kde dojde ke spo−
lečnému zpěvu původní česko −

slovenské hymny. Závěr slavnost −
ního setkání bude patřit ohňostroji
v národních barvách.

Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé
hudební zážitky. Už v pátek 26. října
se v režii Plzeňského kraje na náměstí
Republiky uskuteční koncert Vojtěch
Dyk pro Plzeňský kraj. V neděli 28. říj−
na zazní v Novém divadle slavnostní
provedení nejznámější opery Bedři −
cha Smetany Libuše v novém nastu−
dování Divadla J. K. Tyla.

Sobotní večer bude v kulturním
domě Peklo patřit ojedinělému pro−
jektu pro více než 50 hudebníků.
Václava Marka a jeho Blue Star 
spojí s Plzeňskou filharmonií jazz
a swing. Společné koncer tní vy−

stoupení nese název Děkuji, bylo
to krásné!, hostem bude Petr
Rychlý v roli Karla Hašlera a prů−
vodcem Aleš Cibulka. 

Ansámbl Blue Star, který jeho ka−
pelník Václav Marek založil v roce
1999, patří v interpretaci tohoto sty−
lu k absolutní české špičce. Hudební
skladatel a přední aranžér Orchestru
R. A. Dvorského pan Václav Pokorný
(mj. autor šlágrů Chladné polibky,
Říkej mi to prosím potichoučku,
Šumění deště aj.) prohlásil, že kape−
lu Blue Star považuje za současné
Melody Boys a kapelníka Václava
Marka za novodobého R. A. Dvor −
ského. Inspirací pro velké koncertní
vystoupení byl Václavu Markovi kon−
cer t, který se odehrál v pražské
Lucerně v roce 1940 a kterým R. A.
Dvorský zahájil turné k desetiletému
výročí jeho Melody Boys. Václav
Marek nazval svůj projekt Děkuji, by−
lo to krásné, podle jedné z písní, kte−
ré R. A. Dvorského proslavily, a po−
prvé ho uskutečnil v roce 2013
s Filharmonií Hradec Králové. Kapela
Blue Star vystoupila i s Komorní fil−
harmonií Pardubice a nyní se v rám−
ci oslav republiky poprvé spojí
s Plzeňskou filharmonií.

Oslavy vzniku republiky vyvrcholí v národních barvách

Originál textu písně Kde domov můj
ze hry Fidlovačka

Blue Star
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Kádr indiánů posílí zvučné jméno
do obrany – americký obránce
Conor Allen. Osmadvacetiletý ro−
dák z Chicaga strávil téměř celou
svou kariéru v zámoří, sedm utká−
ní zaznamenal i v NHL za celek
New York Rangers. Nejvíce duelů
pak – 284 – odehrál V AHL. V nich
nastřílel dvaadvacet branek a při−
dal jednasedmdesát asistencí.
V sezóně 2016/17 s mužstvem
Grand Rapids Griffins dokráčel
až k zisku Calder Cupu spolu
s Tomášem Noskem, Marti nem
Frkem a Filipem Hronkem.

Letos na jaře již mohutný obránce
působil v Evropě, konkrétně v ně−
meckém Wolsburgu, kde v play−of
zaznamenal čtyři body v sedmi 

utkáních. Nyní se šikovný obránce
stěhuje na západ Čech.

„Američan Conor Allen je obrán−
ce, který většinu kariéry strávil
v AHL, což je soutěž vlastně výš, než
odkud jsme všechny, nebo 90% ci−
zinců, co prošli naším klubem, měli.
Máme o něm hodně informací, jdou
s ním velmi dobré reference. Všichni
ho chválili jak charakterově, tak ho−
kejově. Je to kluk, který nastupoval
proti těm nejlepším lajnám, proto i já
osobně věřím, že pro nás to bude do
zadních řad velká posila,” říká spor−
tovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

Na západ Čech míří velká posila
do obrany − Conor Allen!

Ze dvou na devatenáct milionů 
korun navýšila svůj základní ka −
pitál akciová společnost Obytná
zóna Sylván, jejímž 100 procen−
tním vlastníkem je město Plzeň.
Zvý šení základního kapitálu do−
sáhla společnost s téměř 50 za−
městnanci tím, že od města získa−
la do svého vlastnictví objekt na
Palackého náměstí, kde společ−
nost sídlí.  

Obytná zóna Sylván a.s. spra−
vuje městské domy, byty a neby−
tové prostory, stejně tak se stará
o objekt Nového divadla, volnoča−
sový komplex Aktivity Centrum
Krašovská a další majetek města. 

„Obytná zóna Sylván je naším
klíčovým partnerem v oblasti
správy a nakládání s bytovým fon−
dem a nejen jím. Stojí například za
projektem centra Krašovská, které
se bude dál rozvíjet. Předání akcií
je v podstatě administrativním
procesem, fakticky ale znamená,
že společnost získává objekt,
v němž může působit a realizovat
ekonomické záměry. Nemusí už
být v nájemních prostorách,“ při−
blížil primátor Martin Zrzavecký.

Sylván zvýšil
základní kapitál
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Koupil jsem byt od majitele, je−
hož zastupovala realitní kan −
celář. V inzerátu byla k bytu
uváděna sklepní kóje. Při první
prohlídce realitní makléř neměl
klíče, tak jsem ji neměl mož−
nost vidět. Později mě informo−
val, že sklepní kóje jsou v re−
konstrukci, stejně jako celý ba−
rák. Byt jsem koupil s tím, že na
smlouvě mám uvedené právo
k užívání sklepní kóje. Ani při
předání bytu mě makléř neuká−
zal prostory sklepů, protože ne−
měl klíče. Dohodli jsme se, že
se domluvím s SVJ. No, jaké 
bylo mé překvapení, když mi
předseda SVJ sdělil, že sklepní
kóje nejsou, žádný z bytů je ne−
má a ani není v plánu je vysta−
vět, jak mi tvrdil makléř. Mak −
léř samozřejmě teď tvrdí, že
jsem si měl u SVJ tyto skuteč−
nosti ověřit. Což je asi pravda,
ale i on má přeci povinnost mě
informovat o správném stavu
věcí. Navíc já měl snahu ten
sklep vidět, on ale vždy našel
nějakou výmluvu. Mám rezer−
vační smlouvu, kde je napsáno,
že součástí prodeje je kóje v re−
konstrukci, mám kupní smlou−
vu, kde je napsáno, že s bytem
kupuji i právo na užívání sklep−
ní kóje. Mohu se nějak bránit?
Děkuji za případné info V. K.

Dobrý den, pokud je tomu
tak, jak píšete, pak se beze −
sporu jedná o porušení smlou−
vy kupní ve smyslu vadného pl−
nění smlouvy, kdy prodávající
tvrdí skutečnosti a smluvně ji
stvrzuje, které se však nezaklá−
dají na pravdě. V takové situaci
můžete požadovat náhradu ma−
jetkové škody, která Vám tímto
jednáním byla způsobena, ve
formě přiměřené slevy z kupní
ceny. Je na posouzení znalce,
aby vyhodnotil výši škody, která
Vám zatajením neexistence skle−
pa byla způsobena. Dopo ru čuji
obrátit se na advokáta, který pro
pří padné vymáhání škody sepíše
občanskoprávní žalobu.
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Česká inspekce životního
prostředí (ČIŽP) provedla
vloni 15 864 kontrol, což
je o 19 méně než v roce
2016 (15 883) a uložila
2655 pravomocných po−
kut (o 100 méně než v ro−
ce 2016) v celkové výši
113 051 685 korun. Na
jednoho inspektora při−
padlo v roce 2017 v prů−
měru 40 kontrol, tedy
stejně jako loni. Nejvíce
pokut padlo za odpady
(897), což je několikaletý
trend. V Pl zeň ském kraji
provedli inspektoři 1667 kontrol
a uložili 291 pravomocných pokut
v celkové výši 12 595 479 korun.

Celková výše pokut klesla oproti
roku 2016 o zhruba 17 milionů ko−
run. „Při zhruba stejné intenzitě kon−
trol jako v roce 2016 nebylo zjištěno
tolik porušení zákona. Tato data po−
tvrzují trend rostoucí disciplíny
u větších podniků, zejména tedy
u zhruba 2 200 zařízení podléhají−
cích zákonu o integrované prevenci
a přísným evropským normám,“
řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska čini−
la vloni nejvyšší pokuta dva miliony
korun. Dostaly ji tři subjekty. Sprá −
va železniční dopravní cesty, s. p. za
kácení velkého množství dřevin bez
povolení podél tratí na území celé
republiky. Dále byla dvěma miliony
potrestána společnost KLIO, s.r.o.
za opakované vypouštění nedosta−
tečně předčištěných srážkových
vod z čistírny odpadních vod do
Zličínského potoka. Třetím subjek−
tem s touto výší sankce byla spo−
lečnost LAGRON s.r.o., která nespl−
nila opatření k nápravě – nezalesnila
deset hektarů holin vzniklých po
rozsáhlých těžbách u obcí Stebno
a Chvalov na Ústecku.  

Nejvyšší pokutu vyměřenou
Oblas t  ním inspektorátem Plzeň do−
stala společnost Válcovny trub 
Cho mutov, a. s. „Ve své provozovně
v Hrádku u Rokycan provozovala
elektrické obloukové pece v rozpo−
ru s povolením. Inspektoři zjistili 
ne těsnosti ve stěnách haly a úniky

kouře do volného
ovzduší,“ uvedla
Petra Horčicová,
ředitelka Oblast −
ního inspektorátu
ČIŽP Pl zeň. Dru −
hou nejvyšší po−
kutu, 480 tisíc ko−
run, dostala spo−
lečnost STF Plastic Recycling
CZ s.r.o. „Firma si v areálu bývalé 
ŠKODY Plzeň zřídila linku na zpraco−
vání plastového odpadu dovezeného
z Ně mecka. Šlo hlavně o PET lahve
a víčka. Tuto linku provozovala, aniž
by měla povolení Kraj ského úřadu
Plzeňského kraje. Navíc 1400 tun vý−
stupu z této linky bylo bez potřeb−
ných dokladů přepraveno zpátky do
SRN,“ řekla Horčicová. 

Inspektoři provedli také 600 kon−
trol podle zákona o obchodování
s ohroženými druhy rostlin a živoči−

chů (CITES), vedli 198
pokutových řízení a ulo−
žili pokuty ve výši 417
500 korun. Zabaveno
bylo 347 živých exem−
plářů ohrožených živo−
čichů a rostlin a 1245
neživých exemplářů
(výrobky). Při kontro−
lách vývozu a dovozu
exemplářů CITES in−
spektoři stále zazna −
menávají značný podíl

občanů vietnamské národnosti na
porušování zákonů. 

„V roce 2017 byl ve 44 % případů
zjištěn pachatel vietnamské národ−
nosti. Předloni to bylo dokonce
56 %. Nadále pokračovala spolu −
práce s celní správou a policií na zá−
važných případech nelegálního ob−
chodu se slonovinou, nosorožčími
rohy a tygřími kostmi. Inspektoři
ČIŽP také jako odborní konzultanti
asistovali u domovních prohlídek
prováděných orgány činnými v trest −
ním řízení,“ doplnil Geuss.

Nejčastěji dovážená asijská
medicína – mošus

Inspektoři Plzeňska nezaháleli,
vloni uskutečnili 1667 kontrol a uložili 291 pravo −

mocných pokut za více než 12,5 milionu korun
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1 099 000 Kč299 000 Kč  

Činžovní dům (2 677 m2), Náměstí Mikoláše
Alše, Mirotice, okr. Písek
Prodej domu (224 m2) na vl. pozemku s možností půdní
vestavby. V 1.NP dva byty a obchodní prostor (32 m2).
V 2.NP také dva byty.  V 1. PP dílna, sklepy a sklady. Na
pozemku je budova se sociálním zázemím a velká za −
hrada s chatou s vlastním č. e. IS – vytápění ústřední TP,
obecní vodovod, kanalizace, plyn, el. 230/400 V.  
Zajímavá investice. �� 734 319 301

2 990 000 Kč
1+1 (38 m2), ul. Guldenerova, 
Plzeň – Slovany
Prodej bytu v OV ve 4. patře cihl. domu. V bytě plasto−
vá okna, nová kuchyňská linka, v kuchyni plovoucí po−
dlaha. K bytu náleží sklep v suterénu domu. Byt je ve
velmi pěkném udržovaném stavu. Dům prošel kom−
pletní revitalizací. Velmi žádaná lokalita. Velmi dobrá 
investice či bydlení s nízkými náklady. 

� 734 319 301

1 550 000 Kč 
Rodinný dům (4 227 m2), Chotiná, 
okr. Plzeň−sever
Prodej RD s garáží a podsklepením. IS: obecní vodo−
vod, elektřina 220/380 V, 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
4+1/L  (88 m2), ul. Komenského, 
Horní Bříza, okr. Plzeň – Sever
Prodej bytu v DV s okamžitým převodem do OV ve
3. patře panel. domu. Byt je v původním, udržovaném
stavu. V r. 2017 nové stoupací vedení, radiátory,
vchod, výtah a kamerový systém včetně zvonků.
Anuita cca 20.000,−. V okolí veškerá občanská 
vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301 

1 990 000 Kč

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

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

Chata 2+kk/B (40 m2), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu s omítnu−
tím s balkonem a zádveřím. Chata je částečně pod−
sklepena. Objekt se nachází cca 50 m od vody – ne−
hrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380 V, topení: lokál−
ní tuhá paliva, WC, studna cca 150 m od chaty.
Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

699 000 Kč  
Pozemek (5 196 m2), Mokrouše
Prodej pozemku vedeného v územním plánu jako
Rezerva 1 – obytná smíšená venkovská zástavba..
Přístup k pozemku je po zpevněné obecní komu −
nikaci. Veškeré IS 50 metrů od pozemku. Zajímavá
investice. 
Pěkná lokalita! �� 734 319 302

1 099 000 Kč 
Chata 1+kk (55 m2), Čerňovice  
Prodej pěkné dřevěné chaty v okr. Plzeň−sever. Chata
je jednopodlažní s verandou. IS: el. 220/380 V, 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

GGGD

Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb
Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na
vlast. pozemku s koupelnou, WC a půdními prostory
s dalším pokojem. IS. el. 230/400V, voda z vlastní stud−
ny, topení – ak. kamna + lokální na TP, septik. Do stup −
nost ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci. 
Doporučujeme.  � 734 319 301 
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Město Plzeň se stane stopro −
centním vlastníkem společnosti
DOMINIK CENTRUM s.r.o. s účin−
ností od 1. ledna 2019. Zastu −
pitelé schválili úplatný převod pě−
tinového podílu Ivana Jáchima na
město. Rada města Plzně nyní
schválila uzavření nájemní smlou−
vy objektu Měšťanské besedy
a smlouvu o zajišťování kulturních
služeb v objektu mezi městem
Plzní a společností DOMINIK
CENTRUM  do konce roku 2029.

„Provoz Besedy bude od nové−
ho roku zajištěn formou in−house
zadání městské společnosti, což
znamená, že odpadne povinnost
vypisovat tendr na provozovatele
a bude zajištěna kontinuita provo−
zování objektu i dramaturgické
koncepce kulturních akcí pro ve−
řejnost, která se těší velké a dlou −
hodobé spokojenosti návštěvníků
Měšťanské besedy,“ vysvětlil první
náměstek primátora Martin Baxa.

Nově Rada města Plzně bude
poskytovat souhlas k uzavření
smlouvy s podnájemcem – pro−
vozovatelem Kavárny Beseda
a poskytovatelem cateringových
služeb. V této souvislosti vzala
Rada města Plzně na svém jedná−
ní též na vědomí návrh jednatele
společnosti DOMINIK CENTRUM
na postup při výběru podná −
jemce, jenž bude zajišťovat tyto
služby. Komisi pro výběr podná−
jemce bude jmenovat jednatel
společnosti DOMINIK CENTRUM
po předchozí konzultaci s vede−
ním města.

Měšťanská beseda, disponující
12 sály a prostory venkovní za−
hrady s maximální kapacitou ko−
lem tisíce osob, je jedním z nej−
významnějších kulturních zařízení
ve vlastnictví města Plzeň, je ve
vynikajícím technickém stavu a je
strategicky umístěna v centrální
části města. 

„Vzhledem k technickému sta−
vu a aktuálnímu rozsahu lokální
kulturní infrastruktury neexistuje
na území města obdobný objekt
s takovýmto spektrem nabídky
prostor i služeb pro každodenní
kulturní aktivity,“ doplnil Mar tin
Baxa. Kulturní akce v Měšťanské
besedě loni navštívilo okolo 80 ti−
síc diváků, celková návštěvnost
na všech akcích činila přes sto ti−
síc osob.

