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V pěstounské rodině našli lásku a skutečný domov
rečka a pěstounka Nela Boudová,
která má dva roky v péči osmiletou
holčičku. Jak sama prozradila,
když se poznaly v plzeňském dět−
ském domově, byla to láska na
první pohled. I když, ne vždy to bý−
vá jednoduché, ostatně – jako
v každé rodině. Ta se také aktivně
účastnila předávání cen vítězům.
Soutěž „Pěstounská rodina –
náš domov“ je určena dětem
v pěstounské péči v Plzeňském
kraji a byla letos rozdělena na dvě
části – výtvarnou a literární.

Takové složení osazenstva moc
často sál zastupitelů Plzeňského
kraje nezažívá. Tentokrát ho totiž
obsadily děti, které žijí v pěs−
tounských rodinách. A byly to
právě ony, kdo tady – v prosto−
rách krajského úřadu v Plzni –
hrál hlavní roli. Čekalo je zde vy−
hodnocení soutěže „Pěstounská
rodina – náš domov“ a udílení
cen za obrázek, který namalo−
valy nebo za napsaný příběh
o jejich životě v nové rodině.
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Zástupce MPSV, Plzeňského kraje a herečka Nela Boudová
předávají dárky oceněným pěstounkám

... pokračování na straně 3
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Na vyhodnocení druhého roč−
níku soutěže „Pěstounská rodina –
náš domov“ přijala pozvání he−

„Rok na vsi, aneb Od Martina do Martina“ v Národopisném muzeu
Stálá expozice Národopisného mu−
zea Plzeňska „Jak se žilo na Pl−
zeňsku“ je věnovaná výročním zvy−
kům a řemeslům plzeňského venko−
va. Nově zpřístupněná část stálé ex−
pozice nese název „Rok na vsi, aneb
Od Martina do Martina“ a na pozadí
hospodářského roku (počínajícího
právě svátkem sv. Martina) přiblíží
návštěvníkům nejvýznamnější zvyky
a lidové tradice související s obdo−
bím Adventu a vánočních svátků;
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masopustem a nad−
cházejícím postním
obdobím; velikonoč−
ními svátky; slav−
nostmi příchodu jara;
žňovými pracemi a ná−
stupem podzimu.
Přibližně do polovi−
ny 19. století byli
obyvatelé plzeňského
venkova vázáni na
půdu a žili převážně
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zemědělským způsobem života. Ani
blízkost rozvíjející se metropole,
v níž značná část obyvatel ještě
v první polovině 19. století běžně
vlastnila a obdělávala zemědělskou
půdu na předměstích, tento model
výrazně nenarušovala. Přestože
Plzeň patřila tou dobou k největším
městům Čech, do poloviny 60. let
19. století se užší Plzeňsko řadilo
k oblastem s převažující země−
dělskou produkcí.

Plzeňský rozhled 13/2018

s

V pěstounské rodině našli lásku a skutečný domov

... dokončení ze strany 1

„Plzeňský kraj považuje pěs−
tounskou péči za prioritní v oblasti

náhradní rodinné péče. Protože
vnímáme, že v našem kraji stále
není optimální počet pěstounů,

Motto: „Dítě
O tom, že se Plzeňský kraj dlouho−
době potýká s nedostatkem pře−
chodných i dlouhodobých pěstou−
nů, se všeobecně ví. Jednoznačně
to dokazuje i několik číselných úda−
jů: zatímco v roce 2014 přijal kraj−
ský úřad 23 žádostí zájemců o pěs−
tounskou péči, v roce 2015 to
bylo jen 29 žádostí, v roce 2016
13 žádostí a v roce 2017 pouze
17. V případě krátkodobého pěs−
tounství je situace ještě horší.
„V případě pěstounů na pře−
chodnou dobu bychom v Plzeň−
ském kraji uvítali nárůst o 10 až
15, u dlouhodobé pěstounské
péče bychom potřebovali navíc
desítky. V kraji máme v součas−
nosti 27 pěstounů na přechod−
nou dobu, šest z nich ale dočas−
ně děti nepřijímá. Dlouhodobých
pěstounů je momentálně víc než
sto. V pěstounské péči je umís−
těných zhruba 700 dětí, z toho více
než dvě třetiny v tzv. příbuzenské
pěstounské péči,“ uvedl vedoucí
oddělení sociálních věcí krajského
úřadu Roman Mašek.
Kraj se snaží všemožně pomoci
zájemcům o pěstounskou péči,
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krajský úřad realizuje různé aktivity
na podporu pěstounské péče a její
propagaci mezi veřejností. Kromě
pravidelných akcí, jako jsou dny
otevřených dveří, informační portál
na webu Plzeňského kraje nebo
mediální kampaně, přistupujeme
i k akcím mimořádným, mezi něž
patří právě tato soutěž,“ říká ná−
městek hejtmana pro oblast sociál−
ních věcí Zdeněk Honz.
Mladší děti soutěžily ve dvou
kategoriích a měly namalovat
obrázek na téma „Můj život v pěs−
tounské rodině“. Pro starší děti,
také rozdělených do dvou věko−
vých skupin, bylo připraveno to−
tožné téma, ovšem v podobě lite−
rárního díla. Tedy příběhu o dět−
ském životě a dospívání v náhrad−
ní rodině. Novinkou letošního roč−
níku bylo zařazení samotných
pěstounů do soutěžního zápolení.
Pěstouny čekalo literární zamyšle−
ní nad tématy „Jak jsem se stal/a
pěstou nem/ kou“ nebo „Co mi
pěstounství přináší“.

Vyhodnocení výtvarné
a literární soutěže
„Pěstounská rodina
– náš domov“
Výtvarná díla dětí (I. kategorie)
1. místo Adéla Mühlbacherová
2. místo Marie Janovcová,
Jakub Janovec
3. místo Václav Karlovský

Výtvarná díla dětí (II. kategorie)
1. místo Valerie Lukáčová
2. místo Natálie Veberová
3. místo Světlana Norková

Literární díla dětí (I. kategorie)
1. místo shodně Zuzana Peňázová
Anna Provazníková
Dominika Provazníková

Literární díla dětí (II. kategorie)
1. místo Natálie Háziová
2. místo Kryštof Vilém Revaj
3. místo Jakub Papež

Literární díla pěstounů
1. místo pan Miroslav Čížkovský
2. místo paní Hana Jandová
3. místo shodně
paní Marta Poláčková
paní Nikol Mertová

získáš výchovou, nikoliv zplozením.“

i proto uvedl do provozu nový
portál, a to na adrese http://pestou−
ni.plzensky−kraj.cz. Jeho cílem je
rozšířit povědomí veřejnosti o mož−
nostech pěstounské péče. Portál je
zastřešující součástí kampaně pro
získávání nových pěstounů, kterou
doprovází výtvarná a literární soutěž

„Pěstounská rodina – náš do−
mov“. Z letošního ročníku této
soutěže pochází i úvodní motto.
Jeho autorem je vítěz literární
části soutěže Miroslav Čížkov−
ský, který má už tři roky v pěs−
tounské péči chlapce. Tady je
ukázka z jeho vítězné práce:
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Pěstounská péče
Častokrát jsem přemýšlel o po −
hnutkách, které mě k tomu vedly.
Ale nedobral jsem se ničeho jiného,
než že to člověk prostě musí
mít v sobě a dále souhra náhod.
Určitě musíte sami v sobě vyřešit,
zda dokážete přijmout cizí dítě.
Vzpomínám si, jak jsem již někdy
před 20 lety probíral se svým zná−
mým, otcem dvou dětí, co by řekl
na adoptované dítě a řekl mi
památnou větu: „Dítě
získáš výchovou,
ni ko liv zplozením.“
Myslím, že měl prav−
du. Hodně lidí dokáže
děti zplodit, ale dobře
se postarat a vycho−
vat je věc druhá. Pro−
to některé děti žijí
v ústavech. Samo −
zřejmě každý asi lo−
gicky namítne, že je
normální a přirozené
mít vlastní rodinu.
A já mu dávám za
pravdu. Jen ne každý
má to štěstí.
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Kompakt opět pomohl dětem
z domova díky sponzorům

Dětský domov Planá − sponzoři
Ing. Lenka Černá
KLEMPEX Vacek s.r.o.
UDAS Financial Service s.r.o.
Betz s.r.o.
KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.
Plzeňský kraj
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
METATEC s.r.o.
Alexandra Dranková
SOMICH s.r.o.
ELCO plus s.r.o.
MARIENPRINT s.r.o.
Milan Uxa
Kermi s.r.o.
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Mariánská 149
Pelhřimov 38
Oldřichovská 1437
Třída Vítězství 68/4
Zelená 89
Škroupova 1760/18
Pobřežní 665/21
Oldřichov 76
náměstí Republiky 8
Závodní 391/96c
Dukelských hrdinů 92
Zámecká 183
Tři Sekery 163
Dukelská 1427

Ostrov
Cheb
Tachov
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Plzeň 1
Praha 8
Tachov
Tachov
Karlovy Vary
Planá
Planá
Mariánské Lázně 1
Stříbro

Už celou řadu let oslovuje společ−
nost Kompakt postupně nejenom
v Plzeňském kraji firmy a podnika−
tele s jedním jediným cílem – po−
moci sociálním ústavům a dět−
ským domovům získat nový auto−
mobil pro jejich každodenní čin−
nost. Že se to daří díky otevřeným
srdcím a dlaním, to se vždy do−
zvídáte i v našich novinách. Tím
posledním počinem je v minulém
týdnu předaný nový vůz Dětské−
mu domovu Čtyřlístek v Plané
na Tachovsku. Na počátku všeho
byl dopis …

Děkuji proto za možnost přidělení
vozu pro náš domov. Je radost vě−
dět, že jsou mezi námi lidé a společ−
nosti, kterým není osud dětí v dět−
ských domovech lhostejný,“ uvedl
ředitel Čtyřlístku Mgr. Jiří Kotschy.
A tady nastupují pracovníci spo−
lečnosti Kompakt, kteří trpělivě
a soustavně oslovovali firmy a pod−
nikatele, jak by se dala žádost vede−
ní dětského domova úspěšně vyře−
šit. A podařilo se, takže dnes už má
Čtyřlístek nový vůz.
„Protože domov nedisponuje
vlastními finančními prostředky

„Na základě velmi dobré zkuše−
nosti s Vaší agenturou bych chtěl
požádat o přidělení sociálního vozu
Renault Dokker. Náš domov Čtyř−
lístek má kapacitu 32 dětí, která je
takřka plně využita. Specifikem na−
šeho domova je rodinná skupina
pro nezletilá děvčata a jejich děti.
S tím souvisí i nutnost zvýšené péče
o tyto děti. Vzhledem k tomu, že do−
stupnost zdravotnické péče v na−
šem městě pro naše nejmenší je
omezená, jeví se potřeba osobního
automobilu jako opodstatněná.

k jeho nákupu, naše agentura
Kompakt s. r. o. se ujala organizace
celé akce. Rád bych podotkl, že ne−
žádáme od firem sponzorský dar,
ale nabízíme jim za jejich finanční
pomoc pěknou reklamní plochu na
zakoupeném automobilu na 6 let
a další formy propagace,“ vysvětlil
Ing. Pavel Černý z Kompaktu.
Firmy tak získají nejen vděk dětí
z Čtyřlístku, ale i přízeň a uznání ve−
řejnosti, obchodních partnerů i za−
stupitelských a dalších úřadů. Jejich
seznam najdete tady.

CHODOVAR spol. s r.o.
Pivovarská 107
MERIMEX s.r.o.
Útočiště 649
Smutný – stavitelství s.r.o.
Plzeňská 401
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Pobřežní 665/23
Josef Zíka
Kostelní 66
STŘECHY – HOMOLKA, s.r.o.
Nádražní 653
PLÁNSKÉ LESY s.r.o.
Tachovská 491
Ivana Píclová
Plaská 1266/9
Saltpeter s.r.o.
Hradební 1822
AUTO HORNÁT s.r.o.
U Velkého rybníka 2074/121
Lesní společnost Přimda, s.r.o.
Konviktská 291/24
SWISS MED CLINIC s.r.o.
Rybná 682/14
Petr Hreus
Výškovská 49
CNC ZÁLEŠÁK s.r.o.
Nádražní 952
Antonín Gabriško
Americká 239
Střechy Havlík
Severní 344
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Chodová Planá
Klášterec nad Ohří
Mariánské Lázně
Praha 8
Stříbro
Bor
Planá
Plzeň 1−Bolevec
Kraslice
Plzeň 1−Bolevec
Praha 1−Staré Město
Praha 1−Staré Město
Chodová Planá
Planá
Tachov
Mar. Lázně − Drmoul
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Dotace na rekonstrukci
Hospice sv. Lazara
Finanční prostředky ve výši 4,524
milionu korun na obnovu městské
budovy, již využívá Hospic sv. La−
zara, získalo město Plzeň.
Stavební náklady na rekonstrukci
jsou vy čísleny na 10,32 milionu
korun. Město žádalo o prostředky
z programu Vyrovnání příležitostí
pro občany se zdravotním postiže−
ním, podprogramu Mobilita Minis−
terstva zdravotnictví České republi−
ky. Rada města na svém jednání
souhlasila s přijetím daných fi−
nančních prostředků, schválit jej
musí ještě zastupitelé.
„Budova hospice ve Sladkovského
ulici je umístěna v dříve obytné budo−
vě o jednom podzemním a pěti nad−
zemních podlaží včetně podkroví.
Městem byla budova upravena pro
účely hospice v 90. letech. Stavební
práce budou zahrnovat výměnu dvou
lůžkových velkokapacitních výtahů,
které jsou již na konci své životnosti.
Dále bude provedena s tím souvisejí−
cí rekonstrukce obou výtahových ša−
chet, vybudování bezbariérové toale−
ty a výměna dveří do budovy za dve−
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ře s automatickým otevíráním, jež je
vhodné pro zdravotně postižené oso−
by,“ popsal stavební úpravy hospice
radní města Plzně pro oblast ekono−
mickou, bytovou a nakládání s ma−
jetkem David Šlouf.
Zhotovitelem investiční akce je
společnost Berger Bohemia a. s.
V polovině listopadu bylo předáno
zhotoviteli staveniště, dokončení
prací je plánováno na konec dubna
2019. Hospic se až do ukončení
stavebních úprav přestěhoval do
Rokycanské nemocnice.
Podmínkou úspěšného podání
žádosti na úpravy budovy hospice
byla příprava bezbariérové trasy
k objektu ve Sladkovské ulici. Sprá−
va veřejného statku města Plzně při−
pravila studii oprav zastávek trolej−
busu na bezbariérové včetně úprav
komunikace Sladkovského – Gul−
denerova jako cestu pro pěší do
Hospice sv. Lazara a akce se bude
realizovat v příštím roce. Hospic sv.
Lazara poskytuje paliativní léčbu
pacientům ve finální fázi nemoci,
k dispozici má celkem 28 lůžek.
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Nový moderní autobusový terminál
hned vedle vlakového nádraží
Plzeň má nový moderní autobuso−
vý terminál, nechala jej vystavět
hned vedle hlavního vlakového ná−
draží. Na novostavbu za 150 milio−
nů korun včetně DPH, jejímž zho−
tovitelem je EUROVIA CS a. s., se
podařilo městu získat dotaci 100
milionů korun z Integrovaného re−
gionálního operačního programu
a ze státního rozpočtu. Součástí
terminálu jsou stání pro autobusy,
zastřešené nástupiště, provozní
objekt, odstavná plocha i eskaláto−
ry propojující terminál s podcho−
dem vedoucím z hlavního nádraží.
„Plzeň byla jedním z mála velkých
měst v České republice, v němž lidé
museli při přestupech mezi autobu−
sy a vlaky opravdu daleko. To jsme
chtěli změnit, cílem bylo zvýšit kom−
fort cestujících. Jsem přesvědčen,
že se to skutečně podařilo, vzdále−
nost mezi oběma nádražími se
zmenšila ze zhruba 3,5 kilometru na
několik desítek metrů,“ řekl primátor
města Plzně Martin Baxa.
Autobusové nádraží bylo postave−
no na městském pozemku mezi ulicí
Šumavská a kolejištěm železniční
stanice Plzeň Hlavní nádraží. „Vlast−
ní terminál se nachází v západní
části, ve východní je odstavná plo−
cha, která slouží rovněž jako obra−
tiště pro trolejbusy Plzeňských
městských dopravních podniků.
Kapacita odbavovací části terminálu
je při volném řazení deset stání pro
autobusy. Odstavných stání je cel−
kem devět, z toho jedno pro trolej−
busy,“ přiblížil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář. Z východ−
6

Losiné, Starého Plzence, Chrástu,
Zruče−Sence a Rokycan. O víkendu
také spoje linek obsluhující severní
Plzeňsko od Třemošné až po Kralo−
vice a Kožlany. U výše zmíněných li−
nek se od 9. prosince 2018 ruší za−
jíždění spojů na Centrální autobusové
nádraží, respektive zajíždění do za−
stávek Habrová či Mikulášská na
Slovanech,“ uvedl Petr Náhlík, zá−
stupce ředitelky POVED – Plzeňské−
ho organizátora veřejné dopravy.
„Realizace celého projektu byla
vzhledem k blízkosti hlavního vlako−
vého nádraží, hustotě sítí, frekvence
obyvatel a velmi krátkému termínu
výstavby náročná na organizaci,
ní části terminálu je možné použít
schodiště či výtah do podchodu ve−
doucímu na východní část nástupišť
Českých drah stanice Hlavní nádra−
ží. Součástí jsou i čtyři stání ke krát−
kodobému parkování a dvě parkova−
cí místa pro invalidy.
Podle náměstka primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Michala Vozobule nový terminál ze−
fektivní organizaci veřejné dopravy
v Plzni. „Hlavně se zlepší služby pro
cestující, zkvalitní se a zrychlí pře−
stupy mezi jednotlivými druhy veřej−
né dopravy, tedy rychlíky, osobními
vlaky, autobusovou veřejnou linko−
vou dopravou a páteřními tramva−
jovými a trolejbusovými linkami
městské hromadné dopravy,“ uvedl.
V blízkosti nového přestupního uzlu,
který dostal název Terminál Hlavní
nádraží, vedou dvě klíčové tramva−
jové linky a také většina trolejbuso−
vých linek. Terminál poslouží nejen

