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Novým primátorem Plzně se stal
Martin Baxa (ODS), který již v če−
le západočeské metropole stál
v letech 2010 až 2014 a od roku
2014 byl prvním náměstkem pri−
mátora. Martin Baxa byl zvolen ve
čtvrtek na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, z celkových 46 hla−
sů přítomných zastupitelů jich 
získal 34. Zvoleni byli i jeho čtyři
noví náměstci a čtyři další radní,
všichni budou pro výkon funkce
uvolněni. Koalici v Plzni tvoří 
zástupci čtyř stran, tedy ODS,
ANO 2011, TOP 09 a ČSSD. Zbylé
tři subjekty, konkrétně Česká pi −
rát ská strana, KDU−ČSL – PRAVÁ
VOLBA PRO PLZEŇ a KSČM, 
jsou v opozici. 

„K našim hlavním prioritám bu−
dou patřit problematika dopravy
včetně parkování, téma bezpeč −
nosti, vylepšování veřejných pro−
stranství, bytová výstavba a zamě−
říme se i na další oblasti,“ přiblížil
klíčová témata nového vedení pri−
mátor Martin Baxa. 

Prvním náměstkem primátora
se stal Roman Zarzycký (ANO
2011). Ve své gesci bude mít
správu a řízení majetkových účastí
města Plzně v obchodních korpo−
racích a také oblast sportu a ces−
tovního ruchu. Technickým ná−
městkem primátora je Pavel Šin −
delář (ODS), který stejnou funkci
zastával i v minulém volebním 

Město Plzeň má nové vedení,
primátorem se stal Martin Baxa

Novému primátorovi Martinu Baxovi (vpravo) 
předal primátorský řetěz bývalý první muž Plzně Martin Zrzavecký. ... pokračování na straně 2
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období. Náměstkyní pro oblast
kultury, památkové péče a sociál−
ních věcí byla zvolena Eliška
Bartáková (ANO 2011). Post ná−
městka primátora pro oblast 
dopravy a životního prostředí bu−
de vykonávat Michal Vozobule
(TOP 09). 

Devítičlenné vedení města Plzně
tvoří vedle primátora a čtyř ná −
městků i čtyři radní. Oblast ekono−
mickou, bytovou a nakládání s ma−
jetkem bude mít na starost David
Šlouf (ODS). Radním pro oblast
Smart Cities a podporu podnikání
se stal Vlastimil Gola (ANO 2011).
Oblast školství bude mít ve své
gesci Lucie Kantorová (ANO
2011). Radním pro oblast bez −
pečnosti je pro nové volební období
končící primátor Martin Zrzavecký
(ČSSD). 

Kromě nového vedení města
Plzně byli na ustavujícím jednání
zvoleni také předsedové tří výborů
Zastupitelstva města Plzně. Před −
sedou Kontrolního výboru Zastu −

 pitelstva města Plzně se stal Pavel
Janouškovec (KDU−ČSL), funkci
předsedkyně Výboru pro zadávání

veřejných zakázek Zastupitelstva
města Plzně bude vykonávat
Helena Matoušová (ODS) a před−

sedou Finančního výboru Zastu −
pitelstva města Plzně byl zvolen
Jindřich Blažek (ANO 2011).   

Nové vedení města Plzně.

Výstava věnovaná Josefu kardiná−
lu Beranovi je nově k vidění v Plz −
ni. Vznikla u příležitosti 130. výročí
jeho narození a převozu ostatků
z chrámu sv. Petra ve Vatikánu do
katedrály sv. Víta, Václava a Voj −
těcha v Praze, který se uskutečnil
letos v dubnu.

Expozici nazvanou „Josef kardinál
Beran: Milostí boží jsem, co jsem.“
tvoří fotografie, textové informace,
ale i několik desítek
Berano vých osobních
věcí. Výsta va je v máz −
hau zu radnice na ná−
městí Re publi ky 1 pří−
stupná zdarma až do
13. prosince. 

Autorem výstavy je
David Brabec, syn pa−
ní Danuše Brabcové,
praneteře kardinála
Berana. Rodina tak
vnáší do expozice řa−
du osobních vzpomí−
nek i ar tefaktů, které
patří do rodinné pozůstalosti. Další
ar tefakty zapůjčilo Arcibiskupství
pražské ze svých archivních sbírek.
Smyslem výstavy je představit 
návštěvníkům a veřejnosti slavného 

plzeňského rodáka Josefa kardinála
Berana nejen jako silnou osobnost,
která odolala tlaku obou totalit, jež
poznamenaly Evropu ve 20. století,
ale ukázat také Josefa Berana – 
člověka. Muže, který se navzdory
drsným zkušenostem smál, chápal
slabosti druhých a odpouštěl. 

Kromě panelů, které ve foto −
grafiích a textech přibližují život
a smrt Josefa kardinála Berana, 

mají návštěvníci plzeňské výstavy
příležitost prohlédnout si více než
šedesát Beranových osobních věcí,
které laskavě zapůjčilo Arci bis −
kupství pražské. 

Milostí boží jsem, co jsem

... dokončení ze strany 1�

Plzeň má nové vedení, primátorem se stal Martin Baxa
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Již více než 20 let po −
máhá společnost Medi
Sante s. r. o  lidem z ce −
lé ho regionu v oblasti
psychologie i psychia −
trie v Plzni. Své lékaře
má rozmístěné v jedno−
tlivých obvodech tak,
aby mohli okamžitě spo −
lu pracovat s dalšími od−
borníky a aby jejich po−
moc byla účinná. 

Máte pocit, že trpíte stresem, úzkostí
nebo některou z fobií?

Pak na nic nečekejte, ale vyhledejte odborníky 
ze společnosti Medi Sante

Psychiatrická i psychologická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Všichni lékaři jsou sku−
tečnými odborníky ve
svém oboru a je vždy
výhod né, když tito od −
bor  níci vzájemně spo −
lupracují, neboť oba
obo ry jsou velmi úzce
propojené. Právě proto
bychom rádi předsta −
vili dva z našich odbor −
níků.

���������

V oblasti psychiatrie je připraven 
Vám pomoci MUDr. Martin Kylar. 
Jeho psychiatrická ambulance pomáhá pacientům 
s léčebným postupem v oblastech: 

� Poruchy nálad a spánku 

� Léčby depresivních stavů

� Pomoc při panické úzkosti

� panické úzkosti

� Posttraumatické stressové poruchy

� Pomoc řešení úzkostných poruch

Objednat lze telefonicky na čísle 734 691 521.
www.psychiatrie−kylar.cz

Jeho kolegou v oblasti psychologie je 
Mgr. et Mgr. Vladimír Stuchl.
Jeho ordinace klinické psychologie pomáhá v oblastech:

� komplexní a cílené psychologické pomoci dětem
a dospělým

� diagnostika poruch autistického spektra dětí 
i dospělých

� léčba úzkostných poruch, poruchy osobnosti
� agrofobie, Sociální fobie, klaustrofobie 

a další specifické fobie
� diagnostika ADHD u dospělých
� vztahová problematika – nevěra, strach z odpověd −

nosti, doplněná rodina, závislost ve vztazích

Objednat lze telefonicky na čísle 734 768 953.
www.plzenskypsycholog.cz
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Rok 2018 pomalu končí a mnozí
z nás bilancují. Co se podařilo, či
naopak, co jsme nestihli, nebo na
co můžeme být po právu hrdi. Ať
bilancování probíhá ve firmě,
v rodině či u jedince, vždy mají
jedno společné. Na všem se podí−
líme my,  lidé… Jednou ze spo−
lečností, která za rok 2018 prošla
celou řadou změn, je dozajista
Fakultní nemocnice Plzeň. Pojď −
me se tedy zeptat, jak bilancuje
její  ředitel  MUDr. Václav Šimá −
nek a co vidí, když se ohlédne za
fakultním rokem 2018. 

� Pane řediteli, co Vám rok 2018
přinesl?

Rok 2018, který stále ještě je, je
rokem opravdu silným. Ve fakultní
nemocnici se událo mnoho nového
a mně osobně přinesl přesvědčení,
že FN Plzeň je místo, pro které
mnozí žijí srdcem. Na pozici ředi −
tele jsem již pátým rokem a mohu
zcela zodpovědně říci, že zaměst −
nanci fakultní nemocnice jsou srd−
caři a velmi si vážím, že mohu být
součástí této velké rodiny.
� Co nového letošní rok přinesl
pacientům?

Změny se udály v mnoha di −
menzích. Když se ohlédnu časově,
na jaře jsme otvírali nové špič −
kové mamocentrum, které nabízí
všem ženám moderní diagnostiku
a intim ní prostředí. Další velkou
změnou, dá se říci obrovskou, pro−
šel parkovací systém v obou areá−
lech. Postavili jsme nové třípru −
hové vjezdy a zavedli parkovací
systém, který výrazně napomohl
vyřešit parkovací krizi z let minu−
lých. Pokud dnes přijedete do
locho tínského areálu, nemusíte

vjíždět s obavami, parkovací místo
zajisté najdete. Letní třešničkou
byla velká akce (s mírnou nadsáz−
kou mi připomíná film Kulový
blesk), při které jsme polovinu lů−
žek v celé nemocnici nahradili
komfor tními postelemi. Během
provozu jsme vyměnili více jak
900 starých  postelí za super mo−
derní během 10 týdnů. Rekonst −
rukce mnoha oddělení a obměna
přístrojového vybavené za moderní
technologie  je samozřejmostí. Ale
aby to samozřejmostí bylo, musí−
me v prvé řadě být dobrými hospo−
dáři. A to se nám stále daří. Roz −
počet nemocnice již vloni překročil
hranici 6 miliard korun. Průměrná
mzda ve FN Plzeň  na konci první−
ho pololetí byla 43 000 korun
a pevně věřím, že pěkné platové
podmínky jsou důvodem ke spoko−
jenosti našich zaměstnanců. 
� Slyšeli jsme, že se připravují
velké změny týkající se stěhování
Bor na Lochotín. Je to  pravda?

Zpracováváme generel rozvoje na
dalších mnoho let dopředu. Jisté je
to, že během dvou let vyroste nová
psychiatrická klinika, na začátku pří−
štího roku začne pro jektant pracovat

na novém pavi lónu chirurgických
oborů a následně, o několik let 
později, budou postup ně přesouvá−
na některá borská pracoviště na
Lochotín. Rád bych ubezpečil veřej−
nost, že borská nemocnice neza −
nikne, základní medicínské obory
zde budou zachovány.  
� A co nás, návštěvníky FN Plzeň,
čeká v roce 2019?

Na jaře  dokončíme druhou roz−
sáhlou etapu Centrálního příjmu
na Lochotíně. Toto pracoviště
je jedno z nejvytíženějších  míst
v ne mocnici, skoro každý akutní
problém přichází na Centrální pří−
jem. Přestavba byla pojata nadča−
sově, rozšířily se prostory, kom−
fortní prostředí  mají zaměstnanci
i pacienti. Pokud dnes přijdete
na nový Centrální příjem, máte po−
cit, že jste opravdu v nemocnici
evrop ského formátu.

Kromě nových prostor nabízíme
i nové přístupy. Odborníci ortope−
dické kliniky otevřeli nové ar tro −
skopické centrum, které je svým
způsobem zcela unikátní. Zajistí
lepší dostupnost ar troskopických
operací, vše se vyvíjí a  vzrůstající
trend těchto zákroků  je zřejmý.  
� Závěrem ještě otázka, co Vás
nejvíc potěšilo?

FN Plzeň je moderní zdravotní
zařízení uprostřed Evropy a oprav −
du se nemáme za co stydět. Vy −
hledává nás stále víc nejen pacien−
tů z našeho kraje, ale i z jiných re−
gionů, včetně cizinců. Navázali
jsme úžasnou spolupráci s plzeň−
skou Viktorkou, její hráči pravidel−
ně navštěvují naše pacienty a jsem
velmi pyšný, že se podařilo part −
nerství i na úrovni soutěže Ligy
mistrů. Hráči FC Viktoria Plzeň se
aktivně zapojili do registru dárcov−
ství kostní dřeně a zároveň na
svých dresech měli logo Nadace
pro transplantaci kostní dřeně. 

V závěru bych rád poděkoval
všem partnerům za jejich přízeň,
pacienty ujišťuji, že  tady budeme
pro ně i v roce příštím. Všem za−
městnancům bych rád popřál, aby
pro ně práce byla srdcovou záleži−
tostí a nadále v nich byla touha
posouvat hranice medicínského
umění.

Zaměstnanci naší fakultní nemocnice
jsou opravdoví srdcaři ...

MUDr. Václav Šimánek, 
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vyhledávaný lyžařský areál na
Šumavě Ski&Bike Špičák  investo−
val v letošním roce zhruba 10 mili−
onů korun, a to především do mo−
dernizace techniky a nového vyba−
vení. Areál před letošní zimní se−
zonou vybudoval nové rozvody za−
sněžovacího systému na jedné z
páteřních sjezdovek č. 2 U zalome−
ného v délce cca 800 metrů. Jedná
se o její dolní úsek zhruba od chaty
Kamzík až po horní stanici vleku
Zalomeného.

„K dispozici tady budeme mít i
dvě speciální výtahové věže na
sněžná děla. Zasněžování až z vý−
šky 4 metrů nám umožní lepší roz−
ptyl i dokonalejší pokrytí plochy
sjezdovky technickým sněhem.
Nyní jsme schopni bez prodlev spo−
jených s dřívější logistikou technic−
ky zasněžovat všechny naše sjez−
dovky s výjimkou nejprudší černé
Šance, kde i nadále spoléháme na
přírodní sníh,“ říká ředitel Ski&Bike
Špičák Vladimír Kasík.  

Nakoupena byla další sněžná dě−
la – celkem jich nyní ve středisku
využívají 33 kusů, 19 tyčí a 14 vr−

tulových, což je nejvíce v celé obla−
sti. Jinak už od loňska na Špičáku
disponují nejmodernějšími rolbami
na úpravu sjezdovek. Využívají se
i pro přípravu zábavných tratí, jako
je funline (jde o trať na způsob 
skikrosu s terénními vlnami) či
snowpark. Trend posledních let na−
víc velí rozšiřovat a pořád doplňo−
vat klasickou nabídku o nové herní
prvky. Lidé si kromě perfektních
podmínek na sjezdovkách pro lyžo−

vání či snowboard, chtějí ještě více
užívat zábavy a atrakcí. 

„Proto letos znovu vylepšíme fun−
line na Spodní Šanci ve třech úse−
cích podél lesa. Pokračujeme také
ve spolupráci s profesionální fir−
mou, která se zabývá stavbou
snowparků. Opět po nich chceme,
aby na Lubáku, kde jsme pro něj už
před lety vyčlenili místo, vznikly ta−
kové prvky a překážky, aby si je
mohla užít většina lyžařů/snowboar−
distů včetně dětí, nikoli jen specia−
listé,“ uvádí V.Kasík.    

Ski&Bike Špičák  nabídne letos na
hlavním parkovišti dobíjení elektro−
mobilů. Ve spolupráci se společností
Innogy jsou vybudována dvě místa
speciálně určená jako dobíjecí stani−
ce pro elektromobily. V první etapě
se zatím nepočítá s podmínkou je−
jich povinné rezervace, ale pokud by
byl v hlavní sezoně o ně velký zájem,
areál se tomu přizpůsobí. Pro zají−
mavost – dobití na plnou kapacitu
baterie tady potrvá mezi 4−8 hodina−
mi a v první fázi řidiči za něj nebudou
nic platit, pak by se měli vejít do sta
korun za jedno dobití.  

Za sněhem a na sjezdovky na Ski&Bike Špičák  
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Dobrý večer, snad získám
radu... Před 2roky jsem vy−
dražila nemovitost, protože
se majitel odmítl vystěho−
vat čekala jsem 1,5roku na
rozhodnutí soudu, nyní je to
2 měsíce mohu do své ne−
movitosti přes ukrutnou špí−
nu a hrůzu vstoupit... Ale
vstupuji k nemovitosti po ci−
zích pozemcích, odkoupili si
je ostatní chataři. Je to pro
mě překvapení, nikdo mě
na tuto skutečnost neupo−
zornil. Zmínka od exekuto−
ra, nebo z odhadu k nemo−
vitosti, prostě nic co by mě
upozornilo, že ke své nemo−
vitosti budu potřebovat sou−
hlas majitele cesty, abych
se dostala ke svému dom−
ku. Prosím, poradíte mi, co
dělat, kde došlo k chybě?
Jak tento problém vyřešit? 

Děkuji, Boušková

Dobrý den, s dražbou nemo−
vitosti je to stejné, jako s kou−
pí nemovitosti od vlastníka
přímo či přes realitní kancelář
snad jen s tím rozdílem, že
cena není určena trhem, ale
vychází ze znaleckého po −
sudku. Je tedy nutné předem
zkontrolovat všechny právní
i faktické vady nemovité věci,
jako byste to činila při klasické
koupi. Neznám podrobnosti
oné dražby, ale cena stanove−
ná ve znaleckém posudku by
jistě měla reflektovat skuteč−
nost, že k nemovitosti není
přístup po vlastní či obecní
komunikaci. Řešení je složité,
resp. je odkázané na vůli sou−
sedů zřídit Vám služebnost
cesty či Vám prodat podíl na
přístupové cestě. Pokud tako−
vé řešení nebude nalezeno,
lze se prostřednictvím soudu
domoci zřízení tzv. nezbytné
cesty i proti vůli sousedů.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Připomínky letošních významných
událostí a zejména pak ty, které
spojují Plzeňský Prazdroj se stým
výročím vzniku Československa,
uchová pivovar budoucím genera−
cím na speciálním místě – zástup−
ci Prazdroje vložili vybrané doku−
menty ve speciální kovové pamět−
ní schránce do pivovarské Jubi −
lejní brány, která právě prochází
restaurováním.