Spolek Kollárka jinak z.s., jenž tvoří
zástupci obyvatel plzeňské Kollá −
rovy ulice, nyní vytvořil novou pří−
ručku Design Manuál Kollárka. Ta
popisuje principy a pravidla, jejichž
dodržováním lze docílit kvalitního
a přívětivého vzhledu dotčené loka−
lity. Dokument stanovuje podmínky
pro řešení veřejného prostoru celé
ulice, včetně prvků na objektech,
které se do něho promítají. Týká
se především vzhle du a označení
provozoven a restauračních před−
zahrádek.  

„Design Manuál Kollárka řeší zá−
kladní prvky určující vzhled ulice, ja−
kými jsou vývěsní štíty, reklamní
plochy, restaurační předzahrádky.
Cílem je shrnout principy a pravidla
pro vytvoření vizuálně i uživatelsky
atraktivní ulice, jež je součástí širší−
ho centra města. Návrh dokumentu
zpracoval kolektiv architektů a urba−
nistů sdružených ve studiu place−
makers.cz. Příručka vznikla jako ná−

vod s příklady dobré praxe pro
jednotlivé živnostníky či majitele ne−
movitostí při řešení úprav parterů
domů, výkladců či reklamních sdě−
lení,“ vysvětlil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář a doplnil:
„Oceňujeme především snahu ob−
čanů o kultivování veřejného prosto−
ru Kollárky. Úspěšným projektem
místních obyvatel je zcela určitě
dřevěná platforma, která slouží k od−
počinku, příležitostným kulturním
akcím a především k sousedským
setkáním.“

Specifikem Kollárovy ulice je to,
že v celé její délce převažují kance−
lářské a servisní služby, které mají
zpravidla méně aktivní par ter.
Analýza také potvrdila vyšší zastou−
pení barů, hospod a kulturních zaří−
zení. V dané lokalitě je také větší
množství provozoven zaměřených
na prodej výpočetní techniky, řeme−
slných a stavebních technologií a
také poměrně vysoké procento rizi−

kových provozů – heren a zastavá−
ren. Zajímavostí je i větší množství
obchodů s dárkovým a party zbo−
žím, což může korespondovat s vní−
maným charakterem ulice jako
místní kulturně−zábavné lokality.

Manuál obsahuje návod k označe−
ní provozovny, daného umístění, ba−
revnost, osvětlení, pravidla pro výstr−
če, polepy výkladců a oken a pravidla
pro restaurační předzahrádky.

Spolek Kollárka jinak, z.s. vznikl
v roce 2015. Snaží se občanskými
aktivitami pozitivně působit na kul −
tivování veřejného prostoru v loka −
litě Kollárovy ulice a přilehlém okolí.
Členové se aktivně podíleli na reali−
zaci grantů v rámci otevřené výzvy
Pěstuj Prostor a TUTO město, v je−
jichž rámci byly realizovány na −
příklad setkání s obyvateli a podni−
kateli na téma rozvoje lokality, vý−
stava historie života v Kollárově uli−
ce a v roce 2017 realizace dřevěné
platformy. 

Kollárova ulice má design manuál

Doslova akční premiéru má za se−
bou Rada seniorů města Plzně, kte−
rá sídlí v pěkných prostorách první−
ho patra na Americké ulici. Podle le−
tošního plánu činnosti odstartovala
aktivita rady příjemným odpoledním
posezením s ukázkami gastrono−
mie. Celou organizaci vzali na svá
bedra předseda rady Stanislav Tyšer
a jeho zástupce Petr Kastner, kteří
se postarali o vše, co s takovou akcí
souvisí. Výzdoba a prostření stolů,
nákup potravin, uvaření pokrmů

i servírování. A protože mezi hosty
byly především dámy, určitě ocenily
výkony pánského dua.

Neuvěřitelná péče – od přípitku
přes předkrm, dva hlavní chody
a dezert s kávou, to vše bylo dopro−
vázeno slovy pana předsedy o pů−
vodu jídla, zdravé výživě a podo−
bných zajímavostech. Už teď plánu−
je vedení Rady seniorů města Plzně
další obdobné akce, na které jsou
všichni samozřejmě zváni.

Odpolední gastronomická párty
seniorů se vydařila! Smlouva 

s DOMINIK CENTRUM
na do roku 2029
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O prvním srpnovém víkendu se ve
Svojšíně na Tachovsku uskuteční
již sedmý ročník zámeckých za−
hradních slavností. Celodenní so−
botní program v zámku a jeho oko−
lí se ponese i tentokrát v duchu
baroka.

Součástí budou ukázky tanců,
šermu a zbraní, dobová hudba, ba−
rokní kuchyně či ukázky sokolnictví,

výtvarné dílny, loutkové divadlo, ale
také třeba soutěž o nejchutnější
marmeládu, džem či povidla. Večer
vystoupí plzeňská bluegrassová
skupina COP. Slavnosti jsou tradičně
oživeny bohatými květinovými insta−
lacemi. Slavnostní program bude
zavr šen nedělním koncertem Lenky
Filipové v místním kostele sv. Petra
a Pavla.

Zahradní slavnosti aneb
Květy baroka ve Svojšíně

Bezmála dva tisíce lidí se v Plzeň −
ském kraji celý minulý měsíc zú−
častnily charitativní akce Každý
krok pomáhá. Rozhodovaly o tom,
které tři organizace z kraje si rozdělí
celkem 60 000 Kč. Nejvyšší částku,
30 000 Kč, nakonec získalo Dět ské
cent rum Plzeň. Jeho šes tisethlavý
tým chodců, cyklistů a plav−
ců symbolicky dvakrát 
obešel Ze mě  kouli, když si
spo lečně připsal celkem
131 282 929 kroků.

„Díky penězům z akce
Každý krok pomáhá nakou−
píme kočárek pro hendi −
kepované děti,“ řekla při pře−
bírání symbolického šeku
z rukou ředitele plzeňské po−
bočky Oborové zdravotní
po jišťovny Lu káše Zicha
Len ka Hajžmanová z Dět −
ské ho centra Plzeň.

Druhý nejsilnější výsledek
zaznamenal tým Ústavu pé−
če o seniory Třemošná, je−
hož posláním je poskytovat
lidem, kteří již dále nemohou
žít ve svém přirozeném pro−
středí, bezpečné a podnětné pro −
středí. Odnesl si tak 20 000 Kč.
Třetí, s odměnou 10 000 Kč, skonči−
lo Mezige nerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, které již 19 let na−
bízí sociální, vzdělávací, spole −
čenské, kulturní a zájmové aktivity
pro seniory, rodiny s dětmi a širokou
veřejnost.

O rozdělení financí jednotlivým
orga nizacím z Plzeňského kraje se
rozhodovalo celý minulý měsíc

v rámci akce Každý krok pomáhá.
A zapojilo se do ní bezmála dva tisí−
ce lidí. Ti chodili, jezdili na kole nebo
plavali pro svou charitu a pravidelně
zapisovali, kolik kroků ušli, kolik 
kilometrů najeli na kole nebo upla −
vali. Zapisovali si, co udělali pro svo−
je zdraví.

„Pokud bychom sečetli všechny
účastníky tohoto kola akce Každý
krok pomáhá, pak by společně ušli
254 tisíc kilometrů, na což potře −
bovali přesně 362 581 378 kroků,“
říká Aneta Prokšová, obchodní ře −
ditelka Oborové zdravotní pojišťovny.
„Takže by společně s rezervou šest−
krát obešli Zeměkouli, nebo by
z Plzně 317 krát došli na Meziná −
rodní vesmírnou stanici a zpátky,“
dodává Prokšová.

Dětskému centru přispělo 
600 lidí částkou 30 000 korun

Ve Fakultní nemocnici Plzeň byl
hospitalizován mladý nevidomý
pacient, který měl s sebou svého
„parťáka“ – vodícího psa s krás−
ným jménem Pele. Pro pana Jana
byl první rok slepoty nejtěžší, nevi−
dí již 5 let. Tříletý černý labrador−
ský retrívr Pele prodělal  speciální
18 měsíční výcvik a s Janem  spo−
lečně sdílí radosti i starosti života
od března loňského roku. 

Jan byl hospitalizován 8 červen−
cových dnů. Pele  se naučil, kde je
nemocniční koupelna a kde toaleta,
aby pána zavedl, kam potřeboval.
Svého pána kontroloval i v noci, zda
dýchá. Čumákem strkal do spícího

Jana  a ten mu musel odpovědět ne−
bo jej pohladil.  Pan Jan získal svého
psa od Nadačního fondu  Mathilda a
jsou nerozluční kamarádi. Černého
chlupáče si oblíbili nejen pacienti,
ale i zaměstnanci, zájem o venčení
psího kamaráda byl obrovský.

Pacient se smyslovým nebo těles−
ným postižením, který využívá psa
se speciálním výcvikem, má právo s
ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav na doprovod a přítomnost psa u
sebe ve zdravotnickém zařízení. Pes
má v doprovodu svého pána umož−
něn vstup do všech veřejně přístup−
ným míst v nemocnici . Psovi je za−
jištěna tzv. životní pohoda zvířete.
Životní pohoda zvířete je dána
schopností zvířete vyhnout se strá−
dání a uchovat si tělesnou zdatnost.
Obojek, vodítko, stravu a ostatní po−
můcky (misky, sáčky na exkremen−
ty, apod.) si zajišťuje vlastními pro−
středky strana pacienta.

Psí parťák Pele zpestřil nemocniční stonání
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Letos se uskuteční už 10. ročník
Bystřické traktoriády v Bystřici nad
Úhlavou. Traktoriáda proběhne
v sobotu 18. srpna  od 10:00 hodin,
kdy odstartuje první kolo závodu.
Druhé kolo je pak naplánováno na
14. hodinu. 

„Závodit se bude v sedmi katego−
riích traktorů a dvou doplňkových
závodech v tahu a sprintu. Bojovat
o vavříny budou i ženy ve všech ka−
tegoriích. V areálu traktoriády bude
souběžně probíhat i výstava země−
dělských strojů, a to jak součas−

ných, tak historických. Pro děti bude
připraven dětský koutek se skáka−
cím hradem. V přestávce vystoupí
skupina historického šermu Samo −
táři. Po celý den je připraveno samo−
zřejmě i  občerstvení,“ sdělil Vladi −
mír Kezman z organizačního týmu.

Parkování pro diváky je zajištěno
zdarma přibližně 200metrů od areálu
traktoriády. K letošnímu kulatému
výročí traktoriády bude večer probí−
hat koncer t kapely Kabát revival
Plzeň s ohnivou show skupiny histo−
rického šermu Samotáři. 

Bystřická traktoriáda nabídne
adrenalin i zábavu 
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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.



13Plzeňský rozhled  8/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největ−
ší zisk je nutné odhadnout správné
období. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce
stoupla cena zlata o 9 % a jde tak

o největší zisk od roku 2011. Navíc
letos by omezování měnové politiky
mělo pokračovat a tak se cena zlata
bude držet na stále vysoké úrovni“
informoval manažer Zlaté Investiční
Banky, kde vývoj ceny zlata pravidel−
ně sledují pro své zákazníky. Na −
příklad v prvním týdnu roku 2018 si
zlato připsalo víc než 2% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří vy−
kupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Inves −
tiční Bance Vaše zlato, ale i stříbro
ohodnotí příjemní profesionálové
zcela zdarma. Výkupní cena tu
odpo vídá aktuálnímu stavu podle
světové burzy.

Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částečně

poškozené a zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto jsem nepočítala
s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Investiční Banky, kde

zlato zvážili a určili ryzost.
Cena se vyšplhala na sko−
ro 14 tisíc. „Část použiji na
koupi dárků pro své první
vnoučátko a zbytek bude
příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné
prostředí s milým personá−
lem, který vám díky osob−

nímu přístupu poradí nejlepší mož−
nost zhodnocení vašich cenností.
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

Férovou cenu za nepoužívané zlato vám
vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

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

CENA ZLATA NA VRCHOLU

Ceny pronájmů bytů v Plzeňském
kraji jsou pod celorepublikovým
průměrem, a to dokonce i v samo−
tné Plzni. Jeden metr v nejmenších
bytech 1kk stojí na měsíc 195 Kč,
o 27 korun méně, než je celore −
publikový průměr.

Metr v nejmenším bytě v Plzni−
městě vychází na 210 Kč za měsíc.
Levnější než v celé republice jsou
i větší byty 2kk až 4kk a také pronáj−
my domů. Vyplývá to z aktuálních
údajů realitního por tálu Sreality.cz
provazovaného českou internetovou
jedničkou Seznam.cz.

Největší zájem z celého regionu
mají lidé o menší byty s dispozicemi
1kk a 2kk přímo v Plzni. Průměrná

velikost pronajímaného bytu 1kk
v Plzni−městě je 32 metrů, přičemž
průměr v celém regionu je 37 metrů.
Nejlevněji z celého regionu vyjdou
byty 1kk v Tachově, kde m2 stojí 
155 Kč měsíčně. 

Nejdražší nájmy v celé republice
jsou tradičně v Praze, kde se u nej−
častěji pronajímaných bytů velikosti
2kk pohybují kolem 300 Kč za m2,
přičemž úplně nejdražší jsou na
Praze 1, kde vyjde m2 měsíčního
pronájmu bytu 2kk i na více než
400 Kč. Naopak nejlevnější nájmy
v celé republice jsou u nejžáda −
nějších bytů 2kk v severomoravské
Karviné, kde metr stojí 92 Kč 
měsíčně.  

Nejlevnější nájmy bytů z Plzeňského
kraje jsou v Tachově

Plzeňský kraj Průměr ČR
Cena Průměrná Cena Průměrná

pronájmu (v Kč) rozloha (m2) pronájmu (v Kč) rozloha (m2)

1kk 7 400 37 7 529 34
2kk 9 655 61 10 098 58
3kk 10 416 76 13 025 78
4kk 13 250 97 18 405 99
Domy 18 000 314 25 099 214

Zdroj: Sreality.cz
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Mistryní světa juniorek v Cross
triatlonu se dnes v dánském
městě Fyn stala Češka Pavlína
Vargová. Devatenáctiletá závod −

nice Triatlonové akademie Plzeň
dokončila plaveckou část na
druhém místě, hned v úvodu vel−
mi technické cyklistické části na
horském kole se dostala do ve−
dení, a to už v závěrečném běhu
s brodem, ostrými stoupáními
s lany i úsekem po pláži nepusti−
la. Titul mistryně světa juniorek
v Cross triatlonu vybojovala pl−
zeňská závodnice Pavlína Vargo −
vá s náskokem 46 sekund před
Nizozemkou Van Anrooij a 1:44
minuty před třetí Italkou Menditto.

Skvělý úspěch
českého triatlonu!

Arnika letos počtvrté rozdala Od −
padové Oskary obcím Plzeň ského
kraje, které produkují nejméně
směsných odpadů. První místa
obsadilo město Sytno s 54 kg na
osobu a rok, v Dýšině obyvatelé
do černých popelnic vyhodí v prů−
měru 79,5 kg a v Kdyni 90 kg.
Nízké produkce směsných odpadů
obce dosahují díky efektivnímu
nastavení odpadového hospo −
dářství, podmínek pro třídění
včetně bioodpadu a především
motivací obyvatel.

Díky velmi dobrým výsledkům le−
tos odborná porota ocenila Ne −
zvěstice také jako dobrý příklad
z praxe, kterým se mohou zástupci
ostatních obcí a měst inspirovat při
řešení odpadového hospodářství
svého města. Obec zajišťuje třídění
plastů pomocí pytlů, do barevných
kontejnerů lidé třídí papír, sklo, kovy,

drobný elektroodpad, textil a použité
rostlinné oleje. K odkládání směs−
ných odpadů a plastů od chatařů
z více než stovky rekreačních objek−

tů obec využívá betonových skříní.
Díky tomu kolem Nezvěstic nejsou
žádné černé skládky, obec ušetří za
jejich likvidaci i provoz sběrného

dvora. Více informací na: http://
arnika.org/obec−nezvestice 

„Největším problémem v oblasti
nakládání s odpady v České republi−
ce je vysoká produkce směsného
odpadu. Protože velké množství
směsného odpadu končí v popelni−
cích, neplníme požadavky evropské
legislativy. Odpadový oskar ukazuje
starostům a veřejnosti, že dosáhnout
cílů oběhového hospodářství je mož−
né a co všechno pro to mohou udě−
lat,“ říká Milan Havel, odborník na
systémy odpadového hospodářství.

Organizátoři pro kvalifikaci do
soutěže zvolili limit ve výši 150 kg
vyhozeného směsného odpadu na
osobu a rok. Jedná se o hodnotu,
které se daří dosahovat ve vedlej−
ších státech, jako je Německo nebo
Rakousko. V České republice je
ovšem průměrná produkce směs−
ného odpadu asi o třetinu vyšší.