Plzeňanům, ale i občanům celé pl−
zeňské aglomerace, kteří do krajské
metropole jezdí do školy či za prací.
„Na autobusový terminál budou
nově zajíždět spoje páteřní autobuso−
vé linky od Tachova, spoje autobuso−
vých linek, které do Plzně přijíždí od
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dopravu a bezpečnost práce. Všem
pracovníkům, kteří se na výstavbě
podíleli, ať na straně dodavatelů či
investorů, je třeba vyslovit velké po−
děkování a uznání za příkladnou
spolupráci,“ řekl Jan Muzika, ředitel
závodu Plzeň, EUROVIA CS.
Plzeňský rozhled 13/2018

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři Plzeňského kraje realizujeme projekt
,,Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.
Hlavním přínosem pro školu je modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů díky pořízení autodiagnostiky, strojů
na obrábění dřeva, strojů na obrábění kovů, ale i gastronomických strojů (Celková dotace projektu činí cca 5 500 000 Kč). Takto
vybavené odborné učebny a dílny odborného výcviku poskytují žákům všech oborů větší možnost uplatnění na trhu práce a škola má větší
konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými středními školami. Na nových strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných
oborů: Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci tříletých učebních oborů: Truhlář,
Mechanik opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník.
Stroje umožňují našim žákům seznámit se s novou autodiagnostikou, moderními stroji na obráběním dřeva a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování, rýsování výkresů na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. Největší přínos spočívá v jejich
využívání při odborném výcviku.
Ve spolupráci se společností EvoBus Česká republika s.r.o (výrobce autobusů Mercedes-Benz a Setra) zajišťujeme absolvování placené odborné praxe
na svařovně nebo nářezárně. Studenti mohou v průběhu školního roku získat
stipendium od 1 000 Kč měsíčně a zároveň si vyzkoušet reálné pracovní
prostředí. Po ukončení studia je ve společnosti EvoBus Česká republika s. r. o.
možnost stálého zaměstnání.
Pokud jsme Vás zaujali, přijeďte se na nás podívat. Rádi Vás provedeme
a poskytneme veškeré informace o provozu i mimo dny otevřených dveří –
po domluvě na tel. 371 595 168.
Podrobné informace naleznete na www.stredniskolaoselce.cz.
Těšíme na Vaši návštěvu.
Ing. Miroslav Lávička,
Autodiagnostika 3D laserová geometrie
zástupce ředitele Střední školy a Základní školy, Oselce
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Střípky
z Plzně
Vánoční stromky
rodinám,
které na něj nemají
Plzeň věnuje vánoční stromky
do několika domácností, které si
nemohou dovolit jeho nákup.
Jedná se celkem o 13 rodin, jež
získaly od města sociální bydlení
a jsou zapojeny do projektu na−
zvaného Pilotní testování kon−
cepce sociálního bydlení v Plzni
– bydlení s podporou sociálního
pracovníka.

Cena vody v Plzni se od ledna zvýší jen o inflaci

„Pro většinu domácností se
jedná o první Vánoce v bytě s ro−
dinou. Přestože vánoční stromek
k Vánocům neodmyslitelně patří,
bohužel si jej domácnosti nemo−
hou zakoupit z důvodů velmi níz−
kých příjmů. Dárky jsou pro ně
zajištovány prostřednictvím na−
dací a sbírek. Proto náš odbor
sociálních služeb po dohodě se
Správou veřejného statku města
Plzně připravil seznam účastníků
projektu, kterým by byl určen
dar, tedy vánoční stromek. Jde
zejména o rodiny, kde je zdravot−
ně postižený člen domácnosti
nebo kde pečují o zdravotně po−
stižené dítě,“ přiblížil projekt rad−
ní pro oblast ekonomickou, by−
tovou a nakládání s majetkem
David Šlouf.
Pro prodej vánočních stromků
má Správa veřejného statku
města Plzně ceník, dle něhož je
cena stromku standard 250 ko−
run včetně DPH. Tato cena je te−
dy hodnotou daru pro každého
obdarovaného.
8

Od 1. ledna 2019 se mírně zvýší
cena vodného a stočného v Plzni.
Zatímco v letošním roce činilo
vodné a stočné za metr krychlový
86,14 korun včetně 15 procent
DPH, v roce příštím to bude
88,38 korun. Cena se tedy zvýší
jen o dvě koruny, přesně o 2,6 pro−
centa, což je míra inflace vyjádře−
ná přírůstkem poměrného ročního
indexu spotřebitelských cen k 30.
červnu 2018 v porovnání s inde−
xem k 30. červnu 2017.
Pro představu — průměrná čtyř−
členná rodina spotřebuje ročně

zhruba 140 metrů krychlových pit−
né vody. Pokud bude mít v roce
2019 stejnou spotřebu vody, zvý−
šení cen o inflaci se promítne do
jejího ročního rozpočtu částkou
313,60 korun. Měsíční nárůst vod−
ného a stočného pro takovou do−
mácnost pak představuje částku
přibližně 26 korun.
Podle technického náměstka pri−
mátora města Plzně a předsedy
představenstva společnosti VO−
DÁRNA PLZEŇ a. s. Pavla Šindeláře
je hlavním důvodem pro drobný růst
ceny vodného a stočného v Plzni
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zvýšení vstupních nákladů na úpra−
vu pitné vody a odkanalizování vody
odpadní.
„I přesto, že mzdy i další náklady
spojené s naší činností rostou
v Plzni rychlejším tempem, než
představuje míra inflace vyjádřená
přírůstkem poměrného ročního in−
dexu spotřebitelských cen k 30.
červnu 2018, podařilo se nám na−
výšení vodného a stočného udržet
právě na hranici inflace spotřebi−
telských cen, a to při zachování
dobrého hospodářského výsledku,“
vysvětlil Pavel Šindelář.
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Inspektoři zkontrolovali 135
malých vodních elektráren
Inspektoři z České inspekce život−
ního prostředí (ČIŽP) z oddělení
ochrany vod zkontrolovali v letoš−
ním roce (stav do 20. 11. 2018)
135 malých vodních elektráren
(MVE). Zaměřili se především na
dodržování minimálních zůstat−
kových průtoků ve vodních tocích.
U 14 MVE (cca 10 % ze všech
kontrolovaných) zjistili porušení
vodního zákona.
„Oproti roku 2017, kdy zákon po−
rušilo 13 procent kontrolovaných
elektráren, se tedy situace o něco
zlepšila. Podíl na tom mají jak pravi−
delné kontroly ČIŽP, tak i lepší kázeň
provozovatelů elektráren. Nejčas−
tějším zjištěným prohřeškem bylo
letos opět nedodržení stanoveného
minimálního zůstatkového průtoku.
Nerespektování podmínek pro odběr
vod může způsobit dočasné nebo
i trvalé poškození fauny a flóry vá−
zané na vodní prostředí. V krajním
případě může dojít až ke snížení

samočisticích schopností řek,“ řekl
Erik Geuss, ředitel ČIŽP.
Za pochybení zjištěná v roce
2018 inspektoři ČIŽP zatím zahájili
devět přestupkových řízení. Z dů−
vodu probíhajících lhůt nabyla
k 20. 11. 2018 právní moci jen dvě
řízení o pokutě ve výši 70 tisíc ko−
run. V ostatních případech řízení do−
sud probíhá. U dalších pěti případů
se přestupková řízení připravují.
Jednu ze dvou již uzavřených
pokut 20 tisíc korun dostala
MUDr. He lena Sobotková, která
provozovala malou vodní elektrár−
nu Rado byčice v rozporu s pod−
mínkami schválenými v manipu −
lačním řádu.
V letošním roce navíc nabylo
právní moci dalších šest rozhodnutí
z kontrol proběhlých v roce 2017.
Výše pokut u těchto rozhodnutí činí
145 tisíc korun. Celková výše ulože−
ných pokut, které v roce 2018 naby−
ly právní moci, činí 215 tisíc korun.

Medaile bronzovým dárcům
Bronzové medaile prof. MUDr. Ja−
na Janského udělované za deset
bezpříspěvkových odběrů krve
předal dobrovolným dárcům z cent−
rálního plzeňského obvodu jeho
starosta David Procházka, I. místo−
starosta Petr Baloun a místostaro−
sta Ondřej Ženíšek.
Předání Janského plaket se také
zúčastnila ředitelka Oblastního spol−
ku Českého Červeného kříže Plzeň−
město Svatava Slavíková. Slavnost−
ní akt doprovodil hrou na varhany
Miloš Chaloupka.
„Nesmírně si vážíme občanů, kte−
ří dobrovolně a nezištně pomáhají
ostatním. Tato setkání jsou jen ma−

lým poděkováním za to, že pomáha−
jí zachraňovat lidské životy”, uvedl
starosta David Procházka.
Plzeňský rozhled 13/2018

„Tento dar nelze vyčíslit penězi
ani ničím jiným. Proto těmto lidem
vyjadřujeme svůj obdiv a hluboký
respekt”, dodal I. místostarosta
Petr Baloun.

Centrální obvod spolu s Oblast−
ním spolkem Českého Červeného
kříže Plzeň−město organizuje set−
kání s dobrovolnými dárci krve dva−
krát ročně. Kromě
bronzové Janské−
ho plakety je pro
hosty připraveno
i malé pohoštění
a květiny.
„Setkáním s tě−
mito občany pro−
jevujeme své uzná−
ní za jejich morální
a nezištnou po−
moc, kterou v bu−
doucnu může potřebovat každý
z nás“, uvedl místostarosta Ondřej
Ženíšek.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Z Plánice vede
opravená silnice
Ve vybraných úsecích komuni−
kace II/187 od křižovatky silnic
I/22 Klatovy – Horažďovice až
na začátek obce Plánice byla
opravena silnice v celkové dél−
ce 5,875 km. Stavba byla finan−
cována z rozpočtu Státního fon−
du dopravní infrastruktury pro
rok 2018 a náklady na její reali−
zaci činily 37 milionů korun.

V extravilánových úsecích by−
la provedena recyklace pod−
kladní vrstvy na místě za stude−
na v tloušťce 180 – 200 mm
a pokládka ložné a obrusné
vrstvy. V intravilánu obcí Křížo−
vice a Nová Plánice pak bylo
provedeno odfrézování stávají−
cích asfaltových vrstev s vyrov−
náním příčného profilu a lokální−
mi opravami neúnosných míst,
a následně byla položena nová
ložná a obrusná vrstva. Sou−
částí stavby byla dále rekonst−
rukce propustků, zpevnění kraj−
nic, úprava sjezdů, osazení smě−
rových sloupků, provedení vo−
dorovného dopravního značení
a osazení svodidel.
„Rekonstrukce výrazně při−
spěje ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravy. Stavba by−
la zahájena v srpnu a dokonče−
na v říjnu letošního roku,“ uvedl
náměstek hejtmana Plzeňského
kraje pro dopravu Pavel Čížek,
který se slavnostního otevření
opravené silnice zúčastnil.
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Sbírka na pomoc zvířatům v útulku
Rada města Plzně schválila veřej−
nou sbírku na pomoc zvířatům
v plzeňském útulku.
Její výtěžek bude použit výhradně
k zajištění péče o zvířata umístěná
v zařízení, tedy například k nákupu
krmiva, steliva, dek, obojků a košíků,
k úhradě desinfekčních prostředků,
léků pro nemocná zvířata, veterinár−
ních úkonů a podobně. Zahájení sbír−
ky bude oznámeno na webu města.

„V současné době Městská policie
Plzeň vybírá dary na podporu zvířat
umístěných v útulku. Tato forma se
však v praxi ukazuje jako málo efek−
tivní a zejména pro dárce nekomfort−
ní, protože při přijímání finančního da−
ru musí být vyplněno mnoho doku−
mentů i údajů. Proto jsme navrhli roz−
šířit možnost příjmu finančních pro−
středků o výběr finančních prostředků
formou veřejné sbírky,“ uvedl radní
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pro bezpečnost Martin Zrzavecký.
Pro veřejnou sbírku vyhlášenou na
pomoc zvířatům v Útulku pro zvířata
v nouzi v Plzni bude nejúčelnější zalo−
žení zvláštního bankovního účtu a zří−
zení pokladničky. V tomto okamžiku se
předpokládá umístění pokladny pou−
ze v prostorách útulku. Veřejná sbírka
bude probíhat po dobu neurčitou na
území celé České republiky, aby do ní
mohli přispět nejen obyvatelé Plzně.
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CENA ZLATA A STŘÍBRA
JE STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců.
Máme pro Vás tip, kde se zaručeně

nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.
Ve Zlaté Investiční Bance se může−
te nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně proško−
lený personál, který poskytuje bez−
platné odborné poradenství a indivi−
duální přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbrné
zubní korunky, mince, investiční zlato
i stříbro. Pokud si nejste jisti, přijďte
se bezplatně informovat. Manažer
nám sdělil, že: „V současné době se
cena ryzího zlata pohybuje na Lon−
dýnské Burze kolem 31 000,− Kč za
unci. Zákazníkům garantujeme nej−
Plzeňský rozhled 13/2018

lepší výkupní ceny a profesionální
a poctivé jednání.” Neváhali jsme
a zeptali se při opětovné návštěvě
Zlaté Investiční Banky v Plzni jedné ze
zákaznic na to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra spokojena. Do−
zvěděli jsme se, že se jme−
nuje paní Plavcová a do
Zlaté investiční banky přišla
prodat zlaté náušnice, prs−
teny a řetízky, za něž nako−
nec získala 11200,− Kč.
„Jsem moc spokojená, ani
mě nenapadlo, že můžu do−
stat tolik peněz. Jednání na
úrovni, ochota a slušnost, to
se hned tak nevidí, mohu je−
nom doporučit,“ říká s nad−
šením paní Plavcová.
Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi výhodný způsob znovuzhodno−
cení peněz, tak neváhejte ani Vy.
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
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Ženy ocení kvalitu péče
i vlastní sociální zázemí
Mulačova nemocnice otevřela no−
vou lůžkovou část Gynekologicko−
porodnického oddělení Mulačovy
nemocnice v rámci právě dokon−
čené střešní nástavby nemocnice.
„Nové pokoje budou sloužit
pacientkám gynekologicko−porod−
nického oddělení naší nemocni−
ce,” sděluje úvodem Ing. Jaroslav
Zi mmer mann, ředitel a jednatel
Mulačovy nemocnice.
„V rámci projektu zde
vzniklo sedm nových
pacientských pokojů
s vlastním sociálním
zázemím o celkové ka−
pacitě až 13 lůžek. Naše
nemocnice tak reaguje
na zvýšený počet pro−
váděných operačních
zákroků a rovněž na
zvýšený zájem rodiček,
které oceňují komfortní
zázemí nově zmodernizovaných
porod ních sálů, osobní přístup
personálu a menší rodinné pro−
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středí naší porodnice,” doplňuje
Jaroslav Zimmermann.
Nástavba byla zrealizována vlast−
ním nákladem nemocnice v cel−
kové výši 10 milionů korun, v jejím
rámci došlo rovněž i k významné−
mu zlepšení požární bezpečnosti
v celé nemocnici. Realizace trvala
šest měsíců a navazuje na dispo−
ziční úpravy a modernizaci porod−

ních sálů Mulačovy nemocnice,
které proběhly v dubnu a květnu
letošního roku.
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Na veřejné sbírky bychom si měli dát pozor!
Blíží se období vánočních svátků,
chvilky, kdy si mnoho z nás uvědo−
muje, jak důležité je pomáhat po−
třebným, nezůstat k nim lhostejný.
Možností, jak přispět na potřebnou
věc, je velká řada a jednou z nich
je pomáhat formou veřejných sbí−
rek. Organizování veřejných sbírek
má svá pravidla, která jsou daná
zákonem. Na co si dát tedy pozor,
abyste nenaletěli podvodníkům
a vaše peníze se dostaly do těch
správných rukou?
Asi nejčastější formou sbírky na
ulicích je „Prodej předmětů“. Na
požádání by nám měla fyzická oso−
ba pověřená prováděním sbírky
předložit kopii osvědčení krajského
úřadu, který sbírku povolil, a plnou
moc právnické osoby, tedy společ−
nosti, pro kterou sbírku vykonává.
Právnická osoba provádějící sbírku
je u tohoto typu sbírky povinna vy−
věsit v místě konání sbírky uvede−
nou výši příspěvku na dobročinnou
věc, čehož je často zneužíváno, ne−
boť postačuje mít tuto informaci
o výši příspěvku i minimálně viditel−
nou. Cena předmětu a výše pří−
12

spěvku, který je určen pro dobro−
činné účely, nejsou totéž.
V praxi se setkáváme i s případy,
kdy osoba pověřená prováděním
veřejné sbírky požaduje po kolem−
jdoucích částky v řá−
dech stovek korun, při−
čemž z informace o vý−
ši příspěvku se pak ale
dozvíme, že na dobro−
činné účely putuje pou−
ze 5 Kč. Celková cena
za jeden předmět není
žel zákonem stanove−
na, může se tedy lišit.
Zákonem není stanove−
no ani procentuální roz−
mezí ceny předmětu
a výše příspěvku na do−
bročinný účel.
Lze se rovněž v praxi
setkat s tím, že prodejci, ačkoliv
mají prodávat předmět, vybírají na
dobrou věc do obecním úřadem ne−
zapečetěných pokladniček, aniž by
předměty prodávali a vydávali.
Pokladnička zabezpečená pouze
společností, která sbírku koná, a ni−
koli příslušným obecní úřadem, není

pokladničkou ve smyslu zákona
a nepodléhá povinnému komisio−
nálnímu otevření. Při prodeji před−
mětů totiž není vyžadována žádná
pokladnička. Prodejce by měl být

schopen jako při běžném prodeji
v obchodě vracet hotovost, pokud
nemají kolemjdoucí přesný požado−
vaný obnos.
V praxi to znamená, že jakákoli
částka vhozená do řádně nezape−
četěné pokladničky bez obdržení
předmětu není vlastně dohledatelná.
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Rady na závěr – na co si dát pozor,
abychom přispívali skutečně na po−
třebné a ne do kapes prodejců.
1. Pokaždé se zeptat, o jakou sbírku
se jedná a zjistit si, zda jde o pro−
dej předmětů nebo sbírku po−
kladničkami.
2. V případě sbírky pokladničkami si
ověřit, zda je pokladnička zapeče−
těna obecním úřadem.
3. V případě provádění sbírky pro−
dejem předmětů si nechat doložit,
kolik činí skutečná výše příspěv−
ku na dobročinný účel a nepři−
spívat zbytečně větší částky.
V celkové částce se samozřejmě
započítávají i náklady na předmět,
ovšem neměly by být přemrště−
né. Je to na zvážení každého, kdo
chce přispět.
4. Vždy za svůj příspěvek žádat
předmět, pokud je sbírka prová−
děna „prodejem předmětů“.
Pokud si nejste jisti, zda je veřejná
sbírka platná, lze to ověřit na webo−
vých stránkách: www.mvcr.cz – zá−
ložka služby pro veřejnost – seznam
veřejných sbírek.
Plzeňský rozhled 13/2018

Miliony na sociální služby
Rada města Plzně poskytne cel−
kem 33 dotací v celkové výši
56 milionů korun.
Ty byly formálně zkontrolovány
Odborem sociálních služeb Ma−
gistrátu města Plzně a následně pro−
jednány v Komisi pro sociální věci a

zdraví občanů Rady města Plzně.
„Všem 33 subjektům je navrženo
poskytnutí dotace v celkové výši
42,685 milionu korun,“ vysvětlila
náměst kyně pro oblast kultury,
památkové péče a sociálních věcí
Eliška Bartáková.