Brána je symbolem plzeňského
pivovaru i jeho světového úspěchu

a restaurátoři nyní dokončují její
opravy, naskytla se tak příležitost
právě teď uložit do ní dokumenty,
které přiblíží současné dění v pivo−
varu i důležité milníky letošního ro−
ku. „Do schránky vkládáme doku−
menty mapující aktivity Plzeň ského
Prazdroje, kterými se připojil k osla−
vám 100 let republiky, jako je aukční
láhev Pilsner Urquell, speciální ležák
První, který k oslavám uvařili praz−
drojští sládci a Matuškové nebo vý−
stava Prazdroj před 100 lety a dnes.
Nechybějí ani speciální fotografie
zachycující průběh restaurování

Jubilejní brány nebo etikety piv
a dalších nápojů, které jsou
v současné době v Prazdroji

vyráběny,“ vysvětluje Václav Berka,
emeritní vrchní sládek Plzeň ského
Prazdroje. 

Unikátním svědectvím o dnešní
době, ale i o představách směřování
pivovaru v budoucnu, jsou také do−
pisy určené budoucím generacím.
První je od generálního ředitele
Plzeňského Prazdroje Granta Liver −
sage a druhý od plzeňského biskupa

Mons. Tomáše Holuba. Dle tradice
obsahuje schránka také denní tisk
ze dne, kdy je do brány vkládána.

Materiály dnes do schránky
osobně uložil Václav Berka, poté
byla schránka zaletována kvůli
ochraně před vlhkostí a následně
vložena do vnitřního prostoru brá−
ny pod vrcholovým sousoším,
který byl pro pamětní schránku
zhotoven již při stavbě brány.

Jubilejní brána byla dokončena
před 125 lety, a to u příležitosti

padesátého výročí Měšťanského pi−
vovaru v Plzni, při jejím dokončení
do ní byla vložena schránka, která
tam přetrvala až do roku 2000, kdy
byla nahrazena novou. Ta původní je
nyní uložena v Pivovarském muzeu.
Schránka z roku 2000 čeká zatím na
novou generaci, která ji bude moci
otevřít. Aktuálně se tak v Jubilejní
bráně nacházejí schránky dvě.

Jubilejní brána má schránku
se vzkazem budoucí generaci

Teploty nezadržitelně míří k nule,
a to je čas, kdy je třeba myslet ne −
jen na teplejší oděv, ale i na vodo−
měry. Opakovaně s sebou zimní
období přinášejí vodoměry poško−
zené mrazem a ani každoroční va−
rování nezabrání jejich výskytu
v celé řadě případů. Abychom
předešli těmto problémům a ná−
sledným škodám, vyplatí se věno−
vat pozornost přípravě na zimu.  

K poškození vodoměrů mrazem
dochází nejčastěji na chalupách,
chatách a ve venkovských stave−
ních, kde jsou měřiče umístěny
např. ve venkovních šachtách.
V tom případě doporučujeme uzavřít

přívod vody před vodoměrem a po−
trubí za ním vypustit. Pokud je roz−
vod opatřen uzávěrem před i za vo−
doměrem, je vhodné uzávěr za mě−
řidlem ponechat otevřený a celou
sestavu obalit izolační vrstvou. Při
výběru izolace bychom měli volit ta−
kový materiál, který nepodléhá hni−
lobě, například polystyren. Zcela ne−
vhodné jsou pro tyto účely textilie
(deky apod.). 

Dále je potřeba zabezpečit vodo−
měr proti vnějšímu zaplavení. Nic −
méně mráz ohrožuje také vodoměry
umístěné uvnitř budov, a to zejména
tam, kde nemovitost není v zimním
období obývána nebo vytápěna.

V případě delší nepřítomnosti je
vhodné uzavřít přívod vody před vo−
doměrem a potrubí za ním vypustit. 

„Chránit vodoměr před poškoze−
ním je ze zákona povinností odběra−
tele, ačkoliv ten není jeho majitelem.
Kromě nemalé částky, kterou odbě−
ratel zaplatí za výměnu prasklého
vodoměru, hrozí i únik vody. Ten se
může značně prodražit, zejména
když jej majitel nemovitosti odhalí až
po delší době. V případě jakýchkoliv
dotazů se s důvěrou obraťte na ve−
doucího vodoměrné služby na tele−
fonním čísle 377 413 190,“ nabádá
Ing. Kateřina Chmelíčková, MS, tis−
ková mluvčí VODÁRNA PLZEŇ a.s.  

Před zimou pamatujte i na vodoměry 
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1 850 000 Kč799 000 Kč  

2+1 (53 m2), ul. Blatenská, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji 2+1 o podlahové ploše 53 m2.
Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve zvýše−
ném přízemí cihlového domu, který prošel kompletní
revitalizací. Byt je v původním, udržovaném stavu.
K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Fond
oprav 1.876,− Kč. 
Vřele doporučujeme!

�� 734 319 301

2 190 000 Kč
2+1 (61 m2), ul. Popelnicová, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o výměře 61 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve zvýšeném pří−
zemí panelového domu, který prošel kompletní revi−
talizací. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném
stavu. K bytu náleží komora v suterénu domu. Fond
oprav 1.217,− Kč. Vřele doporučujeme! Doporuču −
jeme osobní prohlídku. � 734 319 301

2 199 000 Kč 
3+1 (71 m2), ul. Skrétova, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové
ploše 71 m2. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
v 1. patře cihlového domu. Byt je po částečné rekon−
strukci (nová okna, nové toprní waw, podlaha v obýva−
cím pokoji a kuchyňská linka včetně spotřebičů. K bytu
náleží prostorná sklepní koje v suterénu domu – nyní 
v plánu rekonstrukce suterénu. 
Fond oprav 2.021,− Kč. � 734 319 301

2 590 000 Kč
3+1/L (86 m2), ul. Klatovská třída, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji byt 3+1 o výměře 86 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve 1. patře cihlové−
ho domu, který prošel kompletní revitalizací v roce
2013. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném
stavu. Vytápěním domu je ústřední dálkové. K bytu
náleží lodžie v mezipatře domu s výhledem do vnitro −
bloku a sklepní koje v suterénu domu. Fond oprav
2.100,− Kč. � 734 319 301 

3 199 000 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

Byt 1+kk/L (34 m2), Tachovská ul., Plzeň 
Nabízíme Vám k prodeji byt 1+kk s lodžií v osobním
vlastnictví o celkové ploše 34 m2 Plzni. Bytová jed −
notka se nachází v 3. patře panelového domu, který
prošel kompletní revitalizací. K bytu náleží komora
v mezipatře. V okolí je veškerá občanská vybave−
nost. Fond oprav 884,− Kč. Žádaná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 330 000 Kč  
Chata 2+1 (56 m2), Pňovany
Nabízíme k prodeji pěknou chatu o zastavěné ploše 
56 m2 v blízkosti přístaviště Radost. Chata je jednopod−
lažní, dispozičně řešena jako 2+1 a je ve velmi dobrém
stavu. IS: voda – vlastní vrt, el. 220/380V, topení: lokální
tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti přehradní
nádrže Hracholusky. Chata stojí na pronajatém pozemku
s ročním nájemným 4.056,−Kč. � 734 319 302

1 599 000 Kč 
Chata 2+1 (704 m2), Nebřeziny (Plasy)  
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu na pozemku
704 m2 o zastavěné ploše 31 m2 v blízkosti řeky Střely.
Chata je s obytným podkrovím a je ve velmi dobrém sta−
vu. 1.NP: terasa, kuchyně, malý pokoj; 2.NP: ložnice. IS:
voda – vlastní vrt, el. 220/380V, topení: lokální tuhá pali−
va, suché WC. Na pozemku se dále nachází zděná garáž
a dílna. Krásná, klidná lokalita. � 734 319 302

C

2+1 (56 m2), ul. Ke Kukačce, Plzeň
Nabízíme k prodeji 2+1 o výměře 56 m2. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se ve 2. patře panelového domu, který
prošel kompletní revitalizací. Byt je v původním, udržo −
vaném stavu. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.677,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
fi nancovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

C CC C

C
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Na kongresu nejstarší svě −
tové chirurgické organizace
International College of 
Sur  geons, který se konal
v prvním listopadovém týd nu
v Kaoshiungu na Taiwanu, za−
znamenala česká medicína
prostřednictvím České sekce
ICS významné úspěchy. Do
širšího vedení této organiza−
ce, která působí v šesti fede−
racích národních sekcí na
všech kontinentech, byli zvo−
leni dva čeští chirurgové. 
Doc. MUDr. Jiří Froněk, vůdčí
osobnost české transplantační
chirurgie, byl zvolen mezi 30
přídatných guvernérů a zajistil
tím pro Českou republiku dru−
hý významný hlas. Největšího
úspěchu dosáhl současný pre−
zident České sekce ICS profe−
sor MUDr. Karel Novák, DrSc.,
který byl jednomyslně zvolen
sekretářem Evropské konti−
nentální federace této organi−
zace, když předtím jeho proti−
kandidát, španělský senátor
profesor Antonio Alarco Her −

nandez při Novákově primární
převaze v předběžných no −
minacích, odstoupil v jeho 

prospěch. Tímto zvolením se
Novák stal zároveň členem její−
ho nejužšího ICS. Vedle toho

byl na témže kongresu slav−
nostně dekorován i jako za−
sloužilý člen ICS a doceněny

tak jeho služby a dlouho−
leté zásluhy o tuto orga−
nizaci. Získal také cenu
za významnou přednáš −
ku kongresu.
Od let 1936 až 1938,
kdy byl vůbec prvním
světovým prezidentem
této organizace česko −
slovenský chirurg profe−
sor Arnold Jirásek, jde
o druhé nejvyšší pres −
tižní uznání pro českého
chirurga. Profesor MUDr.
Karel Novák, DrSc., který
žije v Rokycanech, ode−
šel v roce 2000 nuceně
z chirurgické kliniky
v Plzni a posléze působil
deset let v Německu.
Provedl několik originál−
ních operací, bohatě
publikoval doma i v za−

hraničí a zorganizoval mnoho
kongresů, ať už českých se
slovenskou účastí nebo mezi−

národních, z nichž velký mezi−
národní ohlas získal Jubilejní
světový kongres International
College of Surgeons v roce
2015 v Praze a v Plzni. Je nosi−
telem ocenění za nejlepší čes −
ké časopisecké i knižní publi−
kace, kterými jsou Maydlova
a Jedličkova cena. Nyní též
řádně studuje historii na Zápa −
do  české univerzitě v Plzni a vy−
víjí další aktivity, včetně hu −
manitárních. Vždy organizoval
kongresy s nízkými účastnický−
mi poplatky, přijatelné pro
dlou  hodobě nepříliš dobře pla−
cené chirurgy a dokázal je vždy
dostatečně finančně zajistit. 
Byla doceněna i jeho dlouho−
letá činnost při organizaci
Česko−japonských chirurgic−
kých sympozií. Ta se napo −
sledy konala v září 2018 v Ma −
riánských Lázních, v Hor šov −
ském Týnu, v Praze a ve Znoj −
mě. Profesor MUDr. Karel
Novák DrSc, sám cítí svoji vol−
bu jako závazek a povinnost
dále nezištně pracovat.        (re)

Významné ocenění českých chirurgů

Profesor MUDr. Karel Novák, DrSc.
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Dobíjení 
elektromobilů  

Lyžařský areál na Šumavě
Ski&Bike Špičák  nabídne letos
na hlavním parkovišti   dobíjení
elektromobilů. Ve spolupráci
se společností Innogy jsou vy−
budována dvě místa speciálně
určená jako dobíjecí stanice
pro elektromobily. V první eta−
pě se zatím nepočítá s pod−
mínkou jejich povinné rezerva−
ce, ale pokud by byl v hlavní
sezoně o ně velký zájem, areál
se tomu přizpůsobí. Pro zají−
mavost – dobití na plnou kapa−
citu baterie tady potrvá mezi
4−8 hodinami a v první fázi 
řidiči za něj nebudou nic platit,
pak by se měli vejít do sta 
korun za jedno dobití.

Revitalizace alejí 
v kraji 

RPK schválila projektový zá−
měr „Revitalizace alejí ve sprá −
vě SÚS Plzeňského kraje, p.o.
– 1. etapa“. Správa a údrž ba
silnic Plzeňského kraje se
chystá předložit žádost o do −
taci do výzvy č. 108  Operač −
ního programu životní prostře−
dí, která je určena na revitali−
zaci alejí podél komunikací
v kraji. Radní schválili realiza−
ci, předfinancování a kofi −
nancování projektu ve výši
11 milionů korun. Záměr je ny−
ní ve fázi zpracování dokumen−
tace pro stavební povolení.
Cílem projektu je obnova stro−
mořadí a alejí lemujících sil −
nice ve čtyřech lokalitách
v rámci nezastavěného a okra−
jově zastavěného území obcí
Podě vousy, Srbice u Kolovče,
Luči ce u Chudenic, Bezpra vo −
vice a Chudenice. Celková délka
stromořadí bude 6 300 bm.

Dostat se na stupně vítězů z více
než 80 bojovníků o tuto poctu, to už
je hezký úspěch. Podařil se týmu
Rady seniorů města Plzně, jehož
osm členů reprezentovalo nejenom
Plzeňský kraj a město Plzeň, ale
i partnerské město Regensburg ze
sousedního Bavorska. Plzeňský tým

byl totiž složen ze čtyř zástupců
Plzeňska a čtyř z Regensburgu.
Společně tak sehraný tým vybojoval
bronz na 2. ročníku Klobásového
festivalu na Slovensku.

Na festival Podhájské dny klobás,
který se konal v říjnu letošního roku,
dorazili soutěžící také z Maďarska,

spolu se Slováky se utkalo celkem
81 družstev. Plzeňáci dostali číslo
63, přesto se mezi poloprofesionály
i skutečnými profíky klobásových
specialistů rozhodně neztratili.
Přímo na místě dostali 10 kg masa,
koření a další ingredience a pak už
to bylo jenom na nich… 

„Nebylo to snadné, ale rozhodně
jsme zabojovali. Předvedli jsme se
i v krojích a myslím, že naše vystou−
pení i výsledné klobásové produkty
porotu i návštěvníky potěšily,“ uvedl
šéf týmu a předseda Rady seniorů
města Plzně Stanislav Tyšer. 

Ovšem nutno dodat, že velký 
podíl na něm měla celá řada pod −
porovatelů, ať už to byla starostka
města Regensburg paní Ger trud
Maltz−Schwarzfischer, jakož i zá−
stupci tamních řeznických a pivo−
varských firem. Pomohla také spo −
leč nost Bohemia Sekt nebo slo −
venská divize plzeňského Pilsner
Urquell. Gratulujeme!

Regensburgští zástupci firem v čele
s paní starostkou převzali ocenění za
spolupráci. Foto: Tyšer

Bronzoví šampióni jsou z Plzně 
i z Regensburgu!
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Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těchto
drahých kovů. Mnoho z nás většinou
ani netuší, jaké poklady máme doma.

Ať už se jedná o staré, poškozené či
polámané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky. Podle světo−
vých komoditních zpráv tlačí cenu
vzhůru jednak obavy ohledně vývoje
světové ekonomiky a v neposlední
řadě i případné dopady z tzv. Brexitu.
Výkup drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjednodušší 
způsob, jak své peníze znovu zhodno−
tit. Aktuální cena na Londýnské burze
se pohybuje okolo 31 000,− Kč za 
unci. V souladu s vývojem české ko−
runy cena zlata od začátku roku 2018
opět mírně stoupla. „Své zlaté či stří−
brné šperky můžete snadno proměnit
na velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Investiční
Banky, který podle svých slov stále re−
gistruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a infor movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých prstenů

po prarodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Investiční Banka, kte−
rá nabízí vysoké ceny za výkup. 

A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem
přes 12 tisíc korun, za
které si něco hezkého
koupím“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních ce−
nách je možné se přijít
nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní pro−
středí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí. 

Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

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

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

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Zlato a stříbro stále 
atakuje vrchol

Prodej drahých kovů se ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Krajská rada vyhlásí program na
podporu projektů protidrogové pre−
vence pro rok 2019. Jeho účelem je
zabezpečit zdraví, ochranu a bez−
pečnost jednotlivců, společnosti
a majetku před zdravotními, sociál−
ními, ekonomickými škodami a do−
pady v podobě trestné činnosti, kte−
rá je s drogami spojena.

Podpořeni budou realizátoři proti−
drogových projektů, kteří prostřed−
nictvím poskytovaných služeb pomá−
hají řešit sekundární drogovou pro−

blematiku (předcházení vzniku, roz−
voji a přetrvávání závislosti u osob,
které jsou již užíváním drog zasaže−
né) či terciární drogovou problemati−
ku (zaměřenou na jedince, u nichž se
už negativní jev projevil a jde o snahu
o zmírnění následků problémového
jevu). Sběr žádostí bude probíhat
v lednu 2019. Projekty protidrogové
prevence byly podporovány a reali −
zovány i v předešlých letech. Pro rok
2019 je v rozpočtu Plzeň ského kraje
připravena částka 2,8 mil. Kč. 

