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Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,
říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.
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Krajskou hospodářskou komoru už
několik let z pozice ředitelky řídí
Radka Trylčová. Tuto rodačku z Ma−
nětína však znají nejenom podni−
katelé a živnostníci, ale také řada
občanů v obcích a městech, proto−
že již déle než dva roky působí také
v roli radní Plzeňského kraje pro
oblasti životního prostředí a země−
dělství. Mohlo by se zdát, že obě ro−
le v sobě mají určitou protichůd−
nost, protože si mnozí myslí, že ži−
votní prostředí a podnikání mohou
jít občas proti sobě.
w Daří se vám skloubit obojí
dohromady?
Vyznávám rozumná a praktická
řešení. Uměním je najít průnik i ve

Mgr. Radka Trylčová

zdánlivě odlišných věcech. V sou−
časné době konjunktury řada firem
přistupuje s respektem k životnímu
prostředí kolem nás. Manažeři si
začínají uvědomovat, že ohleduplný

přístup začíná být nutností
a navíc může pozvednout fir−
mu i v rámci tzv. společensky
odpovědného rámce. Zákaz−
níci si čím dál více všímají,
zda−li a jak firma třídí odpad,
jak se podílí na tzv. konceptu
být eko. Také si žádají eko−
výrobky nebo produkty, na je−
jichž výrobu bylo použito mé−
ně elektrické energie nebo si
vyžádaly menší energetickou
náročnost. A skutečně také
existuje rozumná politika životního
prostředí, která v sobě neobsahuje
ani ideologické extrémy, ani zavírání
očí před nutností zachovat přírodu
kolem nás v dobrém stavu, aby se

nám dobře žilo a kvalitní příroda zů−
stala i pro generace našich potomků.
w Jak je to s podporou podnikání?
Stát nesmí vymýšlet stále nové
a nové předpisy a zákony, které pod−
nikatelům a živnostníkům kompli −
kují život. Nárůst byrokracie ze
strany státu je pro ně doslova a do
písmene smrtící. Jejich podpora je
důležitá. Nehoruji za obrovské do−
tace, ale určitý způsob podpory
a ocenění si malé a střední, a ze−
jmé na české firmy rozhodně za−
slouží. Pozornost musí být upřena
nejen na živnostníky a podnikatele,
ale na všechny aktivní lidi, protože
klíčem k rozvoji podnikání je hlavně
to, aby stát aktivním lidem „nepře−
kážel.“ Právě v době mého učinko−
vání v krajském vedení se takovéto
kroky podařilo uvést do praxe.
Zaváděn je například systém pod−
pory menších zemědělců, protože
ti jsou k životnímu prostředí šetr−
nější, a navíc jejich farmy jsou sta−
bilnější v době, kdy přijdou určité
hospodářské problémy.

Ámosem Plzeňského kraje 2019 je
Pavel Žižka, učitel 25. základní školy v Plzni
Nejoblíbenějším učitelem v Plzeň−
ském kraji pro letošní rok se stal
Pavel Žižka z 25. základní školy
v Plzni v Chválenické ulici. Titul
Plzeňský Ámos 2019 získal v re−
gionálním kole celostátní ankety,
kam ho přihlásili jeho žáci.
Svou oblíbenou učitelku či učitele
v anketě Zlatý Ámos, která se letos
koná už pošestadvacáté, mohou na−
vrhovat školáci ze základních, střed−
ních a uměleckých škol. Součástí
přihlášky je stručná charakteristika
kandidáta, popis jedné příhody pro−
žité s ním a podpisy 100 osob, které
s návrhem souhlasí. V regionálních
kolech je úkolem žáků a studentů
před porotou představit nominova−
nou paní učitelku nebo pana učitele.
Pavla Žižku si musela trojice žáků
obhájit i před poslanci, protože spo−
lečné regionální kolo několika krajů,
včetně Plzeňského, se uskutečnilo
v Poslanecké snměmovně.
Z regionálních kol postoupí na zá−
kladě hodnocení poroty maximálně
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Pavel Žižka se svými žáky, kteří jej podpořili v Poslanecké
sněmovně.
Foto www.zlatyamos.cz

šestnáct kandidátů do semifinále
a ze semifinále maximálně šest
kandidátů do finále. Vítěz pak získá
titul Zlatý Ámos 29. března ke Dni
učitelů.
Žáci u Plzeňského Ámose Pavla
Žižky oceňovali, že „… Hodiny s na−
ším panem učitelem jsou zábavné
a dokážou zlepšit náladu. Respek−
tuje nás a zachází s námi jako

se sobě rovnými.
Dokáže se do nás
vcítit a vše nám vy−
světlí podrobně. Díky je−
ho modernímu přístupu k vý−
uce se nenudíme.” O svém názoru
dokázali přesvědčit i porotu.
A příhoda, kterou děti prezentova−
ly? „Všichni v naší třídě vědí, že pa−
nu učiteli záleží na tom, aby se nám
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ve škole líbilo. Abychom byli rádi ve
třídě, rozhodl se ji vylepšit. Letos po
letních prázdninách jsme vstoupili
do naší nově vymalované třídy, kde
nás překvapila malba na zdi. Byla
to velká, černá, hororová kočka.
Někdo dokonce poznamenal, že na
něj kočka neustále kouká.
Pan učitel se nám při−
znal, že velká černá
kočka na zdi je je−
ho dílo. Paní ře−
ditelka si do−
konce myslela,
že tvor, vyobra−
zený na zdi, je
mýval. Pan uči−
tel byl v šoku, ale
za svým dílem si
hrdě stál. Náš třídní
nám chtěl udělat radost,
budeme si tedy muset na mývalí
kočku zvyknout.”
Vítězové všech krajských kol po−
stupují do semifinále 6. března.
Finále se pak uskuteční 28. března.
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Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,
říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.
Manažerka
se zkušenostmi
Radka Trylčová v sobě nezapře
manažerské schopnosti, protože
vedle náročné práce v čele hospo−
dářské komory má za sebou i zku−
šenost z vedení větší samostatné
instituce. Od roku 2006 totiž půso−
bila po určitou dobu jako ředitelka
Centra sociálních služeb Harmonie
v Mirošově. I na tomto místě za ní
zůstaly výborné konkrétní výsledky,
když například zde dokázala za−
ložit už tehdy kvalitní Alzheimer
centrum.
Z těchto svých předcházejících
působení Radka Trylčová ví, že
kontrétní řešení něco stojí,
a proto dokázala v čele
kraje prosadit navýšení
prostředků určených na
oblast životního prostředí.
Díky tomu má kraj dosta−
tek financí na řešení kon−
krétních problémů.

Radka Trylčová
vystudovala Pedagogickou fakultu, obor angličtina−historie. Krátce
také vyučovala na Masarykově gymnáziu v Plzni a jazykových
školách. Posléze přešla na krajský úřad, kde pracovala v oddělení
vnějších vztahů. Zde získala první zkušenosti s politickým děním.
Studovala a pracovala v zahraničí. Při vstupu České republiky
do Evroské unie pracovala v Bruselu a pomáhala tam založit
zastoupení Plzeňského kraje. Má šestadvacetiletého syna Jirku, který
studuje medicínu.

V Bruselu bych chtěla, pokud bu−
du zvolená, pokračovat ve způsobu
práce, na který jsem zvyklá z pozi−
ce komory i kraje.

Radka do Evropy
Radce Trylčové se nyní
dostalo zajímavého oceně−
ní, když byla vybrána jako
jedna z předních kandidá−
tek do Evropského parla−
mentu. Vzhledem k tomu,
že ji občanští demokraté
nominovali na páté místo
jejich celostátní kandidát−
ky, bude mít Pošumavský
region velkou šanci, že je−
ho zástupce zasedne v bru−
selském parlamentu.

Radka Trylčová s Václavem Liškou z odboru ŽP při likvidaci
jedné z největších skládek pneumatik v Plzeňském kraji

naše členství v EU,
ale zaměřme se
na konkrétí oblasti,
v nichž Unie občas
dělá chyby a přehání
svou snahu v tom,
co všechno musí re−
gulovat. Z působení
v komoře dobře
Jaké jsou vaše
znám, jak evropská
priority?
byrokrace občas umí
Zásadními jsou pro mne
komplikovat život zej−
Radka Trylčová s ředitelem Tyfloservisu PhDr. Josefem Cerhou
zdravé potraviny. Otázkou při slavnostním předání cvičné kuchyně pro slabozraké v Plzni ména drobným pod−
kvality potravin a produktů
nikatelům a živnostní−
se dlouhodobě zabývám nejen ja−
Naše členství v Unii nemá být kům. Mým ideálem proto zůstává
ko zákazník, ale i z pozice radní. otázkou emocí, ale rozumných ře− Unie, která nebude zbytečnými pře−
Podporuji soutěž Regionální potra− šení, která prospějí České republice šlapy „otravovat“ ani občany, ani
vina a místní výrobce a trhy.
a jejím občanům. Nezpochybňujme podnikatele, živnostníky a firmy.
Plzeňský rozhled 3/2019
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V obraně proti podobným chybám
vidím hlavní roli našich zástupců
v Evropském parlamentu.
Takto popisuje svou představu
o fungování České republiky
v Evropské unii Radka Trylčová,
která už prokázaka svou kvalifikaci
nejenom v oblasti podpory podni−
kání, ale také v otázkách životního
prostředí a zemědělství. A právě
tyto oblasti dnes patří v rámci de−
baty o dalším vývoji Evropské unie
k těm nejdůležitějším. Stačí připo−
menout třeba otázku skleníkových
plynů nebo jaderné energie, aby
bylo jasné, že by nás právě na
tomto poli měli v Bruselu zastupo−
vat lidé s odbornou zkušeností.
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Nové vlaky budou jezdit
na trati Beroun−Klatovy
Nové vlaky vybavené moderními
technologiemi, pohodlnými sedač−
kami, klimatizací a připojením
k wi−fi budou od roku 2021 jezdit
na lince P2 (Klatovy–Plzeň–Be−
roun). Plzeňský kraj v pátek
22. února 2019 podepsal smlouvu
se zástupci Českých drah, které
nové vlaky nakoupí a budou na té−
to trati zajišťovat provoz.
„V Plzeňském kraji jde o historic−
ky první úspěšné nabídkové řízení
vedoucí k uzavření smlouvy na
15 let. Takových úspěšných sou−
těží v republice ještě mnoho ne −
proběhlo. Zároveň jde o první sou−
těž na nová vozidla v elektrické
trakci vůbec. Osobně mám velkou

radost, že se nám daří výrazně
zvyšovat kvalitu nabízených služeb
ve veřejné dopravě. Jsem přesvěd−
čen, že veřejná doprava má do