Odpadové Oskary zamířily do Plzeňského kraje

Tak jsem konečně tady a vo−
zím turisty ze Želené Rudy na
Černé jezero a zpátky. Jme −
nuji se Šumavláček a město
Železnou Rudu jsem stál 5 mi −
lionů korun. Nakonec bylo už
na čase, abych jezdil. Můj ka−
marád v bavorské části Šu −
mavy jezdí k Malému Javor −
ské mu jezeru už řadu let bez
nějakého omezení. 
Já to mám mnohem složitější,
protože ochranáři české Šuma −
vy o mně nechtěli ani slyšet.
Nakonec se městu Železná
Ruda podařilo mě pustit na

Šumavu, ovšem s jis−
tým omezením. Mám
povoleno za den jez−

dit pouze třikrát až čtyřikrát na
Černé jezero. I když jsem skrz
na skrz ekolog, jezdím totiž na
plyn a splňuji všechny emisní
normy, víc nemohu vyjet. Ochr a −
náři jsou neoblomní. Snad ve−
řejný zájem zlomí ochranáře
přírody a vyjdou vstříc zájmu tu−
ristů o šumavské skvosty, kte−
rým Černé jezero rozhodně je.
Vozím vozíčkáře – tedy kamará−
dy, kteří jsou odkázáni také na
kolečka zdarma…
Jak jsem měl z první slavnostní
jízdy radost, mám nyní trochu
smutku. Nemohu totiž všechny

zájemce o jízdu uspokojit. Míst
v mém vláčku je 60 a to je málo.
Více jízd během dne si nemohu
dovolit. Tak si někdy myslím,
pro koho je vlastně Šumava se
svoji přírodou. Pro lidi, kteří
sem přijedou nebo jen pro
ochranáře, kteří zde jednou
chrání tetřeva, velkou benevo−
lenci mají ke kůrovci, pak ně−
kde objeví rostlinu či květinu
a je šlus. Ale jsem optimista
a věřím, že se postupem času
poměry změní a Šumava se
nám bude postupně otevírat.
Tak jako na bavorské části Šu −
mavy. Bohužel, u nás v Česku
všechno dlouho trvá. 

Váš Šumavláček 

Pro malé i velké návštěvníky Šumavy
jsem jedničkou
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Střípky 
z Plzně
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Rada města Plzně žádá o dotaci
ministerstvo vnitra – Generální
ředitelství Hasičského záchran−
ného sboru na přístavbu a rekon−
strukci hasičské zbrojnice Skvr −
ňany pro rok 2019 v maximální
výši 4,5 milionu korun.  

„Dlouhodobým působením
jednotky SDH Skvrňany se výraz−
ně navýšil stav mobilní a pomoc−
né techniky a dalších věcných
prostředků. Stávající prostory již
nejsou dostatečné, dochází
k pře těžování stavebních kon−
strukcí, což dále snižuje ži −
votnost budovy. Realizací dané
přístavby bude vytvořeno od −
povídající prostředí pro řádnou
údržbu vozového a strojního 
parku,“ řekl primátor města
Martin Zrzavecký.

Městský obvod Plzeň 3 má
v rámci plánu investic pro roky
2019 – 2021 připravenou sta−
vební akci Přístavba a rekons −
trukce hasičské zbrojnice Skvr −
ňany s odhadovanými náklady
24,5 milionu korun. Realizace by
byla rozdělena na dvě části. 

„Náklady na první etapu, na
niž jsou žádány dotační prostřed−
ky z ministerstva vnitra, jsou vy−
čísleny na 13,3 milionu korun.
Finance by byly použity na rozší−
ření hasičské zbrojnice o přibliž−
ně jednu třetinu stávajícího po−
zemku, jež by zahrnovala pří −
stavbu garáže, dílny a čistící
míst nosti,“ vysvětlil ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.

Žádost o dotaci může do −
sáhnout až 50 procent nákladů
akce v běžném roce, maximálně
však 4,5 milionu korun. V přípa−
dě získání dotace je městský 
obvod Plzeň 3 připraven akci
spolufinancovat nad rámec po−
skytnuté dotace ze svého rozpo−
čtu ve výši 8,8 milionu korun.
Žádost o finanční podporu musí
být podána do 30. června 2018.

Peníze na přístavbu 
a rekonstrukci 

hasičské zbrojnice
Skvrňany

Studentský Racing Team Pilsen,
složený ze zástupců všech tří tech−
nických fakult Západočeské univer−
zity v Plzni, představil veřej nos ti
a partnerům nový model student−
ské formule s označením UWB05.
S novým závodním vozidlem chtějí
navázat na dosavadní úspěchy
v prestižní mezinárodní soutěži stu−
dentských týmů Formu la Student.

„Hlavním cílem pro tento rok bylo
navrhnout spolehlivý vůz a vylepšit
jeho jízdní dynamiku. I z tohoto dů−
vodu jsme na voze UWB05 pře −
pracovali aerodynamiku vozu, která
zahrnuje například systém DRS
(drag reduction system) na předním
i zadním křídle,“ vysvětluje kapitán
studentského týmu Martin Mrázek,
který dnes v budově výzkumného
centra NTIS Fakulty aplikovaných
věd se svými týmovými kolegy
před stavil po roční přípravě nové
vozidlo UWB05. 

Vůz je poháněn motorem Yamaha
R6 se čtyřstupňovou převodovkou,
která umožňuje lepší využití výkono−
vých charakteristik motoru. Studenti
dále přepracovali sání a palivový
systém motoru, který je vybaven
druhou sadou vstřikovačů paliva.
„Tyto změny přinesly zvýšení točivé−

ho momentu a současně snížení
spotřeby. Na voze jsme použili nová
magneziová kola R10, čímž jsme
snížili hmotnost rotačních hmot o tři
kilogramy,“ po pisuje vylepšení Mar −
tin Mrázek. Moder nizací prošel i sys−
tém uložení kol a diferenciálu. Díky

použití menších ložisek se podařilo
zredukovat hmotnost těchto systémů
o více než 30 procent. 

Studenti zahájí závodní sezónu
v první polovině července závodem
Formula Student Italy na okruhu

Ricardo Palleti ve městě Varano de
Melegari, kde budou chtít v konku−
renci 90 týmů obhájit svoje loňské
čtvrté místo. Začátkem srpna se pak
studenti z Racing Team Pilsen zú−
častní závodu Formula Student
Czech v Mostu, kde se v minulé se−

zóně umístili na sedmé příčce.
Posledním závodem letošní sezóny
bude Formula Student Ger ma ny na
okru hu Hocken hei m ring, kterého se
zúčastní přes 110 týmů tvořených ví−
ce než 2000 studenty z celého světa.

Studenti ZČU představili pátou 
generaci Formule Student
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Jít ve stopách Jana Husa na jeho
poslední cestě z Čech do německé
Kostnice a vyčistit si hlavu při pěší
túře napříč liduprázdnou, avšak
malebnou krajinou severního Pl −
zeňska a Tachovska. To již brzy bu−
dou moci všichni nadšení poutníci.
V těchto měsících totiž probíhá vý−
běr vhodné trasy poutní cesty Jana
Husa napříč Plzeňským krajem
z hradu Krakovec do německého
příhraničního městečka Bärnau.  

Návštěvu Bärnau Jan Hus barvitě
popsal ve svých listech z Kostnice.
Jeho přechozí cestu českým venko−
vem však lze podle odborníků re−
konstruovat pouze podle drobných
odkazů v novějších historických
zdrojích, sídel Husových stoupen−
ců, kteří mu byli ochotni poskyt−
nout zázemí, či tras středověkých
obchod ních cest, kudy se ubírala
většina tehdejších cestovatelů.
Tradičně se uvádí, že se Jan Hus do
Kostnice vydal z hradu Krakovec
v okresu Rakovník, kde mistr údaj−
ně pobýval a prožil své poslední
dny v Čechách. Dále jsou zmiňo vá −

na města jako Kralo vice, Manětín,
Nečtiny, Bezdružice a Tachov.   

Právě je má propojit nová poutní
cesta, kterou se snaží ustanovit
Regionální rozvojová agentura Pl −
zeňského kraje za podpory Odboru
kultury, památkové péče a cestovní−
ho ruchu Plzeňského kraje. Vychází
z úspěšných aktivit Spole čenství
měst s husitskou minulostí a tradicí
(www.husitskamesta.net). Přede −

vším však navazuje na obdivuhod−
nou iniciativu skupiny přátel, kteří již
několikrát v minulosti kroky Jana
Husa následovali, a to dokonce odě−
ni historickými kostýmy. V jubilej−

ním roce 2015 pak skutečně
došli z Krakovce až do Kost −
nice, což jim trvalo více jak
tři týdny (více informací viz
www.husovapout.cz ).  

Pouť z Krakovce na česko−
německou hranici by mělo být
možné zrealizovat v průběhu

jednoho týdne, což odpovídá i histo−
rickým podmínkám cestování v době
Jana Husa. Zvažuje se však i mož−
nost trasu protáhnout až do místa
Husova hlavního působení, tedy do

Prahy. Následovat kroky této vý−
znamné osobnost světového věhlasu
tak bude nejen silný spirituální záži−
tek, ale také nemalý fyzický výkon. 

Velkým plusem této cesty je mož−
nost navázat na značení takzvané
„Zlaté cesty“ (Goldene Strasse),
která vede z českých hranic až
do Norimberku. Odtud až do samo−
tné Kostnice u hranic se Švý car −
skem je pak možné využít nej −
významnější evropskou poutní síť,
a to Svatojakubskou cestu.

Putování Plzeňským krajem ve stopách Jana Husa
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Celkové předpokládané náklady na
projekt Plzeň – Asistent prevence
kriminality 2018 – 2020 činí 2,4
milionu korun, celková dotace pak
1,5 milionu korun, podíl města
představuje 858 tisíc korun. Do −
tace je rozdělena do jednotlivých
let ve výši 532 tisíc korun na rok.  

„Město Plzeň velmi dbá na pre−
venci kriminality, chceme být bez−
pečným městem, proto jsme spusti−
li již v roce 2009 projekt nazvaný
Bezpečné město a navázali jsme
úzkou spolupráci s městskou i celo−
státní policií. Základním pilířem 
našeho projektu, abychom zajistili
bezpečnost občanů i návštěvníků, je
především prevence kriminality, kte−
rá svou činností přispívá zejména
k tomu, že se činnost policie dostává
do podvědomí lidí nejen jako složka
represivní, ale i jako složka, která se
věnuje široké veřejnosti a přispívá ke
zvyšování bezpečnosti. Zářným pří−
kladem úspěchu našeho projektu je
působení asistentů prevence krimi−
nality a práce domovníků na území

našeho města,“ připomněl primátor
města Martin Zrzavecký.

Celkové předpokládané náklady
na neinvestiční projekty prevence
kriminality města Plzně jsou vyčísle−
ny na 2,7 milionu korun, z toho cel−
ková přidělená dotace ministerstva
vnitra činí 1,8 milionu korun. 

„Potřebné prostředky na dofinan−
cování projektů ve výši 907 tisíc ko−
run jsou zabezpečeny ve schvále−
ném rozpočtu Odboru bezpečnosti,
prevence kriminality a krizového ří−
zení Magistrátu města Plzně na rok
2018 a ve schváleném výhledu roz−
počtu 2019 – 2020. Nejvyšší po−
skytnutá dotace je pro projekt asis−
tentů prevence kriminality, který za−
počal v roce 2014 a našemu městu
se velmi osvědčil. Pomohl například
zklidnit problémy v oblasti lokalit
Plac nebo blok ulic Plachého
a Korandova,“ vysvětlil ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.

Projekt Domovník – preventista
byl v Plzni poprvé realizován v roce
2015. Cílí na vytipované bytové 

domy v majetku města. Pozice do−
movníka – preventisty je klíčovou
v komunikaci mezi nájemníky, asis−
tenty prevence kriminality, Měst −
skou policií Plzeň a bytovým od −
borem magistrátu včetně správce
objektů, a to při řešení základních
otázek bezpečnosti, pořádku v do−
mě a v jeho bezprostředním okolí.
Nákla dy projektu jsou vyčísleny na
144 tisíc korun, z toho dotace činí
129 tisíc korun. Dotace je určena na
úhradu nákladů spojených s doho−
dami o pracovní činnosti, pro dva
domovníky na dobu 12 měsíců.

Informační kampaň na ochranu
měkkých cílů pro rok 2018 je plně
kryta z přidělené dotace ve výši
30 tisíc korun. Náklady na kampaň
I prevence může být legrace II. jsou
ve výši 108 tisíc korun, z toho dota−
ce činí 75 tisíc korun.

Město získalo i dotaci na investici
rozšíření kamerového systému
v sedmém městském obvodu
Radči ce na dva kamerové body, do−
tace činí 530 tisíc korun.

Plzeň získala dotaci na prevenci kriminality 

Dotaz čtenářky AZ:
Dobrý den, 
chci se zeptat, zda je možné
se nějak bránit proti jednání
úředníka, konkrétně jednání
úředníka orgánu sociálně práv−
ní ochrany dětí. Děkuji

Odpověï advokáta:
Vážená paní,
ač na to pracovníci správních

orgá nů někdy zapomínají, tak mají
mimo jiné zajišťovat potřeby
obča nů. Jednání před úřady je
správním řízením, které upravuje
zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, některá specifická správní ří−
zení jsou upravena zvláštním zá−
konem, základ je však stanoven
právě ve správním řádu. Není tedy
až tak rozhodující, o jaké správní
řízení se jedná, neboť obecné

principy jsou pro všechna správní
řízení stejná.

V případě, že jednání úředníka
považujete za nevhodné a nestan−
dardní, pak lze doporučit dva mož−
né postupy. Prvním je podání 
stížnosti na úřední osobu dle ust.
§ 175 správního řádu. Stížnost je
možné podávat proti nevhodné−
mu chování úřední osoby nebo
nevhod nému postupu správního
orgá  nu (za který úředník vystupu−
je), pokud zákon neposkytuje jiný
prostředek ochrany. Jiným pro−
středkem ochrany se myslí zejmé−
na to, když má účastník řízení prá−
vo podat odvolání proti rozhodnutí
správního orgánu, pak má před−
nost odvolání jako řádný opravný
prostředek, ve kterém je možné
popsat, v čem spatřujeme nevhod−
nost postupu a protizákonnost.
Stížnost se podává u správního
orgá nu, který dané řízení vede
a musí být vyřízena do 60 dnů od
doručení stížnosti správnímu orgá−
nu, v této lhůtě musí být dokonce
stěžovatel vyrozuměn. Mohlo by se
zdát, že je zbytečné stěžovat si
u úřadu, u něhož úředník pracuje,
o stížnosti však rozhoduje nadříze−

ný pracovník, takže by měla být za−
jištěna určitá profesionalita. Pokud
by byl stěžovatel nespokojen s vy−
řízením stížnosti, může požádat
nadřízený orgán, aby způsob vyří−
zení stížnosti přešetřil.

Další možností je navrhnout pod−
jatost úřední osoby dle ust. § 14
správního řádu. Podjatost nelze na−
vrhovat jen pro nevhodné chování
úředníka, ale pro podezření, že je ve
správním řízení angažován jinak,
než jen pracovně. Jedná se o přípa−
dy, kdy je podezření z podjatosti
úředníka z důvodu vztahu k účast −
níkům nebo jejich zástupcům nebo
k projednávané věci samotné.
Typickým příkladem je, když je více
účastníků a úředník by jednoho
z nich osobně znal, a z toho důvodu
rozhodnul v neprospěch ostatních,
nebo když má úředník na výsledku
správního řízení osobní zájem a vý−
sledek by proto mohl ovlivnit.

Z Vašeho dotazu není zřejmé,
v čem konkrétně spatřujete špatné
jednání úředníka, je tedy na Vás
a konkrétní situaci, který z uvede−
ných postupů je pro Vás vhodnější.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokát

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  a Mgr. Radka Chaloupky

Ve Sliemě na Maltě se představilo
pět českých reprezentantů na junior−
ském mistrovství Evropy v dálko−
vém plavání. Původně byly v plánu
šampionátu závody na tratích 5 km,
7.5 km, 10 km a ve štafetách. Nako −
nec se ale vzhledem k povětrnost −
ním podmínkám uskutečnily pouze
individuální závody a štafety se kvůli
vysokým vlnám neplavaly. Česká
výprava si z Malty odváží celkem
čtyři umístění ve druhé desítce. 

O šest individuálních sad medailí
usilovalo ve Sliemě celkem na dvě
stovky mladých dálkových plavců.
České barvy chyběly v nejkratších
pětikilometrových závodech, ale
hned čtveřice nastoupila do závodu
na 7.5 kilometrů a na nejdelší dese−
tikilometrovou trať v nejstarší kate−
gorii nastouipil jediný český zástup−
ce, závodník PLAVECKÉHO KLUBU
SLÁVIA VŠ PLZEŇ David Šebesta.