Studie ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou
Plzeň si nechává zpracovat Kon−
cepci odtokových poměrů, která je
zaměřená na malé vodní toky na
území města o celkové délce zhru−
ba 110 kilometrů.
Jedná se o komplexní dokument,
který umožní koncepční přístup
k nakládání s dešťovou vodou.
Pomůže k zajištění vyšší čistoty to−
ků a definuje rizika při suchu i zápla−
vách. Zároveň navrhne možnosti
vsakování velkého úhrnu dešťových
srážek v konkrétních místech na
území metropole. Koncepce by se
měla schvalovat za zhruba 1,5 roku.
Je součástí konceptu chytrého měs−
ta Smart City Plzeň, který zavádí
řešení, jež mají občanům usnadnit,
zkvalitnit a zpříjemnit život.
Plzeňský rozhled 13/2018

„Ve srovnání s jinými velkými
českými městy jde o ojedinělý krok.
Plzeň patří v tomto směru v rámci
naší republiky mezi průkopníky, ne−
boť většina samospráv tuto proble−
matiku teprve začíná řešit. Na zpra−
cování koncepce se nám podařilo
získat dotaci dva miliony korun
bez DPH,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa. Studie se zaměřuje
především na malé vodní toky, a to
proto, že velké vodní toky jsou již
zanalyzované, například Povodňo−
vým modelem města Plzně.
Podle Vlastimila Goly, radního
města Plzně pro oblast Smart Cities
a podporu podnikání, se veřejná
soutěž na zpracovatele koncepce
uskutečnila letos na jaře a v srpnu

město podepsalo smlouvu s kon−
sorciem firem vedených renomova−
nou společností DHI, která už v Plzni
zpracovala Povodňový model města
Plzně a Generel odvodnění. „Mají
znalost našeho území. Na studii už
pracují od konce srpna. Nejtěžší je
podrobné zmapování města, což se
nedá udělat od stolu u počítače.
Musí projít a zaměřit veškeré vodní
toky a zmapovat je, a to není možné
uspíšit,“ přiblížil Vlastimil Gola.
Analytická část bude hotová do
konce dubna 2019. Město bude
znát limity pro odpouštění odpad−
ních vod z kanalizace. Problémy
jsou nejvíc patrné po větších sráž−
kových událostech, při nichž napří−
klad letos několikrát uhynulo větší
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množství ryb v Berounce. Nebez−
pečné jsou samozřejmě ale i nižší
koncentrace. Analýza malých vo−
dních toků bude dále doplněna
o hydrogeologické posouzení úze−
mí, město získá rámec pro nakládá−
ní s dešťovou vodou. Navrhne, kde
a jakým způsobem bude možné
s dešťovými srážkami nakládat.
Cílem je snížení zatížení stokové sí−
tě, zlepšení hospodaření s dešťovou
vodou a v neposlední řadě zvýšením
výparu také zvýšení schopnosti
adaptace na změnu klimatu. Drobné
vodní toky Plzeň zajímají také kvůli
povodním. Přestože se obyvatelé
žijící poblíž menších toků často do−
mnívají, že nejsou nebezpečné, je
i tam povodňové riziko vysoké.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

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

Dny otevřených dveří:
vždy sobota od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Výukové sady EDUPix
zatraktivní fyziku v gymnáziích
Žáci šesti gymnázií z Plzeňského
kraje, která podporují technické
vzdělávání, budou moci provádět
experimenty v oblasti částicové fy−
ziky, a to díky kufříkům s výukový−
mi sadami EDUPix.
Sady vyvinuli věd−
ci ve výzkumném
centru RICE Fakulty
elektrotechnické
ZČU ve spolupráci
s oddělením fyziky
Fakulty pedagogic−
ké ZČU. Zatraktivní
fyziku žákům, uči−
telům i budoucím
učitelům.

Sada EDUPix obsahuje detektor
ionizujícího záření FITPix Lite, bez−
pečné zdroje záření (americium,
uranové sklíčko, wolframovou
elektrodu s thoriem), dále nastavi−
telnou experimentální lavici, různé
stínicí destičky, USB flash disk se
softwarem FELix a návody s úlo−
hami pro studenty. Sadu vytvořili
pracovníci výzkumného centra
RICE (Regionální inovační centrum
elektrotechniky) Fakulty elektro−
technické ZČU, přičemž de tektor
FITPix Lite vznikl díky jejich spolu−
práci s Ústavem technické a expe−
rimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT
v Praze. Na návodech k úlohám
spolupracovalo oddělení fyziky Fa−
kulty pedagogické ZČU. Zařízení
využívá technologii vyvinutou v la−
boratořích Evropské organizace
pro jaderný výzkum CERN.
„Přáli jsme si přiblížit širší veřej−
nosti fyzikální instrumentaci, na kte−
ré spolupracujeme s CERN a ÚTEF.
Proto jsme navázali spolupráci
s Fakultou pedagogickou, pro kterou
je zařízení zajímavé i z pohledu
výuky budoucích učitelů fyziky.
Bohužel se nejedná o levnou záleži−
tost, a jsme tedy rádi, že Plzeňský
kraj na laboratorní sady školám
finančně přispěl,“ uvedl Pavel
Turjanica za centrum RICE.
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Fakulta pedagogická ZČU pro sady
EDUPix sestavila laboratorní úlohy,
experimenty a výuková videa. „Mož−
nosti detekce a zobrazení stop
částic vzniklých při radioaktivních

rozpadech jsou se stávají−
cím přístrojovým vybave−
ním velmi limitované –
k dispozici jsou většinou
pouze čítače částic s akus−
tickou signalizací. Nyní do−
kážeme zobrazit i jejich
dráhu podobně, jako kdy−
bychom je fotografovali.
Kamera umožní vizualizo−
vat stopy alfa, beta a gama částic.
Studenti tak prozkoumají, kterými
materiály částice prochází a které je
odstíní, a zjistí, jakou mají částice
energii a rychlost. Do sady jsme vy−
tvořili celou řadu úloh věnovaných
této tematice. Jako autoři doufáme,
že práce s naší kamerou přinese stu−
dentům množství nových poznatků
a uvědomí si, že radioaktivita nemusí
být nutně škodlivá, jakkoli se jí někdy
takovýto význam přikládá, a je při−
rozenou součástí našeho okolního
světa,“ uvedl za Fakultu pedagogic−
kou Pavel Masopust.
„V rámci spolupráce se Zápa−
dočeskou univerzitou jsme sady
EDUPix nabídli školám, o nichž víme,
že se zaměřují na výuku fyziky více
než jiné. Chceme totiž předmět za−
traktivnit a motivovat žáky například
i k tomu, aby si ho vybírali jako matu−
ritní a při studiu na vysokých školách
jim fyzika nedělala problémy. Záro−
veň chceme motivovat také učitele
fyziky, aby výuku zatraktivňovali,“
uvedla náměstkyně hejtmana pro
oblast školství a cestovního ruchu
Ivana Bartošová. Náměstkyně do−
dala, že atraktivní výuka může žáky
nasměrovat i k tomu, aby se sami
stali fyzikáři: „Učitelé fyziky mo−
mentálně patří k těm, kteří školám
v Plzeňském kraji nejvíce chybějí.“
Plzeňský rozhled 13/2018

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

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

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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

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

Téměř každý druhý obyvatel Plzeňska
přišel o peníze, které někomu půjčil
Téměř polovina obyvatel Plzeňska
má zkušenost s tím, že někomu
půjčili peníze, které už nikdy nevi−
děli. Při nákupech ve slevách se
nechalo napálit dokonce devět
z deseti lidí na Plzeňsku, při platbě
předem 44 % a 36 % si pořídilo
nějaký finanční produkt, přestože
jej nechtěli. Vyplývá to z průzku−
mu, který pro Českou spořitelnu
realizovala společnost Kantar.
Celkem 44 % lidí z Plzeňského
kraje půjčilo peníze někomu, kdo
jim je už nikdy nevrátil. Čtvr tina
pak dala peníze těm, kdo tvrdili, že
jim ujel vlak, uletělo letadlo a po−
třebují si koupit novou jízdenku či
letenku. Naopak žádný respondent
– na rozdíl od jiných krajů – nikdy
neposkytl peníze člověku, který se
vydával za jejich vzdáleného pří−
buzného, kterým ale nebyl. Nějakou
formu finančního napálení zažilo
71 % lidí z Plzeňského kraje.
„Častěji se to stává klientům nových
Plzeňský rozhled 13/2018

bank, které mají mladší základnu
klientů než tradiční banky. A právě
mladší lidé se častěji než ti ve věku
50−75 let přiznávají, že je někdo ně−
kdy vzal na hůl. Starší lidé se možná
přiznat stydí, možná si toho, že se
nechali napálit, častěji ani nevšim−
nou,“ komentuje Marek Šubr, mana−
žer výzkumu v České spořitelně. Pro
věkovou skupinu 50−75 let jsou ty−
pické situace související s nakupo−
váním zboží ve slevách.
Právě v případě slev se nechalo
ošidit devět z deseti lidí z Plzeňska.
Plných 58 % zjistilo, že cena, za kte−
rou si ve slevě zboží pořídili, nebyla
nijak výhodnější, naopak byla cenou
standardní nebo dokonce vyšší.
48 % nakupujících si koupila zlevně−
né zboží, ale prodejce jim naúčtoval
plnou cenu, případně po nákupu
zjistila, že avizovaná sleva platila jen
pro členy věrnostního klubu, při ná−
kupu x kusů nebo pro jinou variantu
koupeného produktu. 45 % lidí

z Plzeňska přiznává, že si zboží poří−
dili jen proto, že bylo zlevněné, a 30 %
naletělo na zboží v akci, které ale
mělo prošlou minimální trvanlivost.
Při platbě předem se nechalo na−
pálit 44 % lidí z Plzeňska, dalších
30 % uvádí, že zboží, které si koupili
přes internet a předem ho zaplatili,
dorazilo poškozené, v jiné podobě,
nebo nedorazilo vůbec. Dopady těch−
to nepříjemných situací může zmír−
nit, až zcela vyřešit, služba char−
geback, která je automatickou sou−
částí karet (Visa, Mastercard) a nabí−
zí rozšířené možnosti reklamace.
Pokud se oprávněnost reklamace po−
tvrdí, o své peníze zákazník nepřijde.
Svým klientům právě proto při inter−
netových nákupech jednoznačně do−
poručujeme platbu kartou.
Předem zaplatilo za práci řemesl−
níkovi, který jim odmítl peníze vrátit,
přestože zakázku dodal ve špatné
kvalitě, 18 % lidí z Plzeňska. Jen 6 %
dotázaným se stalo, že nemohli jet
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na předem zaplacenou dovolenou
a o peníze tak přišli. Nejčastěji při
platbě předem naletí muži ve věku
18−29 let, ať už jde o koupi padělku
či falešných vstupenek. Možná se
na rozdíl od žen a starších mužů ne−
bojí využívat i méně známé webové
portály, na kterých je podvod prav−
děpodobnější.
Pro mladší ženy je zase typické,
že si pořídí něco, co nepotřebují ne−
bo dokonce něco, co vůbec nechtě−
ly. 29 % respondentů z Plzeňska si
v obchodě pořídilo věrnostní kartu,
kterou vlastně vůbec nechtěli. Čas−
těji se k tomu přiznávají vysokoško−
láci, lidé ve věku 30−39 let. 8 % na−
víc zjistilo, že jejich věrnostní karta,
s níž mají mít slevu na další nákupy,
je kartou kreditní. Dále 14 % lidí
z Plzeňska na schůzce s finančním
poradcem uzavřelo produkt, který
vůbec nechtěli a poradce jim o jeho
zřízení ani neřekl. Stává se to zejmé−
na mužům ve věku 30−49 let.
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Lyžařská škola
s akreditací
ministerstva
školství
Šumavský Ski&Bike Špičák –
stálice mezi tradičními TOP čes−
kými areály, je přitom i dlouho−
době cenově nejpřívětivější.
Sportovní sjezdovky v kombinaci
s lehčími tratěmi pro rodiny s dět−
mi. Oslovuje širokou skupinu ly−
žařů a snowboardistů všech úrov−
ní sjezdového lyžování. Na Špi−
čáku najdete pohodové vyžití jak
pro začátečníky, tak i lyžařské
fajnšmekry. Tradiční raritou je nej−
prudší česká sjezdovka – Šance,
se sklonem až 100 % (45°). Na
sjezdovce Lubák opět specializo−
vaná firma se zkušenostmi z alp−
ských středisek vybuduje snow−
park Freestyle Area. Určen je i pro
méně zdatné jezdce a děti.

Památky v předvánočním čase nespí,
připravují pestrý program
Památek v Plzeňském kraji ve
správě Národního památkového
ústavu, do nichž lze nahlédnout
během zimních měsíců, stále při−
bývá. V adventním čase si navíc
mnohé připravily sváteční výzdobu
a pestrý program pro děti i dospělé.
Kytarový virtuos Štěpán Rak vy−
stoupí 28. prosince od 19:00 hodin
v jízdárně zámku Kozel. Na zámku
Horšovský Týn a hradě Švihov ne−
zůstane zavřeno ani v období mezi
vánočními svátky a koncem roku.
„Adventní program se každým
rokem těší stále větší oblibě, proto
jsme i v letošním roce připravili pro
milovníky plzeňských památek několik
akcí, které jim zpříjemní předvánoční
čas. Zimní prohlídky hradů a zámků
mají neopakovatelnou atmosféru

a poskytují možnost poznat naše
památky v jiném světle,“ říká Petr
Pavelec, ředitel územní památkové
správy Národního památkového ústa−
vu v Českých Budějovicích.
Klášter Kladruby nabízí na Štědrý
den Betlémské světlo. Přijít si pro ně
můžete do kostela mezi 13. až 15.
hodinou. Zámek Červené Poříčí bu−
de Betlémské světlo zde rozdávat
23. prosince od 16.00 hodin. Na
konci roku, ve dnech 27. 12. až 30.
prosince, zůstane otevřený i hrad
Švihov. Ve vybraných časech bude
zpřístupněný zimní okruh Hrad a no−
vá expozice v hradní věži, která
hravou formou přibližuje historii hra−
du, seznamuje se středověkými sta−
vebními řemesly a nabízí nezvyklý
výhled do okolní krajiny.

Čekání na Štědrý den si můžete
ukrátit prohlídkou zámku Horšovský
Týn 22. prosince. Prostory zámku
zkrášlí množství vánočních stromeč−
ků, kuchyni provoní vánoční cukroví
a tradiční pečivo. Prohlídky dopro−
vodí adventní program ve městě,
který nabízí hudební vystoupení, vá−
noční jarmark, prodej kaprů a vá−
nočních stromků, výtvarné dílny ve
vestibulu radnice města a koncert
skupiny Neřež. Program vyvrcholí
živým betlémem od 17:00 hodin.
Brány zámku se nezavřou ani
v období mezi svátky a koncem ro−
ku. Vánoční prohlídky budou pokra−
čovat i ve dnech 26. až 31. 12.
Během nich se dozvíte mnohé zají−
mavosti o historii betlémů, vánoč−
ních stromků a vánočních ozdob.