Projekty protidrogové prevence v kraji  
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Již od středověku byla Zlatá stezka
jednou z hlavních tras kupců. Pro −
jekt Zlatá stezka je společným pro−
jektem Plzeňského kraje, Jiho −
české centrály cestovního ruchu
a Torusmusverband Ostbayern na−
vazující na původní stezku. 

Nechme se vést po nově vyznače−
né trase za krásami přírody přes úze−
mí Plzeňského a Jihočeského kraje
podél hranic ČR a Německa. Zlatá
stezka umožňuje nahlédnout do mno −
ha kouzelných míst krajiny, poodhalu−

je tajemství historie, zpřístupňuje tu−
ristické cíle, naučné stezky a další kul−
turně−historické památky. Na jaře roku
2019 je v plzeňském regionu na trase
plánována instalace odpočívadel a in−
formačních tabulí. Projekt Zlatá stezka
byl veřejnosti nově představen na ve−
letrhu Plzeňského kraje ITEP 2018,
kde atmosféru čarovných zážitků
pod kresloval mystický fantasy strom.

https://zlatoustezkou.cz/
http://www.itep−plzen.cz/ 
https://www.turisturaj.cz/ 

Za krásou přírody a kulturními
památkami po Zlaté stezce

V těchto dnech byl dokončen přesh−
raniční projekt Slatěmi a Pláněmi
Šumavy a Bavorského lesa. V rámci
projektu byla dobudována a oprave−
na cyklostezka a naučná pěší stezka
propojující Kvildsko s oblastí Mauth –
Finsterau. 
„Projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy
a Bavorského lesa je iniciativou
Obce Kvilda a Obce Mauth – Finste −
rau. Náklady na projekt dosáhly
10.330.000 Kč na české straně a naši
bavorští partnéři přispěli částkou cca
60.000 EUR,“ sděluje úvodem Václav
Vostradovský, starosta obce Kvilda. 
Stezka je v terénu doplněna informač−
ními tabulemi, odpočinkovými místy

a QR kódy s popisem území, přírod−
ních fenoménů a společné česko – ba−
vorské historie a tento jednotný infor−
mační systém bude navázán na webo−
vý portál „Turistický informační systém
Šumavy a Bavorského lesa“. Turisté se
dočkají i nového zázemí v podobě
4 odpočinkových a informačních bodů. 
Nově vybudovaná část cyklostezky
a naučné pěší stezky v úseku Jezerní
slať – Kvilda bude oficiálně předána 
turistům v průběhu letní sezóny 2019.

Nový úsek stezky je v lokalitě Jezerní
slať napojený na místní komunikaci 
č. II/169 Rejštejn – Horská Kvilda –
Kvilda a na cyklotrasu č. 331 Sušice –
Bučina. Stezka vede atraktivním přírod−
ním územím šumavských slatí směrem
do obce Kvilda. V obci Kvilda je napo−
jena zpět na stávající cyklotrasu č. 331
(zároveň i modrá turistická značka)
a pokračuje jako cyklotrasa a pěší stez−
ka na Bučinu a do Finsterau. Na bavor−
ské straně byl opraven a nově popsán

úsek Bučina – Finsterau. Vznikla tak te−
matická přeshraniční naučná trasa
Jezerní slať – Finsterau. Nová přeshra−
niční stezka zpřístupní atraktivní území
šumavských slatí a přiblíží jejich pří−
rodní zajímavosti i historii.  
„Projekt je z 85 % spolufinancován
z Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a na
české straně 5 % ze státního rozpočtu
z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj. Dále se deseti procenty podílí
na české části rozpočtu Obec Kvilda
a patnácti procenty na bavorské části
Obec Mauth – Finsterau,“ uzavírá
Václav Vostradovský.

Turisté se dočkají nové cyklostezky a stezky pro pěší Jezerní Slať – Kvilda – Bučina – Finsterau

Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa
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Plzeň chystá revitalizaci údolí
Vejprnického potoka. Svůj názor
na to, jak by mohla daná oblast
vypadat, mohou vyjádřit i Plze −
ňané, a to vyplněním dotazníků.
Zapojovat občany do rozhodování
o budoucím vzhledu jejich města
se Plzeň prostřednictvím svého
Útvaru koncepce a rozvoje snaží
dlouhodobě. 

„Město tímto navazuje na řadu
úspěšných projektů úpravy veřej−
ných prostranství, jako jsou napří−
klad hodně navštěvovaný Lobez −
ský park, Park na přání Zemník
či revitalizovaný park na Vinicích,
při jejichž plánování a realizaci by−
li také zapojováni místní oby −
vatelé,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa. 

„Území, kterým se studie zabý−
vá, se nachází v údolí Vejprnického

potoka, jenž tvoří rekreační zázemí
zejména pro obyvatele z blízkého
sídliště Skvrňany a přilehlé části
Slovanského údolí. Po realizaci
dojde ke zkvalitnění  míst pro od−

počinek, rekreaci i sportovní využití
v rámci celoměstské sítě cyklo −
stezek,“ vysvětlila Irena Vostracká,
ředitelka Útvaru koncepce a roz −
voje města Plzně. 

„Město Plzeň v tuto chvíli sbírá
podklady pro řešení architek −
tonicko−krajinářské studie. Před
zpracováním návrhu proto mají
možnost i občané vyjádřit svůj 
názor prostřednictvím dotaz −
 níků,“ dodala Kristýna Zýková
z Útva ru koncepce a rozvoje měs−
ta Plzně. Elektronickou verzi do−
tazníku najdou zájemci na adre−
se ukr.plzen.eu. Cílem studie je
navrh nout vhodné úpravy, jež
zlepší prostupnost a přehlednost
území a doplnění drobných prvků
mobiliáře, které zvýší pobytový
komfort. 

Po vyhodnocení dotazníkového
šetření mezi obyvateli bude zpra−
cována studie, se kterou se budou
moci Plzeňané seznámit a vyjádřit
se k ní na veřejném projednání. To
se bude konat na jaře roku 2019.

Na úpravu údolí chce město podněty občanů
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Adventní dílny 
v muzeu Plzeňska
Ve dnech 11. – 13. 12. 2018
budou v prostorách Národopis −
ného muzea Plzeňska jako
každoročně probíhat tradiční
„Adventní dílny“. Návštěv níci si
mohou sami vyzkoušet výrobu
máčených svíček nebo ozdob
z přírodnin a papíru či zdobení
technikou dekupáže. Vlastní vý−
robky si budou moci zdarma
odnést také domů. Na místě
bude probíhat prodej vánočních
dekorací od zkušených výrob−
ců. Nejmenší návštěvníky jistě
zaujmou také ukázky starých
lido vých zvyků, jako je lití olova
a pouštění ořechových „lodi−
ček“ či chytání „vánočních kap−
říků“. Dílny jsou určeny žákům
základních škol, rodinám s dět−
mi, ale i dospělým se zájmem
o výtvarné techniky. Školní třídy
a početnější skupiny návštěvní−
ků prosíme, aby se předem 
objednávaly na telefonním čísle
378 370 138. 

Podzimní posezení vozíčkářů Pl zeň −
ska uspořádala paní Anna Stejska −
lová v prostorách regionálního do−
brovolnického centra Totem.

Metodik prevence kriminality
Andrea Vlčková lidem přednesla
bese du pod názvem „Jak si nene−
chat ublížit“ a v krátkosti je sezná−
mila s projekty městské policie ve
vztahu k seniorům a zdravotně
znevý hodněným občanům. Také je

informovala o  preventivních pro −
gramech, které jsou součástí pro−
jektu „Plzeňská senior akademie“

nebo projektu „Nedám se“. Tyto
projekty jsou realizovány ve spolu−
práci s dalšími organizacemi. Kro −

mě toho se metodička prevence
zmínila i o tísňové lince seniorů 
nebo o akcích pořádaných s BESIP
či jinými organizacemi, se kterými
Městská policie Plzeň dlouhodobě
spolupracuje. Na závěr přednášky
účastníci převzali od městské 
policie drobný dárek s bezpeč −
nostní tématikou. Občanům přišel
zatančit a zazpívat kroužek Bole −
váček, který zatančil v tradičních 
plzeňských krojích. 

Strážníci a vozíčkáři společně
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Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech uvádí ve velkém 
výstavním sále vánočně laděnou
výstavu, která potrvá až do
17. února 2019. 

Představuje návštěvníkům bižuterii
a módní doplňky z období první re−
publiky. Je sestavena z bohatých sbí−
rek soukromé sběratelky Hany Štol −
lo vé ze Stříbra a je doplněna typic−
kým interiérem měšťanského pokoje
z počátku 20. století. Česká móda
20. a 30. let, která dosáhla evropské
úrovně, je prezentována soukromou
sbírkou Mileny Hasa lové z Plzně.

Doprovodný program k výstavě:
Tvořivé dílny zaměřené na výrobu
bižuterních šperků s vánoční téma−
tikou:
so 08/12 od 9.00–15.00 hod.
workshop Andělské šperky
so 15/12 od 9.00–15.00 hod.
workshop Vločky a kytičky 
kan zashi, technika skládaných 
stužek jako šperk a nebo ozdoba

1. tvořivá dílna bude probíhat
v prostorách výstavy dne 8. 12.
od 9 hodin do 15 hodin. Ná −
vštěvníci si mohou pod vedením
zkušených lektorek vyrobit sadu
andělských šperků.    

2. tvořivá dílna bude probíhat
v prostorách výstavy dne 15. 12.
od 9 ho  din do 15 hodin. Ná −
vštěvníci si mohou technikou
skládaných stužek vyrobit textilní
šperky ve tvaru vločky nebo 
kytičky. Kurz proběhne pod ve−
dením zkušených lektorek 

Účast na workshopech není nut−
né objednávat předem. Potřebný
materiál si zájemci mohou zakoupit
přímo na místě, s výrobní techni−
kou je seznámí zkušené lektorky.

Po čem ženy touží aneb šperky 
a móda první republiky
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno ma−
turitní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu.Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty
v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov, 
www.obchodniakademie.cz, bastlova@bean.cz, 773 971 313

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
vždy o sobotách  od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech 

6. 1., 18. 1., 27. 1., 17. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin 

a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
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Plzeňský kraj vytvořil druhý Kraj −
ský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postiže−
ním na období 2019 až 2023, který
navazuje na uplynulé pětileté 
období. Česká republika se v roce
2009 přihlásila k naplňování
Úmlu  vy OSN o právech osob se
zdravotním postižením, následně
byl zpracován Národní plán, který
schválila Vláda ČR v roce 2010.

„Plzeňský kraj si uvědomuje po−
třebu řešit problematiku životních
podmínek a kvality života spolu −
občanů se zdravotním postižením
komplexně a systémově. V rámci
„krajského plánu“ byly rozpracová−
ny oblasti a nejpalčivější problémy,
v nichž má náš kraj reálnou mož−
nost ovlivnit stávající situaci,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast so −
ciálních věcí Zdeněk Honz.

Významnou roli při jeho přípravě
sehrály dotčené odbory Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Předklá daný
plán na následujících pět let vznikl

i díky předsedovi  krajské rady osob
se zdravotním postižením Miroslavu
Valinovi, který svou komunikativností
a prací pro zdravotně postižené je
příkladem pro ostatní a je také záru−
kou naplňování předkládaného plánu
pro roky 2019 – 2023. 

„Poté, co byl úspěšně realizován
první „krajský plán“ o právech osob
se zdravotním postižením v našem
regionu, jsem přesvědčen, že také
druhý   bude dobrým nástrojem pro
vytváření rovných příležitostí v pří−
stupnosti staveb, dopravy a infor−
mací, v přístupu ke vzdělání a zdra−
votní péči, v možnostech získat za−
městnání, věnovat se kulturním,
sportovním a dalším společenským
aktivitám, ale bude i platformou pro
pokračování obousměrné komuni−
kace mezi krajem, jeho politiky
a úředníky a organizacemi lidí se
zdravotním postižením,“ hodnotí
spolupráci předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením
Plzeňského kraje Miroslav Valina.

Druhý plán pro osoby
se zdravotním postižením

O tom, že v Plzeňském kraji je ne−
dostatek krátkodobých i dlouhodo−
bých pěstounů, se všeobecně ví. 

Touto situací se zabývá jak Plzeň −
ský kraj, tak například i Diakonie
Západ, která se zaměřuje na vyhle−
dávání pěstounů i díky kampani na−
zvané „V pěstounské rodině jsem
doma“. Mezi jiným také doprovází
radou či jinou pomocí více než 160
pěstounských rodin.  

Přesto však stále klesá počet zá−
jemců o tuto formu náhradní rodinné

péče. Jen několik čísel: zatímco
v roce 2014 zaznamenal krajský
úřad 70 žádostí o pěstounství, v roce
2016 to bylo už o 20 méně a vloni
pouze  47 žádostí o zprostředkování
náhradní rodinné péče. Diakonie
Západ proto spouští informační kam−
paň, kterou charakterizuje výzva „Dej
svému dítěti šanci milovat a být milo−
váno“. Jejím cílem je zvýšit informo−
vanost rodičů o možnostech a pod−
mínkách náhradní rodinné péče a do−
padech ústavní péče na vývoj dítěte. 

Diakonie chce dát dětem
šanci na lásku

S novináři na toto téma hovořili naposledy v listopadu.
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Střípky 
z Plzně

Zónová regulace
spoří energii

Město Plzeň instalovalo a otes−
tovalo ve dvou svých objektech
ve Škroupově ulici takzvanou 
zónovou regulaci. Díky tomu
ušetřilo za topnou sezonu
2017/2018 oproti předchozím
letům teplo ve výši 23 procent.
Projekt na snížení energetické
náročnosti městských budov, je−
hož par tnerem je společnost
Plzeňská teplárenská, je součás−
tí městského konceptu Smar t
City Plzeň. Ten zahrnuje chytrá
a ekologická řešení, která město
zavádí, aby usnadnilo a zpříjem−
nilo život svým občanům. 

V roce 2017 nechalo město
do své administrativní budovy
na adrese Škroupova 5 insta −
lovat takzvanou zónovou re −
gulaci. Do místností budovy se
insta lovaly digitální bezdrátové
teploměry, na topení se osadily
elektronicky řízené uzavírací
hlavice a řídící jednotky topení.
Topné větve systému a přívod
tepla se vybavily moderní re −
gulací a měřením. Teplotu v kaž−
dé místnosti budovy lze řídit
indi viduálně, podle nastavené
teploty v regulátoru, elektro −
nicky řízená uzavírací hlavice
otopné ho tělesa plynule otevírá
nebo přiškrcuje dodávku tepla
do otopného tělesa, a to v zá −
vislosti na aktuální teplotě
v místnosti.

Systém v budově je non−stop
sledován dispečinkem. Díky to−
mu lze včas detekovat například
úniky vody, poruchy výměníkové
stanice nebo na otopných vět−
vích. Dálkově lze ovládat a pro−
gramovat vytápění jednotlivých
místností, zobrazit si průběhy 
teplot v místnostech a v systé−
mu, řídit výměníkovou stanici
a podobně. Na základě získa−
ných dat lze lépe vyhodnocovat
hospodaření s teplem, samo−
zřejmá je regulace v noci, o ví−
kendech, o svátcích. Za období
topné sezóny 2017/2018 byla
vyhodnocena úspora ve spotře−
bě tepelné energie v budovách
Škroupova 5 a 7 oproti předcho−
zím rokům ve výši 23 procent. 

Military Car Club na oslavy v Normandii
Částkou 300 tisíc korun podpoří
Plzeňský kraj Plzeňský Military
Car Club, který se zúčastní se 
svými historickými vozidly oslav
75. výročí vylodění v Normandii.
Oslav tohoto výročí se Plzeňský

Military Car Club účastní každých
pět let od roku 1994. Ke vzpo −
mínkové akci bude v termínu od
31. května 2019 do 9. června 2019
vypraveno z Plzně do Normandie
35 ks historických vozidel US Army

z druhé světové války. Na pláži
Omaha v Por t en Bessin vznikne
retro US Camp a zástupci Military
Car Clubu se aktivně zapojí do
oslav. Dotaci bude ještě schvalovat
zastupitelstvo.

Čtrnáct metrů vysoká dou glaska 
tisolistá, již si letos vybrala Plzeň
za svůj vánoční strom, už září na
náměstí Republiky. 

Do vánoční výzdoby v ulicích 
letos město investuje zhruba stejně
jako loni, tedy 1,5 milionu korun
s DPH. Dr tivá většina světelných
prvků je již plně v technologii LED. 

Počet instalovaných vánočních
prvků v Plzni se blíží ke dvěma stov−
kám. Další neza ned batelný počet

vánoč ních dekorací,
které je možné v Plz −
ni vidět, si zajišťují
i jednotlivé městské
obvody. Počet ulic
a lokalit bude zhruba

stejný jako loni, jde hlavně o ulice
okolo náměstí Repub liky, dále
Klatovskou třídu, sady Pětatři  cát −
níků, Americkou, Smeta novy sady,
Pražskou ulici, Chodské náměstí, 
ale i další.   

Vánoční atmosféra už ovládla i náměstí Republiky v Plzni

Vánočním stromem je douglaska
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Rada Plzeňského kraje schválila
krajské kolo soutěže Zlatý erb
2019, Junior Erb 2019 a Cenu hejt−
mana Plzeňského kraje 2019.
Soutěž Zlatý erb 2019 vyhlašuje
v kategoriích: nejlepší webové
stránky města, nejlepší webové
stránky obce a Smart City a elek −
tronické služby.