Miroslav Kupec a Josef Bernard při podpisu smlouvy

budoucna velký potenciál a že nové
cestující získáme právě vyšší kva−
litou služeb, tedy dostatečnou
nabídkou spojů a moderními vozid−

ly,“ říká hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard.
Dodavatel nových vozidel pro tuto
linku vzejde z veřejné zakázky na
dodávku až 50 elektrických jednotek
s kapacitou 160 míst. S výrobcem
bude už brzy uzavřena rámcovou
smlouvu. Mezi prvními to bude prá−
vě 11 jednotek pro Plzeňský kraj.
„Půjde typově o podobné jednot−
ky, které od loňského prosince na−
sazujeme na linku Plzeň–Horaž−
ďovice předměstí,“ a dodává: „Tato
investice zapadá do naší dlouhodo−
bé investiční strategie, v rámci které
bychom chtěli v příštích 5 letech na−
koupit nebo modernizovat vozidla
pro dálkovou i regionální dopravu za
zhruba 40 miliard korun,“ uvedl
předseda představenstva a generál−
ní ředitel ČD Miroslav Kupec

Nadryby opraví služebnu a přívoz
Na částečné krytí nákladů spoje−
ných s opravou služebny a přívozu
poskytne Plzeňský kraj obci Nad−
ryby dotaci ve výši 220 000 korun.
V úseku mezi Dolany a Liblínem
nevede přes řeku žádný most.
Nejbližší se nachází jižně od
Nadryb mezi Dolany a Chrástem.
Přívoz Nadryby je jediný převoz
v Plzeňském kraji, u kterého převáže−
ní obstarává převozník pomocí bidla.
V roce 1965 byl na řece postaven
pontonový most, který však nevy−
hovoval, a proto se v následujícím
4

roce v Nadrybech opět převáželo.
V druhé polovině 90. let 20. století
byl přívoz uzavřen kvůli opravě prá−
mu a výměně nosného lana nad ře−
kou, následovala oprava prámu
a sloupů pro uchycení
hlavního lana, v roce
1998 byl předán do ma−
jetku obce Nadryby.
Převoz byl znovu obno−
ven v červenci následují−
cího roku.
Katastrofální povodeň
v srpnu roku 2002 znač−

ně poničila přívoz. Až v roce 2006
získal Obecní úřad Nadryby na pod−
poru přívozu v dotační soutěži Ob−
čanská volba vyhlášené Plzeňským
Prazdrojem finanční prostředky ve
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Nová vozidla vyjedou v prosinci
2021. Vlaky budou zajíždět až na
území Středočeského kraje. Cestu−
jící na lince P2 budou moci využít
průjezdu vlaku přes hlavní nádraží
až do zastávky Plzeň zastávka
a rychleji se tak dostat do centra
města nebo na spoje MHD. Pro ně−
které může být výhodná možnost
vystoupit z vlaků také v městské
části Plzně Doubravka.
„V každé jednotce je požadován
průvodčí pro zlepšení kontaktu
s cestujícími a vyšší pocit bezpečí
při cestách. Vozidla jsou velko−
prostorová a dobře průhledná, což
také přispívá k většímu pocitu bez−
pečí. Kraj se do budoucna chystá
zavést vlastní integrovaný přestupní
tarif. Proto je smlouva uzavřena v tzv.
režimu „brutto“, kdy rizika spojená
s výší tržeb z jízdného přebírá kraj,“
vysvětluje náměstek pro oblast do−
pravy Pavel Čížek. V prvním roce se
bude jezdit za cenu 219,50 Kč/vlkm.
Jde o cenu bez započítání tržeb
a s novými vozidly bez jakékoli dota−
ce. Ročně nové vlaky dle této smlou−
vy ujedou 985 000 vlkm.
Plzeňský kraj spustil od nového
jízdního řádu v prosinci 2018 provoz
nových vozidel na železniční trati
z Plzně do Horažďovic předměstí
a na Plzeňské lince mezi stanicemi
Pňovany–Blovice. Cestující se zde
mohou svézt vozidly RegioPanter.
Jedná se o částečně nízkopodlažní
dvoučlánkové jednotky s kapacitou
více než 140 míst k sezení. Moderní
design interiéru nabízí pohodlné sve−
zení, cestující mají možnost ve vo−
zidle pracovat na svých počítačích či
jiných zařízeních, vozy jsou totiž vy−
baveny zásuvkami a možností při−
pojení k wi−fi. Nízkopodlažní část
ocení hlavně rodiny s dětmi, senioři,
cestující na vozíku či cyklisté.
výši 175.000,00 Kč, za které nechal
opravit prám. Provoz byl zahájen až
v červenci roku 2009. V současné
době přívoz funguje od dubna do zá−
ří od 8:30 do 18:30 hodin.
Celkové náklady na opravu slu−
žebny a přívozu jsou předpokládány
ve výši 300 000 korun. Stávající
stav služebny je nevyhovující pro
další provoz a financování opravy
není po ekonomické stránce v mož−
nostech obce ani dotačních titulů.
Finanční příspěvek je určen na
částečné pokrytí nákladů na opravu
služebny (rekonstrukce vnitřních
částí, oken, dveří) a přívozu (nové
nájezdy, lana).
Plzeňský rozhled 3/2019

Dotace z EU pomohla i Kašperským Horám
Evropská unie přispěla v uplynu−
lých letech řadě měst na obnovu
jejich náměstí. Jedním z nich byly
i Kašperské Hory, které své ná−
městí revitalizovaly v letech 2009
až 2010. Město na tuto úpravu
centra získalo zhruba jedenáctimi−
lionovou dotaci z EU prostřed−
nictvím Regionálního operačního
programu (ROP) Jihozápad.
„Cílem revitalizace byla kompletní
rekonstrukce hlavního náměstí
v Kašperských Horách, které tvoří
historické jádro města. V rámci pro−
jektu – jedné z největších investic
města v posledních letech, byly pro−
Plzeňský rozhled 3/2019

vedeny úpravy povrchu celé plochy
náměstí – opraveny chodníky, vy−
budována parkovací stání, nově by−
la vyřešena celková dopravní si−
tuace na náměstí a obnovena
stromová zeleň. Současně
proběhla výměna části in−
ženýrských sítí v ploše ná−
městí a rekonstrukce povr−
chů dvou navazujících ulic.
Revitalizace přispěla ke
zvýraznění historické hod−
noty centra města a jeho
přirozené dominanty – ne−
movité kulturní památky
kostela sv. Markéty pochá−

zející z poloviny 14. století,“ uvedla
náměstkyně hejtmana Plzeňského
kraje a členka Výboru Regionální ra−
dy regionu soudržnosti Jihozápad
Marcela Krejsová.
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V rámci stavebních prací byl pro−
veden i archeologický průzkum, kte−
rý přinesl překvapující nález – obje−
vení pokladu v podobě stříbrných
mincí z přelomu 16. a 17. století!
Archeologové uvádí, že jde o druhý
největší mincovní nález v západních
Čechách od roku 1771. „Město
Kašperské Hory tak získalo hned
dvě nová lákadla pro návštěvníky –
opravené městské centrum a obje−
vení vzácného mincovního pokla−
du,“ doplnil Ivo Grüner, náměstek
hejtmana Plzeňského kraje a před−
seda Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad.
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REALITNÍ
PORADNA
Majitelka bytu bydlí v domě
s přítelem a mně pronajala
být s tím, že tu mohu bydlet,
jak dlouho chci. Prý čím dé−
le, tím lépe. Před týdnem mi
zavolala, že chce byt prodat
a hned tu poslala paní z rea−
litky se zájemci. Já jsem si
hned začala hledat nové byd−
lení a měla jsem štěstí, že
jsem našla nové bydlení
a chci se do Vánoc odstěho−
vat, abych mohla Vánoce
slavit už v klidu. Když jsem
volala majitelce bytu, že se
budu stěhovat, tak mi řekla,
že mi pošle výpověď písem−
ně a ta že začne platit od
1.12. V nájemní smlouvě
mám napsanou dvouměsíční
výpovědní lhůtu, a tak prý jí
musím ty dva měsíce ještě
platit nájem na bytě, i když
už tu nebudu bydlet. Jsem
důchodkyně a mám malý dů−
chod. Abych mohla platit
7000 za tento nájem, tak mi
pomáhala sociálka. Teď mu−
sím zaplatit nájem v novém
bytě, kauci ve výši nájmu by−
tu a poplatek realitce, také
ve výši nájmu. Už to je pro
mě moc peněz a musím si
půjčit. Nevím, kolik mě bude
stát stěhování a nemohu si
dovolit platit ještě dva měsí−
ce nájem za byt, ve kterém
už bydlet nebudu. Musím jí
ten nájem ještě platit?
Děkuji za odpověď, Podolská

Festival Finále Plzeň opět oslaví
český film a jeho tvůrce
Finále Plzeň je jediný fil−
mový festival v České re−
publice, v jehož hledáčku je
česká filmová, televizní
a internetová tvorba. Letoš−
ní 32. ročník se bude konat
v západočeské metropoli
od 11. do 16. dubna. Jarní
Plzeň v těchto dnech opět
ožije filmovými novinkami
i několika archivními skvos−

ty, které představí české herce v za−
hraničních snímcích, doprovodným
programem a zajímavými setkáními
s těmi, kteří za vznikem českého
filmu stojí, tedy s tvůrci a herci.
Souboj o hlavní ocenění, Zlatého
ledňáčka, budou svádět audio−

vizuální počiny v 5 soutěžních
kategoriích. Osobitým průvod−
cem celým festivalem se stejně
jako v loňském roce stane sehra−
ný, talentovaný herecký tandem
Jan Cina a Petr Vančura.
Součástí programu Finále
Plzeň 2019 budou kromě sním−
ků uplynulého roku i premiéry
a předpremiéry nebo filmy nato−
čené s českou koprodukcí. Po−
hled na to nejlepší, co se natočilo
u našich sousedů, nabídne sekce
ZOOM, nebude chybět ani plat−
forma pro filmové profesionály
a studenty filmových škol INDUS−
TRY DAYS. Nově na festivalu dosta−
nou prostor mladé herecké hvězdy,
které budou moci divákům předsta−
vit filmy, které je v uplynulém roce
nejvíce zasáhly.