Všichni čeští reprezentanti se
v cíli až na jedinou výjimku objevili
na konci druhé desítky. David se na
10kilometrové trati statečně držel
ve velmi rychlém závodě od samé−
ho začátku 5 z 8 kol v hlavním balí−
ku. Mezičas na 5km za  55min byl
o více jak 2min rychlejší jak nej −
rych lejší plavci na trati 7,5km.
Závěrečným finišem s Britem J.
Sholesem, na kterého v posledním
kole stáhnul půl minuty a v závě−
rečném 100m sprintu ho dohmal,
vyhrál David a ve výsledkové listině
si zajistil 20. místo z 36 startujících
v  čase 1:57:34.65. Zlatá medaile
patří Francii, zasloužil se o ni Logan
Fontaine, který vyhrál MEJ od nej−
mladší kategorie až po nejstarší již
po šesté, a nikdy při své účasti ne−
našel přemožitele.

Na trati 7.5 km dopadly z české−
ho pohledu závody juniorek a junio−
rů velmi podobně. Klára Sýkorová
protla cílovou čáru jako osmnáctá a
jen o příčku za ní skončila Lucie
Zubalí ková. Vítězství získala pro
Rusko Veronika Nikulina. 18. pozice
dosáhl také Vojislav Štěrba a Jakub
Štem berk obsadil 21. místo. I na té−
to trati oslavovala nového mistra
Evropy Francie, když si pro zlato do−
plaval Jean−Baptiste Clusman.

„Byl to můj nejrychlejší závod
v ži votě, navíc zpestřený výskytem
medúz, které mi při tréninku požaha−
ly ruku,“ zhodnitl svůj výkon David. 

Mistrovství Evropy
proplaval David mezi

medůzami
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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.



Střípky 
z Plzně
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V Česku je ročně nahlášeno
průměrně 280 tisíc trestných
činů. S vyšší kriminalitou se
potýkají hlavně velká města.
Nejbezpečněji je na Vysočině.

„Nadprůměrnou míru krimi−
nality zaznamenáváme jen na
12,7 % území. Vysoká je hlav−
ně ve větších krajských metro−
polích. Jde zejména o Prahu,
Brno, Olomouc, České Budě −
jovice a Ostravu,“ uvádí Jana
Jíchová z Přírodovědecké fa−
kulty Univerzity Karlovy.

Mezi oblasti s nejvyšší mírou
kriminality patří i severozá −
padní Čechy a severní Morava,
dodává analytik Jiří Nemeškal:
„Na severozápadním okraji re−
publiky se jedná o téměř sou−
vislý pás zvýšené kriminality.
U Ostravska je to jinak. Kri −
minalita se koncentruje ve
městech, ale klidnější oblasti –
třeba východní a jihozápadní
okolí Frýdku−Místku – vykazují
podprůměrné hodnoty.“

Autoři analýzy na základě
statistik identifikovali ukaza −
tele, které jsou spojeny s vyšší
mírou kriminality. Patří k nim
mimo jiné vysoká koncentrace
obyvatel a jejich relativní ano−
nymita. V případě předměstí,
která obývají především lidé
s vyššími příjmy, denně dojíž−
dějící do center za prací, se
krimi nalita týká primárně movi−
tého majetku.

Na zvýšenou úroveň majet−
kové kriminality má vliv i vy −
soké zastoupení rekreačních
objektů, které bývají terčem
vloupání. Jde např. o Posázaví.
Nad průměrné hodnoty vykazu −
jí také turistické lokality v Kr −
konoších, na Šu mavě nebo
v Be skydech se sezónně vyso−
kým počtem lidí.

Školní budova venkovské jedno−
třídky v Jarově na Plzeňsku, která
je z počátku minulého století, usi−
luje o zápis na Ústřední seznam
kulturních památek. V současnosti
chce obec nevyužívaný objekt pře−
měnit na společenské a kulturní
centrum. 

Stavba se dochovala v auten −
tickém stavu včetně dispozice.
V interiéru se nachází celá řada pů−
vodních stavebních prvků a umě −
lecko−řemeslných detailů, jako na −
příklad dveře, okna a kování, dlažby
nebo krovová konstrukce. Dům, kte−
rý do roku 1959 sloužil školním
účelům, je v současnosti nepří −
stupný a neudržovaný. Návrh pro−
hlášení kulturní památkou schválila
Regionální komise Národního pa−
mátkového ústavu v Plzni.

Škola čp. 28 představuje po
archi tektonické stránce kvalitní 
doklad venkovské školní budovy
nachá zející se v exponované poloze
na návsi. Jádro obce je součástí

Vesnické památkové zóny Jarov.
Výstavba probíhala v letech 1904–
1906 podle plánů plzeňského stavi−
tele Antonína Müllera. Ve druhé

polovině minulého století proběhla
například výměna vstupních dveří
nebo úprava krovu.

Výstavba školních budov má his−
toricky zásadní význam a vědomě či

nevědomě jejich prostředí ovlivňuje
estetické cítění a psychologii obyva−
tel sídel. Školám byla v minulosti vě−
nována zvláštní pozornost a postup−

ně se staly nedílnou součástí ur ba −
nistických konceptů. Typologie
těchto objektů se výrazněji rozvíjela
v souvislosti s uzákoněním povinné
školní docházky v roce 1774.

Jarovská škola usiluje o památkovou ochranu

Přízemní budova školy z let 1904–1906 obdélného půdorysu je krytá valbovou
střechou.  Foto: Stanislav Koláček

Ke 130. výročí  Sboru dobrovol−
ných hasičů ve Svojšíně, který
připadá právě na letošní rok, při−
pravila místní radnice o pouti
sv. Petra a Pavla malou výstavu
fotografií, na kterou se můžete se
podívat do svojšínského zámku.
K vidění jsou jak fotografie ze živo−
ta dobrovolných hasičů v minulos−

ti, tak i ty, které vypovídají o čin−
nosti současné zásahové jednotky
SDH obce. Každý návštěvník si
může navíc odnést pamětní list. 

„Z dostupných pramenů víme, že
hasičský sbor byl ve Svojšíně zalo−
žen na svatodušní neděli 20. května
1888. Od té doby existuje nepřetržitě,
i když od svého založení pochopi −
telně prošel mnohými proměnami
a pohnutými dobami. Prvním Haupt −
mannem byl muž jménem Fürbas,

postupem času se v této
funkci vystřídalo mnoho
jmen. Sbor měl nejen ak−
tivní, ale i čestné členy –
většinou z dříve aktivně
sloužících, ale též z vý−

znamných osobností obce. Je zná−
mo, že v roce 1928, kdy slavil již 40
let své existence, měl zdejší sbor
přes 40 členů, a to nejen mužů. Jeho
krizové období přišlo ve válečných
letech, kdy sbor udrželo v činnosti
jen několik málo hasičů z řad němec−
kého obyvatelstva,“ sdělil místo−
starosta Svojšína Tomáš Petráň.

V poválečných letech na jejich
práci navázali již převážně čeští
obyvatelé. Zpočátku sbor ještě vy−

užíval původní techniku, ale postup−
ně byly pořizovány i modernější
prostředky – první zásahové vozid −
lo a motorové čerpadlo na vodu.
Zřejmě nejaktivnějšího období v po−
válečné historii zažívali svojšínští
hasiči v 70. letech minulého století,
kdy se účastnili i různých soutěží
s dobrými výsledky. 

„Jedním z nejvýznamnějších čle−
nů a pozdějším starostou sboru byl
pan Josef Němec, který již dnes
bohu žel není mezi námi. Také díky
jeho zásluhám dobrovolní hasiči ve
Svojšíně přetrvali dodnes a místní
obyvatelé si mohou v roce 2018 to−
to významné výročí připomenout,“
dodal T. Petráň. 

Výročí oslavili také výstavou v místním zámku

Kriminalita 
trápí hlavně velká 

města, 
Plzeňské také
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Měsíc slev
Od pátku 17. srpna do pátku 14. září
2018 jsme pro všechny, kteří zvažují vy−
tápět byt či rodinný dům panely z přírod−
ního kamene, připravili jedinečnou akci.
Při uzavření závazné objednávky dosta−
nou pokojový digitální termostat do kaž−
dé místnosti, ve které bude topný panel,
za symbolickou korunu. Současně s tím
také získají zdarma izolační fólii za každý
namontovaný topný panel na venkovní
zdi. Jedná se o vysoce kvalitní folii, kte−
rou nám dodává německá firma. Tato te−
pelná izolace, která se dává za panel na
zeď, zvyšuje účinnost vytápění. Sálavé
teplo z panelu neohřívá zeď, ale prostor
v místnosti. Je to opět nezanedbatelný
krok k úspoře finančních nákladů za to−
pení. Na častou otázku našich klientů,
zda nebude za folií zeď plesnivět, může−
me se stoprocentní jistotou odpovědět,
že nemusejí mít vůbec žádné obavy.

Speciální ekologická izolace „dýchá“ a
je odolná až do 750 °C. 
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Jinak s námi mohou
komunikovat po telefonu nebo e−mai−
lem. Po dobu měsíce slev jsme pro zá−
jemce, kteří nás navštíví v pátek, při−
pravili občerstvení včetně grilování.

Srdečně zveme každého, kdo uvažuje
nebo se už rozhodl pro topení z přírod−
ního kamene. 

Proč topení z přírodního 
kamene?
Protože je příjemné pro vaši peněžen−
ku. V porovnání s ostatními topnými
systémy (dřevo, plyn, uhlí) ušetříte 20
až 30% na nákladech. Někdy se setká−

váme s tím, že naše topení se přirovná−
vá k přímotopům. To je velký omyl.
Panely z přírodního kamene topí jako
kachlová kamna – jedná se o sálavé te−
plo. Zcela markantní rozdíl je v úspoře
elektrické energie. Oproti přímotopům
ušetříte při vytápění přírodním kame−
nem až 40% na nákladech za elektric−
kou energii. Navíc topení lze připojit na

20 hodinový nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této sazbě. Ideální
propojení našeho topení je s fotovoltai−
kou. Už jsme montovali naše topení do
několika rodinných domů, kde měli
fotovoltaické panely a zájemců přibývá.
Další předností je, že nemusíte platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.

Také vás nečeká výměna kotle, rozvodů
nebo radiátorů. Předpokládaná život−
nost panelů z přírodního kamene je cca
100 let. Záruka na naše topení je 14 let
a všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis.

Sálavé teplo je ideální 
pro lidský organismus
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu,
nevíří se prach ani žádné alergeny.
Teplotní rozdíl v místnosti mezi podla−
hou a stropem není větší než 2 až 3 °C.
Panely z přírodního kamene v sobě udr−
žují přirozenou vlhkost jako houba, kte−
rou v případě potřeby mohou předat
dále do místnosti. Proto nikdy neklesne
v místnosti vlhkost pod 52 až 58%.
Takové prostředí je vhodné při dýcha−
cích potížích, pro astmatiky, alergiky,
starší osoby i novorozence. Revmatici
si pochvalují úlevu při bolestech klou−
bů. Kámen sám o sobě pozitivně půso−
bí na náš organismus, aniž o tom víme.
Například odstraňuje bloky v těle, které

zabraňují toku životodárné energie, po−
siluje duševní rovnováhu a citovou vy−
váženost. Má příznivý vliv na psychiku.

Předem víte, kolik protopíte
Když nám zájemce o naše topení řekne
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, pórobetonu či jiného materiálu,

tak mu zdarma zpracujeme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů. 

Přijďte na grilovačku
V průběhu měsíce slev od 17.8. do
14.9. 2018 máte jedinečnou možnost
využít naší mimořádné nabídky – ter−
mostat za korunu a izolační folii (za
každý topný panel namontovaný na
venkovní zdi) zdarma při závazném
objednání. Navíc každý pátek v srpnu
17., 24., 31. a v září 7. a 14. bude pro
vás v naší firmě připraveno občer−
stvení včetně grilování.
Každému zájemci o topení z přírodní−
ho kamene se budeme individuálně
věnovat přímo v naší firmě eurotop in
ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobuso−
vého nádraží). Osobně jsme přítomni
každý pátek od 8:00 do 12:00 hod.
a od 13:00 do 16:00 hodin. V naší
vzorkové prodejně uvidíte řadu panelů
z přírodního kamene v různé velikosti,
tvaru i zabarvení.                           (re)

Měsíc slev od 17.8. do 14.9. ve firmě eurotop in Kdyně na Domažlicku

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Digitální termostat do každé místnosti
za korunu a izolační fólie zdarma

Výrobou a montáží topení z přírodního kamene se už téměř 15 let zabývá fir−
ma eurotop in ve Kdyni. Panely jsou vyrobeny z přírodního kamene a v nich
jsou uloženy topné kabely. Topení využívá vynikající schopnosti kamene
akumulovat teplo, které poté vyzařuje. Vytápění prostoru funguje na základě
dlouhovlnného záření.
Co nabízí kdyňská firma eurotop in zájemcům o topení z přírodního kamene,
nám řekli její majitelé Jiří Janoušek a Daniel Smolík.
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Výstava a doprovodná publikace,
které jsou aktuálně uváděny v Zá −
padočeské galerii v Plzni, výstavní
síň Masné krámy, pod názvem
Rok 1968 a výtvarné umění v Čes −
koslovensku, představují umělec−
ká díla a realizace, které vznikly
jako bezprostřední reakce na ná−
silné potlačení pražského jara voj−
sky Varšavské smlouvy a na ná−
sledné období, jímž zmítaly jak
snahy udržet otevřenou občanskou
společnost, tak vést ji k opětné
podřízenosti komunistické straně
a Sovětskému svazu. 

Vzniklá umělecká díla, která po−
znamenala invaze i smrt Jana Pala −
cha a Jana Zajíce a nastupující nor−
malizace, jsou zároveň vrcholnými
díly sumarizujícími všechnu intenzi−
tu umění šedesátých let i jedineč−
ným svědectvím pohnuté doby. 

Rok 1968 je rokem kulminace jak
tzv. obrodného procesu v českoslo−
venské společnosti, tedy snah o jeho
demokratizaci a postupné vyvázání
se z vlivu Sovětského svazu, tak také
vyvrcholením emancipace českoslo−
venského umění. I celosvětově je rok
1968 rokem zvratů, i když v každé
zemi mají různá východiska a důvo−
dy. Ve Spojených státech americ−
kých protiválečné, protirasistické
a protisegregační – propukají protes−
ty proti válce ve Vietnamu, zavraždě−
ni jsou Robert F. Kennedy a Martin
Luther King, probíhá okupace univer−
zit, nejznámější asi na Columbia
University v New Yorku; levicové, až
prokomunistické bouře v květnové
Paříži vrcholí stávkami a boji na Sor −
bonně a v ulicích, podobná situace 

je téměř na všech italských univerzi−
tách… Pražské jaro bylo nepřímou,
i když logickou součástí všech těchto
dějů. Jako by nahromaděná energie
celých šedesátých let najednou uvol−
nila ventil a vše se rozběhlo nevída−
nou rychlostí. 

Výstava je soustředěna na léta
1966 až 1973, ve kterých je dobře

vidět, jak se domácí umění eman −
cipovalo a začalo se sebevědomě
zapojovat do mezinárodních struk−
tur umělecké scény. Reaguje nebo
předjímá všechna důležitá témata
a přístupy – novou geometrii, novou
figuraci, konceptuální umění a umě−
ní akce. Podobně se uvolnila celá
společnost, dobová média svědčí
o docela jiném klimatu, než jaký
společnost svazoval začátkem še−
desátých let. Výstava v pěti částech
ukazuje změny, jimiž Českosloven −
sko prošlo v těchto intenzivních pěti

letech – od společnosti, která se za−
čínala chovat jako občanské spole−
čenství západního typu (1. Quo
Vadis? – občanská společnost),
přes národ šokovaný absurdní inva−
zí vojsk Varšavské smlouvy (2.
Inva  ze), různým způsobem reagu jící
na posrpnový vývoj, od strachu,
nejistoty až po groteskní výsměch

(3. V ústech kamení, v hla vě boule),
vyrovnávající se se smrtí Jana
Palacha a Jana Zajíce (4. Oběti), až
po společnost rezignovaně přijí −
mající normalizační restrikce (5.
Plazit jazyk), plnou deziluzí, smutku,
ale i stažení se do sebe sama, do
soukromého světa, což bylo typické
pro období sedmdesátých let, ob−
rovsky kontrastující s živou dobou
pražského jara.

Výstava představuje více než 150
děl od 88 autorů, jejichž vznik přímo
souvisí s událostmi této doby nebo
jež jsou podvědomou reakcí na si −
tuaci v Československu. Zastoupeni
jsou nejznámější autoři tohoto ob−
dobí, jako Václav Boštík, Stanislav
Kolíbal, Jiří Kolář, Adriena Šimotová,
ze slovenských autorů Jozef Jan −
kovič nebo Július Koller, stranou
ovšem nezůstali ani autoři z regionů,
jako Miroslav Šnajdr, Eduard Ovčá −
ček, Stanislav Bukovský a další. 