V soutěži Cena hejtmana Plzeň −
ského kraje 2019 bude udělena 
cena za nejlepší webovou stránku
příspěvkové organizace Plzeň −

 ského kraje. Vítězové
obdrží finanční dar
od Plzeňského kraje.
Soutěž Junior Erb je
určena mladým li−
dem do 19 let, jedno−
tlivcům i skupinám.
Vy hod nocení kraj−
ských kol proběhne
během ledna a února 2019, slav−
nostní vyhlášení výsledků pak bude
14. března 2019. Vítězové krajské−
ho kola Zlatého erbu a Junior Erbu

postupují do celo −
stát ního kola.

Cílem soutěže Zla tý
erb je podpořit mo−
dernizaci místní a re−
gionální veřejné sprá−
vy prostřednictvím
rozvoje informačních
služeb poskytova−

ných občanům s využitím internetu
a ostatních elektronických médií,
a přispět tak k rozvoji kvality života ve
městech, obcích a krajích ČR.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
za Nejlepší webové stránky příspěv−
kové organizace je určena pro orga−
nizace zřizované Plzeňským krajem,
městem či obcí. Podmínkou je sídlo
subjektu na území Plzeňského 
kraje. V roce 2019 proběhne 5. roč−
ník této soutěže. 

Hlavní myšlenkou soutěže Junior
Erb je podpořit mladé tvůrce webů,
pomoci jim v přípravě na budoucí
profesní růst. Nemusí jít jen o tvůr−
ce−programátory, ale i o autory, kteří
web tvoří obsahově, např. pomocí
dostupných publikačních systémů.

Zlatý erb, Junior Erb a ceny hejtmana  
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S přibližujícím se koncem roku 
a s ním spojenými oslavami příchodu
toho nového začínají majitelé psů řešit,
jak tuto výraznou stresovou situaci
zvládnout. Ač se najdou výjimky, které
všechny ty hlasité zvuky přehlédnou
s flegmatismem sobě vlastním, většina
psů vnímá okolní hluk velmi negativně.
Je třeba si uvědomit, že se vzrůstajícím
věkem se můžou projevy strachu
a stresu stupňovat. Takže i když jsme si
pořídili klidné štěňátko, může z něj vy−
růst pejsek s panickou hrůzou z ohňos−
trojů. Jenže jak se tedy zachovat, aby
31. prosinec nebyl pro našeho psa jed−
ním velkým traumatem?

Nejjednodušším řešením je se
svým psem opustit lokality, které jsou
bujarými oslavami vyhlášené, a vyra−
zit někam do klidných luhů a hájů, kde
vás od spánku může rušit jen liška,
která vám přijde popřát dobrou noc.
Bohužel takovou možnost nemá 
každý. Pokud jsme nuceni zůstat se
svým psem v centru dění, nezbývá
nám, než se k situaci postavit jako
vůdce smečky a nenechat svého 
kamaráda na holičkách a celou si −
tuaci přežít společně doma.

Již během odpoledne, kdy se začí−
nají ozývat první petardové rány, je
lepší psa nepouštět z vodítka, ať je
sebelépe vycvičený. I malý úlek ho
může nasměrovat pod kola zrovna
kolem projíždějícího auta. S blížícím
se večerem doporučujeme omezit vy−
cházky na minimum, pro vašeho psa
určitě bude příjemnější, pokud bude
ukryt na svém území, se svým pá−
nem, v bezpečí. Na majiteli pak je, jak 

s důvěrou psa naloží. Yorkšírek i ber−
nardýn určitě uvítají, když na svém
páníčkovi vidí, že se nic neděje. Velmi
často se stává, že majitel svým pře−
hnaným uklidňováním psa ještě více
vystresuje. Takže i zde platí – všeho
s mírou.  Nejdůležitější je zaměstnat
psí mysl něčím jiným. I ten největší
hlídač trávící většinu roku v kotci bu−
de vděčný, když se před zneklidňují−
cím hlukem bude moci schovat poblíž
svého pána někde v bytě či domě, 
navíc když to bude ještě zábava.

Pokud víte, že váš pes tuto situaci
prožívá opravdu intenzivně a uklidňo−
vání stačit nebude, je na čase navští−
vit veterinárního lékaře. Možností, jak
psa uklidnit, je bezpočet. Je možné
použít sedativa, ovšem za cenu toho,
že pes bude jejich účinkem výrazně
ovlivněn. Objevují se i preparáty na
přírodní bázi, které psa uklidní, ale zá−
roveň neovlivní jeho normální chová−
ní. Kromě tabletek je možné vyzkou−
šet  různé feromonové obojky, home−
opatika nebo bylinné čaje, vše záleží
na preferencích vašich, případně va−
šeho veterinárního lékaře. 

Nejdůležitější je, aby majitel byl pro
svého psa oporou a pomohl mu neleh−
kou situaci zvládnout tím, že se za chová
zodpovědně jak na vycházkách, tak pří−
padnou konzultací s veterinárním léka−
řem s dostatečným předstihem. Řešit
tento problém na poslední chvíli oprav−
du není optimální. Mož ností, jak přečkat
Silvestr v pohodě, je mnoho, není proto
nutné nechat Alíka či Dášenku se třást
v koupelně se zrcadlící se panikou
v očích. MVDr. Markéta Janoušková

Chraňte pejsky před Silvestrem

Krajská rada souhlasí s rozsahem
základní dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje v roce
2019, který je zabezpečovaný 
veřejnou drážní dopravou katego−
riemi vlaků spěšný a osobní.

Jde o trať 160 a 183, v několika
případech se jedná také o rychlík.
Týká se  5, 4 milionů  vlakových
kilometrů, celkově pak základní do−
pravní obslužnosti na území kraje
veřejnou linkovou dopravou v roce

2019 v roz sahu 15 985 000 km.
Oproti stávajícímu stavu jde o zvý−
šení o 7%. 

Podíl Plzeňského kraje na úhra−
du prokazatelné ztráty plynoucí
z provozování regionální drážní
osobní dopravy se předpokládá
487,4 mil. Kč a na zabezpečení ve −
řej né linkové dopravy 486 mil. Kč.
Stanovení rozsahu ještě musí od−
souhlasit Zastupi telstvo Plzeň −
ského kraje.

Autobusů ani vlaků
neubyde, naopak!

Rok 2018 přepíše rekord v celkové
roční návštěvnosti Zoo Plzeň. Jaký
bude, to se definitivně dozvíme na
Sil vestra k večeru. Dosa vad ní re−
kord pochází z roku 2011
a činí 460 969  návštěvníků
(tehdy o 128 osob překonal
rok 2010).

V roce 2017 přišlo 452 762
lidí. Stav návštěvníků k 21.
11. 2018 v poledne je již 
464 975. Hranice 400 000
po prvé padla roku 2007, 
300 000  v roce 2003. V pořa−
dí českých a slovenských Zoo
zaujímá ta plzeňská v po −
sledních letech 5. místo. Co
všechno k těmto číslům při−
spívá? Určitě vzhled a kolekce plzeň−
ské zoo. Marketing, akce a počasí.

„Neobvyklé expozice jako Krá lov −
ství jedu; Česká řeka, Svět v podze−
mí nebo Asijská zahrada; nosorožci
indičtí se dvěma odchovy; rozsáhlé
přírodní výběhy šelem a primátů

V roce 2018 byla odchována dvoje
mláďata lva berberského, vzniklo
nové hřiště na statku Lüftnerka, pro−
měnou prošly expozice tučňáků

a velká voliéra ptáků (nově styl
Maroko, ibis skalní). Hitem blízké
budoucnosti bude bezesporu expo−
zice Filipíny s motýly a krokodýly.
Děkujeme za přízeň a těšíme se 
příště!,“ zdůraznil tiskový mluvčí
Mgr. Martin Vobruba. 

V listopadu padl rekord
návštěvnosti ZOO Plzeň
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V Černošíně  pracuje kroužek mla−
dých hasičů, o které se starají
Anna Hreusová, Lenka Kodimová
a Iveta Šnejdarová. Všechny tři že−
ny vedou letos dohromady 14 dětí,
z toho je 8 dívek a 6 chlapců, je
mezi nimi i jeden předškoláček.

„Scházíme se pravidelně vždy
v pondělí odpoledne, naše schůzky
jsou podle počasí, buď v hasičské
zbrojnici, nebo na hřišti, v zimním
období chodíme trénovat do tělo −
cvičny zdejší základní školy. Nejvíce
trénujeme požární útoky a disciplíny
pro soutěž – Hra Plamen. Děti potře−
bují mít jak teoretické znalosti, tak
i praktické dovednosti.  Musí znát
topografické značky, technické pro−
středky, použití hasících prostředků,
azimut, zdravovědu. Z dovedností
jsou to střelba ze vzduchovky, ruč−
kování po laně, vázání uzlů,“ vysvět−
luje vedoucí  Iveta Šnejdarová. 

Pravidelnou akcí, které se mladí
účastní, je právě soutěž Plamen. Na
jarní část děti trénují požární útok,
přeskakují vodní příkop, probíhají
tune lem, stříkají vodu z džberovky –
ruční stříkačky, vážou uzle a rozpo−

znávají technické prostřed−
ky. Pak je zde štafeta, kdy
děti musí přelézt žebřík, bě−
žet přes kladinu, přeskočit
břevno, přenést hasící pří−
stroj, rozhazovat a připojo−
vat hadice s proudnicí –
každou část štafety plní
jedno dítě. V podzimní části
děti mají dvě disciplíny po−
žární útok dvojic a závod
všestrannosti, který se běží

v lese nebo parku, zde mají stano−
viště s disciplínami – střelba, zdra−
vověda, vázání uzlů, technické pro−
středky, azimut, topografické značky
a ručkování po laně.  

Nejlepší umístění děti měly v Pla −
né v požárním útoku, kde skončily
na 6. místě. Nejlepší čas požárního
útoku se jim povedl v Brodu nad
Tichou, ale tam to stačilo na
7. místo. Poslední soutěž v letošní
sezóně byla ve Stříbře,  kde závodilo
v kategorii starších dětí celkem
19 družstev. Tady získali malí hasiči
po požárním útoku 4. místo.   

„Největší podporou je pro nás
město Černošín, které nás drží fi−
nančně a máme možnost trénovat
na tartanovém hřišti, kde nám také
pořídili garáž na vybavení, aby je 
děti nemusely s naší pomocí při
každém tréninku přenášet z hasičár−
ny na hřiště. Podporou jsou pro nás
také rodiče dětí a členové SDH, bez
kterých by to samozřejmě také ne−
šlo, moc všem děkujeme,“ dodává
vedoucí kroužku.

MARTINA SIHELSKÁ
Foto: archiv Šnejdarová

Mladí hasiči z Černošína se opravdu činí
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Počátky SOŠ a SOU v Sušici
v Poštovní ulici sahají do roku
1892, kdy byl z podnětu tehdej−
šího starosty Karla Uhla jmeno−
ván přípravný výbor pro zřízení
nového typu školy. Roku 1893
tak vznikla škola, která dostala
název „Průmyslová škola pokra−
čovací“. O školu byl velký zájem
a také zaznamenávala své první
úspěchy. Například zámečnický
učeň Josef Čížek, pozdější vrch−
ní ředitel továrny Solo, získal
na výstavě učňovských prací
v Plzni první cenu s pochvalou. 

Kritické období pro existenci ško−
ly bylo v období první světové vál−
ky, kdy odřeknutím státní podpory
hrozilo škole úplné zavření. Díky
obětavosti tehdejšího učitelského
sboru, který se rozhodl vyučovat
zdarma, mohla škola nerušeně
pokračovat dál ve své činnosti.
Současný název Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště
Sušice dostala škola v roce
2007. V současné době je na
škole 420 žáků, kteří se vzděláva−

jí ve tříletých oborech s výučním
listem, čtyřletých oborech s ma−
turitou a ve dvouletém nástavbo−
vém studiu.
O perspektivách školy jsme 
hovořili s jejím ředitelem Ing. Ja −
romírem Kolářem.
n Pane řediteli, co si přát
k 125 letům školy?
Aby bylo dalších úspěš−
ných 125 let. Chceme být
školou se širokým spek−
trem perspektivních oborů, což
jsou technické, stavební, dále je
naše zaměření na řemesla a obory

ve službách. Maximální snahou je,
aby od nás odcházeli absolventi,
kteří ihned najdou uplatnění na tr−
hu práce. Těmto požadavkům při−
způsobujeme odborná pracoviště,
která vybavujeme nejmodernější
technikou. Dalším významným
krokem je, že úzce spolupracuje−
me s více jak 50 firmami, kam
chodí naši žáci na praxi.
n Celostátním problémem je,
že o řemesla u mladých lidí není
velký zájem.

To mohu potvrdit. Nezájem
o učební obory trvá, i když se
jasně ukazuje, že řemeslo má 
zlaté dno. Nejrůznějšími soutěže−
mi se snažíme popularizovat ře−
mesla, aby se u mladých lidí o ně
zvýšil zájem. Napří klad letos to
byl 10. ročník národního kola
soutěže odborných doved ností
v obo ru Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
v Sušici. Vezměte si, že například
obor Instalatér se učí u nás
v Sušici a v Plzni. Každý rok 
končí 20 až 30 instalatérů pro ce−
lý Plzeňský kraj, což je nedo −
stačující. U stavebních profesí 
jako zedník je situace zcela kritic−
ká. Přitom české i německé firmy
mají o tyto kvalifikované odbor −
níky velký zájem. Už v průběhu
studia nás oslovují. Škola také
umožňuje v průběhu studia mít

praxi v německých firmách. Po
ukončení studia nemají absolven−
ti problém ihned nastoupit do fi−
rem za velmi výhodných finanč−
ních podmínek. Jaký je nedosta−
tek kvalifikovaných odborníků, se
přesvědčíte ve chvíli, kdy potře−
bujete instalatéra, elektrikáře,
zedníka a další profese.
n Existuje podle vás nějaké 
řešení?
Asi ano, pokud se problém začne
řešit na centrální úrovni a dojde
například ke snížení počtu studij−
ních oborů. Změny v přijímacích
zkouškách to určitě nevyřeší.

Ani zavedením nového přijí−
macího řízení se nekoná

žádná převratná změna
v systému, výběru a záj−

mu o tříleté učební
obory.  Je skuteč−
ností, že po základní
škole si volí žáci

jednodušší cestu, a to hlavně
přes humanitní směry, aby se vy−
hnuli technickým předmětům,
matematice, fyzice, chemii. Při −
tom musejí zejména jejich rodiče
vědět, že uplatnění budou těžko
hledat.
n Je třeba oslovit širší veřej−
nost včetně rodičů.
Děláme spoustu věcí, jako jsou
Dny otevřených dveří, nejrůznější
soutěže, národní kolo je jednou
z nich. Našim cílem je představit
školu, studijní a učební obory
a hlavně ukázat, že po jejich
ukončení mají všichni absolventi
na trhu práce spoustu zajíma−
vých nabídek od českých i za −
hraničních firem. Stále platí, že
řemeslo má zlaté dno. O odborně
zdatné pracovníky s výučním 
listem v kapse bude stále větší
zájem.  (re)

125 let SOŠ a SOU Sušice

Více než kdy jindy platí,
že řemeslo má zlaté dno

„Rodiče by měli mít představu o tom, kam dávají své děti po ukončení základní
školy, jaké možnosti jim škola nabízí a zda najdou uplatnění na trhu práce,“ při−
pomíná ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář.
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Rada města Plzně schválila vy−
hlášení dotačního programu na
rekonstrukce, opravy a výstavby
sportovních zařízení, areálů
a související infrastruktury na
území města Plzně. 

Celkem, už počtvrté v historii, je
město připraveno rozdělit 10 mi −
lionů korun na projekty nezisko−
vých subjektů, jež pomohou zlep−
šit sportovní infrastrukturu. Peníze
město sdružilo ve svém fondu 

rezerv a rozvoje spolu se čtyřmi
největšími obvody. 

Program vyhlašuje od roku
2016, za peníze již byla například
podpořena výstavba fotbalo −
 vého hřiště v areálu SK Petřín
v Lobez ské ulici, vybudováno hřiš−
tě na petanque v režii Sportovního
klubu neslyšících Plzeň, vyměně−
ny man ti nely pro cyklistický klo −
pený ovál na Slovanech a další.
Žadatelem o podporu může být

pouze organizace vykazující na
území města Plzně sportovní čin−
nost po dobu minimálně tří let
před podáním žádosti a za pod−
mínky, že taková činnost je její
hlavní, případně většinová aktivita.
Žadatel musí být zároveň vlast −
níkem sportovního zařízení, na je−
hož rekonstrukci či výstavbu je
v programu žádáno, nebo má ta−
kové zařízení v nájmu či výpůjčce
na dobu nejméně pěti let ode dne

vyhlášení tohoto dotačního pro−
gramu. Žadatelem ovšem nemůže
být organizace, která má takové
zařízení v nájmu či výpůjčce od
města Plzně. Maximální výše
podpo ry jednomu subjektu může
činit 500 tisíc korun, finanční
spoluúčast žadatele musí činit 
minimálně 15 procent poskytnuté
podpory. Žádosti o dotace se 
budou podávat od 2. do 31. ledna
2019.