Hlavním festivalovým cent−
rem bude tradičně Měšťan−
ská beseda s promítacími
sály i příjemnou odpočin−
kovou zónou a kavárnou.
Festivalové dění zaplní
i prostory DEPO2015, Anděl
Music Bar, Café Regner či
sady před Měšťanskou bese−
dou. Festival od roku 2016
pořádá společnost Film
Servis Plzeň s.r.o. a jeho
ředitelkou je Eva Veruňková
Košařová, programovým ředitelem
pak Peter Badač.
„Pro řadu lidí je dnes čím dál tím
důležitější podporovat české suro−
viny a výrobce, my podporujeme
české filmy. Snažíme se divákům
během jednoho týdne za příznivou
cenu nabídnout co nejvíce zajíma−
vých projektů, které za poslední do−
bu vznikly a stojí za povšimnutí.
V tom zůstává naše role poradce
a prostředníka, jak toho zhlédnout
co nejvíce. Často se stává, že někte−
ré snímky proběhnou kiny tak rych−
le, že na ně diváci ani nestihnou za−
reagovat, nebo se jedná o televizní
či internetové seriály, které se na
velká plátna vůbec nedostanou.
U nás si to mohou vynahradit,“
vysvětluje ředitelka festivalu Eva
Veruňková Košařová.

Dobrý den, trochu se ve Vašem
dotazu ztrácím. Píšete, že paní
chce byt prodat, a proto Vám
dá výpověď s tím, že jí budete
platit nájem po dobu výpovědní
lhůty. Taková výpověď by však
byla neplatná, protože postrádá
zákonný výpovědní důvod.
Smlouvu na dobu určitou je
možné před uplynutím doby
jednostranně vypovědět pouze
ze zákonem stanovených dů−
vodů. Konkrétně toto stanovuje
§ 2288 občanského zákona
v platném znění.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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759 000 Kč

599 000 Kč
Chata 2+kk/B (40 m2), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou chatu. Chata je dřevěná
s omítnutím, je dispozičně řešena jako 2+kk s bal−
konem a zádveřím. Chata je částečně podsklepena.
Objekt se nachází cca 50 m od vody – nehrozí zapla−
vení. IS: elektřina 220/380 V, topení: lokální tuhá pa−
liva, WC, studna cca 150m od chaty.

& 734 319 302

C

2 299 000 Kč

Stavební pozemek (459 m2),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek o výměře
459 m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup k pozemku
je po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré v komuni−
kaci u pozemku. Pro připojení k inženýrským sítím nutno
zaplatit poplatek 160.000,− Kč ve prospěch zřizovatele
inženýrských sítí.
& 734 319 302

C

2 299 000 Kč

G

1 499 000 Kč

Nabízíme k prodeji rodinný dům , avšak naposledy využíván
jako kamenodílna. Na dům plynule navazuje velmi prostor−
ná dílna, resp. stodola se samostatným vchodem. Dům byl
postaven v roce 1920 a v roce 1999 proběhla dobová re−
konstrukce. IS. Obecní vodovod + dvě vlastní studny, obe−
cní kanalizace, plynovod, el. 230/400 V (v celém objektu
v mědi), topení: lokální plynové – WAW.

Nabízíme k prodeji byt 2+1 o podlahové ploše 53,45 m2,
který je v osobním vlastnictví a po kompletní rekonstrukci
z roku 2013 (nové rozvod vody, odpadu, elektřiny). Byt se
nachází se ve zvýšeném přízemí domu, který také prošel
kompletní revitalizací. K bytu náleží sklepní koje v su−
terénu domu o velikosti 1,4 m2. Fond oprav 1.207,- Kč.
Velmi nízké náklady na bydlení. & 734 319 301

& 734 319 301

C

2 499 000 Kč

2+1 (55 m2), ul. Koterovská, Plzeň−Slovany

3+1 (71 m2), ul. Skrétova, Plzeň – město

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt. Byt je v osob−
ním vlastnictví a nachází se v 4. patře (posledním)
cihlového domu bez výtahu. Byt je po kompletní re−
konstrukci (podlahy, elektřina v mědi, nový kotel).
K bytu náleží sklep. V roce 2026 bude v domě vybu−
dován výtah. Fond oprav 1.632,− Kč.
& 734 319 302
Vřele doporučujeme!

Nabízíme k prodeji pěkný byt. Byt se nachází v 1.
patře a prošel rekonstrukcí v roce 2012 – podlahy,
rozvody, kuchyně. Bytový dům také prošel celkovou
revitalizací – nová plastová okna, střecha, zateplení,
fasáda, výtah. V blízkosti zastávky MHD tramvaj č. 2.
K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Fond
oprav 1.423,− Kč.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové
ploše 71 m2. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
v 1. patře cihlového domu. Byt je po částečné rekons−
trukci (nová okna, nové toprní waw, podlaha v obýva−
cím pokoji a kuchyňská linka včetně spotřebičů. K bytu
náleží prostorná sklepní koje v suterénu domu – nyní
v plánu rekonstrukce suterénu. Fond oprav 2.021,−Kč.
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800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

2 299 000 Kč

2+1 (53 m2), ul. Vojanova, Plzeň – město

2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň

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

C

RD 3+kk (2745 m ), Lom u Tachova, okr. Tachov

2

& 734 319 301

C

Nabízíme byt 3+1 s balkonem o výměře 62 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 6. (posledním)
patře panelového domu, který prošel kompletní revita−
lizací. Byt je po velmi zdařilé rekonstrukci bytového
jádra, dále nové omítky v pokojích. K bytu náleží
sklepní koje. Fond oprav 1.559,− Kč. V okolí veškerá
občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

2 999 000 Kč

3+1/B (63 m2), Plzeň, Smrková ul.

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Nejteplejší termální minerální

pramen ve střední Evropě
Od ropy k léčivému pramenu
Venkovské lázně Bad Birnbach jsou
v jihovýchodní části Dolního Bavorska
nedaleko od českých hranic. „V 30. le−
tech minulého století tento region
patřil k nejchudším v Bavorsku,“ říká
ředitel Správy lázní Viktor Gröll a po−
kračuje. „Naděje na prosperitu regio−
nu svitla ve chvíli, kdy se zde začala
hledat ropa. Když v roce 1939 z vrtu
o hloubce 1 618 metrů místo očeká−
vané ropy vytryskl horký termální pra−
men, nezavládlo zrovna velké nad−
šení. V té době ještě nikdo netušil, že

„Nic tak neposílí jako plavání a gym−
nastika v naší léčivé termální birn−
bašské vodě. Je plná minerálů a z te−
rapeutického hlediska velmi prospívá
svalům a kloubům,“ vysvětluje ma−
nažérka lázní Josefine Kohlmeier.
termální minerální voda bude pro ten−
to region velkým štěstím. Zlomovým
obdobím v budování lázní byla 70. léta
minulého století. Díky velkým investi−
cím začal tento region prosperovat.
Všichni jsme také věřili, že jednou
padne i železná opona a začnou
k nám jezdit i hosté z České republiky.
To se stalo a česká klientela je pro
naše lázně velmi významná. Proto

naše webové stránky jsou také v češ−
tině,“ s neskrývanou radostí sděluje
Viktor Gröll.

Zdraví na prvním místě

sodný, bikarbonát a chlorid. Blaho−
dárně působí především na deformují−
cí onemocnění kloubů, chronické zá−
nětlivé revmatické onemocnění, chro−
nické degenerativní páteřní poruchy
a revmatismus. Cvičení v termální
vodě má velmi příznivý vliv na oběho−
vý systém a pohybové ústrojí. Účinky

Lázeňský komplex Rottal Terme vy−
užívá léčivý pramen o teplotě 70 °C,
který napájí celkem 31 venkovských
i vnitřních termálních
bazénů o různých te−
plotách od 26 °C do
40 °C. V bazénech se
denně mění voda.
„Lázně v Bad Birn−
bachu Rottal Terme
tvoří dva samostatné
komplexy a to Terapie−
bad s léčivým zaměře−
ním a Vitarium s atrak−
cemi, jako je například
plavání v proudu, sau−
nový svět nebo se po−
noříte do slané laguny.
Navštěvovat můžete
oba komplexy,“ vysvět−
luje manažérka lázní
Koordinátorka česko – bavorské spolupráce Simona
Josefine Kohlmeier.
„Máme zde kanál s ter− Fink a vedoucí regionálního rozvoje Waldemar Her−
fellner seznamují české novináře s možnostmi, které
mální vodou v délce
nabízejí lázně Bad Birnbach všem, kteří je navštíví.
105 metrů a v Evropě
je jediným svého druhu. Na milovníky léčivé vody jsou vědecky prokázané.
saunování čeká nádherný saunový Není bez zajímavosti, že mezi pěti lá−
svět jak s finskými, tak i parními sau− zeňskými komplexy Dolního Bavorska
nami. Léčivá voda obsahuje fluorid byly podle vědecké studie termální
lázně v Bad Birnbachu vyhodno−
ceny jako nejlepší pro zbavení
se stresu,“ připomíná Josefine
Kohlmeier.