Vánoční atmosféra naplnila vnitroblok
Letos již posedmé se ve vnitroblo−
ku Krajského úřadu Plzeňského
kraje uskutečnily oblíbené Vánoční
trhy. Jindy obyčejný úřad provoněla
vánoční atmosféra, zaplnily stánky
s tradičním vánočním zbožím, které
nabízí studenti krajských školských
zařízení a zástupci pěti neziskových
organizací. Kraj pořádáním trhů dá−
vá prostor žákům středních škol
ukázat, co dovedou a k čemu je

studium právě na jejich škole dobré.
To je pak přínosem pro rodiče dal−
ších potenciálních studentů, žáků
končících základní školu, kteří mo−
hou právě na trzích otestovat vý−
sledky práce pekařů, cukrářů i dal−
ších řemesel.
Všichni příchozí si mohli nakoupit
vánoční cukroví, vánočky, štoly, sla−
né i sladké palačinky, vafle, ale také
domácí vlasové nudle či horký punč

a mnoho dalších dobrot. Nechyběly
ani vánočně laděné dekorační před−
měty, jako keramika, svícny, advent−
ní věnce či ozdoby. Šikovné ručky
předvedly také kadeřnice a kosme−
tičky ze Středního odborného učiliš−
tě v Domažlicích, které nabízely líče−
ní nebo úpravu vlasů ve foyer kraj−
ského úřadu. Před budovou úřadu
nabízely své výrobky také neziskové
organizace.

Lyžařská škola Ski&Bike Špi−
čák bude letos kromě domov−
ského areálu a dvou hlavních že−
leznorudských středisek – Nad
Nádražím a Belveder, premiéro−
vě zajišťovat výuku i na Alpa−
louce. Nově zakoupený softwa−
re, mj. i s propojením na mobilní
telefony instruktorů, zjednoduší
přihlašování zájemců o výuku.
Bude také pohodlnější pro učite−
le lyžování, kteří před zahájením
lekce komunikují přímo s kance−
láří školy. Instruktor i žák mají
bez složitého vyptávání a hledání
dopředu k dispozici veškeré ter−
míny, časy i jména.
Lyžařská škola Ski&Bike Špi−
čák má jako jediná v oblasti
akreditaci ministerstva školství
k výuce a udílení kvalifikace
instruktorů lyžování a snow−
boardingu.
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Zimní prohlídky na Kašperku
V kouzelné atmosféře středověké−
ho hradu Kašperk nebude chybět
zpívání koled a a samozřejmě bo−
hatý adventní a vánoční program.
A pozor, Kašperk je s 886 metry
nad mořem nejvýše položeným
královským hradem v Čechách,
cesta k němu vede do kopce tem−
ným lesem, takže se určitě vyplatí
vzít s sebou lucerny, baterky nebo
čelovky. Kvůli omezené kapacitě
je nutná rezervace na: info@
kasperk.cz
„Již nějakou dobu jsem si říkal, že
by stálo zato spojit kouzelnou dobu
Adventu s nějakou milou akcí na na−
šem hradě. Protože atmosféra na−
šeho hradu v jemném zimním nasví−
cení je zkrátka také kouzelná, hlavně
pokud vydrží čerstvě napadaný
sníh,“ říká kastelán hradu Kašperk
Zdeněk Svoboda.

Plzeňský rozhled 13/2018

Kašperk své brány návštěvníkům
otevře už po devatenácté na sklonku
roku – od 28. prosince 2018 do
1. ledna 2019, kdy jsou připraveny
oblíbené zimní prohlídky. Kostýmo−
vaný průvodce pozve příchozí do
středověké zimy, dozvědí se, jak tento
specifický čas, čas dlouhých a chlad−
ných večerů, naši předci prožívali.
A protože hrad Kašperk nechal posta−
vit Karel IV., připomenuty budou také
vánoční zvyklosti z doby jeho vlády.
Členové hradního divadelního ochot−
nického souboru Pachmajr v pod−
sklepeném prostoru purkrabství za−
hrají novou hru ze svého repertoáru
nazvanou Posel z ráje. Děti se mohou
vydat na dobrodružnou interaktivní
výpravu. K zimním programům na
Kašperku tradičně patří stylové ob−
čerstvení – svařené víno, punč, teplá
medovina, horká čokoláda či čaj.
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Plzeň podporuje sociální
služby finančně i školením

Novinkou v expozici Filipíny, která byla otevřena v ZOO Plzeň na počátku
listopadu, je každodenní krmení motýlů. Denně ve 12, 30 hodin tak uvidí
návštěvníci přípravu jejich potravy a mohou se ošetřovatelů motýlů
zeptat i na věci, které je zajímají. O důvod více navštívit zoo a „Filipíny“.

Plzeň dlouhodobě zkvalitňuje síť
garantovaných sociálních služeb
na svém území. Organizacím, kte−
ré služby zajišťují, poskytuje nejen
významnou finanční podporu, ale
také například školí jejich zaměst−
nance. Projekt realizuje Odbor so−
ciálních služeb Magistrátu města
Plzně, pro organizace byl zdarma
a pokračovat bude i příští rok.
„Celoživotní vzdělávání patří
v dnešním světě k profesní nezbyt−
nosti, a to platí i pro oblast sociál−
ních služeb. Ta bohužel dlouhodobě
patří k těm nejvíce podhodnoce−
ným. Toho jsme si vědomi, a proto
město vychází vstříc této skupině
zaměstnanců benefitem v podobě
nabídky širokého spektra vzdělávání
na klíč,“ uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa.
Cyklus akreditovaných vzděláva−
cích seminářů realizoval pro zájem−
ce magistrátní odbor sociálních slu−
žeb. „V letošním roce jsme připra−
vili čtyři semináře, které se u 140
účastníků setkaly s velmi pozitivní
odezvou. Rekordní byl i počet vysí−
lajících organizací, kdy o vzdělávání
svých zaměstnanců projevilo zájem
42 partnerských organizací aktiv−
ních v sociální oblasti nebo ve veřej−
né správě,“ sdělila vedoucí odboru
sociálních služeb Alena Hynková.

Témata si vybraly samotné par−
tnerské organizace a také zčásti po−
řádající odbor, který při výběru zoh−
ledňuje reference a doporučení z ji−
ných měst a krajů. První seminář byl
zaměřen na techniky vedení rozho−
vorů v poradenské činnosti, druhý
pořad se věnoval problematice naří−
zení Evropské komise o nakládání
s osobními údaji GDPR, v řadě třetí
workshop pak tématu obrany pra−
covníků před útoky a snahou o ma−
nipulaci ze strany klientů a poslední
seminář seznámil přítomné s pro−
blematikou Psychiatrického minima.
Podle náměstkyně primátora pro
oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí Elišky Bartákové
bude projekt „Vzdělávání na klíč pro
pracovníky v sociálních službách“ v
režii odboru sociálních služeb po−
kračovat i v roce 2019. „Snažíme se
o komplexní rozvoj sociálních slu−
žeb na území města Plzně, kde opti−
málně nastavená síť je zároveň
v souladu s vysokou kvalitou posky−
tovaných služeb. Investice do další−
ho vzdělávání pracovníků organizací
poskytujících tyto služby je tou nej−
lepší cestou, která šetří čas zaměst−
nanců, finanční prostředky zaměst−
navatelů a v konečné podobě je pro
město a jeho občany ziskovou,“
řekla náměstkyně.

Stavební povolení pro 2. etapu západního okruhu
Plzeň získala pravomocné sta−
vební povolení na vybudování dru−
hé etapy Městského (západního)
okruhu v části Křimická – Karlo−
varská. Jde o zásadní dopravní
stavbu za zhruba 2,3 miliardy
korun bez DPH, která by měla
ulevit dopravě v centru krajské
metropole.
Stavbu chce město, které nyní
chystá vypsání výběrového řízení na
zhotovitele, zahájit v říjnu 2019, ho−
tova má být v roce 2022. První eta−
pa okruhu o délce 2,6 kilometru,
a to v úseku Domažlická – Křimická,
byla dokončena v září 2014.
„Městský západní okruh je pro
nás prioritní dopravní stavbou,
klademe na něj zvláštní důraz.
Dokončením druhé etapy propojíme
Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice
a Severní Předměstí. Trasa okruhu
tedy dopravně spojí největší měst−
ská sídliště na severu města,
v nichž žije na 50 tisíc obyvatel,
s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou
18

města Borská pole. Svedení tranzitní
dopravy po západním okruhu uleví
dopravě v centru města,“ uvedl
plzeňský primátor Martin Baxa.
„Získání pravomocného rozhodnu−
tí pro nás znamená zelenou, spo−
lečně s Plzeňským krajem může−
me začít soutěžit zhotovitele. Je za
tím obrovský kus práce, zejména
v oblasti majetkové přípravy. Pro tuto
stavbu jsme museli vykoupit celkem
158 448 metrů čtverečních pozemků
v trvalém záboru, které byly v majet−
ku jiných vlastníků, než je město
Plzeň. Celkem se jedná o pozemky
více než 90 subjektů, přičemž částka
vynaložená na výkupy a doplatky ze
směn se pohybovala kolem 150 mi−
lionů korun,“ uvedl Michal Vozobule,
náměstek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí.
Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře bude
Západní okruh novostavbou dvou−
pruhové komunikace propojující sil−
nici I/26 Domažlická a silnici I/20

Karlovarská. „Celková délka okruhu
je 5,9 kilometru, stavba si vyžádá
úpravy nebo výstavbu přibližně šesti
kilometrů dalších přilehlých komuni−
kací. První etapa v úseku Domaž−
lická – Křimická o délce 2,6 kilomet−
ru byla dokončena v roce 2014.
Druhá etapa navazuje ve 2,48 kilo−
metru a spojuje úsek mezi Křimic−
kou ulicí až ke komunikaci Karlo−
varská. V 2,6 kilometru bude komu−
nikace křižovat stávající Křimickou
ulici mostem, dále přejde Plzeňskou
ulicí estakádou, která končí v 3,85
kilometru. Ve 4,3 a 5,22 kilometru
jsou navrženy mosty, které převádějí
místní cesty přes hlavní trasu.
Komunikace pak pokračuje do 5,8
kilometru, kde bude zakončena
okružní křižovatkou. Souběžně s ce−
lým okruhem budou vybudovány
nové cyklostezky a budou také
upraveny nebo vybudovány nové
biokoridory,“ popsal Pavel Šindelář.
Na výstavbě okruhu a jeho finan−
cování spolupracuje město s Plzeň−
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ským krajem. Předpokládané nákla−
dy na druhou etapu představují
2,3 miliardy korun. Peníze chce
Plzeňský kraj získat z IROP.
Městský okruh jako jeden z hlav−
ních článků komunikačního systé−
mu potvrdila v roce 1993 zpracova−
ná Revize komunikační sítě města
Plzně, která se stala podkladem pro
zpracování Územního plánu města
Plzně schváleného Zastupitelstvem
města Plzně v roce 1995. V roce
1999 získal městský okruh z hledis−
ka vlivu na životní prostředí kladné
stanovisko Ministerstva životního
prostředí České republiky. Bezpro−
středně poté začala projektová a in−
vestiční příprava staveb. Trasa okru−
hu byla rozdělena do tří etap, při−
čemž nultá (sjezd v úseku Domaž−
lická – Vejprnická) a první etapa
(Domažlická – Křimická) jsou již do−
končeny. Náklady na první etapu či−
nily 950 milionů korun včetně DPH,
z toho se město Plzeň podílelo část−
kou 250 milionů korun včetně DPH.
Plzeňský rozhled 13/2018

Dar na nové varhany
pro svatovítskou katedrálu
Darem ve výši 170 936 korun
chce přispět západočeská metro−
pole na pořízení nových reprezen−
tativních varhan pro svatovítskou
katedrálu. Symbolicky tak Plzeň
naváže na historickou tradici, kdy
již v minulosti přispívala na tuto nej−
významnější českou sakrální stav−
bu a dominantu Pražského hradu.
Návrh odsouhlasila Rada města
Plzně, schválit jej ještě musí zastu−
pitelé. Peníze by získal Nadační
fond Svatovítské varhany, jehož za−
kladatelem je Arcibiskupství praž−

ské. Fond vznikl právě za účelem
získání peněz na nový nástroj, vy−
bráno je přes 70 milionů korun, te−
dy téměř 90 procent potřebných ná−
kladů. Výše plzeňského daru vychází
z počtu obyvatel města, kdy jich
k 1. 1. 2018 měla Plzeň 170 936.
„Svatovítská katedrála je naším
národním chrámem, národním sym−
bolem. Plzeň v minulosti ročně při−
spívala Jednotě pro dostavění hlav−
ního chrámu sv. Víta na její dokon−
čení, a to různými částkami. Na−
příklad podle protokolu obecního
zastupitelstva královského města
Plzně ze 4. listopadu 1884 byla
částka navýšena od roku 1885 na
100 zlatých ročně, což jednota
s velkým potěšením vzala na vě−
domí a usnesla se vyslovit zastu−
pitelstvu nejvřelejší díky za značnou
Plzeňský rozhled 13/2018

podporu,“ přiblížil primátor města
Plzně Martin Baxa.
Nyní podle primátora dostává zá−
padočeská metropole další příležitost
podpořit celonárodní snahy o sym−
bolické dokončení katedrály tím, že
chrám konečně získá reprezentativní
velký varhanní nástroj. V současnosti
slouží v katedrále k doprovodu bo−
hoslužeb, koncertům a k doprovodu
slavnostních příležitostí provizorní
nástroj z roku 1932. Je umístěn ve
stísněných prostorách spodního pa−
tra, v příčné lodi katedrály a neob−
sáhne svým zvukem celý prostor ka−
tedrály. Na horním patře téže kruchty
stojí kulisa varhanní skříně někdej−
ších barokních varhan, jejichž stroj
bohužel zanikl v prvních desetiletích
20. století. Prostor západní kruchty
nad vchodem do katedrály, který je
určen pro velké varhany, tak zůstává
již téměř sto let prázdný.
Plány na pořízení nového repre−
zentativního nástroje do velkého
prostoru nejcennějšího českého
chrámu existují už od 20. let minulé−
ho století, kdy u příležitosti svato−
václavského milénia byla katedrála
dostavěna. Nástroj se měl stát
ozdobou chrámu a dokonce i nej−
větším chrámovým nástrojem na
světě. Velká očekávání však nemoh−
la být naplněna, neboť nákladná
dostavba chrámu a pořízení nezbyt−
ného vybavení interiéru katedrály
vyčerpaly možnosti stavitelů. Bylo
proto po delších jednáních rozhod−
nuto pořídit skromnější provizorní
nástroj a postavení velkých varhan
svěřit budoucím generacím. Var −
hany pak postavila v roce 1932
kutnohorská varhanářská firma
Josefa Melzera.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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V pátek 21. prosince 2018 začíná
zimní sezona na Velkém Javoru
V tento den oficiálně otevře svoje
brány zimní sportovní areál Velký
Javor ležící na bavorské straně
hranice se svoji nejvyšší horou
Bavorského lesa a celé Šumavy
(1456 m). K letošní zimní sezoně
nám více informací řekl manažér
areálu Andreas Stadler.
„Pro milovníky zimních sportů jsme
připravili 16 km sjezdových tratí s
nejrůznějším stupněm obtížnosti,
200 km lyžařských běžeckých tratí,
rodinné lyžařské středisko, kde se
děti pod dozorem našich zkušených
instruktorů učí lyžovat. Velkou zába−
vu mohou dospělí i děti zažít při jíz−
dě na saních. Sáňkařská dráha je
dlouhá 1200 metrů. Pro sáňkující
začátečníky je k dispozici dětský
svět ArBär se svou 400 m dlouhou
sáňkařskou dráhou. K dispozici je
půjčovna lyží i saní.
Velký Javor je jedním z nejmo −
dernějších osvětlených areálů pro

večerní lyžování v Bavorském
lese. Večerní lyžování je každou
středu a pátek od 18:00 do 21:00
hodin.
My říkáme, že kdo umí lyžovat na
Javoru, umí lyžovat na celém světě.
Máme zde i „černou“ sjezdovku pro
ty nejnáročněji lyžaře. Je to 4. trať
světového poháru. Přepravu v zim−

ním areálu zajišťují 3 lanovky, 3 vle−
ky a 4 pásové vleky.
Motoristy bude zajímat parkování.
K dispozici je 2 800 parkovacích
míst a parkování v zimní sezoně je
zdarma.
Srdečně jste zváni do našeho zimní−
ho areálu Velký Javor,“ dodává na
závěr jeho manažér Andreas Stadler.

Peníze i na
pitnou vodu
Kraj vyhlásí dotační program,
který podporuje studie na odka−
nalizování obcí a zásobování
pitnou vodou 2019. Vyhlášení
programu vzešlo z potřeby ze−
jména menších obcí, v kterých
je nutné řešit čištění odpadních
vod a zásobování pitnou vodou
v souladu s platnou legislativou.
Studie má obcím napomoci na−
lézt optimální variantu odkanali−
zování a zásobování pitnou vo−
dou a předejít tak případným
nákladným projektům na odka−
nalizování a zásobování pintou
vodou bez uvážení všech mož−
ných variant. Studie bude po−
sléze podkladem pro změnu
v Plánu rozvoje vodovodů a ka−
nalizací Plzeňského kraje. Jak
sdělila krajská radní Radka
Trylčová, v rozpočtu je na uve−
dený dotační program vyhraze−
na částka 600 tisíc korun.