Deset milionů na rozvoj sportovních zařízení  
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České 
„národní“ karty

Národopisné muzeum Plzeňska,
nám. Republiky 13,  nabízí ve vý −
stav ním sále nevšední podívanou.
Až do 20. ledna příštího roku jsou
zde k vidění  české „národní“ karty.
Hrací karty braly v 19. století, v do−
bě národního obrození a následné−
ho utváření myšlenek směřujících
k samostatnému státu, do rukou
desetitisíce lidí. Mnohé z karetních
her byly zdobeny národními mo −
tivy, zobrazovaly česká města
a hrady, nesly náměty vztahující se
k národní historii či zobrazovaly
postavy v ty pic kých krojích. K nej−
známějším jistě patří karty vytvoře−
né Mikolá šem Alšem. Obrázky na
kartách promlouvaly ke všem hrá−
čům stejným jazykem a nenásilně
tak napomáhaly utváření národní−
ho se be vědomí. Ukázky nejrůz −
nějších „národních“ karetních her
přináší výstava spolupořádaná
s Clubem sběratelů karetních her.

Kamerový systém
pro Radčice

Plzeň uspěla s žádostí o dotaci
na Ministerstvu vnitra České re−
publiky, získá 530 tisíc korun na
roz šíření kamerového systému
v sed mém městském obvodě, 
tedy v Plzni — Radčicích.  Celko −
vé náklady na projekt jsou 639 ti−
síc korun, peníze mimo dotaci po−
skytne město z rozpočtu svého
odboru bezpečnosti, prevence
kriminality a krizového řízení. Při −
jetí dotace schválila Rada města
Plzně. Kamery budou instalovány
na stávajících sloupech veřejného
osvětlení.  

„Jedná se o dvě kamery, které
budou umístěny konkrétně v loka −
litách Na Jívách, zastávce měst −
ské hromadné dopravy a na Rad −
čické návsi. Místa sledovaná tě−
mito kamerami jsou nejfrekvento−
vanějšími částmi obce.  Jsou situ−
ovány v prostoru zastávek MHD,
neboť se zde pohybuje velký po−
čet cestujících. Část cestujících je
z řad agenturních, sezónních pra−
covníků zaměstnaných v průmys−
lových podnicích. Dalším aspek−
tem je blízkost dvou restauračních
zařízení, jejichž návštěvníci mo−
hou být původci protiprávního
jednání,“ přiblížil radní pro bez−
pečnost Martin Zrzavecký. 

Dotaz čtenáře 
Dotaz čtenářky AJ: 
Dobrý den, 
chtěla bych své dceři darovat
dům, ale je jí teprve šestnáct let,
může darovací smlouvu uzavřít?

Odpověï advokáta:
Dobrý den,
z Vašeho dotazu je zřejmé, že jste se
částečně již informovala a tušíte, že
uzavřít darovací smlouvu na nemo−
vitou věc s nezletilým dítětem není
jen tak. Osoby nabývají plné svép−
rávnosti dovršením osmnácti let vě−
ku, do té doby mohou sice svým
jménem činit právní jednání, ale pou−
ze taková, která jsou přiměřená je−
jich rozumové a mravní vyspělosti.

Neznamená to, že dítěti nelze
darovat nic bez přivolení soudu.

Pokud nejde o darování nemovité
věci, kdy je pro smlouvu vyža −
dována zákonem písemná forma,
tak běžně, zejména rodiče se svý−
mi dětmi, uzavírají ústní darovací
smlouvy. Typicky jde o Vánoce,
kdy je dítě rodiči obdarováno
a z právního hlediska tak je mezi
rodiči a dětmi uzavřena ústní da −
rovací smlouva. Z toho je patrné,
že obdarovat dítě lze, ale záleží na
tom, co je předmětem daru. 

Pokud je předmětem daru hod−
notnější věc, se kterou mohou být
do budoucna spojeny povinnosti,
vyžaduje se k takovému darování
přivolení soudu. Darování nemo −
vité věci je přesně tím případem,
kdy má dar velkou hodnotu a jeho
vlastnictví zavazuje. S vlastnictvím
nemovité věci je spojena její 
údržba, úhrada nutných nákladů
na užívání a úhrada daně z nemo−
vitostí.

Když se zaměřím konkrétně na
Váš případ, tak byste se svou dce−
rou uzavřela darovací smlouvu,
kterou podepíšete za sebe jako
dárce a zároveň také za dceru 
jako obdarovanou, neboť jste je −
jím zákon ným zástupcem. Dalším

kro kem by bylo podání návrhu pří−
slušnému soudu na schválení
právního jednání zákonného zá−
stupce. Soud by na základě ná vrhu
a předložené darovací smlouvy
zhodnotil, zda je darování ve pro−
spěch Vaší dcery, nebo ne. Ne
vždy totiž nabytí nemovité věci
znamená prospěch pro obda −
rovaného. Pokud by na domě 
vázlo zástavní právo nebo věcné
břemeno, které by vlastníkovi ne−
movitosti ukládalo nějaké po −
vinnosti, pak by soud darování
schválit nemusel, neboť musí roz−
hodovat vždy v nejlepším zájmu
dítěte. Když Vaše dcera nabyde 
plné svéprávnosti v osmnácti le−
tech, pak již není nutné žádné
přivo lení soudu.

Z uvedeného vyplývá, že darová−
ní nezletilému dítěti vyžaduje více
kroků, než jen podpis darovací
smlouvy a vklad do katastru nemo−
vitostí, nicméně nejde o nic nestan−
dardního nebo nemožného, každo−
pádně doporučuji se s žádostí
o zajištění řádného postupu obrátit
na advokáta.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokát

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Městská policie Plzeň uspořádala
exkurzi pro neslyšící občany ze
„Spolku neslyšících v Plzni“. Ti tak
měli možnost navštívit „Útulek pro
zvířata v nouzi“, kde si prohlédli
opuštěná zvířata. Přinesli jim spous−

ty pamlsků a navíc
měli příležitost se−
známit se s osudy
některých zvířat, jak

se do útulku dostala nebo jak
dlouho tam běžně pobývají. Vedoucí
útulku str. Petr Kokoška pro ně při−
pravil zajímavý program, během 
něhož se přítomní dozvěděli spou s −
tu zajímavých informací. Ukázal jim

jak nalezené psy, tak i kočky, a vy−
právěl o jejich osudech. Neslyšící
spluobčany nejvíce zajímal osud či−
vav z množírny.  Simultánní tlumo−
čení vedla paní Mgr. Voříšková.

V Plzni je asi 150 neslyšících. Pro
celou ČR se uvádí přibližně 5 %
osob se sluchovým postižením
a pouze cca 7600 lidí v rámci ČR je
uživateli českého znakového jazyka. 

Neslyšící spoluobčané navštívili 
Útulek pro zvířata v nouzi
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Den otevřených dveří ve Středním od−
borném učilišti v Domažlicích poctil
svou návštěvou první československý
kosmonaut Vladimír Remek se svoji
manželkou Janou. Jako první a záro−
veň jediný československý kosmonaut
vzlétl do vesmíru 2. března 1978 na
palubě kosmické lodi Sojuz 28.
V průběhu návštěvy jsme se pana
Remka zeptali.
n Co vás přivedlo do Domažlic?
Musím se přiznat, že nejsem s Chod −
skem nějak historicky spojen. Narodil
jsem se v Českých Budějovicích. Spíš

moje manželka, která v Domažlicích
chodila pět let do základní školy. V 9. tří−
dě se s rodiči odstěhovala do Tábora.
Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem
tady. Ze Středního odborného učiliště
v Domažlicích mi napsala žákyně 3. roč −
níku oboru číšník – kuchař Danie la
Frčková. V dopise uvedla, že dostala za
úkol na Den otevřených dveří připravit
slavnostní tabuli pro československého
kosmonauta a jestli bych ji nepomohl
nějakou fotografií, plakátem nebo něčím
podobným. A že vůbec nejlepší by bylo,

kdybych přijel. V minulosti jsem dostá−
vat nejrůznější pozvání, ale ke slavnost−
ní tabuli pro kosmonauta jsem nikdy
pozván nebyl a to se neodmítá. Nako −
nec jídlo a pití je nejčastější činnost,
které se kosmonauti ve vesmíru věnují.
n Jak jste ocenil její snahu?
Připravená tabule pro československé−
ho kosmonauta byla skvělá. Udělala
k ní ještě takovou mini výstavku, což
bylo úžasné. Mohu jí jen gratulovat
a popřál jsem jí, aby se jí v životě da −
řilo. S manželkou jsme ji přivezli kos−
mickou stravu v tubách a bonbony

s kosmickou té−
matikou. Musím
ji pochválit za
velmi hezkou
sty lizovanou ra−
ketu, informace
o kosmonautice
a dokonce při−
pravila i jídelní−
ček pro kosmo−
nauta. Slav nost −
ní tabule měla
shodou okol−
ností i další roz−
měr. V Praze to−
tiž probíhalo v té

době několik akcí v rámci českého
kosmického týdne, protože je 10. vý−
ročí vstupu České republiky do Evrop −
ské kosmické agentury.
n Nestýská se vám po vesmíru?
Samozřejmě stýská, protože to je zcela
výjimečný zážitek. Rád bych se do ve−
smíru zase podíval, ale to už je zcela
nereálné. Na soukromý let do kosmu
jsem si nevydělal potřebných 50 milio−
nů dolarů, asi jsem se trošku flákal
(smích). Ale objektivně musím říci, po−
kud by byly požadavky jako tenkrát, tak

už bych je dávno nesplňoval. Je to lo−
gické, je mi 70 let. V této souvislosti
musím připomenout jedno staré úslo−
ví. Myslíte si, že jste stále stejný, ale
hlava si myslí, co se to s tím tělem
sakra stalo.
n Ale vzpomínky se nedají
z paměti vymazat.
Jsou okamžiky ve vesmíru,
které na zemi nezažijete.
V první řadě je to beztížný
stav. Na zemi ho můžete imi−
tovat na velmi krátkou dobu,
nejčastěji pomocí letadla na
30 až 40 sekund. Beztížný
stav je super, když si na něj
zvyknete. Je to něco mimo−
řádného. Pak jsou to zcela
unikátní pohledy na země−
kouli, hvězdné nebe a jevy,
které vidíte jen ve vesmíru.
Přál bych to každému. Jsou
to emotivní zážitky.
n Jaký pocit si odnášíte
z návštěvy domažlického
středního odborného uči−
liště?
Skvělé vybavení, nádherné
moderní prostory a celá
atmo sféra, která tady pano−
vala, mě utvrzovala v tom, že zde mají
mladí lidé to nejlepší, aby z nich byli
skvělí odborníci. Držím jim palce, aby
se uplatnili doma i v zahraničí. To, co
jsem viděl na Dnu otevřených dveří a co
vysoce oceňuji, že škola má přímou
spolupráci s firmami z regionu i z ba −
vorské strany. Mezinárodní výměna
v dnešní době je velmi důležitá. Všude,
kde jsem byl ve světě, právě toto propo−
jení s firmami běžně funguje.

n Možná, že při setkání s českoslo−
venským kosmonautem mnohé stu−
denty napadlo jít ve vašich šlépějích.
Dneska mají větší příležitost, než byla
v mých letech. Moje cesta ke kosmo−

nautovi šla přes vojenského pilota –
stíhače. Bylo to ovlivněno tím, že první
sovětští kosmonauté a astronauti
z USA byli většinou z řad letců. Mě 
bylo necelých 17 let, kdy jsem se roz−
hodl pro dráhu letce a měl jsem
to štěstí, že mě přijali. Právě letci byli
z titulu své profese nejlépe při −
praveni pro dráhu kosmonauta. V té
době byli kosmonauti součástí řízení
ves mírné lodi. I když jsme byli 4

Když navštívil Vladimír Remek učně truhláře,
kteří mu ukázali své výrobky, řekl na jejich
adre su: „Oceňuji zručnost, přesnost a výborné
zpracování budoucích truhlářů. Když tady 
vidím výrobky ze dřeva, vzpomínám si, že
jsme z Domažlic měli dřevěnou dětskou 
po stýlku z místního podniku, který vynikal
vyso kou kvalitou.“

Vladimír Remek usedl k slavnostní tabuli, kterou pro prvního československé−
ho kosmonauta připravila žákyně 3. ročníku oboru kuchař – číšník Daniela
Frčková.

Pozdrav studentům

První československý kosmonaut Vladimír Remek se svojí manželkou Janou
na Dnu otevřených dveří ve Středním odborném učilišti v Domažlicích. Vzácné
a milé hosty doprovází jeho ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková (vpravo).
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První československý kosmonaut
Vladimír Remek v SOU v Domažlicích
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4 kosmonauti – výzkumníci, nic to
neměnilo na tom, že jsme byli vtaženi
do procesu řízení. Většinu času jsme
se připravovali na řízení kosmické lodi.
Dnes je to už trochu jiné. Nicméně 
stále zůstává, že zájemce o kosmo−
nautiku musí mít vysokoškolské vzdě−
lání, technickou zručnost a podobně.
SOU v Domažlicích může být dobrým
základem.
n A co fyzická zdatnost? 
To je samozřejmostí. Ale s postupem
času už to dnes není tak přísné, jako to
bývalo za Gagarina nebo u prvních
amerických astronautů. Tehdy se nevě−
dělo, co je ve vesmíru potká, proto byli
vybíráni možná až z příliš velkou zálo−
hou zdraví. Postupem času a to bylo už
za nás, se vědělo, co nás přibližně čeká
a že není potřeba ty lidí dřít až na kost.
Ale pořád je třeba mít určité předpokla−
dy. Ne tak už kvůli samotnému letu na−
horu, ale zejména, když je člověk ve ve−
smíru delší dobu v beztížném stavu.
Tam si organizmus rychle odvyká od
gravitace a kosmonaut musí dělat spe−
ciální cviky, zatěžování a podobně, aby
návrat zpět na zem přežil.
n Je to tak nebezpečné?
Celé generace se vyvíjíme v podmín−
kách gravitace. Na to, jak dlouho to tr−
vá, tak tělo si v kosmu v beztížném sta−
vu rychle odvyká. Například srdce ne−
potřebuje překonávat výšku hydrosta−
tického sloupce krve a slábne. Při letu
také dochází k vymývání vápníku z kos−

tí. Tělo si velmi rychle odvyká od pod−
mínek gravitace. Na oběžné dráze se
musí kosmonaut zabývat sám sebou,
aby překonal tyto nástrahy a přežil 
návrat na zem.
n Potkáme někdy ve vesmíru mimo−
zemšťany?
Já doufám, že se to jednou stane a že
budou chytřejší než my a něco se od
nich naučíme. Říkám to z toho důvo−
du, že vývoj na zemi mě osobně ne
příliš uspokojuje. Mám takový pocit,
že si ve velkém sami řežeme pod se−
bou větev. Jsem optimista v tom, že
nakonec rozum zvítězí a začneme si
skutečně reálně vážit planety a zdrojů,
které nám poskytuje. Ale upřímně
řeče no, neexistuje jednoduchý návod.
Je nejvyšší čas, aby se tím lidé začali
systematicky na vědecké bázi zabývat,
nikoli aktivisticky. Například dochází
ke změnám klimatu a my na ně reagu−
jeme někdy jako děti. Planeta nám
ukazuje v řadě míst, že některé věci
nedovedeme ovlivnit. Podívejte se na
požáry v Kalifornii, zemětřesení, so−
pečnou činnost a co kdyby do nás
udeřil nějaký větší asteroid. Žijeme na
dluh, využíváme co nejdostupnější
zdroje, ale nerozvíjíme koncepčně
energetiku, dopravu a podobně. Musí
přijít úplně nová generace a řešit pro−
blémy na úrovni doby. Pro nás je pod−
statné pracovat na tom, abychom na
zemi zachovali život. Možná by nám
mimozemšťané poradili. (re)
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se
rozhodnout, nechte si poradit i od
přírody. Výjimečné vlastnosti aku−
mulovat a poté vyzařovat teplo má
kámen. Ohřejete kámen na určitou
teplotu a takto akumulované teplo
po určitou dobu zdarma vytápí mís−
tnosti. To je hlavní princip elektric−
kého topení z přírodního kamene,
které vyrábí, montuje a zajišťuje ve−
škerý servis firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Její třináctile−
té zkušenosti jsou vám zárukou, že
topení z přírodního kamene vás ne−
zklame.
O výhodách a přednostech topení
a o spolupráci se Západočeskou univer−
zitou v Plzni jsme hovořili s majiteli firmy
Danielem Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Sálavé teplo má blahodárné
účinky na náš organizmus 
Topná tělesa z přírodního kamene vy−
tápějí místnost na základě dlouhovln−
ného tepelného záření jako u kachlo−
vých kamen. Nevzniká téměř žádná
cirkulace vzduchu, nevíří se prach
a alergenní částice. Díky stejnoměr−
nému rozložení tepelného záření ne−
mají vlhkost, alergeny a plísně žádnou
šanci. Mezi podlahou a stropem není
téměř žádný tepelný rozdíl. Velmi tref−
ně to vystihla jedna naše klientka ze
Sušice. „V pokoji se cítím jako zabale−
ná v teplíčku.“

Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi a
pro novorozence. Revmatici si po−
chvalují úlevu při bolestech kloubů.
Kámen sám o sobě pozitivně působí
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.
Přírodní kámen je zdravé topení.