Minibus bez řidiče

S minibusem s umělou inteligencí jezdíte
bezplatně.

V Bad Birnbachu jezdí první
německý minibus bez řidiče.
Spojuje centrum Bad Birnbachu
s lázeňským komplexem Rottal
Therme a s místním vlakovým
nádražím. Minibus přepravuje
až 6 osob a je přístupný pro vo−
zíčkáře i cestující s kočárky.
Cesta, kterou chcete jet, je pře−
sně naprogramována a „nauče−
Solná laguna.
Její slanost je 12%.
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„Milí hosté z České republiky, užijte
si naše léčivé prameny. Jste u nás
srdečně vítáni,“ zve k návštěvě
Bad Birnbachu ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.
ná“ z autobusů. „V Německu je to
první pilotní projekt a bavorské lázeň−
ské městečko Bad Birnbach se uká−
zalo jako ideální místo pro testování.
Minibus jezdí rychlostí 15 km/hod., je
vybaven řadou senzorů, GPS a sledo−
vací zařízení zajišťuje bezpečnost
cestujících i ostatních účastníků sil−
ničního provozu. Během krátké doby
si získal mezi lázeňskými hosty vel−
kou oblibu. Nicméně nebylo jednodu−
ché prosadit toto vozidlo s umělou in−
teligencí do provozu, protože na to
nejsou u nás žádné zákony. Trvalo
nám to 2,5 roku, než jsme získali
všechna povolení, ale povedlo se,“
říká vedoucí regionálního rozvoje
Waldemar Herfellner.

Pohlazení od přírody
„Návštěvu malebných venkovských
lázní Bad Birnbach všem vřele dopo−
ručuji. Je zde spousta přírodních krás
kolem řeky Rott, hustá síť stezek pro
nordic walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Pro milovníky golfu je
k dispozici místní golfový areál s jed−
ním 18jamkovým a jedním 9jamko−
vým hřištěm. Venkovské lázně Bad
Birnbach jsou skvělým místem pro
odpočinek a v termální vodě se vaše
tělo i duše doplní novou energií. Svůj
pobyt můžete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů nebo ve čtyř−
hvězdičkovém hotelu. Venkovské láz−
ně mají jedno z nejlepších hodnocení
od hostů mj. pro svoji neobyčejnou
polohu, atmosféru, jedinečnou péči
a pohostinnost,“ sděluje koordiná−
torka česko – bavorské spolupráce
Simona Fink.
Jana Mertová
Součástí kanálu s termální
vodou je i jeskyně s hudbou.
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Mráz a vzduchová tepelná èerpadla
Vzduchové tepelné èer−
padlo je takové, které zís−
kává energii ze vzduchu.
Díky této získané energii
mùže foukat teplý vzduch
pøímo do vytápìného pro−
storu, nebo dodává teplo
do radiátorù èi podlahové−
ho topení. Metoda dodá−
vání tepla do radiátorù èi
podlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje kotle
plynové i kotle na pevná paliva.
Zastavme se u této varianty získá−
vání energie, abychom si vysvìtlili
systém fungování vzduchového
èerpadla a jeho výhody. Málokdo si
umí pøedstavit, že i pøi extrémních
mrazech −20 OC tepelné èerpadlo to−
pí, a proto stále ještì pøežívají kla−
sické zpùsoby vytápìní.
Princip vzduchového te−
pelného èerpadla je velmi
jednoduchý, bezpeèný a spo−
lehlivý. Teplonosná látka (tzv.
chladivo) odebírá teplo ze
vzduchu i pøi vysokém mrazu.
Chladivo má schopnost vy−
paøovat se i pøi velmi nízkých
teplotách. Díky procesu vypa−
øování se odebírá okolnímu
prostøedí teplo.

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují
vodou z otopného
systému a kondenzu−
jí. Tímto se teplo zís−
kané při vypařování
předá do otopného
systému. Bìhem kon−
denzace chladiva se
teplo uvolòuje a ve
výmìníku tepelného
èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vody
v otopném systému.
Podobný princip založený na vý−
paru a kondenzaci platí i pro zemní
tepelná èerpadla (energii získáváme
z vrtù èi zemního kolektoru), nebo
pro systém voda – voda (využíváme
energii ve vodì). Pøesto, že se zdá
využití vody jako nej−
vhodnìjší zdroj ener−
gie, je z více dùvodù
možno použít tuto
technologii jen zøídka.
Blíže rádi vysvìtlíme.
Ujišujeme vás, že
tepelné èerpadlo sys−
tému vzduch – voda
pracuje i pøi velkých
mrazech. Samozøej−
mì efektivita rùzných

tepelných èerpadel
a rozsah, do jaké zá−
porné teploty pracují,
jsou rozdílné. Rádi
vám doporučíme
značku a model, kte−
rý nejlépe odpovídá
vašim podmínkám
a vašim požadavkům
na vytápění, ohřev
teplé vody nebo ba−
zénu. Nemusíte se
obávat ani hlučnosti
kvalitních tepelných
čerpadel. Navíc, pokud je zapotřebí
zařízení s extremně tichým provo−
zem, máme k dispozici novou řadu
od společnosti Viessmann, která je
vhodná pro hustou zástavbu, řadové
domy a další místa, kde tepelné čer−
padlo není vůbec slyšet.
Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do
zemního primárního okruhu tepel−
ného èerpadla (což mùže být vrt
nebo zemní kolektor), doporuèu−
jeme vám vynikající tepelná èer−
padla znaèky NIBE. Toto øešení je
více využíváno v horských, klima−
ticky drsnìjších podmínkách než
v místech s mírnìjším klimatem.

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì−
hání kolem stávajícího kotle. Vy−
zkoušejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!
VYUŽIJTE POSLEDNÍ KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

V Nemocnici Svatá Anna využívají
rehabilitační systém Levitas
Pacienti Nemocnice Svatá Anna
mohou od února už naplno využívat
nový rehabilitační systém Levitas,
na jehož pořízení přispěla široká
veřejnost. Nemocnice koupila zaří−
zení v závěru loňského roku a po−
stupně se na něm zapracovala vět−
šina fyzioterapeutů. Přístroj je
vhodný pro většinu z hospitalizova−
ných pacientů. Díky němu bude je−
jich rehabilitace efektivnější.
Systém Levitas vyšel nemocnici
na necelých 150 tisíc korun. Částku
nemocnice získala s pomocí dárců,
mimo jiné i díky vydání unikátního
nástěnného kalendáře s fotografiemi
bývalých
starších
pacientů.
„Kalendář byl vytištěn v limitovaném
množství. Poskytli jsem ho všem,
kteří přispěli darem právě na poříze−
ní přístroje. Ještě jednou tímto dár−
cům děkuji,“ říká ředitelka nemocni−
ce Dagmar Špédlová.
Nové zařízení je určeno pacien−
tům se sníženou pohyblivostí na−
příklad při potížích ortopedických,
Plzeňský rozhled 3/2019

revmatologických i neurologických.
„V podstatě kombinuje dva typy
podobných cvičebních zařízení – ry−
ze závěsné a klecové. Abychom
je nemuseli mít obě, zvolili jsme
právě tento systém,“ vysvětluje ná−

městkyně pro ošetřovatelskou péči
Miroslava Kordíková.
Levitas umožňuje provádět cviče−
ní v odlehčení, s odporem, při zavě−
šení celkovém nebo i částečném

a to vsedě i ve stoje. Díky tomu lze
stupňovat náročnost cviků a přitom
eliminovat tlak v kloubech nebo i zá−
dech a tím ulevit cvičícímu od
bolesti i při náročnějším cvičení.
„Dostane se i do poloh, v nichž by

byl jinak limitován bolestí. Tím se
cvičení stává efektivnější a výsledky
rehabilitace se dostavují dříve nebo
jsou lepší,“ doplňuje Miroslava
Kordíková.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nemocnice Svatá Anna doléčuje
zdravotní potíže ze všech oborů
medicíny zejména léčebnou těles−
nou výchovou. Zařízení zároveň
poskytuje individuální ošetřova−
telskou péči a popřípadě i sociální
služby. Pomáhá hlavně lidem, kte−
rým zranění či nemoc způsobily
snížení pohyblivosti. Učí je buď s
trvalým hendikepem, nebo po
operaci či léčbě se opět samo−
statně pohybovat a vrátit se pokud
možno k plnohodnotnému životu a
být soběstačný. Pacienty nejsou
jen obyvatelé Plánska a okresu
Tachov, ale odbornou péči zde
hledají i lidé z přilehlých částí
Karlovarského kraje a také z Do−
mažlicka a Plzeňska.
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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.

Rákosníček by mohl
podpořit další hřiště
V plzeňském centrálním obvodu by
mohlo vzniknout další Rákosníč−
kovo hřiště od společnosti Lidl.
Dětská hřiště se symbolem po−
hádkového Rákosníčka nabízí dě−
tem k aktivnímu hraní velkou prolé−
začku, pískoviště, šikmou horole−
zeckou stěnu, lanovou překážku,
nechybí ani kolotoč a různé druhy
houpaček. Klidovou zónu doplňuje
domeček a oplocené hřiště, které
poskytuje dostatek laviček a zpev−
něnou plochu pro kočárky. Rákos−
níčkovo hřiště je určeno zejména
dětem předškolního věku a napo−
máhá plnohodnotnému trávení je−
jich volného času.
V roce 2019 bylo v Čechách a na
Moravě zrealizováno deset Rákos−
níčkových hřišť. Kde konkrétně bu−
dou zrealizována další Rákosníč−
kova hřiště, o tom rozhodnou svým

hlasováním zákazníci společnosti
Lidl a ostatní široká veřejnost. Vy−
brány budou prodejny Lidl s nejvyš−
ším počtem hlasů a v blízkosti těch−
to prodejen budou vybudována
Rákosníčkova hřiště.
„Jedno z prvních Rákosníčkových
hřišť v České republice bylo otevře−
no také v plzeňském centrálním ob−
vodu, a to na podzim roku 2012 ve
Skvrňanech, Vejprnická ulice,“ in−
formuje David Procházka, starosta
plzeňského centrálního obvodu.
Rákosníčkova hřiště se staví na
pozemku, který patří městu nebo
městské části, kde se nachází vítěz−
ná prodejna a nesmí pod ním probí−
hat žádné inženýrské sítě. Dalším
místem pro vybudování Rákosníč−
kova hřiště, které je vytipované, je
hřiště v Přeštické ulici nedaleko
doudlevecké prodejny Lidl.