S novým jízdním řádem vyjede 9 nových RegioPanterů
V neděli 9. prosince začal platit
nový jízdní řád pro rok 2019. Za−
hrnuje celkem 547 vlaků, z toho
v pracovní dny pojede 493 vlaků,
o sobotách a nedělích 321
vlaků. Regionální spoje uje−
dou 5 321 931,7 vlakokilo−
metrů, což představuje ná−
růst o 5,04 % ve srovnání
se současným jízdním řá−
dem. Největší nárůst bude
na trati 190 v úseku Plzeň –
Horažďovice předměstí.
Regionální osobní dopra−
vu objednává Plzeňský
kraj. Dálkovou dopravu, te−
dy rychlíkové a expresní
spoje, zajišťují České dráhy
na základě objednávky Mi−
nisterstva dopravy. V roce
2019 by mělo dojít v obvodu
Plzeňského kraje k rozšíření plat−
nosti integrovaného dopravního
systému. K 1. lednu zvažuje Kraj−
ský úřad Plzeňského kraje rozšíření
Integrované dopravy Plzeňska na
trati 190 o úsek z Horažďovic před−
městí do Strakonic a integraci dal−
ších vlaků dálkové dopravy.
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„Plzeňský kraj také navýšil na−
bídku spojů cestujícím v úsecích
Plzeň – Rokycany, Plzeň – Přeštice
a mezi Horažďovicemi a Plzní, kde

současně nabízí cestujícím vyšší
kvalitu zavedením nových elektric−
kých vozidel,“ uvedl náměstek hejt−
mana pro dopravu Pavel Čížek.
„Mezi Plzní a Radnicemi pojedou
všechny vlaky přímo, tedy bez nut−
ného přestupu,“ dodal.
Díky nově otevřeným tunelům
u Ejpovic dochází také k podstatné−

mu zrychlení dopravy mezi Plzní
a Rokycany, Hořovicemi nebo Pra−
hou. „Rychlíky pojedou nově z Plz−
ně do Rokycan pouze 11 minut,
do Hořovic 32 minut
a expresy dorazí na
pražský Smíchov za
1 hodinu 8 minut a do
centra Prahy na hlavní
nádraží za 1 hodinu 20
minut. Vlak tak nabíd−
ne velmi rychlé spoje−
ní mezi hlavním a kraj−
ským městem i mezi
krajským městem a re−
gionálními centry Pl−
zeňského kraje. Cesta
vlakem nebo v kombi−
naci autem a vlakem
tak bude z mnoha
směrů rychlejší než přímá cesta vo−
zem do centra Plzně,“ zdůrazňuje
Michal Štěpán, člen představenstva
a náměstek generálního ředitele ČD
pro obchod.
Osobní vlaky urazí trasu Plzeň –
Rokycany za 15 minut a zrychlí se
tak i cesta do Ejpovic, Mýta a dal−
ších míst v tomto směru.
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Hlavní změny
v regionální dopravě
• Na trati 190 Plzeň – Horažďovice
předm. bude upraven koncept do−
pravy. Na regionálních vlacích bu−
dou nově nasazeny elektrické
jednotky řady 650 RegioPanter
(kromě jednoho páru spěšných
vlaků, na kterém bude nasazena
souprava s řídícím vozem „Sysel“
a třemi vozy klasické stavby).
Vlaky budou vyjíždět a končit nově
na stanici Plzeň−Jižní Předměstí.
• Na spojích Plzeňské linky budou
ČD nově nasazovat el. jednotky
řady 650 RegioPanter, linka bude
částečně rozšířena.
• Vlaky na trati 176 budou v sou−
vislosti se zprovozněním Ejpovic−
kého tunelu jezdit v úseku Rad−
nice – Chrást u Plzně – Ejpovice –
Plzeň hl.n. a zpět. Jízdné zůstane
i přes prodloužení projetého úse−
ku na stejné úrovni.
• Na trati 178 Svojšín – Bor nebyl
objednán žádný vlak.
• Na trati 183 Plzeň – Železná
Ruda−Alžbětín pojedou v pracovní
dny čtyři nové páry vlaků v úseku
Plzeň hl.n. – Přeštice a zpět.
Plzeňský rozhled 13/2018

Pedagogická fakulta
slaví sedmdesátiny
Už 70 let od zahájení vysokoškol−
ské přípravy učitelů v Plzni si le−
tos připomíná Fakulta pedago −
gická ZČU. Na výročí nejstarší fa−
kulty Západočeské univerzity upo−
zorňují i speciální webové stránky
70.fpe.zcu.cz. Informují o progra−
mu oslav a připomínají významné
osobnosti a důležité historické
mezníky, mimo jiné i datum 14. lis−
topadu 1948, kdy byl v dnešní
Měšťanské besedě slavnostně za−
hájen akademický rok. Výuka tehdy
probíhala v budově bývalého žen−

tut. V roce 1964 vznikla samostatná
Pedagogická fakulta v Plzni se sta−
tutem vysoké školy. Se vznikem
Západočeské univerzity v roce 1991
se Fakulta pedagogická začlenila do
struktury univerzity.
„I v dnešní době plně platí, že čím
kvalitnější příprava učitelů na naší fa−
kultě, tím kvalitnější uchazeče a po−
tažmo studenty budou mít ostatní fa−
kulty naší univerzity. Každá koruna
vynaložená na přípravu pedagogů se
tak stonásobně vrátí,“ říká děkan
Fakulty pedagogické Miroslav Randa.

ského učitelského ústavu na dneš−
ní Americké třídě. Rok nato se ško−
la přestěhovala do Veleslavínovy
ulice 42, kde děkanát a některé ka−
tedry sídlí dodnes.
V roce 1953 bylo vlivem zákona
o školské soustavě a vzdělávání uči−
telů upraveno vzdělávání pedago−
gických pracovníků, byly zrušeny
pedagogické fakulty a místo nich
vytvořeny vyšší pedagogické školy.
Ta vznikla i v Plzni, později fungo−
vala pod názvem Pedagogický insti−

Škola připravila za celou dobu své
existence nejen na pedagogickou
dráhu více než 25 tisíc absolventů.
Naprostá většina z nich se věnuje
učitelské profesi. V současné době
patří Fakulta pedagogická se svými
téměř 2200 posluchači k největším
fakultám univerzity a snaží se obstát
ve všech třech rolích, které jako sou−
část vysoké školy má, tedy v oblasti
vzdělávací, výzkumné i společensko−
kulturní. Jejím základním posláním je
však stále příprava učitelů.

Plzeňský rozhled 13/2018

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

21

Pomáhají studentům najít cestu
k pracovnímu uplatnění
Studentům, kteří chtějí začít pod−
nikat už při studiu, poradí a pomů−
že Podnikatelský inovační klub
BoostUp. Ti, kdo se vidí spíše v po−

Kariérní centrum ZČU funguje už
od letošního dubna a pro studenty
připravilo od té doby například
přednášku přední české HR mana−
žerky a kon−
zultantky
v oblasti pro−
fesního roz−
voje Rostyy
G o r d o n
Smith, kurzy
věnované
správě osob−
ních financí
či využívání

sociálních sítí nebo nabídlo mož−
nost vyzkoušet si nanečisto pra−
covní pohovor. Vedle přednášek
a workshopů rozvíjejících komuni−
kační nebo prezentační dovednosti
poskytuje centrum studentům indi−
viduální kariérové poradenství a on−
line diagnostiku osobnosti.
Podnikatelský inovační klub
BoostUp se studentům představil
teprve v říjnu a už samotná úvodní
akce vyvolala zájem desítek z nich.
BoostUp jim zprostředkuje mento−
ring, přednášky, besedy a work−
shopy s profesionály v různých

zici zaměstnanců a hledají to nej−
lepší uplatnění, by měli zase na−
vštívit Kariérní centrum Západo−
české univerzity (ZČU).
Centrum i BoostUp nabízí osobní
konzultace, přednášky a workshopy.
Obě místa už v letošním roce zahá−
jila svoji činnost. Zaměstnavatelé
působící v plzeňském regionu tak
mohou jejich prostřednictvím stu−
denty účinně oslovit a navázat s ni−
mi spolupráci ještě před ukončením
jejich studia.

oborech. Od letního semestru bude
nabízet také členství v klubu, které
bude odstupňované do tří úrovní.
„Studenti by měli za pomoci
BoostUpu dojít od prvotní myšlenky
ke skutečnému projektu,“ vysvětluje
vedoucí BoostUpu Filip Soukup, jak
bude fungovat akcelerační program
pro členy klubu. Celý proces je roz−
dělen do tří fází, jimiž studenti pro−
cházejí. V každé smí přitom setrvat
nejdéle jeden rok. „Někdo projde
třeba jen první fází, někdo jiný sku−
tečně dospěje k cíli v podobě roz−
běhnutí vlastního podnikatelského
projektu. Pro všechny to ale bude
důležitá zkušenost, která přinese
nejen nové poznatky a dovednosti,
ale i sebepoznání a zhodnocení
vlastních schopností a kvalit,“ popi−
suje Filip Soukup a dodává, že člen−
ství není podmínkou pro účast na
akcích BoostUpu. Ty jsou otevřeny
všem studentům.
Důležitou náplní práce Kariérního
centra ZČU i BoostUpu je spoluprá−
ce s firmami, které se chtějí propo−
jovat s univerzitou a jejími studenty
či absolventy. „Firmy mohou naším
prostřednictvím oslovovat studenty,
zveřejňovat pracovní nabídky, chce−
me s nimi spolupracovat při po−
řádání workshopů a očekáváme, že
nám poskytnou zpětnou vazbu, díky
níž budeme moci naše služby vy−
lepšovat,“ plánuje podobu spolu−
práce s podniky a institucemi ve−
doucí Kariérního centra ZČU Jarmila
Ircingová.

Plzeňská senior akademie 2019 začíná v lednu
Poprvé se projekt Plzeňská senior
akademie uskutečnil na podzim
roku 2015 pro seniory s trvalým
bydlištěm na území městského
obvodu Plzeň 3 a setkal se s nebý−
valým úspěchem. Od té doby se
koná akademie pravidelně, a to ne−
jen na území centrálního obvodu,
ale i v dalších velkých částech měs−
ta Plzně, a tak se ročně vzdělávají
v oblasti bezpečnosti desítky, ba
možná stovky nadšených seniorů.
„Projekt je zaměřený na ucelené
vzdělávání dané cílové skupiny dle
aktuálního stavu kriminality na úze−
mí města Plzně. Podle toho byly vy−
pracovány i preventivní programy,
které jsou realizovány tak, aby na
sebe vzájemně navazovaly a tvořily
tak komplexní celek vzdělávacího
programu prevence kriminality
v souladu s principem univerzity tře−
tího věku,“ představuje myšlenku
22

Karel Zahut, metodik prevence kri−
minality Městské policie Plzeň.
Plzeňská senior akademie je za−
ložena na spolupráci mnoha orga−
nizací, kromě městského obvodu
Plzeň 3 a Městské policie Plzeň
například i neziskové organizace
BESIP Plzeňského kraje, Bílého kru−
hu bezpečí nebo také Hasičského

záchranného sboru Plzeňského kra−
je, Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského a Karlovarského kraje
a České obchodní inspekce.
„Často slyšíme, že jsou senioři
okrádáni různými podvodníky, ať už
na prodejních akcích nebo přímo
ve svých domovech, netuší, jaké
nebezpečí na ně může číhat na
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internetu nebo kam se obrátit
v nouzových či krizových situacích.
Všechna tato témata, ale i mnohá
další, zahrnuje projekt Plzeňské
senior akademie, kde o nich účast−
níci aktivně mluví s odborníky nebo
jsou vystaveni problému v modelo−
vých situacích. Součástí projektu je
i návštěva operačních středisek zá−
chranných jednotek nebo psího
útulku,“ říká starosta centrálního
obvodu David Procházka. „Proto
jsem přesvědčen, že tento projekt
má smysl, a dokazuje nám to
i spousta seniorů, kteří projekt ab−
solvovali a chtějí v podobném
vzdělávání pokračovat.“
Plzeňská senior akademie začíná
8. ledna, zájemci se mohou hlásit
již nyní, a to na telefonním čísle
378 036 496 (platí pouze pro seniory
s trvalým bydlištěm na území třetího
obvodu).
Plzeňský rozhled 13/2018

Radnice mají betlém, vytvořili ho sami občané města
Svůj vlastní betlém má od první
adventní neděle město Radnice.
Expozici, která je složena z Josefa,
Marie, Ježíška, pasáčka, tří králů
a stáda zvířat, vytvořili sami obča−
né města pod vedením Muzea Jo−
sefa Hyláka v Radnicích, kde je bet−
lém k vidění v muzejní zahradě až

okolo se nachází tři králové, pasá−
ček ovcí, oslík a stádo ovcí se psem
vedené beranem. Betlém bude kaž−
dý den po setmění nasvícen,“ přiblí−
žila betlém vedoucí radnického mu−
zea Markéta Marešová, jež projekt
zorganizovala. Na tvorbě betléma se
podílely více než dvě desítky občanů
města. Slavnostního odhalení se
zúčastnilo přes 200 návštěvníků.

do 6. ledna 2019. Kromě slavnost−
ního odhalení nového betléma se
v neděli 2. prosince v podvečer roz−
svítila 7 metrů vysoká jedle a kašna
na náměstí Kašpara Šternberka.
„Nápad na vybudování radnické−
ho betléma vznikl přibližně před mě−
sícem, zalíbil se radnickým obča−
nům, kteří se postupně začali přidá−
vat, a vznikla expozice čítající 18 po−
stav. Marie, Josef a Ježíšek jsou
schováni pod střechou chléva,
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Betlém byl slavnostně odhalen
v neděli 2. prosince, posvětil ho rad−
nický farář Dariusz Gebala. Na před−
stavení betléma si připravily vánoční
písně děti ze zdejší školy. Následovalo
slavnostní rozsvícení vánočního stro−
mu, které doprovodilo vystoupení též
dětí ze Základní a mateřské školy
Radnice, a to na náměstí Kašpara
Šternberka vedle kostela sv. Václava.
„V letošním roce pořídilo město
Radnice nové osvětlení vánočního
stromu bílé barvy. To se skládá z ře−
tězu a bleskových efektů s imitací
padajícího sněhu. Je dlouhé 60 met−
rů. Letos jsme připravili pro občany
jednu novinku, poprvé se rozsvítila
souběžně se stromem také kašna
na náměstí,“ odhalil starosta města
Jan Altman.
Výzdobu ve tvaru velkých sněho−
vých vloček na vánoční strom při−
pravily také děti z družiny Základní
a mateřské školy v Radnicích. S vá−
nočními písněmi vystoupí Základní
umělecká škola Radnice v Kulturním
domě U Růže 18. prosince od 17
hodin. Den před Štědrým dnem zde
již tradičně odehraje svůj koncert
skupina Sifon v sokolovně.
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Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.
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Malé obce si příští rok rozdělí
111 milionů korun
V roce 2019 bude opět vyhlášen
Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje (dále
jen PSOV PK), který je určen pro
malé obce do 2 000 obyvatel.
Dotační program je vyhlašován
roku 2005 s cílem pomoci venkov−
ským oblastem kraje. Pro malé
obce je to často jediná možnost,
jak získat dotaci na opravu, re−
konstrukci nebo pořízení svého ne−
movitého majetku. Od roku 2008
podporuje kraj také pořízení no−
vých územních plánů.
„V návrhu rozpočtu Plzeňského
kraje na rok 2019 je na podporu
venkova v rámci PSOV PK vyčleně−
no 115 milionů korun. Vyhlašovaný
dotační program PSOV PK 2019 po−
čítá s finančním krytím ve výši 111
milionů korun, zbývající finanční
prostředky budou použity na pod−
poru kamenných prodejen v malých
obcích – 3 miliony korun (proble−
Plzeňský rozhled 13/2018

matika bude řešena samostatným
dotačním titulem, předpokládané
vyhlášení v březnu 2019) a na zpra−
cování územních studií 1 milion
korun,“ uvedl náměstek hejtmana
Ivo Grüner.
V rámci dotačního programu
budou vyhlášeny tři dotační tituly:
PSOV PK 2019 – Projekty obcí:
dotace na pořízení, opravy, rekon−
strukce hmotného nemovitého
majetku a technické infrastruktury
obcí (např. na opravy obecních bu−
dov, místních komunikací, požár −
ních nádrží, na pořízení veřejného
rozhlasu, rekonstrukci veřejného
osvětlení atd.). Žadatelem může
být obec PK do 2 000 obyvatel, dá−
le obec bez omezení velikosti, po−
kud žádá pro svou místní část do
500 obyvatel a obce oceněné
v soutěži Vesnice Plzeňského kraje
roku 2018.

PSOV PK 2019 – Územní plány:
dotace na pořízení územního plánu
pro obce PK do 2 000 obyvatel.
V rámci dotačního titulu Územní plá−
ny získaly v minulých letech dotaci
vždy všechny obce, které o ni požá−
daly. Stejně jako v předešlých dvou
letech budou v tomto dotačním titu−
lu zvýhodněny tzv. „brdské obce“ –
jednak mohou požádat o vyšší část−
ku než ostatní žadatelé a také mo−
hou požádat i na změnu platného
územního plánu (která jinak podpo−
rována není).
PSOV PK 2019 – Integrované pro−
jekty: dotace pro mikroregiony se
sídlem na území Plzeňského kraje.
Projekt musí být obcemi společně
financovaný, realizovaný a využíva−
ný. Mikroregiony mohou požádat na
projekty např. v těchto oblastech:
obnova drobných sakrálních pamá−
tek, vybudování nebo oprava nauč−
né stezky, modernizace autobuso−
vých zastávek, pořízení velkokapa−
citního stanu, pořízení a vybavení
pojízdné prodejny apod.
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Jací byli naši
předkové?
Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2, zve v úterý
15. ledna 2019 od 17. 30 hodin
přednášku na téma „Jací byli?
Antropologie v archeologii“. Za−
jímá vás, jací byli naši předci?
Chtěli byste poznat, co je možné
zjistit z lidských ostatků? Před−
náška bude věnována přede−
vším fyzickým charakteristikám
našich předků pohledem antro−
pologa, možnostem výzkumu
i spolupráce s archeologií a me−
dicínou. V příspěvku nebudou
chybět ani nejvýznamnější nále−
zy, které pomohly objasnit život
našich předků a také dovolily
nahlédnout do života historicky
významných osobností, jako byl
například Karel IV. nebo sv.
Jan Nepomucký.
Vstupné zdarma.
Pořádá: ArchaeoCentrum
Čechy−Bavorsko, Bärnau,
ve spolupráci se Západočeským
muzeem v Plzni.
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Předání šeku v hodnotě 50.000 Kč
proběhlo v horažďovické ne−
mocnici. Firma Pfeifer v Chano−
vicích tímto darem umocnila
svoji sounáležitost k regionu, ve
kterém úspěšně působí.
Zleva: jednatel firmy Pfeifer
Holz s.r.o. pan Roger Fränkel,
MUDr. Hana Veselovská, při−
mářka Nemocnice následné
péče LDN Horažďovice s.r.o.,
Ing. Eva Zoubková, ekonomka
nemocnice a ředitel výrobního
závodu Pfeifer v Chanovicích
Ing. Radek Pecka.