Umělecká a výtvarná anatomie skoku do prázdna 

Jiří Kolář, Pocta Palachovi, 1969,
Museum Kampa

Jan Zrzavý, Okupace, 1968, Galerie Kodl

Tři bytové domy s 21 byty postaví
společnost Solehada  ve spoluprá−
ci s Euroreality Plzeň v obci Heř −
manova Huť. Výstavba začala letos
v červnu a bude dokončena za rok.
Byty budou různých velikostí, a to
1+kk, 2+kk a 3+kk. Menší budou
vhodné zejména pro seniory, větší
pro rodiny s dětmi. Podle  Ing. Pře −
mysla Hofmana, místostarosty
Heřmanovy Huti, naposledy došlo
k   velké výstavbě v obci v roce
2000, kdy byl postaven  bytový
dům o 8 bytech.  

„Nové domy pomohou   ke stabili−
zaci obyvatel v obci. Tyto tři bytové
domy jsou první vlaštovkou v nové
výstavbě naplánované v obci. Kromě

nich se připravují  další bytové a ro−
dinné domy, které jsou momentálně
ve fázi stavebního řízení. Dále je do−
končena změna územního plánu ob−

ce, kterou vzniknou další stavební
pozemky pro individuální výstavbu.
Vzhledem k dobré dostupnosti do
krajského města a  mnoha pracov−

ním příležitostem v blízkém okolí, je
u nás zvýšená poptávka po bydlení,
kterou nejsme schopni v součané
době uspokojit. Proto  jsme investo−
vali nemalé prostředky hlavně do roz−
voje infrastruktury, především vodo−
vodního přivaděče, kanalizace a ko−
munikací, které umožní rozšíření by−
tové výstavby. Učinili jsme i opatření,
abychom zamezili vznik ubytoven
a bytová výstavba sloužila hlavně ob−
čanům a rodinám, které u nás budou
normálně bydlet a zapojí se do spole−
čenského života v obci. Věříme, že se
nám i s podporou dotačních titulů
podaří zajistit bydlení i méně majet−
ným spoluobčanům,“ uvedl místo−
starosta Hofman.

V Heřmanově Huti bude za rok dvacítka nových bytů 
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Plzeň chce vybudovat centrální vý−
vařovnu, jež zajistí přípravu a rozvoz
jídel až pro 2000 lidí, zejména z řad
seniorů. Teplá, zchlazená i zmraže−
ná jídla včetně dietních budou urče−
na pro uživatele terénních, ambu−
lantních a pobytových sociálních
služeb, které poskytuje Městský
ústav sociálních služeb města Plzně
(MÚSS), ale i pro „cizí strávníky“. 

Vývařovna by měla vzniknout jako
novostavba na městském pozemku
v lochotínském areálu Domova se
zvláštním režimem Čtyřlístek v Kotí −
kovské ulici. Odhadované náklady
jsou kolem 70 milionů korun, hoto−
vá je již studie projektu. 

„V podstatě jde o velkou revoluci
v oblasti stravování seniorů na úze−

mí našeho města. Vývařovnu chce−
me využít jako velkokapacitní zaříze−
ní, jež připraví nejen jídlo pro klienty
městského ústavu, ale také pro osa−
mělé seniory, kteří sice žijí ve svých
domovech, ale nejsou si již schopni
vařit. V jednotlivých městských ob−
vodech by měly v budoucnu vznik−
nout výdejny jídel,“ přiblížil primátor
města Martin Zrzavecký. Plzeň pro−
jektem reaguje na fakt, že podle
demografických studií je nejrychleji
stárnoucím městem v republice,
což zároveň zvyšuje počet jeho oby−
vatel ve věku nad 65 let, kteří se stá−
vají méně soběstační, a zesilují po−
ptávku po sociálních službách.

Podle náměstkyně primátora pro
oblast školství a sociálních věcí Evy

Herinkové nyní fungují pro MÚSS
dvě kuchyně. Z nich se vozí jídlo ve
várnicích do celkem sedmi zařízení.
„V každém jej musí pracovníci na−
servírovat na talíř a roznést uživate−
lům. V novém systému by se z cent −
rální vývařovny jídlo vezlo v uzavře−
ných krabičkách, díky vyhřívaným
vozíkům by zůstávalo až do předání
uživateli teplé. To by městskému
ústavu ušetřilo deset z dvaceti pra−
covníků, o které je třeba v dohledné
době, z důvodu zhoršujícího se
zdravotního stavu uživatelů, zvýšit
počet stávajících zaměstnanců po−
bytových služeb MÚSS Plzeň.
Vývařovna by mohla denně nabízet
tři až pět druhů jídel, včetně diet−
ních,“ přiblížila Eva Herinková. 

„Jednoznačně bychom obsloužili
více lidí, a to až 2000. Nejde jen
o uživatele našich služeb, ale zájem
už projevila také Městská charita
Plzeň či Domovinka. Pak samo −
zřejmě mohou službu využít i cizí
strávníci, tedy senioři zatím žijící do−
ma. Jídlo chceme i mrazit, mohou si
jej tak zajistit k večeři nebo na více
dnů. Podstatné je to, že zájemcům
o tuto službu budeme moci před −
kládat jídla respektující stravovací
pravidla platná pro seniory, a navíc
v rámci jim lékařem indikované die−
ty,“ vysvětlil Vladimír Chuchler, ředi−
tel městského ústavu, který je pří−
spěvkovou organizací města. Sou −
částí projektu je kompletní technolo−
gické vybavení provozu. 

Revoluce ve stravování seniorů v centrální vývařovně

Je rozhodnuto. V sedmi krajích České republiky už vědí, která studánka
se u nich dočká obnovy v rámci projektu Toma Živé studánky. Fanoušci
jednotlivých míst mezi sebou soupeřili až do posledního dne interne −
tového hlasování. 

Nejvíc hlasů ze všech osmnácti zúčastněných studánek nakonec
od veřejnosti získala studánka v osadě Údolí u Nových Hradů na
Českobudějovicku, celkem 971. Velkou podporu měla také studánka Pod
Zelenou horou nedaleko obce Klášter u Nepomuku. Studánky nechá na
své náklady opravit výrobce balených vod Toma, s vlastníky všech studá−
nek se na případné obnově dohodl už předem. Hlasování o nejpotřebněj−
ší studánky ve vybraných krajích letos uspořádal již podruhé. 

Františkov
Studánka Františkov leží v
lese pod zámkem ve Zbi −
rohu na Rokycansku při
zelené turistické stezce,
která vede na vrch Světo −
vina. Nachází se asi 20
metrů pod místní komuni−
kací spojující části Zbiroha
Švabín a Františkov. U pra−
mene je možné pozorovat
ptáky, kteří se sem chodí
napít. Studánka by potře−
bovala nové zastřešení 

Pod Zelenou horou
Studánka Pod Zelenou horou se na−
chází v oblíbené poutní oblasti na ji−
hu Plzeňska v katastru obce Klášter
u Nepomuka. Leží mezi řekou Úsla −
vou a nezpevněnou cestou, která ve−
de od hráze Klášterského rybníka.
Studánka má poměrně vydatný pra−
men a je vydlážděná žulovými kame−
ny. Potřebovala by vyčistit, upravit
odtok a hlavně zastřešit, aby do ní
nepadalo listí. Nedaleko pramene
stojí hojně navštěvovaný zámek
Zelená hora a kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Dlouho před tím, než
místo získalo tento církevní charak−
ter, obývali Zelenou horu Keltové.
Dnes vede přes kopec naučná stez−
ka, která o tom všem vypráví cestou
z Nepomuku, kolem zámku, do obce
Klášter a zpět do Nepomuku. 

U cesty
Studánka U cesty leží v katastru obce Starý Plzenec na červené turistické
trase, která vede kolem zříceniny hradu Radyně. Narazíte na ni ve vzrostlém
lese asi 300 metrů od silnice ze Starého Plzence.

Střecha studánky už je z velké části ztrouchnivělá a zaslouží si náhradu.
Studánku je také nutné prohloubit, vyčistit a zpevnit okraje kamennou zíd−
kou. Hrad Radyně a stejnojmenný kopec jsou symbolem Plzeňského kraje
a jedním z nejnavštěvovanějších míst v okolí Plzně. Hrad byl postaven ve
14. století za vlády Karla IV. Jeho správci měli za úkol sledovat a zajišťovat
bezpečnost obchodní cesty z Norimberku přes Řezno do Prahy. 

Tisíce hlasů rozhodly, Toma oživí sedm studánek
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou
energií a historií. Poddejte se
léčivým účinkům šumav−
ských bylinek a načer−
pejte síly v přírodní jes−
kyni Parkhotelu v Kaš −
perských Horách.
Šumavské bylinné lázně
nabízejí kromě již v přede−
šlých dílech zmiňovaných
procedur další širokou nabídku
v oblasti termoterapie a masáží. Ter −
moterapie je část fyzikální terapie, kdy
teplo do organismu přivádíme, což se
nazývá pozitivní termoterapie, nebo te−
plo z těla odvádíme, tzn. ochlazujeme.

Zde se pak jedná o negativní termo −
terapii. Aplikace tepla vede ke zvět−

šení průsvitu cév a tím ke
zlepšení prokrvení. Obecně

platí, že se v ohřívaných
tkáních zvyšuje inten −
zita metabolismu a tím
i intenzita probíhajících
reakcí imunitního systé−

mu. Ochlazování se pro−
vádí především z analge −

tických důvodů, tedy k mír −
nění bolesti.
Tělové zábaly jsou další oblíbenou
lázeň skou procedurou. Některé z nich
lze při dodržení pokynů aplikovat 
i v domácím prostředí. Zábaly spočívají

v přikládání obkladů
z bahen, rašeliny ne−
bo jílů přímo na lidské
tělo. Zlepšují průběh
hojení některých one−
mocnění, snižují chro−
nické bolesti kloubů,
pozitivně působí na
omlazení pokožky, re−
dukují celulitidu, ovliv−
ňují lymfatický systém
a působí relaxačně na
pohybový aparát.

Asi dost dobře si nedovedeme lázeňský
provoz představit bez masáží. V naší
nabídce najdete zdravotní masáže. Od
klasické relaxační aroma masáže si
můžete objednat anticelulitidní masáž,
manuální lymfodrenáž, Breus −
sovu masáž nebo tzv. Dornovu
metodu. Je samozřejmostí, že
v bylinných lázních nabízíme ma−
sáž bylinnými měšci, popř. velmi
oblíbenou medovou masáž.
Masáž je terapie, kterou lze apli−
kováním tlaku na svaly a tkáně 
léčit zranění, zmírňovat bolesti
a stres, zlepšovat krevní oběh
a uvolňovat napětí. Existuje přes
100 druhů různých masáží vycháze −
jících z různých kulturních základů.
Jednotlivé druhy masáží se vzájemně
prolínají. Je to i díky svébytnosti masé−
rů, kteří se postupem své praxe vyvíjejí,
studují různé masážní techniky či tera−
peutické metody, jejichž pochopení
vnáší osobitost do pojetí masáže kon−
krétním masérem.

Obecně je třeba si uvědomit, že po
každé lázeňské proceduře je nutný od−
počinek v klidném prostředí a stále
opakované dodržování pitného režimu.
Mnozí hosté jsou překvapeni tím, že

jsou po procedurách unaveni. Sednout
po lázeňské proceduře na kolo, do auta
a ihned se zapojit do běžného pracov−
ního režimu, je to nejhorší, co můžete
udělat. Proto se k nám hosté opakova−
ně vrací, protože ví, že jim garantujeme
klid nejen při procedurách a následném
odpočinku v zábalech, ale i v průběhu
celého pobytu.                                (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 6.)

Masáže

Klenba – balneo II
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Dějiny válek jsou staré jako dějiny
lidstva. A od jejich počátku se kro−
mě bojových vřav na bojištích ode−
hrával skrytý souboj kdesi v „zá ku −
lisí“, v němž se obě
soupeřící strany sna−
žily o svém protivní−
kovi tajně získat in−
formace, které by jim
umožnily nakonec jej
v boji na „otevřené
scéně“ porazit. 
Jednalo−li se zpočát−
ku o jednoduché tajné
stopování a špehování
nepřítele, s postupem
doby se metody válek „za kulisami“
měnily a vyvíjely. Stále více se ve ví−
tězném boji uplatňovala nová válečná
technika, co možná nejdéle před ne−
přítelem utajovaná. Tajnou zbraní byl
například legendární Trojský kůň. Až
do svého nasazení v rakousko−
pruské válce, která skončila rakous−
kým krveprolitím a krutou porážkou
v roce 1866 u Hradce Králové, byly
tajnou zbraní pruské „zadovky“, proti
nimž byly rakouské „předovky“ pou−
hou plácačkou na mouchy. 

Na stopě nacistických 
„zázračných“ zbraní
V minulých kapitolách jsme psali
o vyhledávání nacisty ukradených
kulturních památek. Na straně západ−
ních Spojenců i na straně jejich vý−

chodního spojence vyvíjely horečnou
činnost týmy zaměřené výhradně na
vypátrání těchto kulturních pokladů.
Paralelně s nimi ale působily i týmy

specializované na vy−
pátrání nacistických
tajných zbraní. Hitle −
rovy „zázračné zbra−
ně“, z nichž některé
aktivně, s velkou účin −
ností, ale ze strate −
gického hlediska již
pozdě, zasáhly do
2. sv. války, západní
Spojence hodně děsi−
ly. Jejich armády se

na území Německa zmocnily mnoha
výrobních a zkušebních základen.
Spojenečtí experti se shodli na tom,
že bylo jen otázkou času, kdy by na−
cisté bývali mohli těmito převratnými
zbraněmi v jejich plném nasazení vý−
voj 2. světové války otočit. Výmluv −
ným příkladem je nacistický program
balistických raket, jehož průkopníci
v čele s Wernherem von Braunem na−
konec skončili jako odborníci americ−
ké NASA, stáli de facto za úspěšnou
misí na Měsíc. Tato historie je jednou
z těch mnohých, majících přesah až
do našich dnešních dnů! 
Atomová zbraň sice „promluvila“ do
2. sv. války na straně Spojenců, na−
cisté ale byli také „na cestě“! Pouze
čas pro ně byl limitujícím faktorem,
který jim nedovolil její vývoj a výrobu

dokončit. Výsledky nacistických
výzkumů ale nezapadly a pro další
americký program „ATOMOVÁ
BOMBA“ hrály významnou roli. 
Současná „noční můra“ němec−
kých pohraničních a protidro −

gových orgánů – pervitin, pašovaný
z Česka do SRN, není drogou vy −
nalezenou relativně nedávno! Její
užívání pro „povzbuzení“ bojového
ducha lze vystopovat již v německé
armádě ve 2. sv. válce. Do ovlivňo−
vání vývoje 2. sv. války vstoupila do−
konce i astrologie!

Válka šifer a válčící 
diplomaté 
V naší knize „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“ jsme se války
„za ku lisami“ podrobněji dotkli ve
XX. kapitole, nazvané „Mohla 2. sv.
válka skončit jinak, než skončila?“
Věnujeme v ní pozornost jedné 
z nejvýznamnějších tajných operací
2. sv. války, která k jejímu konečné−
mu výsledku přispěla měrou mimo−
řádnou, snad i rozhodující. Jednalo
se o spojenecký systém „ULTRA“,
vyvinutý Angličany k dešifrování
zpráv německého šifrovacího systé−
mu „ENIGMA“.
Prolomení šifrovacích kódů v případě
„ENIGMY“ ale nebylo jediným! Zá −
padní Spojenci například úspěšně
četli šifrovanou korespondenci japon−
ského velvyslanectví v Moskvě, která
je informovala o japonských vztazích
se Sovětským svazem, jež se až do
vstupu SSSR do války proti Japonsku
v srpnu 1945 vyvíjely na základě
smlouvy o vzájemné neutralitě. I zde
tedy probíhala válka „za kulisami“.

V tomto případě to byla válka na dip−
lomatickém poli. Výsledky takové taj−
né války měly strategické dopady
a v mnoha případech mají také pře−
sah až do dnešní doby – např. rusko−
japonská konfrontace týkající se Ku −
rilských ostrovů či ostrova Sachalin.
Přesah do současnosti samozřejmě
má i původní nezájem Spojených 
států o Československo a jeho „od−
stoupení“ do sféry vlivu Stalinova
Sovět ského svazu. Etablování ame−
rického vlivu po skončení „studené
války“ ve střední a východní Evropě
tak samozřejmě naráží na snahy
součas ného Ruska, jako hlavního
nástup nického státu po rozpadu
SSSR, o znovu získání alespoň části
po r. 1989 ztracených pozic (a to ne −
jenom v Česku, ale i v dalších státech
po roce 1945 plně spadajících do
sovět ské zájmové sféry). 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo 

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami – I

Třetí Mezinárodní dixielandový fes−
tival Plzeň po dvou úspěšných roč−
nících zase trochu narostl. Program
je nyní dvoudenní a počet zahranič−
ních kapel se zdvojnásobil (což se
z počtu jedné zahraniční kapely na
dvě dá ještě dobře zvládnout).
Dějištěm festivalu je opět Měšťan −
ská beseda, jež nabízí krásné pro−
story venkovní zahrady (známe
z první ročníku festivalu) i „mokrou
variantu“ v krásném Velkém sále.