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.

Město přispěje hasičům,
policistům i záchranářům

2. Dálková forma studia:

Celkem osmi miliony korun pod−
poří město Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje, Krajské
ředitelství policie Plzeňského kraje
a Zdravotnickou záchrannou služ−
bu Plzeňského kraje. Hasičům při−
dá 6,5 milionu korun na
pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky,
policistům milion korun
na nákup služebního
automobilu a záchraná−
řům přispěje půl milio−
nem korun na pořízení
nové sanitky.
Tento záměr odsouhla−
sili radní města Plzně, ná−
vrh musí schválit ještě zastupitelé.
„V současné době mají hasiči 12
let využívanou cisternu, která je již
značně opotřebovaná a v mnoha
parametrech zcela nesplňuje poža−
davky kladené na prvovýjezdovou
techniku tohoto typu. Nová cister−
nová stříkačka, která ji nahradí, po−
může zvýšit úroveň poskytované
pomoci při zásazích u mimořádných
událostí, havarijních situací nebo ži−
velných pohrom na území města
Plzně,“ uvedl radní pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký.

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:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Půl milionu korun pro záchranáře
je určen na nákup sanitky, doplněné
zvláštním zvukovým výstražným
znamením, s pohonem všech kol
a s možností jízdy po nezpevněném
terénu včetně asistenčního systému

pro jízdu z kopce. Vozidlo bude mož−
né modifikovat i pro převoz novo−
rozeneckého inkubátoru. Pořízením
tohoto vozidla se zlepší vybavení
a akceschopnost záchranářů při ře−
šení mimořádných událostí, jako
jsou například velké dopravní neho−
dy, chemické havárie a další neštěs−
tí. Město poskytnutím milionu korun
umožní policistům nakoupení auto−
mobilní techniky, která přispěje k lep−
ší vybavenosti a akceschopnosti po−
řádkových sil Městského ředitelství
Policie Plzeň České republiky.
Plzeňský rozhled 3/2019

Zlato stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů se ve Zlaté Bance vyplatí.

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těchto
drahých kovů. Mnoho z nás většinou
ani netuší, jaké poklady máme doma.
Ať už se jedná o staré, poškozené či
polámané šperky, staré mince,
zlaté zubní korunky, stříbrné
příbory či z módy vyšlé šperky.
Podle světových komoditních
zpráv tlačí cenu vzhůru jednak
obavy ohledně vývoje světové
ekonomiky, a v neposlední řadě
i případné dopady z tzv. Brexitu.
Výkup drahých kovů je v sou−
časné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuální
cena na Londýnské burze se

pohybuje okolo 31 000,− Kč za unci.
V souladu s vývojem české koruny
cena zlata od začátku roku 2019 opět
mírně stoupla. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit
na velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Banky, kte−
rý podle svých slov stále registruje
vysoký počet zákazníků.
Paní Novotná se rozhodla navštívit
Zlatou Banku v Plzni a informovat se
o výkupních cenách. „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
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Banka, která nabízí vysoké ceny za
výkup. A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem přes 12 ti−
síc korun, za které si něco hezkého
koupím“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Speciální videobronchoskop
Kratší pracovní
úvazek
je výjimkou
Od roku 2010 vzrostl celkový
počet pracujících v postavení
zaměstnanců o 308 tisíc
osob. Tento nárůst se výraz−
něji projevil u žen (o 175 tisíc)
než u mužů (o 133 tisíc).
Počty podnikatelek jsou vý−
razně nižší než počty podni−
katelů. Od roku 2010 ale za−
znamenaly podnikatelky ná−
růst o 43 tisíc osob, kdežto
muži podnikatelé vykázali ve
stejném období pokles. Počty
vysokoškolsky vzdělaných
podnikatelek se ve sledova−
ném období zvýšily o 29 tisíc
žen, počty vysokoškolsky
vzdělaných podnikatelů o 25
tisíc mužů. Podíl vysokoškol−
sky vzdělaných žen byl ve
skupině podnikatelek vyšší
než u zaměstnankyň, mezi
muži oproti tomu není rozdíl
výrazný.
Podíl kratších úvazků v ČR
patří dlouhodobě k nejnižším
v celé Evropské unii a pohy−
buje se kolem 7 %. V soused−
ním Rakousku a Německu
takto pracuje necelých 30 %
zaměstnaných. Kratší úvazky
jsou především doménou
žen, a to i u nás. „Z přibližně
380 tisíc kratších úvazků při−
padlo na ženy více než 70 %.
Dominance žen ve využívání
kratších úvazků je patrná
hlavně mezi 30. a 44. rokem
života a souvisí s péčí o děti.
Rozdíly v počtu kratších úvaz−
ků se u obou pohlaví vyrovná−
vají až v seniorském věku,“
říká Marek Řezanka z odděle−
ní pracovních sil, migrace
a rovných příležitostí ČSÚ.
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pro nejmenší pacienty
Endoskopické vybavení Dětské kli−
niky FN Plzeň bylo rozšířeno o no−
vý ultratenký videobronchoskop,
který slouží k vyšetření nejmen−
ších dětí, kojenců a batolat. Podle
MUDr. Marcely Kreslové, lékařky
Dětské kliniky, má v dětské pneu−
mologii nezastupitelné místo, pou−
žívá se jako terapeutický i diag−
nostický nástroj. Jedná se o vyšet−
ření horních i dolních dýchacích
cest pomocí optického přístroje –
flexibilního videobronchoskopu,

v dětském věku se většinou prová−
dí v celkové anestezii.
Tento přístroj, s vnějším průmě−
rem tubusu 2,8 mm a s průměrem
pracovního kanálu 1,2 mm, využí−
vají především u dětí s opakovaný−
mi plicními záněty či u pacientů
s chronickým plicním onemocně−

ním s bronchiektáziemi – s cystic−
kou fibrózou nebo se syndromem
nepohyblivých řasinek (zdravé po−
hyblivé řasinky brání útokům bakte−
riálních infekcí). Jeho velkou před−
ností je schopnost dokumentovat
nález formou videozáz−
namu, který je zvlášť dů−
ležitý při bronchoskopic−
kém vyšetření nejmen−
ších dětí.
Bronchoskopické vy−
šetření slouží k průkazu

poruch dynamiky i stability dýcha−
cích cest, bronchiální hyperreakti−
vity, k vyloučení anatomických mal−
formací horních dýchacích cest či
bronchiálního stromu. Léčebně
i diagnosticky je prováděna např.
bronchoalveolární laváž – výkon, při
kterém je prováděn výplach určité

oblasti plic, s cílem získat zpět teku−
tinu k dalšímu možnému vyšetření.
Bronchoskopické odsátí sekretu po−
mocí videobronchoskopu z dolních
dýchacích cest je i nedílnou sou−
částí péče o děti s respirační proble−

matikou na umělé plicní ventilaci.
Flexibilní bronchoskopie se v sou−
časné době používá i jako terapeu−
tický výkon při podezření na cizí tě−
leso v dýchacích cestách.
Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D. dodává: „Finance
ve výši 701 tisíc korun na nákup
videobronchoskopu Olympus XP
190 věnovala v loňském roce firma
Kings casino, které velmi děkujeme.
Tento přístroj umožnil dětské pneu−
mologii rozšířit věkové spektrum vy−
šetřovaných dětských pacientů
a významným způsobem napomáhá
diagnostice a léčbě nejmenších pa−
cientů.“ FN Plzeň je jediným praco−
vištěm, které zajišťuje endoskopické
vyšetření dýchacích cest u dětí v zá−
padních Čechách, ročně provede
přibližně 30 výkonů u malých pa−
cientů s respirační problematikou.

Vojtěch Němec prodloužil smlouvu na západě Čech
Kádr indiánů se rýsuje pro další
sezónu do stále konkrétnějších
obrysů. Již dříve bylo avizováno,
že na západě Čech zůstávají
rovněž Petr Straka, Michal Morav−
čík, Jan Eberle, Petr Kodýtek,
Lukáš Kaňák, Matyáš Kantner
a Jakub Pour.
Dalším, kdo i příští sezónu ode−
hraje v indiánském dresu, je Vojtěch
Němec. Třiatřicetiletý pravák s ho−
kejem začínal v rodné České Lípě,
ale už v dorosteneckém věku se
dostal nadaný útočník do týmu
Liberce. Extraligu okusil ale až v dre−

su pražské Slavie a poté přišel pře−
sun do Komety Brno, kde naplno
prokázal svůj talent. Nejen, že na ji−
hu Moravy získal titul, dvě stříbra
i bronz, ale stal se i důležitým prv−
kem, když pravidelně sbíral více jak
čtyřicet bodů za sezónu. V té před−
poslední ale již druhý titul se spolu−
hráči neslavil, v průběhu ročníku
totiž přišel jeho přesun do Mladé
Boleslavi.
Sezónu 2018/19 již hráč, který
aktuálně útočí na pozici nejlepšího
střelce soutěže a na TOP 10 bodo−
vání extraligy, odstartoval v dresu
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indiánů. V něm chyběl pouze v jed−
nom utkání a zapsal 19 branek a 11
asistencí. Produktivnější je pouze
kapitán Milan Gulaš. Dalších osm
bodů (4+4) pak přidal Němec
v Lize mistrů.
„Jsme moc rádi, že Vojta plní
očekávání, která jsme měli před se−
zónou, kdy k nám přišel. Je platným
členem našeho týmu a produktivním
hráčem. Doufáme, že mu to vydrží
i pro následující ročník,“ kvituje
prodloužení smlouvy s šikovným
útočníkem sportovní manažer HC
Škoda Plzeň Tomáš Vlasák.
Plzeňský rozhled 3/2019