Peněžní dar pro Nemocnici Horažďovice
Firma Pfeifer Chanovice přispěla na modernizaci zdravotnického vybavení
Společnost Pfeifer z Chanovic,
zpracovatel dřeva a výrobce dřevě−
ných produktů především pro sta−
vebnictví, se rozhodla věnovat
Nemocnici v Horažďovicích šek
v hodnotě 50.000 Kč. Finanční
částku použije horažďovická ne−
mocnice na výměnu závěsných lan
rentgenu.
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Radiodiagnostické oddělení nemoc−
nice zajišťuje rentgenové snímky hos−
pitalizovaných pacientů i pacientů ne−
mocničních ambulancí nebo ordinací
ambulantních specialistů z okolí Ho−
ražďovic. Ročně provede přes 5100
vyšetření u téměř 3600 pacientů.
U dosavadních úchytných lan rentge−
nu se blížilo ve svému konci období, ve

PRACOVNÍ NABÍDKY

kterém jejich výrobce garantuje pev−
nost lan. Díky peněžnímu daru firmy
Pfeifer v Chanovicích mohou v Ne−
mocnici v Horažďovicích koupit a insta−
lovat nová závěsná lana rentgenu.
Peněžní dar předali pánové Roger
Fränkel – jednatel firmy Pfeifer Holz
s.r.o. a ředitel výrobního závodu Pfeifer
v Chanovicích ing. Radek Pecka.
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Výlet do světa nerozbitných hraček
Dům dějin Holýšovska vás zve na
výstavu Vánoční svět hraček Baťa
Zveme vás do Domu dějin Holýšovska
na unikátní výstavu hraček z pryže ze
30. a 40. let 20. století, která je věno−
vána dosud neprobádanému fenomé−
nu průmyslové výroby českosloven−
ských hraček z gumy, z tak zvané pry−
že, která se vyrábí vulkanizováním
kaučuku.
První gumové hračky
v předválečném Česko−
slovensku jsou spojené
s proslulou značkou
zlínských obuvnických
závodů Baťa, největší−
ho světového výrobce
nerozbitných gumových
hraček, jehož bohatou
produkci dnes známe jen
z barevných ilustrovaných
ceníků zboží a z archivních
filmů. Návštěvníkům výstavy tak bude
představena jedinečná a rozsáhlá sbírka
gumových hraček vyrobených firmou
Baťa, a. s. Zlín a Baťa, n. p., jako jsou
pískací panenky a panáčci, různé druhy
zvířátek, osobní a závodní autíčka pohá−
něná pérovým strojkem na klíček, míč−
ky a dokonce i nafukovací hračky, které
zaplnily výlohy hračkářských obchodů
před více než sedmdesáti lety.
Baťovy závody byly jediným i největším
výrobcem hraček z technické pryže
v posledních letech první Českoslo−
venské republiky a v poválečném obdo−
bí. Baťův koncern vyráběl zatím ne−
zjistitelné množství nejrůznějších typů

„Zlín XII.“ OK–BAŤA, funkční vláček
„Slovenská strela“ s elektrickým ref−
lektorem na baterii a hodinovým stroj−
kem na klíček.
Málopočetnou skupinu těch vzác−
nějších hraček tvoří gumový betlém
nebo ploché figurky habešských
vojáčků. Snad nejvíce známá
je legendární „nezranitelná
armáda“ gumových vojáč−
ků se střílnami a kulomet−
ními hnízdy, s proti pě−
chotními ostnatými plo−
ty, polním dělem, sta−
ny Čsl. červeného kříže
i motorizovanou jednot−
kou. Figurky se vyráběly ve
třech barevných provede−
ních podle uniforem člen−
ských států tzv. „Malé doho−
dy“, vojensko−politického spojenectví
v letech 1921–1939 slo−
ženého z Československa,
Jugoslávie a Rumunska. Na
události celonárodní mani−
festace a mobilizace k obra−
ně svobodné vlasti a samo−
statnosti v roce 1938 reago−
valy zlínské obuvnické závo−
dy výrobou gumových figu−
rek sokola a sokolky k pří−
ležitosti X. všesokolského
sletu Československé obce
sokolské, kde cvičili spolu
s československými vojáky také armádní
oddíly malodohodových spojenců.

a velikostí gumových figurek, jak doklá−
dají nejen dobové reklamní filmy, ale ta−
ké jedinečné ceníky těchto hraček. Mezi
ně patří například kolekce hospodář−
ských staveb (venkovský statek) s růz−
nými druhy stromů a keřů, osobní a ná−
kladní autíčka, model vítězného letadla

Průmyslové zpracování pryže v Čes−
koslovensku vybudovaly právě Baťovy
závody. S tím přímo souvisí i světově
proslulé značky Barum a Fatra Napa−
jedla. Výroba pokračovala i po znárod−
nění Baťových závodů v době po druhé
světové válce a v padesátých letech
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s využitím některých původních Baťo−
vých předloh a někdy také originálních
forem. Experimentovalo se dokonce
i s hliníkem, nepostradatelným váleč−
ným materiálem. Identické typy před−
válečných gumových vojáčků se krát−
ce vyráběly také jako odlitky (kopie) ze
slitiny hliníku.

Mezi vzácné exponáty, které si můžete
během výstavy prohlédnout v Domě dě−
jin Holýšovska, patří například gumový
vláček Slovenská strela, jednotka ha−
bešských vojáčků nebo figurky sokolů
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a skautů. Pozornosti sběratelů jistě ne−
uniknou zajímavosti výstavy, jako jsou
například nejstarší pryžové hračky
z konce 19. století, početný soubor „ne−
zranitelné armády“ gumových vojáčků
– největší sbírka v České republice, his−
torické krajiny a dioráma sestavená
z dobových hraček.
Exponáty výstavy doplňují
archiválie z předválečného
období obsahující časopisy
s fotografiemi, letáky, ceníky
a reklamy na nerozbitné gu−
mové hračky značky Baťa.
Vystavené exponáty pocházejí
ze sbírkového fondu Muzea
technických hraček, které se
zaměřuje na postupnou doku−
mentaci a katalogizaci výrobní
produkce hraček českoslo−
venských firem v meziváleč−
ném i poválečném období. Výstavu si
můžete v Domě dějin Holýšovska pro−
hlédnout do 20. ledna 2019. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Josef Hais, Dům dějin Holýšovska

Plzeňský rozhled 13/2018

Prazdroj stahuje z trhu 5l soudky
Plzeňský Prazdroj zaznamenal
u několika 5 litrových soudků
Pilsner Urquell s datem spotřeby
6. 3. 2019 vyboulení obalu způso−
bené přítomností kvasinek. Pivo
s uvedeným datem spotřeby je
zdravotně nezávadné.
Upozorňuje ale spotřebitele, aby
si zkontrolovali datum minimální
spotřeby, popř. šarži, a v případě
pozitivního zjištění se obrátili na
infolinku společnosti, kde se dozví,
jak dále postupovat.
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Upozornění se týká
výhradně malých 5litro−
vých soudků značky
Pilsner Urquell, a to šar−
ží L9 249 a L9 250
s datem minimální spo−
třeby 6. 3. 2019. Infor−
mace je uvedena na
horním víku soudků. Produkt je zdra−
votně nezávadný, kvasinky se do
soudků dostaly v průběhu jejich plně−
ní na stáčecí lince díky technické zá−
vadě, a to ze vzduchu, kde jsou běž−

ně přítomny. Jedná se
o druh, který se běžně
používá v potravinář−
ské výrobě, v balení
však není žádoucí.
U některých soudků
z uvedené šarže může
vlivem činnosti kvasi−
nek dojít k porušení obalu (deformaci
či prasknutí obalu, popř. uvolnění plas−
tových částí) a následnému vytečení či
vystříknutí piva. Podle zkušeností
Prazdroje je většina soudků k dnešní−
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mu dni již spotřebiteli zkonzumována,
společnost se přesto rozhodla vzhle−
dem k nadcházejícímu období vánoč−
ních oslav spotřebitele veřejně informo−
vat, aby minimalizovala případné nepří−
jemnosti spojené s vytečením piva.
Spotřebitelům společnost v pří−
padě, že si daný produkt koupili,
doporučuje kontaktovat infolinku
Plzeňského Prazdroje, tel. č. +420
222 710 159 nebo emailem
info@prazdroj.cz, kde se dozví,
jakým způsobem dále postupovat.
Upozornění se netýká žádné jiné
šarže tohoto produktu, jiného balení
nebo značky.
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Šumavská hora viděla vraha
akademik Vasilij Vasiljevič Kan−
dinkij, známý v zahraničí jako
Wassily Kandinsky, jeden ze za−
kladatelů abstraktního malířství,
jehož díla jsou ve světě hodnoce−
na jen v řádech milionů.
Autor skutečných kriminalis−
Bývalý kriminalista Karel tických příběhů ze Šumavy
Fořt napsal už několik knih, Karel Fořt spolu s Marií
ve kterých vzpomíná na od− Malou, Václavem Malinou,
halování kriminalistických Eduardem Steunem, Janem
příběhů, které se staly na Koppem, Charlotte Guggei−
Šumavě. Jeho posledně vy− sovou a Evou Hof Krocovou
danou knihou je Šumavská získali ve Vimperku na festi−
hora viděla vraha.
valu „Šumava Litera 2018“ ce−
nu Johanna Steinbrenera Za
věrohodně a dostatečně přesvěd− knihu roku 2017 v kategorii pu−
čil vyšetřovatele a kriminalistu, blicistika 3. místo. Porota vybírala
že obraz v mnohamilionové hod− ze 42 knižních titulů a autorů.
notě v Klatovech skutečně měl. První cenu získala kniha zemřelé−
Autorem tohoto obrazu měl být ho spisovatele Viléma Hracha

Knižní novinka
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 pre−
zentuje bývalý krimi−
nalista a poté zástup−
ce ředitele Policie ČR
v Klatovech, Karel
Fořt ze Sušice.
Knižní novinka obsahuje osm
příběhů ze Šumavy. Jsou plné
násilí, útočící na to, co je člověku
nejdražší – na život jeho vlastní

či druhého člově−
ka. Pouze příběh
„Zmizelý obraz“ je
jiný, neboť ozna−
movatel, ukrajinský
státní občan ne dost

„Šumava…hranici přecházejte po
půlnoci“, kterou převzala jeho
manželka. Čest jeho památce
i památce kvildského rodáka
Eduarda Steuna, který také letos
zcela náhle 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 –
Ševčíkova 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.

Jak jsem nakoupila, tak prodávám
Manžel si už léta libuje v obchod−
ních centrech. Přesto, že je samo−
tář a introvert, nebo možná právě
proto. Tvrdí, že mu velký, ano−
nymní prostor vyhovuje, od niko−
ho rady nepotřebuje, notabene
ode mne. A když se ohne do regá−
lu, neporazí regál protilehlý. Letos
se to ale věru zvrtlo a zásobování
se odehrává v mojí režii.
Co by ne. Nakupuje takto celý ná−
rod, zvládnu to také. Záhy jsem
však přišla na to, že pohyb v su−
permarketech vyžaduje nemalý
um, navíc praxí ověřený. A že je
návykový.
Tomu, u koho najdu pochopení,
posílám pár těžce nabytých zku−
šeností:
1. Na supermarketových parko−
vištích platí zcela jiná pravidla
silničního provozu. Ve vjezdu
si uzurpují přednost senioři, kteří
nákupní vozík využívají coby inva−
lidní pomůcky. Při výjezdu naopak
oprávněně náleží respekt automo−
bilu, který má kouli za zadkem.
2. Nikdy si neberte malý košík,
protože nikdy nepořídíte malý
nákup.
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3. Pokud jste přijeli na kole, ná−
kupní vozík je pro vás tabu.
Mějte holé ruce! Vyvarujete se
zpáteční cesty s narvaným bato−
hem na zádech, taškou v zubech,
věncem buřtů kolem krku a más−
lem na hlavě.
4. V tom sa−
mém momen−
tě, ve kterém
vstoupíte do
oslnivého reje
slev, propad−
nete slepé vášni. V tu ránu spo−
lehlivě zapomenete, kde jste za−
parkovali.
5. Cestu zpět se naopak nazpa−
měť neučte. Tam, kde je vchod,
východ nikdy nehledejte.
6. Akce není sleva, sleva není
výprodej. A ani v jednom případě
výhoda na vaší straně.
7. Manévry s nákupním vozí−
kem mohou být nad vaše síly.
Přesto se vyplatí je podstoupit.
Pokud polevíte a košík opustíte,
až do zavíračky máte vystaráno.
Užijete si času plného zoufalého
hledání a zklamaných nadějí.
Mějte na paměti, že naložené

nákupní vozíky jsou od sebe
takřka nerozeznatelné.
8. Velmi, skutečně velmi výhod−
ný pelíšek pro psa nepotřebujete
za žádnou cenu. Zvlášť když ne−
máte psa.
9. Zvažte, zda
existuje možnost,
že se dalších slev
na jogurty přece
jen dožijete?
Energie, vydaná
přesvědčováním
rodiny, že prošlý Pribiňák je chutnější
než čerstvý, je nesmírná. A vysvětlit
manželovi, že namísto chlazené
Plzně je potřeba konzumovat vyni−
kající mléko s aktuálním datem
spotřeby, je zhola nemožné.
10. Společně s potravinami ne−
nakupujte oděvy. Fantastickou
košilku z výprodeje vyšperkujete
měkkým sýrem a ozvláštníte vůní
uzené makrely. Nehledě na to, že
spořivější typy s hadříkem přihodí
i ramínko. V euforii přitom nelze
nepropíchnout rajčatovou šťávu
z mimořádné akce.
11. Do oddělení potravin vstu−
pujte zásadně sytí. V opačném
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případě potupně vybílíte všechny
ochutnávky a celý váš nákup po−
kradmu okoušete.
12. Vypadáte důvěryhodně a pro−
davačka vaší hlášce o počtu roh−
líků věří? Trvejte na přepočítání.
Pravděpodobně se pletete ve pro−
spěch zahraničního řetězce.
13. Samoobslužné
pokladny
uspoří váš čas, ale ne peníze.
Zvlášť když v záchvatu poctivosti
a nadšení nad nově získanou do−
vedností začnete sobě markovat
i zboží z cizí náruče.
14. Každá fronta se posunuje
rychleji než ta, ve které stojíte.
Kdo nevěří, ať tam běží. Opuštěný
zástup zmizí nadzvukovou rych−
lostí, naopak vaše nové pořadí
prokáže neomezenou trvanlivost.
Ne tak vaše nervy.
15. Vsunete−li do vozíku deseti−
korunu, vracejte si jej nazpět
sami. Váš doprovod, který tuto
službu zamýšlí vykonat, vám ne−
zamýšlí vrátit minci.
16. Zkrátka a dobře – nakupová−
ním neušetříte! Pokaždé prostě
jen a jen utratíte.
Sylva Heidlerová
Plzeňský rozhled 13/2018

Pozvánka do Bavorska na odpočinek, relax a zimní sporty

Léčivá termální voda v Bad Füssingu
Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými láz−
němi. Při hledání nafty v 30. letech
minulého století se našla náhodně
léčivá termální voda. Z hloubky
1000 metrů vytéká legendární ter−
mální voda s účinným složením
o teplotě 56 °C, což je „motorem“
Bad Füssingu.
Pro svou, v Evropě zcela ojedinělou
kombinací účinných látek, se léčivá
voda v Bad Füssingu používá především k léčení při:
n nemocech pohybového aparátu
n revmatických onemocněních
n artróze a onemocnění kloubů
n bolestech páteře
n chronických bolestech

Jedinečný zážitek prožijete v saunovém dvoře.