V sobotu 4. srpna zahajuje festi−
val tradiční průvod všech zúčast −
něných kapel, jež v rytmu pochodo−
vých melodií vyráží v 16 hodin od
katedrály sv. Bar toloměje do Dře −
věné ulice a skrz Křižíkovy, Šafaří −

kovy a Kopeckého sady dorazí
k Měšťanské besedě.

V 17 hodin začínají domácí, kape−
la The Dixie Hot Licks, kterou vystří−
dají srandisté pod názvem Děda

Stárek. Hřebem večera budou
Miskolc Dixieland Band z maďarské−
ho Miškovce, kteří si zopakují velký
úspěch na plzeňském pódiu po 
sedmi letech. Kdo nebude mít dost,

může pokračovat na jam session do
kavárny Měšťanské besedy.

Neděle 5. srpna má program ná−
sledující: v 16 hodin se kapely proj−
dou Plzní od katedrály do Měšťanské
besedy a v 17 hodin pokračuje pro−
gram na pódiu. Ten zahájí domácí
orches tr, jenž festival pořádá: Pilsner
Jazz Band se svým převážně swin−
govým repertoárem. Na správném
tuzemském dixielandovém festivalu
nesmí chybět „miláčci publika“ 
+–  Brass Band Rakovník, a na závěr
zahra je druhá zahraniční kapela –
tentokrát nizozemští Charlestown
Jazzband. Na závěr festivalu si kape−
ly opět trochu zajamují v kavárně
Měšťanské besedy. 

Dixieland ovládne víkendovou Měšťanskou besedu



27Plzeňský rozhled  8/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Německý koncern Dobler
Metallbau GmbH se do histo−
rie Nýrska zapsal v roce
2004 založením dvou dceři−
ných společností Dobler
Invest s.r.o. a Dobler Metall −

bau s.r.o. Jeho hlavním sídlem je Deggendorf, kde je zároveň hlavní
výrob ní závod. Koncern zaměstnává v Evropě více než 400 zaměstnanců
a z toho 100 jich pracuje právě v Nýrsku. Vyvíjí, konstruuje, vyrábí a mon−
tuje pro zákazníky z celého světa fasády a okna z hliníku a skla. Koncern
patří mezi přední dodavatele fasádních opláštění moderních budov nejen
v Evropě, ale po celém světě. Zaměřuje se na architektonicky a technolo−
gicky náročné fasády velkých stavebních projektů.

Za necelý rok nový závod
V reakci na nutnost optimalizace výrobních procesů, modernizace a zefek −
tivnění provozu se rozhodli majitelé koncernu Dobler Metallbau GmbH k další
investici v České republice, tentokrát v podobě nové výrobní haly s administra−
tivní částí, na vlastním, dosud nezastavěném pozemku v Nýrsku. Slavnostní
poklepání na základní kámen proběhlo 18. srpna 2017 a dnes už na zelené 
louce stojí nový závod.

Do našeho týmu přiví−
táme nové pracovníky
To jsou slova jednatelky nýrské
společnosti Ing. Dany Trefancové.
„S výstavbou nové výrobní haly
vznikl i požadavek na další pracovní
síly. Potřebujeme jak kvalifikované
odborníky, tak i pracovníky na po−
mocné práce. Uplatnění u nás naj−
dou zámečníci, svářeči, obráběči
kovů, obsluhy CNC strojů, montáž−
níci a další profese. V převážné vět−
šině pracujeme v jednosměnném
provozu, takže i ženy u nás najdou
výhodné uplatnění,“ dodává Ing.
Dana Trefancová.

Stavby po celém světě
„V našich závodech převádějí zaměstnanci vize stavitelů a plány architektů ve
skutečnost – konkrétně opláštění budov, tedy fasádní prvky včetně oken, při−
čemž hlavním materiálem je hliník, ocel a sklo. Příkladem staveb realizovaných
skupinou Dobler je například známá
centrála BMV v Mnichově v podobě
čtyř válců. Další zajímavé fasády
zdobí nákupní centrum a terminál 2
na letišti v Mnichově, budovu ne−
mocnice ve Vídni, právě realizova−
nou firemní centrálu společnosti
Adidas v Herzogenaurachu či byto−
vý komplex Embassy Gardens
v Londýně a další. Díky novému zá−
vodu v Nýrsku se podstatně zvýší
zapojení našich zaměstnanců do
realizace staveb koncernu,“ říká
Ing. Dana Trefancová.

Jsme jeden tým
Před 14 lety, kdy koncern Dobler Metallbau GmbH vstoupil do Nýrska, probíhala
výroba převážně v Německu. Dnes je situace taková, že fasády včetně oken, kte−
ré zdobí nejrůznější budovy po celém světě, se vyrábějí rovněž v Nýrsku.
„Precizní práce, přesnost, kvalita, kterou odvádějí naši zaměstnanci, si získala
vážnost a obdiv u německých kolegů. To byl také jeden z důvodů, proč koncern

investoval v Nýrsku.
Na důkaz této důvěry
a spolupráce věno−
vali spolupracovníci
z mateřské firmy
z Deggendorfu svým
nýrským kolegům
u příležitosti otevření
nového nýrského zá−
vodu pamětní desku.
Je výrazem přátel−

ství. Není bez zajímavosti, že je vyrobena z Corten oceli, která se používá nejen
pro architektonické výtvory, ale také při stavbě mostů. Je v tom jistá symbolika
– všichni v koncernu, jak na české i bavorské straně, jsme jeden tým spojený
tímto pomyslným mostem,“ konstatuje jednatelka Dobler Metallbau s.r.o.
v Nýrsku Ing. Dana Trefancová.

Skupina Dobler Metallbau GmbH postavila
v Nýrsku novou výrobní halu s administrativní částí 

Výrobní hala je vybavena po celé její délce jeřábovou dráhou a moderním
strojním zařízením pro výrobu hliníkových konstrukcí fasád a fasádních
otvorových výplní.

Nový závod Dobler Metallbau s.r.o. v Nýrsku.

Pracovní tým koncernu Dobler Metallbau GmbH v Nýrsku.                                                 Foto: Jiří Jiřík Kodak Express
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.
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Na začátek příštího školního
roku se mohou těšit žáci ně−
kterých oborů, jelikož jejich
výuka začne v nově vybave−
ných dílnách. Díky podpoře
z Operačního programu Inte −
grovaný regionální operační

program č. 11703, číslo pro−
jektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/
16_049/0002056, název pro−
jektu: Modernizace teore−
tic  ké a praktické výuky tech −
nických oborů včetně zajiš−
tění bezbariérového přístu−
pu a konektivity, došlo k vy−
bavení dílen novými truhlář−
skými stroji, konkrétně se
jedná o formátovací pi lu,
olepovačku hran a CNC fré−
zu. Tento nový CNC stroj
výrazně rozšíří možnosti vý−
uky, neboť absolventi těch−
to oborů ho budou schopni
ovládat a tím se jim rozšíří
uplatnitelnost v příštím za−
městnání.
Toto však nejsou jediné změ−
ny, které žáky v příštím škol−
ním roce čekají. V rámci toho−
to projektu ještě vybavíme jed−

nu novou počítačovou učebnu
velmi kvalitními počítači s příslu−
šenstvím, na kterých budeme
vyučovat programování a řešit
grafické úlohy. K lepšímu využití
PC techniky poslouží i úprava
a zabezpečení počítačové sítě
a připojení školy k internetu.
Nezapomínáme ani na tělesně
postižené žáky. Chceme jim
umožnit přístup do všech pater
školy pomocí plošiny, která bu−
de umístěna u nového vstupu
v hale školy. Její dokončení by
mělo být rovněž začátkem pří−
štího školního roku.
Přesto, že si v současné době
žáci užívají prázdniny, škola se
aktivně připravuje na jejich pří−
chod 3. září opět do školy.
Chceme, aby přišli do pěkného
prostředí a měli k dispozici kva−
litní vybavení pro výuku.  (pi)

Výuka v nových dílnách a učebnách 
SOŠ a SOU Sušice

Naposledy se svatý Vojtěch na Ze −
lené Hoře symbolicky objevil po
druhé světové válce, kdy během
dojemné poválečné bohoslužby
putovala jeho lebka českými měs−
ty a spočinula na kameni, ze které−
ho žehnal české zemi. V roce 2018
se podařilo zásluhou Římskokato −
lické farnosti arciděkanství Nepo −
muk a Patera Jiřího Špiříka, který
o ostatek požádal, získat pro Zele −
nou Horu drobnou kůstku sv. Voj −
těcha, pro kterou vyrobil moderní
relikviář sochař Václav Česák ze
Starého Smolivce. 

„Relikviář, díky tomu, že uchová−
val ostatky svatých, měl vždy devoč−
ní význam. Právě proto lidé věřili, že
má v sobě jakousi posvátnou sílu.
Dotýkali se ho a to jim přinášelo ve
spojení s modlitbou zvláštní požeh−
nání spojené s mnoha zázraky. V ka−
tolických kostelech, kde se hojně vy−
skytují, je nejvíce drobných ostatko−
vých relikviářů ve tvaru drobné mon−
strance. Jsou v nich uchovávány
ostatky světců (kůstky, části oděvu
apod.). Mnohdy jsou relikviáře pev−
nou součástí retabula oltáře. Z těch−
to předpokladů vychází i můj návrh,

s odkazem na zázrak po kázání sv.
Vojtěcha na Zelené Hoře. Pod stavec
relikviáře (provedení bronz) je konci−
pován do tvarů draperie sochy
Panny Marie, umístěné v nice hlavní−
ho oltáře, tak aby navazoval na tuto
modelaci a zároveň zdůrazňoval
kmen a kořeny stromu jako symbol
pevné a živé víry. Horní část relikviá−
ře (provedení barevné sklo) je sla−
děn do tří barev, symbolizujících
Svatou Trojici, totožných jako na 
oltáři. Celá kompozice této části na−
vazuje opět na tvar celého hlavního
oltá ře a koruny stromu, kde vrcho−

lem se stává náznak biskupské mit−
ry. Ve středu z čirého skla se jakoby
vznášejí ostatky sv. Vojtěcha. Zá −
roveň tato část symbolizuje svým
tvarem chrám – tělo jako neodmysli−
telnou schránku lidské duše, kde
sídlí Bůh. Celkovou koncepci reli −
kviáře sv. Vojtěcha jsem tedy vytvořil
do tvarů stromu a symbolů spoje−
ných s tímto světcem a místem,
kde konal zázraky. Mám velkou ra−
dost, že se podařil záměr získání
ostatků sv. Vojtěcha pro Zelenou
Horu, a pevně věřím v jejich po −
svátnou sílu, která může otevřít
spoustu lidských srdcí a tím změnit
mnoho věcí k dobrému,“ zdůraznil
Václav Česák.

Zelená Hora přivítala ostatky sv. Vojtěcha
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Nenechte si na konci srpna ujít
naprosto jedinečný koncert 
Ka mi la Střihavky a skupiny
Leader. Koná se 22. srpna
v 19:30 hodin na zahradě Měš −
ťanské besedy v Plzni. V případě
nepříznivého počasí se přesou−
vá do interiéru! 

V akustické verzi koncertu mů−
žete Kamila slyšet v polohách,
které pro něj nejsou zcela typické.
Nástrojové obsazení bylo oboha−
ceno např. o saxofony, flétnu,
per cussions či steel guitar. 

Kamil Střihavka je rockový zpě−
vák, hudebník, skladatel a textař.
Jeho muzikantská a pěvecká ka −
riéra je pestrá a úspěšná. Její po−
čátky se datují již od 80. let. Všem
je jistě dobře známé jeho ztvárnění
Ježíše v českém nastudování slav−
ného muzikálu Andre wa Lloyd
Webbera a Tima Riceho Jesus
Christ Superstar. Hrál i v dalších
muzikálech, například Johanka
z Arku, Excalibur, Obraz Doriana
Graye, Robin Hood či Pomáda. 

Majitel nezaměnitelného hlasu
působil jako frontman rocko −
vých kapel Motorband, BSP, No
Guitars!, Woo−Doo Band! a Super −
group. V současnosti je frontma−
nem kapely Kamil Střihavka &
Leaders! Od jejího vzniku v roce
2007 do poloviny roku 2015 ode−
hráli celkem 338 koncertů. Hráli
pro více jak 150 000 diváků.
Vystupovali na řadě velkých let−
ních festivalů (Benátská noc,
Sáza vafest, Okoř, Basinfirefest,
Oleško Woodstock, Legends Rock
Fest, JamRock festival, ad.). 

Kamil Střihavka:
Komorní akustický

koncert

Houbaři a sběrači borůvek, ale také
koupající se turisté si mohou taky
sáhnout pěkně hluboko do kapsy.
Pokuty jim hrozí za neoprávněné
parkování v lese. Mnozí motoristé si
asi neuvědomují, že stát nikoli na
příjezdové cestě na kraji silnice, ale
už v lese, je proti předpisům. 

Proto policisté začali rozdávat
sankce. A není to jen na území
Národního parku Šumava, kde smějí
stát jen na označených parkovištích,
ale i na dalších místech.

„Návštěvníci Šumavy by měli dá−
vat pozor, kde parkují. Na území

Národního parku Šumava je možné
parkovat jen na vyhrazených par −
kovištích,“ uvedl k problematice
mluvčí parku Jan Dvořák.

Kdo odstaví vůz mimo tato parko−
viště, porušuje zákon. Na místě mů−

že dostat pokutu až do výše 10 tisíc
korun a ve správním řízení až 100 ti−
síc korun. Návštěvníci, které na
špatné parkování upozorní, jsou vět−
šinou překvapení a vůbec neví, že
takové nařízení existuje. 

Policie se ale zaměřuje třeba i na
běžné lesní úseky nebo na místa
okolo různých koupališť, i těch ne −
oficiálních. Zde totiž právě v tro pic −
kých dnech po obou stranách dvou −
proudových silnic stojí často štrůdly
aut, a to včetně lesních úseků. I zde
občas muži zákona rozdají až desítky
pokutových bločků. (pru)

Pozor na pokuty za parkování v lese!
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Mezi případy závažného charakte−
ru, které jsme v Klatovech kdy 
objasnili, bezesporu patří i případ
ze sedmdesátých let minulého sto−
letí. Motorizovaná hlídka přísluš −
níků Obvodního oddělení Klatovy
přijala trestní oznámení od matky
osmileté dívky, že ji postrádá.
Dokonce tvrdila, že měla být une−
sena nějakým pánem na kole.
Tomu muži zákona nechtěli uvěřit.
Za denního světla únos na kole?
Spíše jim to připadalo jako pohád−
ka, že si matka vymýšlí a přehání.
Pravda, jednalo se spíše o periférii
města, hřiště, navazující na park
i blízký lesík. To by již mohly být
přijatelné podmínky pro zejména
zvrhlého pachatele.
Dívka měla zmizet z hřiště, kde
si hrála s bratrem a ostatními dětmi.
O rok starší její bratr Jirka řekl: 
„Mami, byl tu nějaký pán na kole
a ptal se Mirky, jestli ho doprovodí za
našim tátou do práce, že pro něho 
něco důležitého má. Vypadal úplně
normálně, a tak s ním Mirka odejela
na kole. Je to tak půl hodiny,“ dodal 
k nešťastné mamince. Od té chvíle ji 

nikdo neviděl a tak nebylo divu, že
je matka rozrušená tím, aby se jí 
něco nestalo. Čas ubíhal a po Mirce
ani památka.
Esenbáci matku předběžně vyslechli
a vrátili na místo, aby vše důkladně
ještě jednou prohlédli a ujistili se, že
se Mirka někde neschovává. Získali
její popis i popis oblečení, které měla
na sobě. Nebylo toho až tolik třeba,
protože jeden z členů
hlídky Mirku osobně znal.
Jeho dcera s ní chodila
do stejné třídy. Nedaleko
hřiště a blízkého parku
s malým lesíčkem na −
jednou uviděli podobnou
dívku, jak běží od lesa
k hlavní silnici. Ihned se
k ní rozjeli. Když u ní za−
stavili, spatřili ji notně vyděšenou,
plačící, jak se neustále ohlíží a křičí,
že ji honí nějaký muž na kole. Když
spatřila v uniformě známou tvář,
zklidnila se a začala vyprávět.
Sukénku i blůzičku měla značně
ušpiněnou od zeminy a byly na ní 
vidět i krvavé šmouhy. „Vzlykala. On
byl na mne zlý…“ Muži zákona již
nemeškali a odvezli ji na oddělení
k mamince. Děvčátko bylo totiž ne−
známý mužem znásilněno!