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.
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Střípky
z Plzně
Za peníze opraví
svá sportovní
zařízení
Celkem pět základních škol zři−
zovaných městem Plzní opraví
svá sportoviště. Rada města
Plzně odsouhlasila na tyto pro−
jekty, jež se týkají opravy a údrž−
by sportovišť, pět milionů korun.
Například 1. základní škola Plzeň
získá celkem 600 tisíc korun.
Z toho 420 tisíc korun použije na
penetraci povrchu a obnovu laj−
nování hřišť s umělým povr−
chem. 80 tisíc korun využije na
regeneraci umělého trávníku
s doplněním granulátu a drobné
opravy povrchu a 100 tisíc korun
na čtyři kusy mobilních fotbalo−
vých branek se zabezpečením
proti pádu.
Finanční podporu ve výši
1,8 milionu korun obdrží 14. zá−
kladní škola Plzeň na opravu
povrchu v tělocvičně, který je
v současné době viditelně po−
škozený s velkými rýhami a vad−
nými místy. Opětovné broušení
by ztenčilo výšku palubek nato−
lik, že by docházelo k jejich prů−
hybu. Oprava této tělocvičny
probíhala v únoru 2014. Tělo−
cvična je velmi využívaná, denně
až do 21 hodin, sportuje se v ní
i o víkendech.
Za 800 tisíc korun vymění po−
vrch 21. základní škola Plzeň ví−
ceúčelového hřiště a 150 tisíc
korun použije na čištění povrchu
a výměnu sítí. Menší víceúčelové
hřiště s umělým povrchem bylo
vybudováno v roce 2002 a po−
vrch v některých místech je vidi−
telně zničený, při odkrytí povr−
chu bude nutno též zhodnotit po−
dloží. Velké víceúčelové hřiště je
nutné čistit každý rok, aby nedo−
šlo k poškození povrchu.
Běžecké dráhy a plochy pro
skok vysoký opraví 22. základ−
ní škola Plzeň za získaných
1,25 milionu korun. Od vzniku
v roce 2004 nebyla regenerace
provedena. Měla by být prová−
děna každých sedm let. Viditelně
je na mnoha místech setřena
vrchní vrstva (tartan) a prosvítá
spodní vrstva.
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Škoda Transportation podporuje
Městskou charitu Plzeň
Škoda Transportation letos opět fi−
nančně podpořila Městskou chari−
tu Plzeň a věnovala Domovu svaté
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
a Domovu pro seniory svatého Jiří
celkovou částku 130 tisíc korun.
„Jsme hrdí na to, že můžeme
podpořit tak kvalitní a potřebné pro−
jekty, jako je pomoc maminkám
a jejich dětem, které se ocitly v nou−
zi. Domov sv. Zdislavy jim poskytu−
je bezpečné útočiště a jeho zkušení
pracovníci pomáhají najít řešení
obtížné životní situace,“ řekl Michal
Kučera, ředitel pro Strategii a mar−
keting skupiny Škoda Transpor −
tation, a připomněl, že další pro−
středky poputují na podporu plzeň−
ského Domova pro seniory svatého
Jiří. Městská charita Plzeň využívá
poskytnuté finanční prostředky na
zajištění provozu, vybavení a obno−
vu zařízení obou zařízení.
„Městská charita Plzeň musí při
vícezdrojovém systému financování
sociálních služeb zajistit část fi−
nančních zdrojů svými silami. Proto
Škodě Transportation děkujeme
za dlouholetou finanční výpomoc
Domovu pro matky s dětmi v tísni

sv. Zdislavy a Domovu pro seniory
sv. Jiří,“ sdělil Pavel Janouškovec,
ředitel Městské charity Plzeň.
Škoda Transportation vedle více
jak desetileté finanční podpory
Městské charity Plzeň přispívá

veřejnost – Škodaland a Škoda
Spor t Park. Od podzimu 2015 je
Škoda Transpor tation navíc ini −
ciátorem projektu Škoda FIT, jehož
cílem je podpořit vědomí, že zdra−
vá výživa, pohyb a péče o zdraví by
se měla stát samozřejmou sou −
částí života. Každoročním vrcho−
lem progra mu je Škoda FIT půl −

Šek s finančním darem převzal od škodováckého ředitele Michala Kučery
ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

v západočeské metropoli také na
další veřejné, především sportovní
aktivity. Firma například sponzoruje
dva spor tovní areály pro nejširší

maraton Plzeň určený široké ve −
řejnosti, který se již zařadil mezi
největ ší spor tovní akce v západ−
ních Čechách.

Noví strážníci převzali své odznaky a povinnosti
Náročné zkoušce, kterou novopečení
strážníci skládali na počátku týdne před
komisí složenou ze zástupců Minis−
terstva vnitra, předcházel neméně ná−

ročný kurs. Během něj museli zvlád−
nout jak fyzickou průpravu pro výkon
služby, tak i znalost zákonů týkajících se
jejich práce. Nezbytnou součástí kursu

byla i střelecká příprava. Noví strážníci
by měli společně s ostatními velkou
měrou přispět k zajištění větší bezpeč−
nosti občanů a veřejného pořádku.

Tři muži a jedna žena byli slavnostně přivítáni v řadách Městské policie Plzeň. Z rukou zástupce vedení městské policie
Marka Šilhana převzali osvědčení pro výkon služby strážníka.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 3/2019

Letos vzniknou další trasy pro cyklisty i pěší
Město Plzeň vybuduje další úsek
sportovně rekreační trasy v údolí
řeky Radbuzy, a to část Litice 2.
Je určená pro pěší i cyklisty a je
součástí systému Greenways,
tedy sportovně rekreačních tras
v údolí plzeňských řek. Další nová
cesta pro pěší i cyklisty vznikne
opravou polní cesty, která vede
od mostu přes řeku Mži v Rad −
čicích do Křimic k sokolovně
v Plzeňské ulici.
„Město systematicky buduje pro−
jekt Greenways, který přináší oby−
vatelům Plzně možnosti pro každo−
denní relaxaci a současně pod−
poruje bezpečné způsoby dopravy
do zaměstnání, do škol i za zába−

vou, okolním obcím pak nabízí alter−
nativní způsoby dopravy do metro−
pole,“ uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa.
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Úsek trasy Litice 2 je dlouhý
535 metrů. „Náklady na projekt činí
přibližně 28 milionů korun. Nejvíce
finančních prostředků je vyčleněno

na stavbu ocelové lávky přes řeku
Radbuzu. Stavět se začne v únoru,
stezka by měla být dokončena v říj−
nu,“ řekl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Michal Vozobule.
Další novou cestou, kterou budou
mít po opravách pěší i cyklisté k dis−
pozici, je úsek polní komunikace me−
zi Radčicemi a Křimicemi. Je dlouhý
750 metrů. Poprvé v Plzni bude po−
staven jako takzvaná kolejová polní
cesta, tedy složená ze dvou pásů
speciálních malých betonových
panelů se zámkem. Cesta výrazně
zkrátí vzdálenost mezi Radčicemi

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a Křimicemi, navíc jde o cestu zcela
mimo frekventované komunikace.
Směrem do Křimic bude možné
pokračovat z opravené polní cesty
Plzeňskou ulicí nebo polní cestou
na pravém břehu Mže a dorazit
až k Zámecké ulici, k takzvanému
Ostrůvku. Na druhé straně v Rad−
čicích na opravenou cestu navazuje
trasa do Malesic nebo na Sylván, do
centra města nebo do Předních
Skvrňan, kde vede nivou řeky něko−
lik polních cest. Náklady činí zhruba
pět milionů korun, cesta by měla být
opravena v březnu.
Nová část Plzeň – Mže, konkrétně
úsek kolem zoo, má délku 750 met−
rů. Začátek stezky je v blízkosti
hlavního vstupu do zoo v ulici Pod
Vinicemi a dál pokračuje ve směru
k Radčicím. Stavba stála přibližně
9,1 milionu korun. Cílem bylo zkva−
litnit propojení městských obvodů
a sídel ležících na západ od Plzně
s městským obvodem Plzeň 1
a centrem města. Další vybudova−
nou stezkou je 750 metrů dlouhý
úsek Hradiště – Radobyčice, kde
byla stavebně nahrazena nezpevně−
ná polní cesta od lávky přes řeku
Úhlavu v Hradišti a navázala zde na
již hotovou část. Náklady na stavbu
tohoto úseku si vyžádaly zhruba
5,9 miliony korun. Cílem bylo zlepšit
napojení okrajové části městského
obvodu Plzeň 3 i obcí jižně od Plzně
s centrem města.
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Dopravní výuka v mateřinkách
Vysokoškolaček
je více,
berou ale méně!
Podíl vysokoškolsky vzděla−
ných osob se v Česku výrazně
mění v závislosti na věku a po−
hlaví. Mezi mladými ženami je
přes 40 % vysokoškolaček,
o téměř 13 % více než mezi
mladými muži. Největší platové
rozdíly podle pohlaví jsou mezi
vyučenými a vysokoškoláky.
Počet vysokoškolsky vzděla−
ných žen je ve věkové skupině
25–34 let absolutně výrazně vyš−
ší (276 tisíc) než počet stejně
starých vysokoškolsky vzděla−
ných mužů (198 tisíc). „V roce
2017 podíl vysokoškolsky vzdě−
laných žen ve věku 25 až 34 let
činil 40,3 %, ale ve stejné věkové
skupině mužů to bylo pouze
27,4 %,“ upozorňuje Marek Ro−
jíček, předseda Českého statis−
tického úřadu. V seniorském vě−
ku nad 65 let je tomu naopak.
Vysokoškolsky vzdělaných mužů
zde bylo 16,6 %, což je o 8,5
procentního bodu více než u stej−
ně starých žen.
Přestože mezi roky 2010
a 2017 došlo k nárůstu průměr−
ných mezd u žen i mužů ve
všech vzdělanostních katego−
riích, rozdíly mezi pohlavími
jsou stále výrazné. Takzvaný
Gender Pay Gap, tedy relativní
rozdíl mediánu mzdy mužů
a žen, vztažený k mediánu mzdy
mužů, byl v roce 2017 největší
mezi vyučenými a vysokoškolá−
ky. Celkově pak činil přes 4,5 ti−
síce korun v neprospěch žen.