Lázně Therme 1 se
Saunovým dvorem
Jsou přímo ve středu města.
Ponořte se do místní léčivé
termální vody a zavítejte do
saunového světa. Dopřejte tě−
lu i duši odpočinek ve 12 růz−
ných lázeňských bazénech
s teplotou vody mezi 30 °C až
42 °C. Všude kolem ucítíte
energii zdejšího sirného pramene. Máte mož−
nost si zaplavat v plaveckém bazénu s vodou Do Lázní Therme 1 do Füssingu vás srdečně zvou: (zpra−
o teplotě 30 °C, nechat se hýčkat masážními va) manažerka lázní Petra Weberegger, výkonný ředitel
tryskami v relaxačním bazénu s teplotou vody lázní Wilfried G. Huhn a koordinátorka česko−bavorské
34 °C nebo zlepšit svůj krevní oběh střídáním spolupráce Simona Fink.
horkého (42 °C) a studeného (18 °C) bazénu.
Každý si zde přijde na své. I parní koupel Skvělá nabídka
je součástí lázní. V hlavní hale si můžete Na webových stránkách www.thermeeins.de se
vybrat ze dvou různých parních saun.
informujte o aktuálních nabídkách, wellness balíčcích
nebo o 20% slevové akci na všechny vstupenky
Saunování
(kromě Kombikaret a balíčků) a o akcích konaných
Neobyčejný zvenku, jedinečný uvnitř – v Saunovém dvoře. V internetovém obchodě
takový je Saunový dvůr v přestavěném www.shop.thermeeins.de můžete zakoupit dárkové
historickém statku Rottaler Vierseithof. poukazy pro své blízké.
Máte na výběr z 8 různých saun. Lovecká
sauna, borovicová světnička, římská par− Parkování
ní lázeň, jedinečná bramborová, bylinná či Během vašeho pobytu nechte své vozidlo zaparkova−
čarodějnická sauna. Čtyřikrát ročně pak né na jednom z 500 bezplatných parkovacích míst
měníme sezónní saunové nálevy a peelin− v podzemních garážích s přímým vstupem do termál−
ních lázní a do Saunového dvora.
gové programy.

Rodinné zimní středisko Mitterdorf
Zimní středisko Mitterdorf leží v bavor−
ské části Šumavy nedaleko českých
hranic. Je pouhých 8 km za přechodem
Strážný (směr Passau). Po 3 km za pře−
chodem odbočíte vpravo a dojedete pří−
mo do Mitterdorfu. Zimní středisko ležící
pod vrcholem Almberg je tak trochu
obdobou nedalekého Lipna. Areál je za−
cílen na děti s rodinami.

Kontakt:
www.mitterdorf.cz
info@mitterdorf.cz
(možno psát i v češtině)
Plzeňský rozhled 13/2018

Z vrcholu Almberg (1139 m) se rozlé−
vají sjezdovky do všech světových
stran. Kromě jedné dvousedačkové la−
novky se výhradně jezdí na moderních
pohodlných kotvách. Je zde dětské
hřiště Junior Ski Cirkus se zastřešený−
mi pojízdnými koberci o délce 15, 66
a 78 metrů a kolotočem, dále 5 km
upravovaných tratí pro běžkaře, sáň−

kářská dráha a 20 km upravovaných
turistických cest. Parkování pro 800
osobních aut a 20 autobusů je bez−
platné. Tři lyžařské školy nabízejí zá−
jemcům všech věkových kategorií
kurzy sjezdového lyžování
a běhu na lyžích.
Lyžařské půjčovny
jsou u centrální po−
kladny i u Junior
Ski Cirkusu.
Zástupce zem−
ského okresu
Freyung – Gra−
fenau pan Hain nám
sdělil::
„Naše zimní středisko je naprosto
ideální pro celou rodinu. Svou nabíd−
kou zimních sportů a radovánek
pro děti patříme mezi nejlepší v Ně−
mecku. Ale na své si přijdou i zkušení
a nároční lyžaři. Jim nabízíme pět ex−
tra širokých sjezdových tratí. Je zde
například černá sjezdovka splňující
parametry FIS, kvalitní červená sjez−
dovka, na které se pravidelně koná
Mistrovství Německa v synchronním
lyžování. Celková přepravní kapacita
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8 000 lyžařů za hodinu zajišťuje lyžo−
vání bez front. Celý areál je zasněžo−
ván sněžnými děly. Musím říci, že
k nám přijíždí mnoho milovníků zim−
ních sportů z Česka. Jsem rád, že
naši čeští sousedé nacházejí u nás
dokonalé podmínky i zázemí pro
zimní sporty.“
V Mitterdorfu je také
200 m dlouhá sáň−
kářská dráha a sáň−
kaři mohou využívat
200 metrů dlouhý
zastřešený pojízdný
koberec.
Koordinátorka Česko−bavorské spo−
lupráce Simona Fink ještě dodává.
„Zimní středisko Mitterdorf je ideál−
ním místem pro celou rodinu. Areál je
zacílen na děti. Většina sjezdovek je
mírných a výukových, je zde moderní
a rozsáhlé dětské hřiště s vlastní
ohřívárnou, WC a hernou. Všem mé−
ně i více zdatným lyžařům všech
věkových kategorií jednoznačně do−
poručuji Mitterdort, který se řadí mezi
nejvýše položené zimní areály na
Šumavě.
(re)
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Robert Křesťan & Druhá tráva & Bratři Ebenové
Do Měšťanské besedy v Plzni si
přijďte v pondělí 7. 1. 2019 od 19
hodin vychutnat vzácné setkání
našich předních umělců na večeru
plném jemné ironie, svižného
slovníku, neotřelých rýmů a skvě−
lých instrumentálních vý−
konů. Jen v Měšťanské bese−
dě uvidíte společně Bratry
Ebeny s Robertem Křesťa−
nem a Druhou trávou.
Bratři Ebenové vlastně do
žádného hudebního proudu
nepatří. Spojení Markovy kyta−
ry, Kryštofova klavíru či flétny,
Davidova klarinetu a soprán−
saxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený
dalšími nástroji. Kromě tria
bratří Ebenů – tedy Marka,
Kryštofa a Davida tvoří kapelu

Dotaz čtenářky
A. J. – Plzeň Bory:
Sepsala jsem závěť u notáře, ve
které všechno odkazuji své jediné
dceři, a v této závěti jsem také
uvedla přání, aby dcera darovala
Spolku pro ochranu zvířat z mého
majetku částku 20.000,− Kč. Je
dcera povinna tak učinit a kdo
o této povinnosti rozhoduje?

Odpověï advokáta:
Tato otázka je poněkud složitější,
než by se na první pohled zdála,
a velmi záleží na přesné formula−
ci, která je v závěti obsažena.
V podstatě Vám nic nebránilo,
abyste odkázala tuto částku
Spolku pro ochranu zvířat přímo,
spolek by byl v tomto rozsahu
oprávněn částku 20.000,− Kč
z Vašeho majetku požadovat.
Mohla jste také postupovat tak,
že v závěti by byl učiněn příkaz,

rytmika, působící mimo jiné v kape−
le ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý
(basová kytara, akordeon), Jiří
Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála
(akustické a elektrické kytary).
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje

vynikající jazzový kontrabasista
Jaromír Honzák. Rober t Křesťan
a Druhá tráva jsou řazeni mezi
špičku na folk & country scéně
nejen doma, ale i v zahraničí.
Autorskou a interpretační výjimeč−

aby dědička tuto částku Spolku
pro ochranu zvířat vyplatila.
Pokud je to v závěti formulo−
váno toliko jako Vaše přání jako
zůstavitelky, nemá to podle judika−
tury právní závaznost.
Z gramatického hlediska totiž
nelze interpretovat toto ustanovení
Vaší závěti tak, že by se jednalo
o povinnost dědičky tuto částku
vyplatit, jedná se pouze o přání,
kterému dědička může či nemusí
vyhovět, a zůstává to pouze na její
vůli. Vaší vůlí jako zůstavitelky pak
také bylo ustanovit dceru univer−
zální dědičkou a ponechat tedy na
ní, jak s Vaším přáním naloží.
Pro úplnost je třeba říci, že nová
právní úprava Občanského záko−
níku rozlišuje „odkazy“ a „příka−
zy“. „Odkazem“ zřizuje zůstavitel
odkazovníku právo na vydání
určité věci z dědictví. Odkazovník
tím získává vůči dědicovi soudně
vymahatelný nárok na vydání.
„Příkazem“ se však rozumí určitá
povinnost uložená dědici zůstavi−
tele, takže pokud dědic příkaz ne−
splní, ztrácí nárok na dědictví.
Přání vyjádřené v závěti tedy
nemá právní závaznost, neboť ne−
ní ani „odkazem“, ani „příkazem“.
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Komedie Manželský poker

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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nost Rober ta Křesťana doplňuje
mimořádná instrumentální zdat−
nost členů skupiny, a tak není
divu, že Druhá tráva jako jedna
z mála českých kapel pravidelně
každý rok absolvuje turné po USA.

v závěru roku
Oblíbená situační komedie Man−
želský poker začíná v 19 hodin
v Měšťanské besedě v Plzni v pá−
tek 28. 12. 2018 v podání herců
pražského Divadla Palace. Manže−
lé se večer setkávají ve své vile.
Jacqueline Bernarda podezírá z ne−
věry, a proto se ho na jeho zálety
přímo zeptá. Vzájemné vyložení ka−
ret na stůl vede ke zvláštnímu ná−
padu – oba manželé si své milence
pozvou domů, aby je ten druhý

poznal. Zatímco je dvojice na cestě
do vily, v domě se nečekaně objeví
bývalá Bernardova milenka se svým
přítelem a také německá služka...
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela
Šinkorová, Kateřina Pindejová,
Adéla Gondíková / Kristýna
Janáčková / Jana Bernášková,
Kristýna Janáčková / Michaela
Sejnová, Jan Krafka, Petr Stach /
Miloslav Tichý / Václav Liška
Režie: Petr Hruška

Jiří Langmajer a Daniela Šinkorová
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Studie řeší kvalitu vody na Hracholuskách
Plzeňský kraj se v roce 2017 na
základě požadavků obcí zaměřil na
zlepšení kvality vody ve vodní ná−
drži Hracholusky, největší vodní
ploše v kraji, která má velký
potenciál.
V poslední době se však nádrž
v průběhu letních měsíců potýká
s výrazně zhoršenou kvalitou vody
v důsledku přemnožení mikroorga−
nismů, zejména sinic a zelených
řas, které tvoří typický zelený zákal,
tzv. vodní květ. Důvodem je nadměr−
né obohacování živinami, zejména
sloučeninami fosforu, které se do−
stávají do nádrže. Nejvýznamnější
látkou z pohledu eutrofizace je
v podmínkách České republiky pře−
devším fosfor, který pochází zejmé−
na z bodových zdrojů znečištění
(města a obce, průmyslové závody
či objekty soustředěné zemědělské
živočišné výroby).
Před dvěma lety proto také vznikla
pracovní skupina, která se výše
uvedenou problematikou začala
intenzivně zabývat. Členové pracov−
ní skupiny se pravidelně setkávají
se zástupci obcí v okolí přehrady,
odborníky, provozovateli vodáren−
ských soustav a dalšími dotčenými
subjekty, aby společně našli řešení
na zlepšení kvality vody v přehradě
Hracholusky.
„Prvním a nezbytným krokem by−
lo ve spolupráci se státním podni−
kem Povodí Vltavy spuštění rozsáh−
lého monitoringu jakosti povrcho−
vých a odpadních vod v povodí vod−
ní nádrže Hracholusky. Tento rozší−
řený monitoring probíhal od dubna
2017 až do konce března 2018 a tý−
kal se více než 30 profilů na tekou−
cích vodách, 8 rybníků a 24 čistíren

odpadních vod,“ vysvětluje radní
pro oblast životního prostředí Radka
Trylčová.

Studie ukázala, odkud
znečištění pochází
S cílem zajistit dlouhodobé zlepšení
jakosti vody nejen ve vodní nádrži
Hracholusky, ale i v celém jejím po−
vodí, vypsal Plzeňský kraj veřejnou
zakázku, jejímž předmětem bylo
zpracování studie, jež byla složena
z několika částí. „Studie se nejprve
zaměřila na specifikaci významných
zdrojů živin nacházejících se v povo−
dí nádrže, a to na základě dat z moni−

zaly na převažující vliv komunálních
zdrojů,“ pokračuje radní.
Z dat, získaných v rámci mimo−
řádné monitorovací kampaně, byly
rozlišeny přítoky řeky Mže či samot−
né nádrže, které jsou významným
zdrojem fosforu (Hamerský potok,
Horní Úhlavka či Sedlišťský potok),
a přítoky, které jsou schopny fosfor
zadržovat (Kosový potok a Úterský
potok).

Jedním z řešení
je budování kanalizací
Na základě dostupných dat byl sesta−
ven tzv. jakostní model povodí VN

opatření přírodě blízká – týkající se
hlavně menších zdrojů, často jako
doplněk konvenčních způsobů čiště−
ní odpadních vod (zejména kořenové
ČOV, mokřady či biologické nádrže),
tato opatření jsou navrhována také
přímo na vodních tocích s cílem zvý−
šit přirozenou samočistící schopnost
vodních toků. Dále opatření k řešení
úniků na kanalizacích – týká se větši−
nou větších sídel, a to měst a obcí,
které jsou vybaveny jednotnou sto−
kovou sítí.

Opatření se týkají také
rybníků v povodí nádrže
Další významnou skupinou opatření
jsou opatření na rybnících v povodí
VN Hracholusky, které jsou intenziv−
ně využívány pro chov ryb a vodní
drůbeže. Posledním typem opatření
jsou v rámci studie individuální
zdroje znečištění. Tato skupina zahr−
nuje zejména otázku nakládání s od−
padními vodami v bezprostředním
okolí nádrže.

Finanční náročnost pomo−
hou zvládnout evropské
a národní zdroje
toringu a dále na základě údajů, zís−
kaných od obcí a provozovatelů vo−
dohospodářské infrastruktury v rám−
ci dotazníkové kampaně a dalších
dostupných údajů. O spolupráci byl
požádán také Karlovarský kraj, na je−
hož správním území se nachází ně−
kolik obcí, které spadají do povodí ře−
ky Mže, na které leží nádrž Hracho−
lusky. Osloveno bylo celkem 73 obcí
v Plzeňském a 13 obcí v Karlovar−
ském kraji. Dílčí závěry studie pouká−

Hracholusky, pomocí kterého byly
analyzovány dopady jednotlivých
zdrojů znečištění a zvážena jejich
okamžitá a dlouhodobá závažnost.
Na základě této analýzy byla navrže−
na konkrétní opatření s cílem tyto ne−
gativní vlivy omezit. Aplikováno bylo
v zásadě několik typů opatření, a to
opatření na vodohospodářské infra−
struktuře (vybudování kanalizace
s připojením na ČOV, modernizace
stávající ČOV, dostavba kanalizace),

„Co se týče financování navržených
opatření, lze předpokládat, že budou
využity finanční prostředky z národ−
ních či evropských zdrojů, kdy ža−
dateli o dotaci budou jednotlivé
obce. Plzeňský kraj se na finan−
cování bude částečně podílet, a to
prostřednictvím stávajících dotač−
ních programů v oblasti vodohos−
podářské infrastruktury,“ dodává
Radka Trylčová s tím, že v dotačním
programu kraje budou nastaveny
zvláštní parametry pro obce v okolí
vodního díla.

Dotační programy podpoří sport a výstavbu sportovišť
Už 17. ledna 2019 budou vyhlá−
šeny dotační programy v oblasti
sportu – Podpora tělovýchovy
a sportu v roce 2019 a Podpora
vybudování a modernizace sporto−
višť v roce 2019. Na první z uvede−
ných dotačních titulů je vyhrazena
částka 15 milionů korun, na druhý
stejná částka 15 milionů korun pro
první kolo vyhlášení.
Cílem programu Podpora tělový−
chovy a sportu v roce 2019 je pod−
pora k vytvoření dostatečných mož−
ností volnočasových sportovních
34

aktivit dětí a mládeže na území Plzeň−
ského kraje, podpora pravidelné
i ostatní sportovní činnost dětí a mlá−
deže, podpora při pořádání a organi−
zaci sportovních akcí a sportovních
soutěží pro děti a mládež zaměřených
na reprezentaci a propagaci Plzeň−
ského kraje, podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže zaměřených na
sportovní a tělovýchovnou činnost,
podpora propagace sportu a jeho po−
zitivního působení na hodnotovou
orientaci dětí a mládeže, soutěživost,
rozvoj všesportovní zdatnosti dětí,

mládeže a dospělých, podpora tělo−
výchovné a sportovní činnosti dětí
a mládeže s handicapem, vytváření
vhodných podmínek pro sport a záj−
mové aktivity dětí, mládeže a osob
s handicapem včetně podpory čin−
nosti paralympijského týmu.
Cílem programu Podpora vybu−
dování a modernizace sportovišť
v roce 2019 je poskytnout podporu
na vybudování a modernizaci spor−
tovišť, která jsou ve vlastnictví obcí,
škol a školských zařízení nebo spol−
ků působících v oblasti tělovýchovy
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a sportu, a tím přispět k vytvoření
dostatečné nabídky moderních
sportovních a tělovýchovných zaří−
zení v Plzeňském kraji. Podpora za−
hrnuje sportovní zařízení, která mají
charakter obecních sportovišť, vy−
užívaných v dopoledních hodinách
školami a školskými zařízeními, od−
poledne a ve volných dnech spor−
tovními oddíly a sportující veřejnos−
tí, podpořit organizace, které pravi−
delně v průběhu roku zajišťují spor−
tovní činnost dětí a mládeže na úze−
mí Plzeňského kraje.
Plzeňský rozhled 13/2018