Kde ušetříme peníze?
To je nejčastější otázka zájemců o na−
še topení. Šetří se díky způsobu topení.
Tím, že se místnost vy−
tápí rovno měr ně, do−
chází k úspoře až 25%.
V Holýšově jsme měnili
přímotopy za naše pa−
nely a majitelé bytu byli
překvapeni, že po vy−
pnutí panelu ještě dvě a
půl hodiny přírodní ká−
men topil. Je to díky je−
ho vynika jícím akumu−
lačním schopnostem.
Ovlá dání topení je
jednoduché. V každé
místnosti je digitální
termostat.
Pro zvýšení účinnosti
vytápění montujeme
tepelnou izolaci, která se dává za panel
na zeď. Izolační folii nám dodává ně−
mecká firma. Teplo z panelu neohřívá
zeď, ale sálá do prostoru v místnosti.
Je to další krok k úspoře finanč ních ná−
kladů za topení. Na častou otázku na−
šich klientů, zda nebude za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní jis−
totou odpověď, že nemusejí mít vůbec
žádné obavy. Speciální ekologická izo−
lace „dýchá“ a je odolná až do 750°C.

S přímotopy nemají naše 
panely nic společného
Řada zájemců o naše topení si myslí,
že jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou ener−
gií, ale naše topení funguje na zcela ji−
ném principu než přímotopy. Topné
elektrické kabely jsou uloženy v top−
ném panelu a tento přírodní kámen na−
hřívají na určitou teplotu. Když vymění
přímotopy za naše topné panely, ušetří

na nákladech za topení až 40%.
Topení přírodními kameny je také
méně nákladnější, a to o 20 až
30% oproti ostatním topným

systémům (uhlí, dříví, plyn). Další vý−
hodou je, že nepotřebujete komín, se
kterým jsou spojeny kontroly, čištění,
opravy, dále odpadá výměna kotle, roz−
vodů, vodních radiátorů a nutnost mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.

Kolik protopíte, vám 
řekneme předem
Když nám zájemce o naše topení sdělí
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, porobetonu či jiného materiálu,
tak mu zdarma připravíme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů. Naše topení z pří−
rodního kamene lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost je
měřena v této sazbě. Klientka z Plzně
nám sdělila, že si po roce udělali jedno−
duchou kalkulaci. V rodinném domku
mají 9 našich topných panelů a oproti
dřívějšímu klasickému ústřednímu to−
pení ušetřili 20% nákladů za topení.

Spolupráce se Západočeskou
univerzitou Plzeň
Naší snahou je, aby elektrické topení
přírodním kamenem bylo zařazeno do
té kategorie, kde je možnost získat

státní podporu, dotaci. Proto jsme na−
vázali spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni a nechali si vypraco−
vat odbornou studii. V jejím závěru se
konstatuje: 
„Provoz topných elektrických těles
s keramickou deskou firmy Eurotop in
je výrazně šetrnější k životnímu pro−
středí nežli klasické kotle na spalování
uhlí nebo dřeva. Pokud se na pro −

blematiku podíváme
z pohledu nízkoemis−
ních kotlů, které jsou
podporované a doto−
vané (Kotlí kové dota−
ce a Nová zelená
úsporám), opět jsou
emise kotlů třídy č. 3
řádově větší nežli
u topných těles z pří−
rodního kamene.
Vzhledem k výsled−
kům studie je možno
doporučit topná těle−
sa z přírodního kame−
ne firmy Eurotop in
k podpoře z veřej−
ných peněz a zařadit

tento výrobek mezi dotované tepelné
zdroje (Kotlíková dotace a Nová zele−
ná úsporám).“
Závěry studie vyznívají pro naše topení
velmi příznivě. V náš prospěch také ho−
voří záměry komise EU pro dekarbo −
nizaci a elektrifikaci. Z jejího dokumen−
tu vyplývá, že v současné době je podíl
elektrického vytápění budov asi 16%
a podle prognózy této komise by měl
být v roce 2050 až 53%.

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Sídlíme ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) a každý pátek od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. jsme
vám k dispozici. Srdečně zveme kaž−
dého, kdo uvažuje nebo se už rozhodl
pro topení z přírodního kamene.     (re)

14 let záruka a servis zdarma garantuje firma eurotop in ve Kdyni na topné panely z přírodního kamene

100 let životnost

a zdraví prospěšné
Sálavé teplo je levnější, příjemnější 
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Betonové a liaporbetonové tvárnice
stavebního systému LIVETHERM jsou
v současné době jediným stavebním
materiálem, se kterým lze dosáhnout
zajímavé betonové struktury povrchu
v interiéru i exteriéru, v případě ob−
vodového zdiva i požadovaných tepelně izolačních vlastností.
Je zažito, že se beton hojně využívá ve stavebnictví do základů a samotné be−
tonové tvárnice pro svoji pevnost, jednotný povrch pak při výstavbě zejména
nebytových prostor (sportovišť, škol, průmyslových staveb aj.), kde je řešena
úspora absencí omítek. Dnes je však možné díky stavebnímu systému LIVET−
HERM realizovat pohledové (neomítané) provedení zdiva a stropů nejen v inter−
iéru, ale i v exteriéru (fasádě) domu. Tvárnice lze použít jak v komerční, tak
v bytové výstavbě.
Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové či liaporbetonové tvárnice, které se zdí na
tepelně izolační tenkovrstvou maltu (lepidlo). V rámci komplexnosti stavebního
systému jsou kromě běžných rovných tepelně izolačních tvárnic vyráběny i tvár−
nice doplňkové – rohové, překladové či věncové, což umožňuje možnost řešení
i členitých půdorysů staveb, s důrazem na eliminaci jakýchkoliv tepelných mos−

tů. Tepelně izolační obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM je tepelně
úsporné, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárni−
ce. Vnější betonová či liaporbetonová skořepina dokonale chrání integrovanou
izolační vložku – jednak proti povětrnosti, ale zejména proti mechanickému po−
škození (včetně napadení ptactvem). Pro návrh pohledových (neomítaných) kon−
strukcí má společnost připravena doplňková řešení v oblasti parapetů, ostění,
atd.. Rovněž jsou vyřešeny i pohledové překlady, které mohou být dodány už jako
vyrobené prefabrikované překlady, anebo lze využít speciálních tvárnic pro toto
použití a pomocí bednění vyrobit pohledový překlad přímo na stavbě.
V návaznosti na již proběhlé realizace staveb a díky zpětné
vazbě prováděcích firem a projekčních kanceláří
byly provedeny konstrukční změny při výrobě tvár−
nic, včetně celoplošného maltování pomocí malto−
vacích pomůcek. Tím je dosaženo utěsnění ložné
spáry proti pronikání vody do vnitřní konstrukce
a zároveň se dosáhne požadovaného výškového
rastru při provedení pohledového (neomítaného)
zdiva. To je možné použít jak v interiéru moderního
bydlení, tak rovněž ponechat ex−
teriér domu (fasádu) bez doda−
tečného omítání. 

Lze provést i spárování zdiva, především u vnějších povrchů. To se provádí
strojním spárovacím přípravkem a následně se povrch ošetří hydrofobizačním
(vodoodpudivým) čirým nebo tónovaným nástřikem BS−HYDROFOB. Pohledové
(neomítané) provedení betonových tvárnic je stále častěji využíváno pro svůj
originální vzhled.                                                                                          (pi)

KLATOVSKÉ betonové zdivo bez omítek 
stavebního systému LIVETHERM od společnosti
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. Předslav 

BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
Předslav 99, KLATOVY

Tel.: +420 376 360 112
e−mail: info@betonstavby.cz

FB: BETONOVÉ STAVBY – GROUP KLATOVY
web: www.betonstavby.cz

Detail pohledového provedení skládané stropní konstrukce po vodoodpudivém
nástřiku v šedém odstínu.

Tvárnice obvodo−
vá tepelně izolační –
základní TO_Z400.

Celoplošné maltování.

Pohledové provedení domku v bílém odstínu vodoodpudivého nástřiku 
BS−HYDROFOB.
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Počty Čechů nakažených klíšťovou encefalitidou stoupají –
meziročně vzrostly o 25 %, v Plzeňském kraji dokonce o 3/4
Lidí nakažených klíšťovou encefa−
litidou stále přibývá – aktuální da−
ta ukazují, že do konce září došlo
k meziročnímu nárůstu o čtvrtinu.
Letos bylo hlášeno už 540 přípa−
dů, zatímco o rok dříve to bylo
431. Je tedy možné očekávat, že
celková čísla nemocných klíšťo−
vou encefalitidou budou opět 
vyšší než v roce předchozím. Pro
prevenci v podobě očkování je
podzim vhodná doba.

„Podle dosavadního vývoje klíš−
ťové sezóny je zjevné, že pokud jde
o počty nakažených klíšťovou ence−
falitidou a lymeskou borreliózou,
spějeme k jednomu z nejhorších 
roků za poslední dekádu. Zatímco
vloni přibyly případy především na
podzim, letošní nepříznivá situace
s vysokým počtem infekcí a hos −
pitali zací je zřejmá už od jara,“ uvá−
dí docent MUDr. Rastislav Maďar,
vedou cí Ústavu epidemiologie
a ochra ny veřejného zdraví Lékař −
ské fakulty Ostravské univerzity.

„Případy klíšťové encefalitidy se le−
tos vyskytly již ve všech krajích ČR.
S výjimkou Libereckého, Králové −
hradeckého a Karlovarského kraje
jde přitom ve všech regionech o de−
sítky případů. Nejvyšší výskyt naka−
žených je hlášený z Jihočeského
kraje, tradičně druhou Vysočinu
však odsunul na třetí místo Jiho −
moravský kraj. 28 případů klíšťové
encefalitidy bylo hlášeno
i z Prahy,“ doplňuje
doc. Maďar. 

Zvýšenou aktivitu
klíšťat lze očekávat,
dokud vnější teplota
neklesne pod 5 oC.
Díky mírným zimám
tak není výjimkou, že
aktivita klíšťat trvá až do
listopadu. Vý znamným faktorem
přenosu nemocí je časový interval,
po který klíště zůstane přisáté.
Zatímco k přenosu lymeské borre −
liózy dochází až po 24 hodinách,
k nákaze virem klíšťové encefalitidy

stačí přisátí trvající pouhé dvě hodi−
ny. Nakaženi klíšťovou encefalitidou
tedy můžeme být ještě před návra−
tem z procházky nebo výletu – nej−
účinnější prevencí tak zůstává
očkování.

Co je klíšťová encefalitida –
nenechte se uchlácholit 
zmizením prvních příznaků

Klíšťová encefalitida je virové
onemocnění způso bené

nejčastěji přisátím infiko−
vaného klíštěte. K náka−
ze může dojít i konzu−
mací nepasterizované−
ho (tepelně neupra −

veného) mléka, které po−
chází od nakažených zvířat,

a výrobků z něho vyrobených.
Tento přenos je však v ČR méně
častý. První fáze onemocnění při−
pomíná chřipku a projevuje se bo−
lestí svalů, slabostí a zvýšenou te−
plotou. Po ústupu obtíží a několika
dnech „klidové fáze“ nastává druhé

stadium onemocnění, pro které
jsou typické silné bolesti hlavy,
světloplachost či zvracení. Kompli −
kace v podobě obrny horních kon−
četin, postižení nervů či poruch slu−
chu ztěžují rekonvalescenci a pa−
cientům velmi znepříjemňují každo−
denní život. 

Co je lymeská borrelióza –
červená skvrna se objevit 
nemusí
Lymeská borrelióza, kterou u nás
v roce 2017 onemocnělo téměř
4 000 lidí, má též vícefázový průběh.
V rané fázi, tj. během několika dní až
tří týdnů po přisátí nakaženého klíště−
te, trpí pacienti únavou, bolestí hlavy
a zvýšenou teplotou. Typická červe−
ná skvrna, která může mít vybledlý
střed, se objevuje pouze u poloviny
nakažených. V druhé fázi borreliózy
mohou být postiženy klouby, centrál−
ní nervový systém a někdy také srd−
ce. Třetí stadium může přijít až po ně−
kolika letech od nákazy.
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Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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Věk nerozhoduje!
Přivítáme jak maminky po RD, tak pracovníky 

z věkové skupiny 50+ i aktivní seniory. 
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby s menším 

hendikepem (prostory nejsou bezbariérové).

Zkušenost s telemarketingem není podmínkou,
vše Vás naučíme.

Požadujeme:
• minimální vzdělání – odborné bez maturity
• češtinu jako mateřský jazyk
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
• fixní plat 25.000 Kč měsíčně 

+ provize v neomezené výši
• odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
• veškerá školení zdarma
• pracovní smlouvu
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně, 

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• každý měsíc sick day
• vybavenou kuchyňku, teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala, 
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty, 

rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

Tel.: 373 721 655 (paní Bulínová)
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá 

do plzeňského call centra
energické lidi

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,

kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků 

a přivítají možnost dobrého výdělku.
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Podzimní nabídka v termálních lázních THERME 1 v Bad Füssingu

Načerpejte v těchto podzimních dnech novou energii v termálních lázních Therme 1 v Bad Füssingu,
který patří již mnoho let mezi nejvýznamnější lázeňská města v Evropě. Každoročně se sem s oblibou
vrací celá řada lázeňských hostů. Nyní můžete využít jedinečnou podzimní nabídku – sleva 20 % na
všechny vstupenky. Nabídka platí od 1.11. – 24. 12. 2018.

Sleva na všechny vstupenky 20%

Ponořte se do místní léčivé
termální vody v lázních
i v saunovém světě mnoha
tváří. Dopřejte tělu i duši od−
počinek ve 12 různých lá−
zeňských bazénech s teplo−
tou vody mezi 30–42°C.
Všude kolem ucítíte energii
zdejšího sirného pramene,
který vyvěrá ze 100metrové
hloubky.
Váš únik od každodenních
povinností je na dosah. Če −
ka jí na Vás vitální a aromatic−
ké masáže, exkluzivní zába−
ly, speciální wellness balíčky
nebo saunování.      (pi)

S válkou na tajné frontě, za kulisami,
je tragická historie Československa
v době od uchopení moci Hitlerem
v Německu až do jeho neslavného
konce v r. 1945 spojena doslova pu−
peční šňůrou.

Německá „pátá kolona“ 
v Československu
Co bylo charakteristické ve vztahu
k čs. tajné službě pro období od nástu−
pu nacismu v Německu do dokonání
„popravy“ masarykovského a bene−
šovského Československa, uskuteč−
něné 15. března 1939? 
Nepochybně to v první řadě byla do−
konce ani ne příliš skrývaná ofenzivní
činnost německých tajných služeb
proti ČSR, kterým sekundovala maďar−
ská a polská špionáž. Tehdejší šéf čsl.
zpravodajské služby František Mora −
vec uvádí ve svých pamětech řadu pří−
kladů. Z nich až groteskně vynikají pří−
pady, kdy se do špionáže proti republi−
ce po desítkách zapojovali studenti
pražských německých vysokých škol.
Výslechy po jejich odhalení probíhaly
doslova masově – jako při písemné

práci. Odhalení špioni, kteří zaplnili po−
sluchárnu, museli svoji vyzvědačskou
činnost popsat na list papíru a pak
odevzdat. Neprojevovali ani tak sta −
rost o to, jaký je stihne trest, jako 
spíše zda budou v novinách
jmenovitě uvedeni, aby měli
pro své chlebodárce v Berlí −
ně důkaz o své oddanosti
Třetí říši. Jedné mimořádně
aktiv ní studentce, původem
z Che bu, u níž byl při osobní
prohlídce v jejím spodním
prádle nalezen usvěd čující
„poklad“, dali čsl. zpravo−
dajci mezi sebou pojmeno−
vání Chebská Mata Hari! 
Špionážní činnost německých studen−
tů (stále mějme na paměti, že to byli
občané ČSR!), byla jenom jedním seg−
mentem! Byli zde také obyvatelé tzv.
sudetoněmeckého pohraničí, přísluš−
níci německojazyčné menšiny ve vni −
trozemí, mnohdy majitelé či vysoce
postavení zaměstnanci podniků stra −
tegického významu (opět připomíná−
me – v té době občané ČSR!). Tato
mohutná „pátá kolona“ vyvíjela čin−

nost, jíž sice čsl. zpravodajská služba
čelila s vypětím všech sil, ale stále to
stačilo jenom na odstranění pouze 
pověstné špičky ledovce.