Rokycanská
nemocnice získá
nová lůžka
Celkem 100 nových polohova−
telných lůžek nakoupí Roky−
canská nemocnice. Od Plzeň−
ského kraje obdrží na nákup
částku ‘4 miliony korun’, za kte−
ré pořídí polohovatelná lůžka
(součástí je také příslušenství –
hrazda, hrazdička a infuzní sto−
jan) včetně pasivních antideku−
bitních matrací a nočních stolků
s jídelní deskou. Nákupem lůžek
by se tak obměnily 2/3 celkové−
ho lůžkového fondu nemocnice.
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Dopravní výchova patří mezi nej−
důležitější oblasti v bezpečnosti
silničního provozu u dětí. Proto pl−
zeňský centrální obvod ve spolu−
práci s Městskou policií, Policií
České republiky, Autoklubem
a BESIPem, stejně jako v předcho−
zích letech, pořádá pro předškolá−
ky z mateřských škol na svém úze−
mí dopravní výuku.
„Na základě zkušeností z minu−
lých let a také velkého úspěchu této
akce jsme se rozhodli pokračovat
v dopravní výuce pro předškoláky
ve všech obvodních mateřských
školách. Výuka se skládá z teoretic−
ké části, poté následuje praktická
část, kdy děti zúročí nabyté znalosti
na dopravním hřišti a provozu“,
informuje Petr Baloun, I. místostaro−
sta MO Plzeň 3.
V letošním roce bude akce, stejně
jako v letech minulých, ukončena
velkým finále dopravní výuky na
dětském hřišti, ve kterém si děti
ověří poznatky získané touto vý−
ukou. Pokud dítě řádně splní zadané
úkoly a bude je mít zapsány ve své
kartě, dostane na závěr, kromě malé
pozornosti, i vlastní „dětský řidi−

čák“. Vše bude probíhat na 33. ZŠ
ve Skvrňanech 21., 23. A 28. května
a dále pak 4. A 6. června vždy od
devíti hodin dopoledne za asistence
Městské policie Plzeň, Policie České
republiky, Autoklubu Plzeň a plzeň−
ského BESIPu. Programu by se mě−
lo zúčastnit na 450 dětí.
„Záleží nám na bezpečnosti na−
šich dětí, a proto podporujeme
akti vity, které vedou ke zvýšení
jejich bezpečnosti na ulicích. Je to
jedna z našich priorit. Touto akcí

také chceme dětem ukázat, že poli−
cista a strážník není jejich nepřítel,
jak někdy slýchávají, ale především
pomocník a kamarád. Chtěl bych
tímto poděkovat partnerům z řad
Městské policie, PČR, Autoklubu
a BESIPu za jejich spolupráci,“
doplnil David Procházka, starosta
plzeňského centrálního obvodu,
který spolu s místostarostou obvo−
du navštívili výuku ve 49. MŠ
v Puškinově ulici a osobně si ji vy−
zkoušeli.

Kraj je proti zavedení cut−off score
v přijímacím řízení na střední školy
Aktuálně diskutovaným tématem
ve středním školství je zavedení
tzv. cut−off score (hranice úspěš−
nosti) v přijímacím řízení na střed−
ní školy. Plzeňský kraj se jasně vy−
mezil proti tomuto opatření. Je
toho názoru, že zavedení cut−off
score nezlepší úroveň vzdělávání
ani neovlivní výsledky maturitních
zkoušek.
Plzeňský kraj má vyvážený po−
měr maturitních a učebních oborů.
V kraji se daří udržovat zájem
o učňovské obory, na které nastu−
puje každoročně 38 % žáků 9. tříd,
a to je na republikové úrovni velmi
vysoké procento. Zájem je zejména
o technické obory, které kraj dlou−
hodobě a intenzivně podporuje.
Stanovení cut−off score pak omezu−
je volbu těchto uchazečů.
„Zavedení cut−off score rozhodně
situaci ve středním školství ne−
zlepší, naopak ztratíme a demoti−
vujeme žáky některých oborů. Za
Plzeňský kraj jednoznačně odmítá−

me tvrzení, že bychom na naše
střední školy přijímali studenty, kteří
na maturitní studium nemají dosta−
tečnou kvalitu. To potvrzuje procen−
to těch, kteří maturitní zkoušku ne−
složí, a to je pouze 5 procent z cel−
kového počtu studentů,“ uvedl hejt−
man Josef Bernard.
Jednotná přijímací zkouška je le−
gislativně ukotvena pouze 2 roky.
V roce 2015 a 2016 proběhlo pilotní
ověřování a takto přijatí žáci jsou
nyní ve 4. ročníku střední školy.
Neexistuje studie, zda zavedení jed−
notné přijímací zkoušky mělo, nebo
nemělo vliv na výsledky maturitní
zkoušky.

Do škol přicházejí
silné ročníky
V letošním přijímacím řízení je
v krajských školách připraveno
téměř 6500 míst na středních ško−
lách a učilištích, přičemž žáků, kteří
vychází z 9. ročníku, je 4230. Přijí−
mací zkoušky se konají v dubnu.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Gymnázia a průmyslové školy
zavedení hranice úspěšnosti
neovlivní
Stanovení cut−off score (ve výši
30 bodů) neovlivní v Plzeňském kraji
žádným způsobem přijímání uchaze−
čů na gymnázia ani na střední prů−
myslové školy. Kde se ale stanovení
bodové hranice úspěšnosti projeví, je
nástavbové studium, dále pak dojde
k omezení přístupu uchazečům na
zemědělské obory a obory se sociál−
ním zaměřením. Současně uchaze−
či, kteří nesplní hranici cut−off score,
nemusí mít vždy předpoklady ke stu−
diu učňovských oborů.
„V případě těchto uchazečů na ze−
mědělské a sociální obory hrozí riziko,
že tito studenti, pokud nepřekročí sta−
novenou hranici k přijetí na střední ško−
lu, nepůjdou dále studovat a zůstanou
se základním vzděláním, nebo budou
tlačeni vybrat si učební obor, který není
jejich cílem a nehodlají se mu po skon−
čení studia věnovat,“ uvedla náměstky−
ně hejtmana Ivana Bartošová.
Plzeňský rozhled 3/2019

Myslivci zvou na koncert
Honební společenstvo Litohlavy
– Klabava ve spolupráci s trubači
lovecké a myslivecké hudby si
co nejsrdečněji dovolují pozvat
na další ročník ve−
černího loveckého
vytrubování. To se
uskuteční v sobotu
15. června od 17.00 hodin na ky−
nologickém cvičišti v Klabavě,
zhruba 6 kilometrů od Rokycan.
Jedná se o volné pokračování tra−
dičních mysliveckých koncertů
pořádaných z důvodu propagace
myslivosti a ochrany přírody.

Smyslem zajímavé akce je před−
stavení myslivecké činnosti z po−
hledu kultury v obcích. Součástí
večera bude i doprovodný pro−
gram, občerstve−
ní, ale i pozdější
přátelské poseze−
ní u ohně. Máte−li
zájem o tuto myslivecko – kulturní
akci a příjemné posezení u ohně,
přijďte se podívat i se svými přá−
teli. A zcela jistě nemusí jít nutně
jen o myslivce.
Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Přijďte pomoci uklízet
okolí Klabavské nádrže
Český svaz ochránců přírody
v Rokycanech, Český rybářský
svaz, z. s., místní organizace Ro−
kycany, Povodí Vltavy, s. p. a řada
nadšených dobrovolníků budou
v sobotu 30. března uklízet okolí
Klabavské nádrže.
Stane se tak v rámci kampaně
„Ukliďme svět – ukliďme Česko“, je−
jíž cílem není jen úklid přírody, ale
i výchova veřejnosti k okolnímu pro−
středí. Obliba této kampaně rok od
roku vzrůstá a je chvályhodné, že
podobných uklízecích akcí přibývá.
Klabavská nádrž nedaleko Roky−
can je známou zastávkou celé řady
opeřenců při jarních a podzimních
tazích. Máte−li štěstí, setkáte se zde
s kormorány, volavkami, orlovci či
jinými zajímavými druhy, orla moř−
ského nevyjímaje. Vodní plocha je
však také rájem rybářů. Jdete−li
okolo, jistě na některého vyznavače
Petrova cechu narazíte, jak tiše sle−
duje, až mu nějaká ryba zabere.

Klabavská nádrž je však silně zne−
čištěna různými odpadky z plastů či
dalšími naplaveninami. Proto vznikl
nápad zorganizovat úklid okolí
Klabavské nádrže, do kterého se
může zapojit každý.
Sraz zájemců je v 9.00 hodin před
sídlem rokycanských ochránců pří−
rody ve Švermově ulici 748/II v Ro−
kycanech. Odtud se dopravíme ke
Klabavské nádrži vlastními auty. Zde
bude probíhat úklid, který završí
společný táborák a zhodnocení
akce. S návratem je počítáno odpo−
ledne, ale není vyloučeno, že skon−
číme dříve. Doporučujeme se tedy
vhodně obléci, vybavit se pevnější
obuví a především nezapomenout
na rukavice. Organizátoři zajistí pyt−
le na odpad, jeho odvoz k likvidaci,
občerstvení a drobné upomínkové
předměty. Případné dotazy rádi zod−
povíme na tel. 603239922.
Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Dotaz čtenáře OH:
Jsem zaměstnán u menší společ−
nosti, nepřišla mi na účet výplata
za poslední měsíc a v práci jsem
se doslechl, že majitel naší firmy
zmizel. Stejně jako já je na tom
přibližně deset mých kolegů, bojí−
me se, že už mzdu neuvidíme
a nevíme, co dělat.