Věštba pro Česko na rok 2019
od známého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy
Rok 2019 je numerologicky v čísle
(2+0+1+9) 12 = 1+2 = 3.
To znamená „Mentální energie,
Obratný talent, Tarotová kar ta
„Mág“. V astrologii charakterizuje
tuto kartu Býk, Slunce. Klíčová hes−
la jsou Práce s energií, manipulace,
tvůrčí schopnost, talent, akce.
Tak toto vše můžeme očekávat v ro−
ce 2019 a je na každém, do jaké mí−
ry si podporu numerologie či Tarotu
připustíme, či využijeme ke svému
prospěchu.
Pro Česko mi v runové magii na rok
2019 vyšla karta Fehu – je první ru−
nou a představuje kosmickou, tvoři−
vou energii pohybu a formování.
Symbolizuje zrození ideje na prahu
manifestace hmoty. To můžeme při−
podobnit ke 100. výročí vzniku ČR
a přát nové vládě, aby podle předpo−
kladu tohoto výkladu uspěla. Jsem
přesvědčen, že proto nevyhrály ve
volbách tradiční strany a jsou na
ústupu, jejich úkol skončil a nebyly
schopny nabídnout nic nového.
Runa současně upozorňuje na ne−
bezpečnou stránku praživlů oheň
a voda, které jsou ve své podstatě
téměř nekontrolovatelné. Můžeme
se setkat jak s jejich tvořivou, tak
i ničivou stránkou.
Karta upozorňuje na skutečnost, že
každá věc má dvě stránky, dvě tváře
(levá a pravá!) a je obzvláště zřetel−
né z popisu vlastností léčivé byliny,
která je přiřazena k runě Fehu. Je to
kopřiva. Každý měl jistě tu možnost
se seznámit s jejími „ohnivě“ pálivý−
mi účinky, současně s jejími léčivý−
mi vlastnostmi.
Síla a moc runy je symbolizována
hovězím stádem, které se žene ven
z ohně. Hovězí stádo mělo pro naše
předky vysokou hodnotu. Ztělesňo−
valo plodnost, vyjadřovalo hodnotu
majetku. Bohatství jednotlivce bylo
určováno počtem kusů dobytka.
Fehu je pohyblivou silou ve smyslu
energie, a tak se dostává do přímé
souvislosti s penězi. Jedni je mají,
druzí ne. Bez ohledu na to, jaký je
náš vztah k penězům, vytváří ať
chceme či ne, jeden z nevyhnutel−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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ných předpokladů kvality života.
Kdo znehodnocuje a zpochybňuje
dů le žitost peněz, bude dříve či
po zdě ji konfrontován s důsledky
svých postojů. Hoden se jich
stává ten, kdo s nimi za−
chází pečlivě, s roz−
vahou, nechává je
plynout a nedělá
z nich jediný
obsah či cíl
svého života.
Runová karta
Fehu sděluje,
že pokud bu−
deme pokorní
a nebudeme způ−
sobovat nerovno−
váhu (závist, zloba,
nenávist, závislost,
netolerance, nechovat se
jako stádo, nenechat se ovliv−
ňovat, mít svůj názor, …), můžeme
své plány a předsevzetí nejenom
v roce 2019 naplnit. Runa Fehu nás
bude nejenom podporovat, ale nabá−
dá ke sledování dění okolo nás, ale
i přizpůsobování se novým situacím
a změnám, které mohou a budou na−
stávat. Runa nás povzbuzuje, aby−
chom se nevzdávali a přidali na úsilí
a vytrvalosti, kterých bude třeba
k dosažení našich cílů. Runa sděluje,
že pokud budeme poctiví, věrni
svým zásadám, zdravě tvrdohlaví,
podaří se nám překonat všechny
překážky a problémy, které nás ne−
jenom příští rok čekají. Příští rok bu−
de obzvláště platit, že nic nebude
zadarmo a bez adekvátního úsilí.
Vytrvalost a stálost bude vystavena
zkouškám a kdo bude „zdravě, vel−
koryse a čestně bojovat“, dosáhne
svého cíle a bude mít možnost se
„ukotvit v hmotném těle“.

Ekonomika
V roce 2019 předpokládám stagna−
ci kvůli více negativním vlivům, jako
je politická situace nejenom v Evropě,
ale i vztahy USA – Čína a s tím spo−
jená obchodní „válka“. Přijdou nej−
horší povětrnostní vlivy za uplynulé
období, cca 20 let zpět. Přehřívá se
ekonomika a je jasné, že vzestup
ekonomiky nepůjde udržet vzhle−
dem ke vzrůstajícím platům, nedo−
statku pracovních sil a zvyšujícím
se úrokům u bank. Vzroste inflace,
v roce 2018 byla 2,2 %, v roce
2019 banky předpokládají 2,4 %, já
předpokládám až 2,8%. Stoupající
trend ekonomiky se v létě 2019 za−
staví. Úroková sazba v r. 2018 byla

2,5 %, v r. 2019 by mohla stou −
pnout až na 4 %.
Proto předpokládám nejprve za−
stavení ekonomiky, na začátku
roku 2019, a posléze dojde
k jejímu poklesu. S tím
by mohla souviset
i krize ve staveb−
nictví a nemovi−
tostech. Tento
pokles by mo−
hl trvat až tři
roky.
Na rok 2019
věštím největ−
ší katastrofy
a finanční krizi
podobnou roku
2008. S tím bude
souviset zdravotní
stav mnoha lidí a už nyní
mnoho lidí nezvládá „rychlý
tep doby“ a je jasné, že bude větší
zátěž na psychiku lidí. Proto bude
přibývat lidí duševně nemocných,
s tím bude spojeno mnoho havárií
zaviněných jak lidmi, tak povětrnos−
tními vlivy. Hrozí, že hypotéky nebu−
dou někteří lidé zvládat splácet.
S tím bude spojena větší nabídka ne−
movitostí, které budou prodávat
banky a protože banky dávaly až
100% hypoték na byty, které tuto ce−
nu neměly, budou je muset prodávat
levněji. To proto, že už není možné
vzít hypotéku na 100% ceny nemo−
vitosti a tím ubyde o 30% zájemců.
Ceny nemovitostí byly nadhodnoce−
né a banky budou prodělávat, proto−
že už neprodají nemovitost za půvo−
dní nadhodnocenou cenu + úrok,
který dlužník nesplatí.
Uvedu příklad. Znám člověka, který
koupil dům na vesnici za odhad
banky 2,5 milionu korun. Přišel
o práci, rozvedl se a přestal splácet.
Banka dům začala prodávat v exe−
kuci a první cena byla 3 mil Kč (pů−
vodní cena + úrok), ve čtvrté exe−
kuci dům nikdo nekoupil ani za
1 mil. Kč!.
Podle mé věštby se ceny nemovi−
tostí srovnají na reálné ceny do tří
let. Proto má rada pro zájemce o ne−
movitost zní: Kdo chce pozemek,
kupte co nejdříve, kdo chce byt či
dům, počkejte klidně rok i více.

Index štěstí:
Zabývám se ve svých věštbách
inde xem štěstí, protože to pova −
žuji za důležitý aspekt. ČR byla
v r. 2016 na 27. místě, v roce 2017
na 23. místě a letos je na 21. mís−
tě. Protože očekávám krizi, podob−
nou jako byla v roce 2008, Česko
by se mohlo posunout jen o jedno
místo, a to na 20. místo. Jen pro
zajímavost. Na prvních třech mís−
tech jsou Finsko, Norsko a Dánsko.
Rakousko je na 12. a Německo na
15. místě.
Na závěr jsem vyložit tarotovou
kartu pro Česko na rok 2019.
Vyšla karta č. 6 – Zamilovaný, což
je velice pozitivní karta.
Zamilovaný je symbolem rozhodo−
vání a volby. Na kar tě je patrný
obsah – vztah mladého muže k obě−
ma ženám, které znázorňují „tělo
a duši“ a obecně veškeré protiklady.
Karta upozorňuje na nutnost roz−
hodování a připomíná, že rozhod−
nutí, které máme učinit, budou ze−
jména v tomto (podle mne kritic−
kém) roce 2019 významné a budou
mít větší dopad, než by se mohlo
na první pohled zdát. Současně
obě ženy a muž na kartě znázorňují
trojúhelník. Každý si může sám do−
myslet, co to má znamenat v osob−
ním životě. Rodina má dvě základ−
ny: MUŽ A ŽENA, aby vztah byl do−
brý a byla rovnováha ve vztahu.
Trojúhelník může znázorňovat duši
a duální charakter, život a jeho
protichůdné tendence.
Karta varuje před způsobením
nerovnováhy. Pokud není rovnová−
ha v těle, onemocní, pokud není
rovnováha ve vztahu, rozpadne se,
pokud není rovnováha v nemovi−
tosti, spadne, pokud není rovnová−
ha ve státě, dojde k šarvátkám až
k válce. Kdo způsobí nerovnováhu,
bude „osudem“ potrestán a „osud“
si sám vybere, kdy a na kom způ−
sobenou nerovnováhu „narovná“
a jakým způsobem.

Vše jen to nejlepší VŠEM,
nejenom do roku 2019 přeje
Stanislav Brázda.

Nezaměstnanost:
Na rok 2019 předpokládám neza−
městnanost 1,9 %. Bohužel, vol−
ných míst bude přibývat, a protože
je nebude možné naplnit, budou
firmy stagnovat.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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SK PLZEŇ − zapomenutá fotbalová legenda
Pavel Hochman

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 organiza−
cí, se klub přejmeno−
val nejdříve na ČSD
Plzeň a poté na Lo−
komotivu Plzeň.
Do roku 1963 měl
SK Plzeň, později
Lokomotiva, svůj
stánek na Borech
v Máchově ulici,
potom hrál na hřiš−
tích po celé Plzni
a uprostřed šedesátých let začal
působit na novém stadionu na Slo−
vanech. Po změně společenských
poměrů v roce 1989 fotbalový klub
odešel od svazku TJ Lokomotiva,
osamostatnil se a vrátil k historic−
kému názvu SK Plzeň 1894. Tento

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.
PŘIJMEME stavebně−
montážní dělníky. I nevy−
učené. Tel.: 731410957.
RR 80594
OLMAN SERVICE s. r.o.
hledá UKLÍZEČE/KU do
Nemocnice v Klatovech.
Jedná se o směnný úva−
zek/krátký, dlouhý týden.
V případě zájmu volejte
730186797 nebo posílej−
te životopisy na email:
lada.done@olman.cz.
RR 80885

PRODÁM dubová okna s
izolačním dvojsklem.
Rozměr 880 mm šířka x
1115 mm výška. Tel.:
604237566.
MAJITELI zbrojního prů−
kazu aut. samonab. pistoli
A.T.C., ráže 6,35 Brow−
ning včetně 50 nábojů.
Tel.: 728948421. RR
80881
36
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PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V,
na 1−2 kolečka. Cena
3000
Kč.
Tel.:
775148208
ROZEBRANÝ žulový po−
mník včetně lemů na
dvojhrob. Kontakt na tel.
376321444. RR 60695

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

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do r.
1970 maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obra−
nu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, od−
znaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, od−
znaky vojenských uči−
lišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982.
PM
180085
KOUPÍM palivové dříví po
kalamitní těžbě kůrovce
z oblasti okolo obce
Točník u Klatov. Délka po−
len 1 m a více, odvoz
vlastní. Tel.: 721570159.
RR 80873

nepříliš prozíravý krok vedl pozvol−
na 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 komentovány
jednotlivé
sezony
včetně zajímavostí
z tehdejšího fotba−
lového zákulisí i jed−
nání výboru, vše dopl−
něné velkým množ−
stvím dosud nikde ne−
zveřejněných historic−
kých fotografií. Závě−
rečná část knihy patří
profilům hráčských le−
gend klubu, s některými dosud žijí−
cími hráči udělal autor rozhovory.
Kniha SK Plzeň – zapomenutá
fotbalová legenda je prestižně pro−
vedeným titulem formátu 270 x
210 mm, rozsahu 220 stran, s lami−

l
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KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Ta−
lisman, Philips, Telefun−
ken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sběra−
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838 Email:
antikvs@seznam.cz. PM
180005

novaným potahem, doilustrovaná
několika stovkami historických
fotografií, většinou z rodinných
archivů. 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)

l
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KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. Tel. 732170454,
sběratel. RR 80572
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 VÝ−
KUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vy−
klizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 180034
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, au−
tomobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i čás−
ti), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanys−
try, ešusy, čutory, lopat−
ky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či urče−
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
80192
KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
starého i nepojízdného
Pionýra, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 120
a Škoda 130,Škoda
1000
MB,
Škoda
Octavia, náhradní díly,
celé auto i vrak. Též ná−
hradní 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
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku− AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM
180215
Plzeňský rozhled 13/2018
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KOUPÍM různé před−
měty ze starého kolo−
niálu, restaurace, ob−
chodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd.
O Starém Plzenci –
vše staré: pohlednice,
foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322
PM 180036

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

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemovi−
tosti k prodeji, předání.
Vyklizení, likvidace od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – za−
hrady, papo9@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
KOUPÍM les u louky s pří−
stupovou cestou. Tel.:
602104434. RR 80817

l
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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!!!

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji 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
zálohu předem. Exekuce
či zástavy 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.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může 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

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
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59LETÝ muž, nekuřák,
abstinent 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. Podmínkou:
bydliště v dosahu vlaku,
ochota po seznámení se
přistěhovat, velký zájem
o sex. Nabízím lásku, věr−
nost, oporu, pomoc. Ozvi
se, lásko, nebudeš litovat.
Tel.: +420 705404111.
RR 80379

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 dlouho−
dobému pronájmu. Zaru−
čujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr mů−
žete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po ce−
lou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180060
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
MUŽ středního věku na−
bízí spolubydlení dívce,
ženě v RD v Klatovech,
přechodně i dlouhodobě.
Více informací na tel.:
602614480. RR 80858

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

53 SPORTOVNÍHO typu
hledá ženu do 55 let, kte−
rá nechce být o Vánocích
sama. Zn. : Kde jsi???
Tel.: 607467062. PM
180227
Plzeňský rozhled 13/2018
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VDOVEC hledá štíhlou
ženu mezi 65 a 70 lety,
vzájemné porozumění,
hudba, tanec, příroda,
zvířata, cestování. Zn.:
Společný Silvestr. Tel.:
606794505. RR 80872

KAŽDÝ DEN bude sen,
jen s tím správným par−
tnerem a proto pokud jsi
spolehlivý a sympatický
muž se smyslem pro hu−
mor, vlastním autem
a bydlením, do věku 55 let
a také ti chybí ten správný
protějšek, tak neváhej
a napiš. Na odpověď se
těší 47 letá brunetka
z Plzně. Tel.: 774261040.
PM 180225
PŘÍJEMNÁ blondýna, ID,
pracující, hledá muže fi−
nančně zajištěného oko−
lo 50 let, ne obézního, na
přátelství a více. Tel.:
775270251. Pouze volat
okolo poledne – nikoli
SMS. RR 80874

PC programy účetnict−
ví/mzdy. Levné školení
účto/mzdy/DPH, daňové
evidence/řidičů/EET, ze−
lené nafty/prodeje s EET.
Počítače prodej/opra−
vy/EET. www.SoftAg.cz,
374 623 540 KŘI PM
180224

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180041
STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. 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

ÚČETNICTVÍ
Klášterková,
tel. 721

943 234

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789.
RR 80050
SEKÁNÍ trávy, stříhání
živých plotů, výsadba
a údržba zahrady, káce−
ní. Vše na ŽL. Tel.:
702858393. RR 80635

ZEDNICKÁ PARTA
PROVÁDÍ
rekonstrukce
strojní omítání,
obklady, dlažby,
jádra a veškeré
zednické práce,
tel.: 723136228.
RR 80052
BROUSÍM kotoučové pi−
ly.
Klatovsko.
Tel..
602688602. RR 80877
KLÁŠTERKA – revize
a čištění komínů a kotlů.
Tel.: 604871028. RR
80275

OKAMŽITÉ HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Přijďte: Pražská 41, Pl−
zeň, PO, ST, PÁ 10−16 h,
t.:605760958, www.az−
profin.cz KŘI PM 180216

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043
KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.
PM
180044
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ČIČINA na své vlastní
fotečce zve kocourky
do vyhřátého pelíšku
na radovánky. 8−17 h.
Tel.: 603773286 (SMS
ne). KŘI PM 180223
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod
na
tel.:
773153057. KŘI PM
180076
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Křest knižní novinky

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“

ŘÁDKOVÁ INZERCE
POHLEDNÁ černovláska
Žaneta nabízí erotické
masáže v příjemném
prostředí. Info na tel.
:605429770 KŘI PM
180210
SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero−
tickou relaxaci, příjemné
odreagování, milování,
orálek bez a další erot.
služby ve svém bytečku v
Plzni. Diskrétně! Tel.:
607412325 KŘI PM
180134

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

Autor knihy Josef Pospíšil je zná−
mý muzikant, scénárista, redaktor
a autor oblíbených pořadů v Čes−
kém rozhlase, v České televizi
a v TV ŠLÁGR.
V těchto dnech přichází Josef
Pospíšil po úspěšných knihách Za
vesnickými muzikanty, Nejen za
vesnickými muzikanty a S muzi−
kantskou úctou s novou knihou
Muzikantské ohlédnutí aneb „nic
netrvá věčně“.
V knize například připomíná slávu
české melodické hudby za poslední
dvě uplynulá století, hledá sou−
vislosti např. se Sokolským hnutím,
s érou slavných cirkusů, za kterými
jezdili do světa hlavně Pošumavští muzikanti. Dále představuje celou řadu
současných výborných dechových hudeb se skvělými muzikanty.
Unikátní kapitola je věnována rodině písničkáře Karla Hašlera, kde jsou zachy−
ceny detaily života i jeho dvou synů Karla a Zdenka – „Gina“. Kniha je doplně−
na více jak 200 barevnými a 50 černobílými fotografiemi.
Křest spojený s autogramiádou nové knihy Josefa Pospíšila proběhne ve
čtvrtek 20.12.2018 v Galerii Alšovka, Kolárova 16, Plzeň. K dobré pohodě
a náladě zahrají Plzeňští Pepíci. Jste srdečně zváni autorem knihy.
Knižní novinka je v prodejní síti knihkupectví Kosmas a Knihy Dobrovský.
Koupit si ji můžete i v redakcích Rozhledu v Klatovech, Vídeňská 218
a v Plzni, Havlíčkova 5.
(re)

Uzávěrka řádkové inzerce je 24. ledna 2019
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