Pátrání po neznámém cyklistovi se
rozběhlo na všechny strany. Do ulic
vyrazili všichni s popisem pachatele,
který se podařilo upřesnit od napa −
dené dívky i ostatních svědků. Do −
konce i dopraváci obsadili silnice. I to
však bylo málo, jakoby se po něm
slehla zem. Chytit pachatele tako −
véhoto závažné činu je vždy otázkou
profesní cti. Mirka absolvovala s ma−

minkou gynekolo gic −
kou prohlídku i vy −
šetření u pediatra.

Nedaleko hřiště se podařilo zastavit
čtyřicetiletého cyklistu, který uvedl:
„Ano, muže podobného popisu skoro
denně potkávám, když jezdím tréno−
vat a do práce. Je trochu snědý, ale
cikán to není, to vím určitě,“ pronesl
dodatkem. Ani následující dva dny ne−
přinesly nic nového. Až najednou se
kriminalistům podařilo chytit podezře−
lou osobu. Muž zapíral, pak trochu
povolil, dokonce připustil, že uvede−
nou dívku vezl na kole. Ale pak se

stáhl zase do sebe a již nepromluvil.
A když ano, tak žvatlal jen nesmysly,
nesrozumitelně cosi blábolil pro sebe
a vydával i jakési skřeky. Mluvil pře−
kotně, chaoticky i útržkovitě, bez kon−
tinuální návaznosti. Zdálo se, že není
při smyslech. Ke svému si přišli i znal−
ci z oboru psychiatrie, sexuologie
a dětské psychologie. Ti první se také
vyjádřili k pachateli, když uvedli, že
pomatení smyslů jen předstírá!
Pachatel se otevřeně a spontánně
ke znásilnění nepřiznal. Dívka však

byla věrohodná!
Důkazů v podsta−
tě bylo také dost.
Přesto však mu−
sela předstoupit
před soud. Malá
Mirka to oko me n −

tovala vlastními slovy, když prohlá −
sila: „Proč se mne všichni znova
a znova ptáte na to samý. Vždyť jsem
to všechno již řekla strejdovi v uni −
formě. To by mělo stačit.“ Pochopila,
možná, že trochu dětsky a bezelstně,
neopodstatněný smysl a význam
tehdej šího trestního, procesního
i soudního řízení, po svém.
Třicetiletý cyklista byl odsouzen na
jedenáct let odnětí svobody.

Karel Fořt

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už
několik knih, ve kterých vzpomíná na od−
halování kriminalistických příběhů, které
se staly na Šumavě. Jeho posledně vyda−
nou knihou je Smrt byla mým řemeslem.

KRIMI
Brutální útok na osmiletou dívku

Až do října bude
štáb režiséra Jaro −
slava Soukupa na−
táčet na Šumavě
třetí a definitivně
posledné sérii po−
pulárního televizní−
ho seriálu TV Nova.
Zatím jde vše podle
plánu, avšak občas
režiséra, členy štá−
bu i herce potrápí
počasí.

„Počasí, zvlášť na
Šumavě, kde roky žiju,
je opravdu nevyzpytatelné a s tím
bohužel musíme počítat a taky pra−
covat,” uvedl režisér.

Soňa Norisová, Jaroslav Sato ran −
ský, Filip Tomsa, Michal Holán, Táňa
Medvecká, Jana Boušková a další
tváře prožívají jak nesnesitelná ved −
ra, tak i chladné a deštivé dny. „Je to

jak kdy, ale jsme na Šumavě,
takže podle toho to vypadá.
Jinak natá čení je skvělé, stejně
jako v předchozích letech,“ po−
dotkla Soňa Norisová alias poli−
cejní veli telka Vinická, kterou
právě její kolegové překřtili na
“Policii Modravu”.

Natáčí se opět v Kašperských
Horách, v Sušici, Klatovech a okolí
a také  Plzni. „Natáčet budeme až
do začátku října, tak snad se nám
poćasí podaři  udržet alespoň tako−

vé, jaké bylo doposud,” dodal reži−
sér Jaroslav Soukup. 

Diváci se na nových osm dílů 
mohou těšit, ale nejspíš až na jaře
příštího  roku. (pru)

Policie Modrava se bude točit až do října
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Vyšla zpráva o štěstí ve světě. Pro
nás je důležitých několik informací.
To, že lidé hledají štěstí, je obecně 
známo a každý má na toto jiná
měřít ka. Za prvním Fin skem
a druhým Nor skem, 
se umístily Dáns ko,
Island, Švý car sko,
Ni zo zem sko, Ka na −
da, Nový Zé land,
Švéd sko a Austrá −
lie. Ale potkával
jsem šťastné lidi
v Kam bodži, která
je na 120. místě, ale
i v Indii, která je na
133 místě. 
Maurice Maeterlinck (29.
srpna 1862 – 6. května 1949),
byl belgický (vlámský) dramatik
a básník, nositel Nobelovy ceny
za lite raturu za rok 1911. Napsal 
v r. 1908 pohádkovou divadelní hru
Modrý pták, ve které autor ve sno−
vém příběhu dvou dětí chudého 
drvo štěpa, které putují za modrým
ptákem, zobrazuje odvěkou lidskou 

touhu po štěstí. Modrého ptáka,
symbol tohoto štěstí, najdou až na
konci pouti doma v kleci. Když ho

daru jí sousedčinu nemocnému
děvčátku, které se z ra−

dosti nad tím uzdraví,
pochopí, že štěstí

pramení v lásce
k člověku a ve
vůli zmírnit jeho
utrpení. 
S „Brexi tem“
to nebude tak
horké, jak se

píše, když si Vel −
ká Británie polep−

šila z 23. místa na
19. Česko si polepšuje

pomalu, ale jistě, z dříve 49.
místa je na 21. Slovensko jde také
pomalu nahoru. Před třemi lety bylo
na 49. místě a nyní je na 39. Řecko
se po propadu ekonomiky před tře−
mi lety (99. místo) dostává pomalu
nahoru, je na 79. místě. Štěstí na
Maltě, jak je vidět, korupční skan −
dály neublížily, když se posunula

z 30. místa na současné 22. Špa −
něl sku patrně problém s Katalán −
skem ublížil, kleslo oproti minulému
roku o 1,45%, na 36. místo. 
Připomeňme si čínská přísloví:
Kdo se schází s úředníky, zchudne,
kdo se schází s obchodníky, zbohat−
ne. Váhavost je zloděj času. Bohatý
je ten, kdo se spokojí s tím, co má.
Moudrý člověk o sobě rozhoduje
sám. Nenech se lákat plody až v ne−
bi, sbírej je na zemi. Píli lze na−
vyknout za tři roky, lenosti za 
tři dny. Zkou mej, co by−
lo v minulosti
a budeš vědět,
co se stane
v bu doucnosti.
O štěstí vyšla
kniha „Tisíckrát štěstí“ od Davida
Bairda. V té mne zaujalo např.:
Sedět v koutku a čekat na štěstí ne−
vede k ničemu. Štěstí se dostaví
prostřednictvím pozitivního jednání
tím, že si určíme cíle a dosáhneme
jich. Není třeba se mu učit.
Rozhodněte se mít štěstí a jste k ně−
mu na půl cesty. Šťastní lidé mají
rychlejší spojení s podvědomím
a snadněji řeší potíže. Šťastní lidé
jsou pozitivními lidmi a snáze se
přátelí, jsou otevřenější změnám.
Kde není víra, nemůže být ani štěstí.
Není možné být šťastný, když jste
v negativním prostředí, plném 
chaosu a zmatků. Na jednoho ne −
gativního člověka ve svém okolí

musí me mít tři pozitivní, aby nás ne−
gativní člověk „nestáhl do svých
problémů“. 
Futurologové předpovídají, že hle−

dání smyslu života se brzy stane
masovým fenoménem. 
Podle mé věštby smysl života však
nelze hledat, každý musí jít ke
štěstí vlastní cestou a sám musí
objevovat smysl vlastní existence.
Člověk je šťastnější, když si může

vybrat cestu, která
mu vyhovuje.
Já tvrdím a moje

věštby mi to jen potvr −
zují, že:
„Změna a pohyb je život

a všechno máme v hlavě.
Kdo si neváží sebe, neváží si
ani druhých. Kdo si nevěří, nevěří
druhým“.
Proto je jen na nás, jak, kde a s kým
budeme žít. Kdo má pocit, že nemá
štěstí, může za štěstím vyrazit tam,
kde jsou šťastní lidé, protože štěstí
je „nakažlivé“. Štěstí je nám dáno
z velké části geneticky, dále vzdělá−
ním, prostředím, ze kterého jsme
vzešli a ve kterém žijeme.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda se zamýšlí nad štěstím:

Štěstí pramení z lásky k člověku

Test sebepoznání:
Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3?

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste schopni hned začít
nový a lepší život?
Kdo odpověděl č. 1, tak NE, číslo 2. v odpovědi znamená, že o tom
budete přemýšlet, kdo řekl č. 3., je odpověď ANO, jste schopni
hned změnit život k lepšímu.

Plzeň finišuje s přípravou tramvajo−
vé trati na Borská pole. Na význam−
ný dopravní projekt, který pomůže
řešit dopravní situaci v expandující
lokalitě Borská pole, uvolní nyní 
148 milionů korun ze svého fondu
pro kofinancování dotovaných pro−
jektů, aby se mohlo začít s realizací. 

Samotné spuštění projektu za
zhruba půl miliardy korun odstartuje
v průběhu července předáním sta −
veniště. Uvolnění peněz a jejich pře−
vod do rozpočtu městského odboru
inves tic, jenž bude mít projekt na sta−
rost, schválili zastupitelé. 

„Na akci se nám podařilo získat
dotace z Operačního programu Do −
prava ITI a z Integrovaného regionál−
ního operačního programu. Než dojde

k faktickému získání evropských pro−
středků, tak již je ale třeba zahájit sa−
motnou stavbu, aby se stihl časový
plán, proto zastupitelé rozhodli
o uvolnění blokovaných peněz z fon−
du,“ vysvětlil ekonomický náměstek
Pavel Kotas. 

Aktuálně probíhá druhé kolo soutě−
že na zhotovitele. Cena by neměla
přesáhnout částku přibližně 660 mi −
lionů korun včetně DPH, tedy kon −
krét ně 597 milionů korun včetně DPH
za tramvajovou trať a 63 mi lionů ko−
run včetně DPH za přestupní uzel. 

Projektem nazvaným Prodloužení
tramvajové tratě na Borská pole –
část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova –
Dobřanská se radnice snaží vyřešit
nevyhovující situaci, kdy výrazně

expan dující lokalitu Borská pole ob−
sluhují pouze autobusy a jedna linka
trolejbusu. Po vybudování tratě nebu−
dou muset lidé přestupovat při ces−
tách z centra k univerzitě, odpadne
nárazové přetížení autobusů a vytvoří
se podmínky pro vybudování chybějí−
cího záchytného parkoviště.

Lokalita Borských polí má zhruba
150 hektarů. To území prodělalo v po−
sledních 20 letech výrazný rozvoj
s různými typy zástavby. Nachází se
tam průmyslová zóna s více než de−
setitisíci pracovních míst, obchodní
centra, polyfunkční administrativní
domy, bytové domy a univerzitní
komplex. Území bylo do roku 2011
obsluhováno pouze autobusy, poté
přibyla jedna linka trolejbusu.

Největší objem cestujících je na 
zastávkách poblíž křižovatky ulic
Klatovská (silnice I/27) x Kaplířova x
U Borského parku. Přesun cestujících
mezi linkami tramvajové, autobusové
MHD a autobusové VLD se odehrává
převážně přes silnici I/27, která je zatí−
žena osobní automobilovou dopravou.
Počet cestujících přepravených na
Borská pole v pracovní den v čase od
5 do 21 hodin v jednom směru je
zhruba 6300 osob, z nich ve směru
z Bor přijíždí 3 900 osob a ve směru
z centra 2 400 osob. Dále v trase Bory
– Zápa do česká univerzita přijíždí
1 900 osob. V opačném směru jsou
čísla obdobná. Většina cestujících je
nucena k dosažení cíle kombinovat
několik spojů a dopravních prostředků.

Budování tramvajové trati na Borská pole finišuje



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

Nabízím práci domů i na
dílnu. Bez vstupních po−
platků. Sušicko a okolí
do 25 km. Pro práci domů
nutné auto, pro práci
na dílně svoz lidí ze
Sušice. Více info na tel.
774068273. RR 80483

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme prá −
ci ve stabilní a stále rozví−
jející se společnosti s dlou −
holetou tradicí, motivující
mzdové ohodnocení, dlou −
hodobou pracovní jistotu
a práci na kvalitních pro−
duktech. Požadu je me ide−
álně praxi v cukrářské,
eventuálně potravinářské
výrobě, spolehlivost a zá−
jem o tento obor. Vyučení
v oboru cukrář výhodou,
ale není podmínkou – vše,
co potřebujete, vás naučí−
me. Ubytování poskytne−
me zdarma. Více info na
tel.: 725835555. Těšíme
se na Vás! RR 80524

HLEDÁM paní na hlídání
4 leté holčičky. Tel.:
731949067 PM 180140

HLEDÁM na brigádnickou
výpomoc na farmě muže.
Práce s mot. pilou, křovino−
řezem, cirkulár. Platba den−
ně hotově. Možnost stra −
vování. Tel.: 606505632.
RR 80565

HLEDÁM pečovatelku pro
svoji maminku. Pomoc při
chůzi, hygieně, přípravě 
jídla, podání léků, společ −
nice. Informace na tel.:
776118273. RR 80569

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003

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

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

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

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

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 vy −
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

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

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE  – (chro  mo −
vaný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, foto−
aparáty a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
180034

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 por −
celán 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 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. Por ce −
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 celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či určené fotografie  do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost po dohodě mo −
 hu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené s
pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 80533

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaz−
nou pumpičku, staré
lam py, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JAWE−
TA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto
i vrak. Starou koloběžku.
Též náhradní díly na
Jawa  panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015 
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Město bude mít nová pravidla pro nakládání s byty 
Radní schválili aktualizaci směrnic
a instrukcí pro nakládání s byty
a nebytovými prostorami, dále ře−
šení pohledávek na nájemném
a službách spojených s užíváním
bytu a podmínky pro výběr nájem−
ců do uvolněných sociálních bytů
ve vlastnictví města Plzně.

„Město Plzeň prostřednictvím své
bytové politiky pomáhá zejména
spoluobčanům, kteří se ocitli v těžké
životní situaci bez vlastního zavi −
nění, například zdravotně či tělesně
postiženým, seniorům, mladým 
lidem opouštějícím dětské domovy,
obětem domácího násilí a po −
dobně. V tomto trendu bude i nadále
pokračovat,“ uvedl radní pro oblast
správy městských nemovitostí
David Šlouf.

Mimo jiné se mění bodování u žá−
dosti o byt. Největší šanci na získání

městského bytu do nájmu budou
mít pracující občané s nižšími příj−
my, kteří se ocitli bez vlastního zavi−
nění v bytové nouzi a mají trvale
bydliště či zaměstnání v Plzni. Bo −
dový systém je v některých svých
částech odlišný pro žadatele o běž−
ný nájemní byt, pro žadatele o byty
zvláštního určení (bezbariérové,
DPS) a byty pro seniory.

Schválená pravidla také lépe spe−
cifikují a stanovují postup pro získá−
ní nájmu bytu formou takzvaného
přednostního řešení. Zvláštní skupi−
nou jsou například rodiče pečující
o zdravotně postižené dítě, kteří
zejmé na z důvodu příjmu, zdraví,
věku apod. si nejsou schopni zajistit
adekvátní bydlení na volném trhu
a stávající bydlení neodpovídá po−
třebám. Dále jde také o osoby, jimž
jsou poskytovány sociální či zdra−

votnické služby, ale i osoby s poža−
dovanou kvalifikací, které si město
Plzeň vybraly jako místo pro život
a z různých důvodů si nemohou za−
jistit bydlení na volném trhu a mo−
hou se zasadit o rozvoj města; oso−
by, které se z důvodu náhlého zhor−
šení zdravotního stavu ocitly v ne−
přístupném bytě a podobně.

Mění se také postup při řešení po−
hledávek za stávajícími nájemníky.
„Nová pravidla mimo jiné umožňují
městu se jednodušeji vypořádat
s nájemníky, kteří dluží za nájemné
a nijak nereagují na výzvy na uhra−
zení dluhu,“ uvedl vedoucí Odboru
bytového Magistrátu města Plzně
Zdeněk Švarc.