Maďarská tragikomedie
Zajímavě se vyvinula situace s maďar−
skou špionáží proti Československu.
Šéf čs. zpravodajské služby František

Moravec to popisuje
takto: Čs. zpravodaj−
ská služba se dozvě−
děla, že vojenský atašé
maďarské ambasády
nechával nakupovat
jednoho zaměstnance
velké množství poš−
tovních známek. Pak
už bylo snadné odha−
lit, že jimi opatřené
obálky pravidelně ode−

sílá na stejné adresy. Pod nimi se
skrývali maďarští špioni. Byli to čes−
koslovenští občané, v několika přípa−
dech i vysocí důstojníci čsl. armády.
Jejich odhalení a usvědčení zdaleka ne−
bylo posledním dějstvím. Tím se stal
„vánoční dárek“, který poslal šéf čs.
zpravodajské služby František Moravec
po svém důvěrníkovi vojenskému atašé
maďarské ambasády. Album obsaho−
valo kopie všech do pisů, které svým

špiónům posílal. K tomu byly přiloženy
falešné stvrzenky s jeho perfektně na−
podobeným podpisem. Dokládaly pře−
vzetí slušných finančních částek, jako−
by vyplacených čs. zpravodajskou
službou za jeho jakoby spolupráci s ní!
Maďarova reakce byla veskrze prozaic−
ká, přibližně v tomto smyslu: „Mohu
buďto zemřít jako zrádce maďarských
zájmů, anebo žít jako jejich zrádce.
Volím tu druhou alternativu!“
Nejpikantnější na tom bylo, že v té
době již byl v Budapešti ve stejné 
funkci, jako jeho protihráč, František
Moravec – tedy jako šéf maďarské
zpravodajské služby! Poté, kdy se Fr.
Moravcovi den před okupací zbytku
ČSR, tedy 14. března 1938, podařilo
spolu s nejvýznamnější skupinou zpra−
vodajských důstojníků uniknout do
Anglie, byl Maďar předán do „péče“
britské výzvědné služby.
Nelze zapomínat i na předválečné pol−
ské choutky na změnu hranic v morav−
ském Slezsku a s tím spojené aktivity
polské tajné služby, která se bohužel
v některých případech chovala nepřá−
telsky i v době, kdy se během 2. sv.
války spolu s čsl. zpravodajskou 
službou nacházela „na stejné lodi“ ve
Velké Británii. 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVII

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami IV
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Na knižní vánoční trh
přichází další nová
kniha skutečných kri−
minálních příběhů ze
Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“.
V pořadí je to už osmý
titul, kterým se prezen−
tuje bývalý kriminalis−
ta a poté zástupce ře−
ditele Policie ČR v Kla −
tovech Karel Fořt ze Sušice.
Knižní novinka obsahuje osm pří−
běhů ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku nejdraž−
ší – na život jeho vlastní či druhého

člověka. Pouze pří−
běh „Zmizelý ob−
raz“ je jiný, neboť
oznamovatel, ukra −

 jinský státní občan ne

dost věrohodně a dostatečně pře−
svědčil vyšetřovatele a krimina −
listu, že obraz v mnohamilionové
hodnotě v Klatovech skutečně
měl. Autorem tohoto obrazu měl

být akademik Vasilij Vasiljevič
Kandinkij, známý v zahraničí jako
Wassily Kandinsky, jeden ze zakla−
datelů abstraktního malířství, jehož
díla jsou ve světě hodnocena jen

v řádech milionů.
Autor skutečných kriminalistic−
kých příběhů ze Šumavy Karel
Fořt spolu s Marií Malou, Václa −
vem Malinou, Eduardem Steu −
nem, Janem Koppem, Char −
lotte Guggeisovou a Evou Hof
Krocovou získali ve Vimperku
na festivalu „Šumava Litera
2018“ cenu Johanna Steinbre −

nera za knihu roku 2017 v kategorii
publicistika 3. místo. Porota vybíra−
la ze 42 knižních titulů a autorů.
První cenu získala kniha zemře −
lého spisovatele Viléma Hracha

„Šumava…hranici přecházejte po
půlnoci“, kterou převzala jeho
manželka. Čest jeho památce i pa−
mátce kvildského rodáka Eduarda
Steuna, který také letos zcela ná−
hle zemřel.                                       (re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách
v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni
v knihkupectví Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Šumavská hora viděla vraha
Knižní novinka

Bývalý kriminalista Karel
Fořt napsal už několik knih,
ve kterých vzpomíná na od−
halování kriminalistických
příběhů, které se staly na
Šumavě. Jeho posledně vy −
danou knihou je Šu mavská
hora viděla vraha.
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Zazní věčně zelené melodie v originálních verzích od interpretů, kteří psali dějiny
populární a rockové muziky. Beatles, Stones, Elvis, Katapult či Olympic.

Během pravidelné kontroly úze−
mí našli pracovníci Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, RP
Správy CHKO Český les, vzác−
nou zelenou řasu parožnatku
(Chara sp.), která svým vzhle−
dem připomíná běžnou sucho−
zemskou rostlinu. Ale jedná se
o složitou vodní řasu dorůstající
do velikosti až jednoho metru.
Roste pouze v čistých, mělkých,
stojatých či mírně tekoucích
sladkých vodách. Je velmi citlivá
na znečištění a nevhodné vodo −
hospodářské úpravy, proto je její
výskyt dnes již ojedinělý.

Tato vzácná populace parožna−
tek byla nalezena v malém ryb−
níčku na horním toku Prudké −
ho potoka u obce Branka na
Tachovsku. Tamní lokalita je do−
movem i silně ohrožené zdro −
jovky potoční (Montia hallii), kte−
rá je v Českém lese vzácností.
Najdeme ji pouze na několika má−
lo místech, např. v nově vyhláše−
né přírodní památce Niva Bílého
potoka u Halže.

Foto – Jiří Sladký

Vzácný nález 
v Českém lese

Plzeňští plavci, studenti  Západo −
české  Univerzity Martin Šimáček,
Roman Bischof, David Šebesta
(všichni tři ze Slávie VŠ Plzeň)
a Marek Šálek (z PK Příbram), se
o tomto víkendu zúčastnili MS
Vysokých škol v Barceloně, kde
vybojovali celkem 8 medailí. 
Mar tin Šimáček vybojoval zlato na
50 metrů prsa a stříbrnou medaili
na 200 metrů kraul.

Martina Šimáčka doplnil na stup−
ních vítězů Roman Bischof, který
bral bronzovou pozici, další bronzo−
vou medaili si připsal na 50 metrů
motýl. Individuální medaile si přivezl
také Marek Šálek – získal bronz na
50 metrů kraul a stříbro na 50 metrů

znak. Všichni čtyři následně vybo −
jovali zlatou medaili ve štafetě na

4x50 kraul a stříbrnou medaili na
4x50 polohový způsob.   

Mistrovské zlato a stříbro do Plzně

Na fotografii jsou zleva: Bischof, Šálek, Šebesta, Šimáček
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V Měšťanské besedě v Plzni
se uskuteční v neděli 9. pro−
since od 17:00 hodin Česká
mše vánoční a zpívání koled.
Již tradičně se můžete těšit
ne jen na scénické provedení
České mše vánoční, ale také
na mnoho tradičních čes −
kých koled, které si budete
moci zazpívat spolu se členy
souboru operety a muzikálu
Divadla J. K. Tyla.

Scénické provedení České mše
vánoční nabízí divadelní sdružení

Červený kohout, které spolu pra −
cuje se zpěváky a herci sou boru
muzikálu a operety DJKT. V 65 mi−

nutovém představení uvede
na scénu všechny části
mše v jevištním ztvárnění.
Vystoupí pastýři, měš ťané,
řemeslníci, andělé a samo−
zřejmě i rodina s dě ťátkem.
V režii Jiřího Untermülle ra
a v hudebním nastudování
Pavla Kanto říka účinkují
Venuše Dvo řáková, Hana
Spinethová, Kris týna Beč −

vářová, Simona Lebe dová, Ra dek
Štědronský Shejbal, Milan Čtvrtník,
Martin Šefl a další.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Dvanáctý ročník festivalu Di −
va delní léto pod plzeňským
nebem se sice koná až v červ−
nu a červenci 2019, už teď ale
probíhají intenzivní přípravy na
novou inscenaci „Švanda du−
dák“ s Ondře jem Rychlým v ti−
tulní roli. Z dalších herců to bu−
de například Martin Písařík, kte−
rého čeká role Vocilky, nebo
Michal Štěrba jako Kalafuna.
Tylova báchorka v režii Marka
Němce bude mít premiéru na
konci června 2019 a pod plzeň−
ským nebem ji pak do poloviny
července čeká řada repríz. 

V programu festivalu nemo−
hou chybět ani reprízy letošní−
ho diváckého hitu – inscenace
Cyrano s Michalem Dlouhým.
Divadelní léto je největším
open air divadelním festivalem
v Plzeňském kraji, v letošním
roce jeho návštěvnost přesáhla
9 000 diváků. Festivalové je−
viště s hledištěm pro 500 di −
váků vyroste každé léto na 
jiném místě. 

„Okolní domy, stromy v parku
nebo třeba městské hradby
vždy dotváří kulisu dané insce−
nace. Prostor pro Švandu dudá−
ka zatím neprozradíme, ale zce−
la určitě zůstaneme na dosah
centru Plzně,“ slibuje Marcela
Mašínová. Na stejném místě se
pak ve druhé polovině července
odehraje i několik repríz Cyrana
a chybět nebude ani zajímavý
doprovodný program.

Cyrano a Švanda
dudák 

v Divadelním létě
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Nezadržitelně se blíží konec dalšího
roku a s tím spojené vánoční svátky.
S touto dobou souvisejí vztahy, jako
jsou případně rozchody a seznamo−
vání. Z letité věštecké praxe se mi
ukazuje, že se lidé nejvíce
rozchází před vánočními
svátky (asi aby nedáva−
li dárky „z lítosti“), ne−
bo po Vánocích. 
Jak jsem dokazoval ve
skupinové terapii „Ro −
din né konstelace“, další
problém je ten, že něco
jiného říkáme, něco jiného
děláme a něco jiného chce−
me. A podle mé teorie nemůžeme
mít něco, co nevíme, nebo co nechce−
me. Dost lidí si jen říká, že chce trvalý
vztah, ale jen „na vědomé úrovni“, ale
na „silnější nevědomé úrovni (ta která
nás ovládá), ne.
Další otázka je, zda jsme tolerantní
a chceme se přizpůsobit, což je nut−
né pro udržení vztahu. V knize
„S kým a kde žít“ jsem popsal cca
deset aspektů, o kterých většinou
nevíme, ale ovlivňují naše vztahy.
Knihu jsem napsal jako kuchařku na
vztahy a díky ní si čtenáři mohou
uvědomit, že většinu problémů ne −
dělají lidé, ale znamení, živly, psy−
chická síla, energetická síla, emocio−
nální poškození z dětství, rovnováha
v rodinném systému, atd. To vše nás
ovlivňuje, ať chceme či ne. Pro pří−
klad uvedu ten nejjednodušší aspekt.
Je to JIN (ženský princip, pravá stra−
na, mokrý, studený, intuice, měsíc,
lichá – tedy liché číslo na konci data
našeho roku narození.) JANG (muž−
ský princip, levá strana, slunce,
oheň, suchý, intelekt, horký, sudá –

tedy sudé číslo na konci roku našeho
narození). Z toho vyplývá, že se
k nám hodí vždy opačné číslo na
konci data roku narození.
Další důležitý vliv má ve vztazích

znamení, která si spolu rozu−
mějí a naopak. V mé knize

„S kým a kde žít“ se do−
čtete vše, co chcete
vědět. Kniha může být
i hezkým vánočním
dárkem.
Nejdůležitější ve vzta−

zích je sexuální přitažli−
vost = závislost. Dokud tr−

vá, trvá i vztah. Každý dělá,
co nám za to stojí, a podle mé teorie

je vztah dar, a je na nás, jak dlouho
a komu jej darujeme. A je dobré se
podle toho chovat.
Když se s Vámi, milí čtenáři, setká−
vám v tomto předvánočním čase, měl
bych několik dobře míněných rad.
Kyvadlo mi totiž ukazuje, že na žeb−
říčku největšího stresu zcela jasně
zaujímá první místo předvánoční čas
vrcholící Vánocemi a druhé místo
patří dovolené.

Vyhýbejme se stresu
Jsme nyní v nejhorším stresovém
obdo bí roku. Každý den se stresuje−
me z toho, že ještě nemáme všechny

dárky. Konečně je koupíme, ale pak
váháme, jak se budou líbit, zda udělají
radost a jestli jsou dostatečně drahé.
Mnohdy si vánočním dárkem kupuje−
me lásku svých nejbližších. 
Ve skleněné kouli vidím, že si lidé ne−
umějí dávat cit, tak ho nahrazují
luxus ními dárky. To není dobré zna−
mení. Stresem si odčerpáváme vita−
míny, minerály a energii z těla.
Najednou zjišťujeme, že jsme stále
unaveni, sebemenší maličkost nás
znervózní, nemůžeme se soustředit
a stále jsme ve spěchu. 
Zjistil jsem, že stres nás vyčerpá
a naše tělo se zablokuje proti vydání
poslední kapky vitamínů, minerálů
a energie. V tomto nouzovém režimu
dovede organizmus žít nějakou dobu.
Protože je zablokovaný, nepřijímá žád−
né množství vitamínů ani minerálů.
Příčinou tohoto stavu jsou psychické
problémy, fyzická slabost a v mno−
hých případech zdravotní problémy.
Když se sejdou tři negativní aspekty –
viry, stres, infekce – můžeme očeká−
vat velmi závažné onemocnění.

Jak se zbavit virů, 
stresu, infekce
Viry máme v těle všichni. Dopo −
ručuji minimálně 3 až 4 týdny 2krát
ročně užívat bylinný nápoj. Rakyt −
ník, šalvěj a zlatobýl spařit teplou
vodou 70°C. 

Stres nám zablokuje organizmus,
Aby naše tělo zase přijímalo vitamíny,
minerály a energii, musíme ho odblo−
kovat. K tomu využijeme moji akupre−
suru. Ruce křížem, zápěstí na zápěstí,
puls na puls a 22 minut aplikujeme
akupresuru. Opakujeme každý týden
po dobu dvou měsíců. Je to metoda,
na kterou jsem přišel před 30 lety.
Akupresurou napravíme to, co nám
způsobil stres. Bez akupresury by
nám trvalo odblokovat organizmus 
3 roky za předpokladu, že budeme
v naprosté pohodě. 
Infekce máme v sobě všichni a já
tvrdím, že jsou od domácích zvířat.
Jsou to například chlamydie. Zbavit
se jich můžeme, když budeme ožívat
oregano. Zprvu 4 měsíce a potom
preventivně 2krát týdně. Další infekcí
je borelióza. Tu má polovina lidí. Na
ni je výborná štětka lesní. Zase užívat
dva a půl měsíce v jednom kuse
a potom preventivně 2krát týdně.
Nedejme šanci ani příležitost k tomu,
aby se v našem těle obrazně řečeno
sešly najednou všechny tyto tři 
aspekty. Snažme se v první řadě zba−
vit se stresu. Prostě se zastavme
a řekněme si, že když nejde o život,
nejde o nic. Více v tomto předvánoč−
ním období se věnujme sexu. Kdo tvr−
dí, že je pro něho sex zbytečný, lže si
sám do vlastní kapsy.

Radujme se ze života
Hlavním smyslem života není honba za
vánočními dárky. Je to láska, pohoda,
vztah, porozumění, úsměv, pohlazení,
dotyk, cit a sex. Prožijte Vánoce v na−
prosto klidné rodinné pohodě, kde ne−
budete měřit lásku ke svým nejbližším
co možná nejdražším dárkem, ale
úsměvem, pohlazením, polibkem. 

To vám všem z celého srdce 
přeje Stanislav Brázda.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

vánočními svátky

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test. 

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3 ?  
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda chcete trvalý vztah na ne−
vědomé úrovni. Kdo odpověděl č. 1 = NE – nechceme trvalý vztah, jen si to
říkáme, 2 = Nevíme. 3 = ANO – chceme trvalý vztah.

Nejvíce se lidé rozcházejí před 



AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.

HLEDÁM někoho, kdo
mě naučí základy tvorby
webových stránek. Kla −
tovy. Tel.: 776325780.
RR 80831

PŘIJMEME stavebně−
montážní dělníky. I nevy−
učené. Tel.: 731410957.
RR 80594

PRODÁM zemědělské
po  zemky /orná půda,
ttp./o výměře cca 4,5 ha
v K.Ú.Třebčice, nyní ob−
hospodařovány nájem−
cem.   R.K. NEVOLAT !
tel: 774400374 PM
180208

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

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

PRODÁM orig. mísu od
Bořka Šípka s certifi ká −
tem. Cena o 5000 Kč lev−
nější než na ŠÍPEK COL−
LEKTION−BYRNE. Sex
motiv. Vtipný dárek. Tel.:
723625926. PM 180211

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 180024

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnuté
stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 180025

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s naklada−
čem a druhý bez nakla −
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 180026 

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

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469   PM
180205

PŘEPRAVKU na psy –
skládací kovová, vhodná
do auta, pěkná, svařovací
kabely nové měděné prů−
měr 50 mm2, levně, tel.:
776845616, 376311848.
RR 80820

KOMPRESOR Zetor Super
50, nový, tel.: 605972521
– volejte večer. RR 80828

VALNÍČEK, obraceč, prs−
tovou sekačku – na Vari.
Cena dle dohody. Tel.:
379789559. RR 80833

SVĚTLÝ med, cena 130
Kč. Tel.: 608494734. RR
80839

1250 kusů „propisek, dá−
le gramofonové desky –
cena dohodou a strepper
– cena 100 Kč. Tel.:
728379594. RR 80830

KOMPLETNÍ mysliveckou
uniformu (včetně zimní −
ho kabátu s vložkou) –
nová! Velikost 50. Tel.:
604379191. RR 80844

2 EL. PŘÍRUBOVÉ moto−
ry s převodovkou – vhod−
né na válečkový do −
pravník nebo na výrobu
stavebního vrátku, me−
chanický naviják s lanem
o průměru 8mm, dále bicí
soupravu Amati, tmav.
modrá perleť – kompletní.
Tel.: 606375047. RR
80860

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku− AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM
180215

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

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022
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V posledních listopadových dnech
se fanoušci plzeňského fotbalu
konečně dočkali avizované mi −
mořádné publikace, připomína −
jící časy, kdy i Plzeň měla dva
prvoligové fotbalové týmy, které
mezi sebou sváděly souboje stej−
ně neúprosné, jako v současné
době pražská „S“.

Fotbalový klub SK Plzeň, o jehož
historii nová kniha podrobně vy−
pravuje, patřil k nejstarším fotba −
lovým klubům v českých zemích.
Byl založen v roce 1894 a rychle
se stal spor tovním fenoménem
nejen v regionu, ale i v republice.
V třicátých a čtyřicátých letech
20. století star toval dvanáct let
v naší nejvyšší soutěži – první lize,
v roce 1941 se umístil na druhém
místě a byl prvním mimopraž−
ským klubem, který se vklínil mezi
Spar tu a Slavii. Střelec Antonín
Hájek je ještě v současnosti se

199 ligovými góly na čtvr tém 
místě v Klubu ligových kanonýrů.
Po roce 1948, kdy se fotbalové
kluby stávaly reprezentanty prů−
myslových podniků, závodů a hos−
podářských organi−
zací, se klub přej−
menoval nejdříve
na ČSD Plzeň a po−
té na Loko mo tivu
Plzeň. 

Do roku 1963
měl SK Plzeň, po −
zději Lokomotiva,
svůj stánek na
Bo rech v Mácho −
vě ulici, potom
hrál na hřištích
po celé Plzni a
uprostřed šedesátých let za−
čal působit na novém stadionu na
Slo vanech. Po změně společen−
ských poměrů v roce 1989 fot −
balový klub odešel od svazku
TJ Lokomotiva, osamostatnil se
a vrátil k historickému názvu SK

Plzeň 1894. Tento nepříliš prozíra−
vý krok vedl pozvolna k úpadku
a v roce 1999 k zániku klubu a jeho
sloučení s Dynamem ZČE Plzeň. 

Kniha popisuje historii SK Plzeň
od samého začátku v roce

1894 až po zánik
v roce 1999.
Jsou komentová−
ny jednotlivé se−
zony včetně zají−
mavostí z tehdej−
šího fotba lového
zákulisí i jednání
výboru, vše dopl−
něné vel kým množ−
stvím dosud nikde
nezveřejněných his−
torických fotografií.
Závě reč ná část kni−

hy patří profilům hráč  ských legend
klubu, s některými dosud žijícími
hráči udělal autor rozho vory. 

Kniha SK Plzeň – zapomenutá
fotbalová legenda je prestižně pro−
vedeným titulem formátu 270 x

210 mm, rozsahu 220 stran, s lami −
novaným potahem, doilustrovaná
několika stovkami historických
fotografií, většinou z rodinných
archi vů. Nepochybně se může stát
jedinečným vánočním dárkem pro
každého fanouška plzeňského fot−
balu, neboť na jejích stránkách se
osudy hráčů, trenérů i funkcionářů
klubu často úzce prolínají s osudy
osobností současného plzeňského
fotbalového lídra – VIKTORIE.

Kniha vyšla v limitované edici
a s ohledem na finanční náročnost
je dostupná pouze u vydavatele.
Zájemci mohou knihu objednat na
e−mailové adrese:

vitanyhost@seznam.cz,
telefonicky na čísle 608 020 504, 

případně osobně vyzvednout 
na adrese redakce 

Plzeňského rozhledu: 
Havlíčkova 497/5, 30100 Plzeň,

tel.: 377 221 996. 
Cena 480,− Kč (v případě zasílání

na adresu + poštovné)

Plzeňský rozhled  12/2018 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Pavel Hochman
SK PLZEŇ − zapomenutá fotbalová legenda



44

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký 
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový mo−
del děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
180021

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

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo −
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 180011

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
sta ré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na bí −
zím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
180005

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku, po−
hledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu−
jete. Tel.: 737903420.
PM 180012

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní díly,
Škoda 120 a Škoda
130,Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia,  náhrad−
ní díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na  ČZ
250 typ 513 motocros,
Jawa  panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM
180015 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM jízdní kolo znač−
ky Eska Tourist z šedesá−
tých let. Děkuji za odpo−
věď! Tel.: 734478955. RR
80852

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. Tel. 732170454, sběra−
tel. RR 80572

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý litinový ponk a různé
litinové nohy,dílenské
lampy, různé plechové
skříňky se šuplíky a
truhlářský ponk s dře−
věnými závity na deko−
raci. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM
180034A 

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připra −
víme k předání a prode−
ji. Vyklí zení, likvidace
odpadu, vymalování,
úklid okolních prostor –
zahrady, papo9@
seznam.cz, tel.:
603512322 PM 180146  

PENÍZE za vaši rekreač−
ní ne movitost ihned!
Vykou píme vaši chalupu
či chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň – sever. Pod −
mín kou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektři−
na. Peníze vyplácíme do
tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180058

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
vitosti k prodeji, pře−
dání. Vyklizení, likvi−
dace odpadu, vymalo−
vání, úklid okolních
prostor – zahrady, pa−
po9@seznam. cz tel.:
603512322  PM
180146A 

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
80088

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem. Pla −
tím ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 80444

HOLÝŠOV – prodám ne−
movitost: 1. SUPER sta−
vební parcelu u lesa, vý−
hled. 2. BYT 2+1 v OV, 
85 m2 + garáž. KONTAKT:
majitel +420602266098.
Přímý majitel. RK
NEvolat!!!

KOUPÍM les u louky s pří−
stupovou cestou. Tel.:
602104434. RR 80817

VYMĚNÍM družstevní byt
1. kategorie 1+1, oriento−
vaný na jih, 6. patro, za−
teplený, nový výtah, klid−
né prostředí, v Podhůrčí
v Klatovech za cihlový
1+1 kdekoli v Klatovech,
ze zdravotních důvodů,
nižší patro výhodou. Od −
povědi prosím do redakce.
RR 80838

KOUPÍM větší množství
zemědělské půdy. 20–
100 ha, cena 200–210 tis.
za 1 ha. Nabídněte
603935100. RR 80848

PRODÁM rekreační objekt
na trvalé bydlení, oblast
Markyta v Klatovech. Info
na tel.: 602138525. RR
80855

URGENTNĚ hledáme
k pro deji byty do 80 m2

v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. 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 REALITY
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 vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180047

HLEDÁM pronájem bytu
v Plzni, 2+1 v tichém
prostředí. Nejraději Plzeň
4 nebo Slovany. Tel.:
723625926 PM 180212

HLEDÁM nutně proná−
jem pokoje u dobrých li−
dí. Mimo Plzeň, v dosahu
MHD. Rod. domek vítán.
Vypomohu se vším. Volat
kdykoliv nebo tip. Děkuji.
Tel.: 728051413. PM
180221A

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro
jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlou −
hodobému pronájmu. Za −
ručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií a
klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY 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 schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040

PRONAJMU garáž v Má −
ne sově ulici na Domažlic −
kém předměstí v Klato −
vech. Tel.: 605783205.
RR 80812

Pronajmu obdělávanou
zahrádku na Markýtě – 20
x 40 m = 8 arů, včetně
zahradního domku 5 x 4
m, sklepu, skleníku a ple−
chové garáže 4 x 6 m. Tel.
602222260. RR 80837

PRONAJMU byt 3+1
s bal konem v Klatovech
na Domažlickém před−
městí (87m2), nájem
10.000 Kč + energie, tel.:
604356301. RR 80841

Plzeňský rozhled  12/2018
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PRONAJMU byt 3+1, 14
km od  Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95m2, slun−
né místnosti, klidné pro−
středí, vhodné pro mladou
rodinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 180117

MUŽ středního věku na−
bízí spolubydlení dívce,
ženě v RD v Klatovech,
přechodně i dlouhodobě.
Více informací na tel.:
602614480. RR 80858

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.:
736139113 PM 180027 

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

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

KOUPÍM Jawa 250, 350
v nálezovém stavu, přije−
du, platím hotově, tel.:
608241655. RR 80564

PRODÁM Citroen C4
Picasso, 1.6 Hdi, 80 kw,
r. v. 11/2007, najeto
123000 km, servisní 
kniha, modrá  metalíza,
klima, el okna, rádio,
tempomat, servo, velmi
pěkný stav, nová stk
a emise, Klatovy, tel.:
723439518,  cena:
105000 Kč. RR 80846a

PRODÁM Škoda Fabia
kombi 1.9 tdi, r. v. 2005,
74 kw, klima, servo, cen−
trál, šedá metalíza, pěkný
stav, nová stk, Klatovy,
Tel:723439518,  cena:
72000 Kč. RR 80846b

PRODÁM Škoda Fabia 1.
4 benzín, r. v. 2001 velmi
pěkné auto, najeto cca
153tkm, servisní kniha,
nová stk a emise, alu 
kola, Klatovy, telefon:
723439518, cena :
62000 Kč. RR 80846c

PRODÁM Volkswagen
Golf V  kombi MPI, r. v. 12
/ 2009, obsah 1, 6 ben−
zin, 75 kw, najeto 123
tkm + servisní knížka, el
okna, centrál na do, imo−
biliser proti krádeži, radio
+ cd, velmi dobrý stav,
nová stk a emise, airba−
gy, servo, 2 klíče, cena
155000 Kč, telefon:
723439518. RR 80846d

53/180 sportovního typu
hledá zdravou ženu do 50
let. Zn.: Vnoučata vítána.
Tel.: 607467062. PM
180213

RÁD bych poznal fajn mi−
lou ženu z Plzně, či blízké−
ho okolí do 30 km, která
je nyní bez přítele a ráda
by sdílela fungující vztah.
Já 51/178, štíhlé po −
stavy, rozvedený. Tel.:
737903420. PM 180214

42/180 NEZADANÝ muž
z Domažlicka hledá no−
vou lásku−ženu, která
i přes zklamání vidí život
optimisticky a ráda by 
poznala muže, který by ji
měl rád. Tel.: 725541088
PM 180218

TOLERANTNÍ Vodnář
hledá ženu 57−62 let do
168 cm (spíše štíhlejší)
k vážnému seznámení,
pro kterou není charakter
a čestné jednání cizí. To −
též nabízím i já. Více o so−
bě sdělím při setkání,
protože to napoví hodně.
Rád cestuji, ale samot −
ného mne to tolik nebaví.
Také chalupařím a jsem
rád v přírodě. Tel.:
606414620 PM 180220

HLEDÁM touto cestou dív−
ku nebo mladou ženu
k diskrétním intimním
schůzkám. Rád finančně
vypomůžu. SMS na tel.:
605014820. PM180206

59LETÝ muž, nekuřák,
absti nent hledá nezada−
nou ženu nekuřačku ve
věku 36–58 let pro vážné
seznámení, společný ro−
dinný život. Nehledám
majetek ani finanční za−
bezpečení. Výhodou: ma−
lé dítě v péči, popř. těhot−
ná či toužící po společ−
ném dítěti. Pod mínkou:
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

SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem z Bavorska. www.
vdejsedobavorska.cz
720409101.

MUŽ 177/76/46 ml.
vzhle du hledá pohodovou,
pohlednou, štíhlou ne −
kuřačku z Klatovska na
dlouhodobý vztah. SMS
na tel.: 703500341. RR
80832

34LETÝ/190 svobodný,
bez závazků z nedostatku
příležitosti, hledá partnerku
pro život na vážný vztah.
Jsem podnikatel v dopra−
vě. Preferuji Blatensko,
Strakonicko, Horažďo vic −
ko. Tak neváhej a ozvi se,
ve dvou je vše krásnější,
náhodě se musí pomoci.
Telefon: 728049726.

HLEDÁM ženu 25–35 let
k občasným schůzkám. Já
39/180 štíhlý nekuřák.
Najde se nějaká? Tel.:
703352516. RR 80849

SYMPATICKÝ, ženatý,
spor tovně udržovaný muž
48/180/85 sport. postavy
hledá štíhlou bezkonfliktní
ženu na pohodový, trvalý
diskrétní vztah bez naru−
šení soukromí. DO, KT
a okolí. Tel.: 721460064.
RR 80856

ŽENA 75 let hledá kama−
ráda z Plzeňska. Tel.:
603907469. PM 180218A

PRO SPOLEČNÝ, smys−
luplný život, naplněný lá−
skou a štěstím, hledám
tebe, milého, veselého
a upřímného muže, vyšší−
ho, nekuřáka, rekreačního
sportovce, co se rád tou−
lá po horách, rád cestuje.
Na odpověď se těší štíhlá
SŠ 60, nekuřačka. Od −
povědi zasílejte písemně
do redakce pod č. inz. PM
180217

OZVE se mi sympatický a
seriózní muž okolo 55 let
z Plzně a okolí, s vlastním
autem a bydlením? Jsem
tmavovláska 47 let s vy−
řešenou minulostí. Hle −
dám příjemného partnera
a přítele ke společným
výletům a k vzájemnému
poznávání se. Pokud exis−
tuješ, zavolej nebo napiš.
Tel.: 774261040. PM
180221

DVĚ KAMARÁDKY 150
/52, 170//72 hledají dva
kamarády – i jednotlivě,
kteří se umí zasmát, ne−
znají přetvářku a lež, mají
rádi přírodu, nevadí jim
zvířátka, plavání, kolo
a zahrádka. Zn.: Najdeme.
RR 80819

SNAD budu mít štěstí
a poznám touto cestou
spolehlivého pána vyšší
postavy kolem 60 let, kte−
rý již také ví, že není do−
bré být sám a že být si
v tomto věku s někým
vzájemnou oporou, by
mohlo být fajn. Tak trochu
turista,  ale i  motorista,
zájem o historii může být
vkladem. Možná setkání
u kávy bude hezkým vá−
nočním dárkem. Prosím
o odpovědi do redakce.
RR 80847

DOBRÝ DEN. Hledám
hodného svobodného
muže do 30 let. Jsem
svobodná bezdětná plno−
štíhlé postavy. Zn.: Foto
napoví. Jen vážně. RR
80850

PRO vážný vztah hledám
muže 70–75 let. Jsi ne−
kuřák a nechceš být sám
a nebojíš se co nám život
přinese? Možná i na Vá −
no ce budeme spolu a no−
vý rok bude veselejší. Zn.:
Najde se takový? Tel.:
702746825. RR 80851

HLEDÁM přítele vyšší
postavy, který nechce
být sám 69–76 let a rád
by sdílel život ve dvou.
Jsem sama, vdova, žiji
na Domažlicku. Tel.:
723640473 – volat. RR
80853

71/168 citově založená,
by ráda poznala kama −
ráda, který se taky ob−
čas cítí osamocen. Jsem
z Do mažlicka. Tel.:
704270998. RR 80854

PC PROGRAMY účet nict −
ví/mzdy. Počítače pro −
dej/opravy/EET. Levné
kurzy účetnictví/mezd,
daň. evidence, skladu,
DPH. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
180219

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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní od −
dělení zdarma zanalyzu−
je Vaší situaci a najde
opti mální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
180041

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
180042

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

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále mož −
nost vymalování. Ne −
závazná prohlídka je
zdarma. Tel.603512322
e−mail: pavel.rejsek@
seznam. cz PM 180035 

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme ma −
ximální SLEVU! A neza−
platíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
180044

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

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 80050

DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy.
Tel.: 704089056 – volat
kolem 20. hod. RR
808043
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ÚČETNICTVÍ 
Klášterková,

tel. 721943234. 
RR 80609

SEKÁNÍ trávy, stříhání 
živých plotů, výsadba
a údržba zahrady, káce−
ní. Vše na ŽL.  Tel.:
702858393. RR 80635

KLÁŠTERKA 
revize a čištění 
komínů a kotlů.

Tel.: 604871028. 
RR 80275

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
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030

PRODÁM jehněčí maso,
opracované v půlkách
nebo celé. Váha půlky
okolo 9 kg, cena 120
Kč/kg. Tel.: 723637154
– Klatovy. RR 80845

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

POHLEDNÁ blondýnka
s pěknými přírod. čtyř−
kami, postavička tak
akorát, tě provede do
všech tajů rozkoše.
Volej a přijeď (SMS ne).
Tel.: 704553956 KŘI PM
180199

ZKUŠENÁ, štíhlounká,
šikovná černovlasá dra−
čice Ála 33/169/55/2.
Milování je mou domé−
nou :) tak neváhej a vo−
lej! Jsem tu jen pro
Tebe! Tel.:722 207 259.
KŘI PM 180222

JSEM NOVÁ  tmavovlás −
ka,  30 let, mám krásné
pev né přírodní šestky.
Vstřícná, miloučká s oh ni −
 vým temperamentem
a těším se už na tebe,
(možná je i trojka nebo
lesbo show). Zavolej
Samantě 730509461
KŘI PM 180200

SYMPATICKÁ baculka
ve zralém věku nabízí
erotickou relaxaci, pří−
jemné odreagování, mi−
lování, orálek bez a dal−
ší erot. služby ve svém
bytečku v Plzni. Diskrét −
ně! Tel.: 607412325 KŘI
PM 180134

POHLEDNÁ černovláska
Žaneta nabízí erotické
masáže v příjemném
prostředí.  Info na tel. :
605429770 KŘI PM
180210

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce

strojní omítání, 
obklady, dlažby, 
jádra a veškeré 
zed nické práce, 
tel.: 723136228. 

RR 80052

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 

17. 12. 2018
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OKAMŽITÉ 
HOTOVOSTNÍ 

PŮJČKY!
Netřeba účet! 

Stačí OP ČR, příjem. 
Přijďte: 

Pražská 41, Plzeň, 
PO, ST, PÁ 10−16 h, 

t.: 605760958, 
www.azprofin.cz 

KŘI PM 180216 

HLEDÁTE−LI 
odpověď na otázku: 

„Odkud přicházím, proč
jsem tu a kam jdu?“

Cítíte, že i u Vás 
započal syndrom 

vyhoření! Pomůžeme
Vám najít odpovědi

a znovu 
začít žít naplno.

www.vecnesveto.cz 
RR 70880
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