Radní také souhlasili s vyčle −
něním 35 až 50 takzvaných sociál−
ních bytů v rámci realizace projektu
Pilotní testování koncepce sociální−

ho a dostupného bydlení v Plzni,
a to po dobu trvání projektu od
1. března 2017 do 29. února 2020,
případně i pro další projekty so −
ciálního bydlení. „Výběr konkrétních
bytů je v kompetenci magistrátního
odboru bytového. Jde o byty, ve
kterých je jejich nájemcům posky−
tována podpora ve formě sociální
práce,“ vysvětlil Zdeněk Švarc.
Doplnil, že cílovou skupinou jsou
osoby v bytové nouzi. „Jde napří−
klad o osoby z azylových domů, 
lidi, kteří odcházejí ze zdravotnic −
kého zařízení a nemají se kam vrá−
tit, mladé lidi, kteří opouštějí dětské
instituce či pěstounskou péči 
a další,“ dodala Karolína Vodičková
z magistrátního odboru sociálních
služeb, který při změně směrnice
a instrukcí s odborem bytovým
spolupracoval.
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VYKOUPÍME za velice
sluš né 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.

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

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 PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE S NÁ−
PISY PIVOVARŮ. TEL.
732170454, SBĚRATEL.
RR 80572

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

PRODÁM ruční kotoučovou
pilu, 1100 W, Black &
Decker, v originálním bale−
ní, nepoužitá, pův. cena 
2 590,− Kč, nová cena
1000,−Kč. tel.: 777110010.

PRODÁM zahradní lávový
plynový gril i s bombou, gril
má postranní vařič a od −
kládací plochu. Málo vy −
užitý. Pův. cena 7 500,−,
nová cena 3 000,− Kč. tel.:
777110010.

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 za−
teplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému použí−
vání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 180024

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

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

PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem.
Roz měr 880 mm šířka x
1115 mm výška. Tel.:
604237566. 

ZAHRADNÍ traktor MTD/
RMS Hydrostatik 22 PS,
záběr 102cm, najeto 15
motohodin, starý 3 roky,
koš 300 L, PC 85.000 Kč,
nyní 65.000 Kč, tel.:
731036652. RR 80519

ČTYŘKOLKU YUKI ATV
250 BLADE, silniční prove−
dení pro 2 osoby, přední el.
naviják, tažné zařízení,
automatická převodovka.
Svářečku Triodyn K320,
včetně kabelů a náhradního
dálkového ovládání. Blat −
níky na Fiat P−125, novou
nádrž na palivo. Tel.:
606102477. RR 80520

ČERNÉ PIANINO a dětské
růžové elektrické autíčko.
Tel.: 608329629. RR
80553

KOMPLETNÍ hřídel okružní
pily, průměr 30, (litinová
skříň, profi). Dále prodám
2ks oken, zdvojené, za−
sklené, 132x118cm, ře−
meslná výroba z borovice
vhodné na chatu, dílnu,
garáž… dále 42 ks tabulo−
vého skla s. 3mm, 50x150
cm vhodné na skleník.
Prodám dřevěné kůly lou−
pané se špicí, délka
170cm, průměr 7–10cm,
cca 60ks, cena á 40 Kč.
Tel. 602408438.

KOZÍ mléko 25 Kč/L, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 80528

KŘOVINOŘEZ OLEO−MAC
BC 240−T ve velmi dobrém
stavu – nepoužívaný. Cena
dohodou. Tel.: 728701656.
RR 80534

MOTOR na Multicar 22,
dvouválec – chybí jedna
hlava – levně. Dále prodám
truhlářskou pásovou pilu
průměr kol 80cm polské
výroby, levně. Dále podvo−
zek na lištu, převodovku
a jiné díly na E512, levně.
Dva ruční vozíky k dekoraci
– 100 Kč/ks. Kotoučovou
pilu na dřevo, katr + dva
kotouče Hanibal průměr
60cm, levně. Na topení dře−
vo z ovocných stromů 8m3,
cena za 1m3 250 Kč, možno
nařezat a dovézt. Tel.:
776560074. RR 80549

VAŠI NEMOVITOST – po−
zůstalost připravíme
k pře  dání a prodeji. Vy −
klí zení, likvidace odpadu,
vymalování, úklid okol−
ních prostor – zahrady,
papo9 @seznam.cz, tel.:
603512322 PM 180146 

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

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

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

PRODÁM stavební parcelu
na Týnci u Klatov, 1238
m2, sítě na pozemku, JZ
strana, nádherný výhled
na panorama Šumavy
včetně Hohonbogen. Oplo −
ceno plus živý plot. Cena
dohodou. Tel.: 603337355.
RR 80537

PRODÁM zahradu 345 m2

se zděnou chatou 17 m2

(sklep, obytné podkroví,
el. proud) v kolonii Harfa II.
v Klatovech za 450.000 Kč.
Tel. 721840395. RR 80562

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

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180046

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

KOUPÍM rodinný dům  no−
vostavbu nebo novější
v Plzni městě v dosahu
MHD, ne řadový. Jsem pří−
mý zájemce,  solidní jed−
nání, nabídněte, děkuji.
Email grenass@seznam.
cz, mobil 721347724 PM
180151

PRONAJMU řadovou garáž
v sídlišti „za Retexem“
v Klatovech od 1.9.2018,
tel.: 777051422. RR 80518

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kancelářetisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaruču jeme
pouze solidní klientelu, je−
jíž 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 schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REA LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180040

PRONAJMU, případně pro −
 dám v Klatovech zave −
denou kavárnu s cu −
krárnou a výrobnou.
Veškeré informace osob−
ně. Osobní jednání do −
mluvit na tel.:
602614480. RR 80372

NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezen −
tativních nebytových pro−
stor v bytovém domě
v Kla tovech. Bezbarié −
rový přístup, velké parko−
viště. Rozloha prostor
cca 190 m2. Sociální za −
řízení, pergola, terasa.
Vhodné jako právní 
kan celáře, laboratoř,
ordi  nace apod. Tel.:
602614480. RR 80373

ŽENA s německým ovčá−
kem hledá nutně nájem 1+1
nebo 2+1 kdekoliv na vsi
i ve městě u starších lidí
i jednotlivě nebo u mladšího
muže, kterému vypomohu
v domácnosti i firmě. Mlu vím
i německy. Spěchá. Tel. ve−
čer 378603230 RR 80516

ŠUMAVA – Sušicko. Pro −
najmu k rekreaci 2 pokoje
v patře RD spol. kuch.
koup. balkon. Cena 140 Kč
na os./den. Tel.:
376526153. RR 80532

OBEC Týnec u Klatov na−
bízí pronájem prodejny
smíšeného zboží. Infor −
mace na tel. 602892975
– pí Kuchařová.

PRODÁM tříkolku, Honda
200 ATC, na práci i zábavu,
na veter. číslech, r.v. 1986,
dovoz USA. Cena 70000
Kč. Tel.: 608448606 PM
180142

PRODÁM na Peugeot 207
SW zánovní kompletní 
zadní levou lampu. Tel.:
607578437. PM 180143

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

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI 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 Jawa 250, 350
v ná lezovém stavu, přijedu,
platím hotově, tel.:
608241655. RR 80564
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
80051

PRODÁM Peugeot 206SW
2.0 L, 66 kW, nafta, naj.
360.000, v dobrém stavu,
vše v el., aut. klim., zimní
i letní pneu na ráfkách, cena
35 tis., nutná TK, možná
sleva, tel.: 603760174. RR
80554

MUŽ 50/170/70 , nekuřák,
hledá přítelkyni k vážnému
seznámení. Domácí kutil.
Tel.: 605407021. PM
180136

65 LETÝ hledá spolehlivou
ženu, nekuřačku, pro hezký
a trvalý vztah. Nehledám
bohatství, ale lásku a po−
rozumění. Odpovědi zasílej−
te do redakce pod č. inz.
PM 180138

MUŽ 51/178 žijící v Plzni,
by rád poznal příjemnou že−
nu k oboustranně krásnému
vztahu. Očekávám vlast −
nosti jako spolehlivost, věr−
nost, upřímnost – totéž na−
bízím i já. Tel.: 737903420
PM 180141

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

47/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu štíhlejší postavy,
nekuřačku, všestranných
zájmů. Tel.: 607289646 PM
180146 

HLEDÁM plnoštíhlou ženu
40−50 let na cestování, na
bály. Plzeň a okolí. Písemné
nabídky zasílejte do redak−
ce pod č. inz. : PM 180151

ER, deutsch (spricht auch
englisch), 40 Jahre,
181cm, schlank, attraktiv,
ledig, guter Beruf, wohn−
haft in Bayern (Nähe
tschechische Grenze),
sucht die nette Sie für eine
feste Beziehung, Familie
und eine glückliche Zu −
kunft. Tel.−Nr./SMS: 0049
15168802311, E−Mail−
Adresse: leon7071@
t−online.de. RR 80511

SYMPATICKÝ 50/180/85
/18 sport. postavy i zamě−
ření, hledá štíhlou solidní
ženu na hezké chvíle, uví−
tám trvalý diskr. vztah bez
narušení soukromí, zdraví,
diskrétnost, sympatie a se−
riózní jednání podmínkou,
KT, DO a okolí. Tel.:
733407817. RR 80529

ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes ag. Arendas,
tel.: 720409101.

HLEDÁM paní od 76 do 
86 l., možno i paní s hendi−
kepem jen vážně nejlépe
ok. Domažlice. Budu čekat
na SMS. Tel.: 704154980.
RR 80530

MUŽ 55/172 hledá osamě−
lou štíhlou pohodářku vese−
lé povahy pro zbytek života,
tel.: 776560074. Nejraději
KT a okolí. 

54LETÝ sportovec, kolo,
volejbal, hledá milou, štíh−
lou, vyšší a i trochu ukeca−
nou ženu kolem 50 let, léto
už asi spolu nestihnem, ale
Vánoce ve dvou už ano,
ANO? Tel.: 603760174. RR
80555

SVOBODNÝ, bezdětný
muž z vesnice, 54 let, uči−
tel, hledá osamělou, hod−
nou, mladší ženu pro hez−
ký, trvalý vztah. Přistěho −
vání možné okamžitě, ná−
rodnost není rozhodující.
Plzeňsko, Klatovsko, Do −
mažlicko. Tel. 724735293.
RR 80563

55/175, nekuřák, abstinent,
hledá milou a sympatickou
ženu z Domažlicka pro tr −
valý vztah. Vím, že jsi, ale
nedaří se mi Tě najít. Ozveš
se mi? Tel.: 774259033.
RR 80558

60/170 sympat., rozved.,
zajištěný, hledá elegantní,
velmi dominantní přítelkyni
– paní, na krásné chvíle 
i život. Mezi PM a DO.
Souznění duší. Děkuji. Tel.:
607293848. RR 80559

48/178 SŠ rozvedený hle−
dá mladší milou a sympa−
tickou ženu pro trvalý vztah,
rodinný život a společné zá−
žitky. Tel.: 702633343 –
SMS. RR 80566

68/176 nekuřák hledá mi−
lou a sympatickou ženu pro
trvalý vztah, zájmy příroda,
tel.: 607293573. RR 80567

56/160 hledá dědečka pro
svého vnoučka, který by
nás měl doopravdy rád
a sdílel s námi společný ži−
vot. Auto vítáno. Mám ráda
přírodu. Jsme z okresu PJ.
Jen volat a vážné nabídky.
Tel.: 722778014. PM
180137

MLADÁ mamča 41 let se
4 letou dcerkou, hledá mu−
že pro společný život.
Přistěhování je možné.
Hledám oporu, lásku a po−
rozumění. Věk 39−46 let.
Může být i slovenské ná−
rodnosti. Možnost založení
rodiny. Tel.: 73149067 PM
180139

RÁDA bych poznala pána
ve věku do 70 let z Kla −
tovska či z blízkého okolí,
se kterým bychom si mohli
být vzájemnou oporou pro
společný život. Těším se na
setkání. Tel.:: 723805967.
RR 80513

56/162 hledá přítele k váž−
nému seznámení, který má
rád děti, nejraději z vesnice,
ale není podmínkou. Auto
vítáno. Zn.: Jen vážné na−
bídky. Jen volat. Tel.:
722778014. RR 80525

MÁŠ rád přírodu, vodu,
les, houby, jsi nekuřák od
Plzně – Tachova, věk 68–
75? Volej na tel.
702478609. Zn.: Najdu Tě.
RR 80536

65/170, štíhlejší žena
z Kla tovska hledá spolehli−
vého parťáka pro turistiku,
zahradničení, cestování,
divadlo, tanec apod. RR
80538

PRO SPOLEČNÝ život hle−
dám muže do 28 let, bez−
dětná 23letá. Zn.: Těším se
na odpověď. RR 80557

57/167 je někde pán
urostlé postavy do 60 let,
který rád cestuje, umí mít
rád a nechce zůstat sám.
Těším se na odpověď. Tel.:
728597118. RR 80541

HLEDÁM muže kolem 70
let. Šikovného a kutila, kte−
rý má vztah k přírodě a zví−
řatům. Hledá slušná a pří−
jemná blond. Mob.:
604722390. RR 80540

PĚSTITEL zahradník hledá
přítele pro život pohodáře.
Jen vážně. Vím, že jsi. RR
80542

LINDHAUS – spolehlivé
a osvědčené vysavače
s životností až 25 let!
Prezentace zdarma. Ce −
ny od 14000 Kč. Milan
Holub, obch. zástupce.
Tel.: 607578437. KŘI PM
180145

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. Nezávazná
prohlídka je zdarma.Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035 

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

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

HLEDÁM doučování ang −
lič tiny, tel.: 722522276.

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 měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180042

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se ne −
výhodných půjček? Jako
jediná realitní kancelář v Pl −
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
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 na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
180044

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

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

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

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazová−
ní, štukování, malování,
rekonstrukce bytového
jádra, bourací práce, ob−
klady, dlažby a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel:
721757399. RR 80523

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

ČLOVĚČE… ANO… TY !!!
Bud již k sobě prosím
upřímný a dopřej svému
tělu to co žádá. Rezervuj
si GO svého těla pro 
sebe i svého mazlíčka.
POUZE PRO VÁS CO 
MÁTE CHUŤ NA CEL KO −
VOU OČISTU TĚLA, 
DUŠE A MYSLI. Objednej
se na tomto odkazu:
vecnesvetlo.reservanto.cz

www.vecnesvetlo.cz. 
RR 70880

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
80052
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Dne 24. 8. 2018 by
oslavil již 83 let pan 

Milan Mészáros
z Vřeskovic u Přeštic.
Zároveň 27. 8. uplyne
již 1. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
opustil.
Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatínku
za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno těm,
kterým se zbortil velký sen, že Tě budou ko−
lem sebe stále mít, že dokážeš poradit, po−
hladit. Děkujeme Ti za lásku, cos nám dal,
půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.



39Plzeňský rozhled  8/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. srpna 2018

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
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NA EL. PSACÍ stroj zn.
Olympia Splendid sháním
kotouč číselník, prosím nut−
né, nabídněte. Děkuji, tel.:
728095358. RR 80531

FOTOGRAF hledá hezké
a zajímavé, výstřední že−
ny a dívky 16+, které by
chtěly být modelem v ateli−
éru i v přírodě, od portrétu
po akt. Focení po domluvě
za odměnu. Napište pro−
sím SMS nebo volejte
606927181 když mate zá−
jem a čas na focení a jste
v něčem výjimečná. Dis −
krétnost v jednání zaručuji.
RR 80556

HOTOVOSTNÍ  PŮJČKY
IHNED NA RUKU! 1.půjč−
ka ZDARMA! Stačí OP
ČR, příjem. Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16 h
t.: 605760958, www.
azprofin.cz KŘI PM 180144

NABÍZÍME dubnová jeh −
ňata ovce quessantské.
Jehnička i beránek jsou po
plemenném otci v černé
barvě. Tel.: 723968154. RR
80514

PRODÁM 2 fenky jorkšír−
ského teriéra. Jedna má
6 měsíců a druhá 18 mě −
síců. Zdravé a přítulné.
Cena 4000 Kč. Mob.:
604207899. RR 80539

Z RODINNÝCH důvodů da−
ruji fenu japonské dogy to−
sa inu, stáří 4 roky, vhodná
na hlídání, tel.: 776560074.

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

KŘI PM 180130

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

DVĚ HRAVÉ kočičky zvou
kocourka na společné do−
vádění v našem pelíšku.
Obě najednou nebo jen
jednu? Příznivá cena. 8−14
h. volej 603773286 KŘI
PM 180149

MÁM PRO VÁS pánové
velkou prázdninovou slevu
erotické službičky. Možné
téměř vše, dle dohody, 
třeba i dámský análek.
Pří jemná dlouhovlasá je
už natěšená. SMS ne,
jen volat a přijet. Tel.:
739869771 KŘI PM
180150

JSEM HEZKÁ, dlouhovlasá
blond s přírodními luxus−
ním poprsím č. 4, zároveň
štíhlá. Těším se na tvé za−
volání a návštěvu. Nosím
erotické prádelko. Od 8 h.
ráno, přes den… tel.:
728883302, www.ariana−
plzen.webnode.cz KŘI PM
180147

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

PRÁVĚ teď úžasná slevič−
ka za kompletní službičku!
Baculka nejsem, ale po−
hledná, tak akorát. Na −
žhavená samička ve dne
704185390 KŘI PM
180148

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 
3. 9. 2018

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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