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
pokud je fungování Vašeho za−
městnavatele závislé na majiteli
společnosti, stejně tak vyplácení
mezd, a vypadá to, že tento stav
není jen přechodný, máte možnost
u zaměstnavatele okamžitě zrušit
pracovní poměr, pokud Vám nevy−
platil mzdu do 15 dnů po uplynutí
období splatnosti. Tím zamezíte
narůstání dluhu a máte možnost si
najít jiné zaměstnání nebo čerpat
podporu v nezaměstnanosti a evi−
dovat se v evidenci uchazečů o za−
městnání na úřadu práce.
Dlužnou mzdu lze vymáhat
soudní cestou, kdy soud přizná
Váš nárok rozsudkem, a pokud za−
městnavatel ani tak dluh nezaplatí,
můžete se obrátit s vymáháním na
exekutora. Upřímně je ale tento
postup poměrně zdlouhavý a než
přijde první platba od exekutora,
může uplynout i rok.
Pro případy, kdy je zaměstnava−
tel v platební neschopnosti, nabízí
řešení zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při pla−
tební neschopnosti zaměstnava−
tele a o změně některých zákonů.

Zaměstnavatel je v platební ne−
schopnosti, jestliže neuspokojil
splatné mzdové nároky zaměs−
tnanců, a to dnem následujícím po
dni, kdy na něho bylo vyhlášeno
moratorium před zahájením insol−
venčního řízení nebo po dni, kdy
byl na něho podán insolvenční ná−
vrh u příslušného soudu v České
republice, případně u příslušného
orgánu v jiném členském státě
Evropské unie. Pokud na zaměst−
navatele dosud nebyl podán insol−
venční návrh jiným z věřitelů nebo
zaměstnavatelem samotným, mají
takovou možnost přímo zaměst−
nanci. U zaměstnaneckého insol−
venčního návrhu se nepožaduje
úhrada zálohy na náklady insol−
venčního řízení, hradí se „jen“ soud−
ní poplatek ve výši 2.000,− Kč.
Když je zaměstnavatel v plateb−
ní neschopnosti, mohou se za−
městnanci obrátit na krajskou po−
bočku úřadu práce (místně pří−
slušný podle sídla zaměstnavate−
le) s žádostí, aby jim vyplatil
mzdové nároky, jedná se o mzdu
(plat), její náhrady a odstupné,
které zaměstnanci náležejí z pra−
covního poměru, nebo odměna,
popřípadě její náhrada, která za−
městnanci náleží podle dohody
o provedení práce za podmínek
stanovených zvláštním právním
předpisem nebo dohody o pra−
covní činnosti. Úřadu práce se do−
loží potřebné doklady prokazující
nárok zaměstnance, zejména pra−
covní smlouva, dohoda o pracích
konaných mimo pracovní poměr,
výplatní páska, docházka, atp.
Mzdové nároky může zaměstna−
nec uplatnit nejvýše v rozsahu od−
povídajícím splatným mzdovým
nárokům za 3 kalendářní měsíce,
další mzdové nároky lze uspokojit
ze strany úřadu práce až po 12
měsících.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Plzeňský rozhled 3/2019
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Dobrovolní hasiči
zdarma na MHD
Město Plzeň i v letošním roce
poskytne benefit pro členy jed−
notek svého Sboru dobrovolných
hasičů, a to příspěvek na jejich
dopravu v městské hromadné
dopravě.
Radní města Plzně schválili, že
na tento účel uvolní půl milionu
korun. Zajištění benefitů a zlep−
šení podmínek dobrovolných ha−
sičů je součástí dlouhodobé sna−
hy města, které tím chce zvýšit
prestiž a povědomí o této veřejné
službě i zatraktivnit činnost v je−
jich jednotkách.
„Není to jen koníček, dobro−
volní hasiči naplňují poslání po−
máhat a zachraňovat ve volném
čase, bez nároku na odměnu.
Toto si uvědomujeme, a proto
jim chceme poskytovat lepší
podmínky. Benefit v MHD se
osvědčil, proto s ním počítáme
i letos,“ uvedl radní pro oblast
bezpečnosti Martin Zrzavecký.
Finanční dar na dopravu ve výši
dva tisíce korun ročně bude po−
skytnut každému členovi jednotky
Sboru dobrovolných hasičů zřizo−
vané statutárním městem Plzeň
(jeho městskými obvody), který
má uzavřenou dohodu o členství
v jednotce sboru dobrovolných
hasičů s jejím zřizovatelem a kte−
rý v uplynulém kalendářním roce
splnil předepsaný rozsah odborné
přípravy podle Řádu výkonu služ−
by v jednotkách HZS, SDH obcí
a SDH podniků (v platném znění)
a má platnou lékařskou prohlídku.
Město Plzeň se snaží doplňo−
vat stavy jednotek Sboru dobro−
volných hasičů, před časem
spustilo i kampaň nazvanou
Staň se dobrovolným hasičem.
Důvodem bylo to, že dobrovolní
hasiči postupně stárnou, při−
čemž nových členů nepřibývá
tolik, kolik je třeba. Projekt proto
primárně cílil na mladé lidi.
Radnice i městské obvody se
snaží zvyšovat atraktivitu člen−
ství u dobrovolných hasičů, po−
stupně jim vylepšují zázemí,
techniku a vybavení jednotek.
V Plzni působí 16 jednotek dobro−
volných hasičů, mají kolem 250
členů. Jednotky sboru dobrovol−
ných hasičů jsou jednou ze zá−
kladních složek integrovaného zá−
chranného systému, jejich exis−
tence je zakotvena v zákoně, obec
má povinnost je zřídit.
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Hledá se Bílá paní! Víte, kde
skončil obraz ze slavného filmu?
Kdo by neznal kultovní komedii
Bílá paní od režiséra Zdeňka Pod−
skalského s úžasnou Irenou Kačír−
kovou v hlavní roli? Herecký kon−
cert díky skvělému obsazení celé
plejády herců nelze zapomenout.
Ústředním nástrojem příběhu je
obraz “Bílé paní komonické”, která
poté, když někdo vyluští heslo na
obraze, z něj sestoupí a páchá
dobro. Třeba jako ve filmu, kde po−
staví vodovod nebo vydlážďí chod−
ník před školou…
Slavný snímek vznikl v roce 1965
a krátce na to byl 20 let v trezoru.
Nyní jej každý rok televize jednou či
dvakrát reprízují. Kam ale zmizel
obraz, respektive 3 obrazy z natáče−
ní? Je to velká záhada! NIKDO totiž
o budoucnosti nemá ponětí!
A tak jak majitelka zámku Blatná,
baronka Jana Germenis – Hildprant,
tak ani blatenské muzuem, i autor
nápadu unikátního projektu, který je
v realizaci, René Kekely začali po
unikátní filmové rekvizitě pátrat.

Baronka
Jana Germenis Hildprantová,
majitelka zámku Blatná

s Bílou paní jsou,” prozradila majite−
la zámku Blatná.
O osudu Bílé paní nemají ponětí
ani v městském muzeu, kde loni dě−
lali vzpomínkovou výstavu k filmu.
Poznatky, kam rekvizita po natáčení
zmizela, nemá ani syn režiséra, také
filmař Zdeněk Podskalský
ml.. „Táta si některé re−
kvizity ze svých filmů po−
nechával, ale z Bílé paní
nevím, že by něco měl.
Je to záhada…“
O obrazu neví ani dce−
ra herečky Ireny Kačír−
kové Kristina Novotná.
„Vůbec nevím, kde to
skončilo. A je to velká
škoda! Pár fotek z natá−
čení, které jsem jako ma−
lá holka s maminkou
v Blatné prožila, mám, ale
oobrazu nevím,” podot−
kla. Ponětí o něm nemá
ani filmový architek, který
se nasnímku podílel.
A proč se stále hovoří
o třech obrazech a nikoli
o jednom, když ve filmu
divák vidí jeden jediný?
Vysvětlení je jednodu−
Obraz z filmu Bílá paní – verze
ché.
„Pro potřeby filmařů
s Čestmírem Řandou v obraze
musely být tři. Jeden ori−
„U nás na zámku obraz není. ginální, kde je samotná Irena Kačír−
V době, kdy Bílá paní vznikala, my ková, tedy Bílá paní Komonická. Pak
jsme tu už jako rodina nebyli. byl druhý, kde je i s Čestmírem
Komunisti nás vyhnali, ale zámek Řandou, který se na chvíli, než ji
zůstal vesměs zachován a stát jej Vlastimil Brodský, coby kastelán
spravoval a opravoval. Samotnou přesvědčil, aby ho pustila zpět na
by mě ale zajímalo, kde ty obrazy svět, dostal do “onoho světa”.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

A pak třetí obraz, kdy je tam Bílá
paní s pověstným hasákem, který si
po “pořízení vodovodu staré Blaž−
kové”, dala za pas a zapomněla
sundat. Nešlo však o malovaná plát−
na, ale o fotografickou koláž, která
vypadala jako malba. A všechny ty
části se fotily zvlášť. Divné je, že ani
v barrandovském fundusu, kde mají
i speciální sbírku památečných re−
kvizit z filmů a seriálů, nemají o ob−
razu (obrazech) ponětí. Je to zvlášt−
ní, protože třeba obraz z filmu
Cisářův pekař se zachoval, stejně
jako obraz z komedie Ať žijí ducho−
vé, který má kuchař pan Sapík ve
své restauraci díky Karlu Vágnerovi,
kterému ho daroval “rytíř Brtník
z Brtníku” Jiří Sovák. Ten si jej po
natáčení odkoupil. Mohlo se tedy
stát, že si alespoň jeden z téch obra−
zů z Bílé paní také někdo koupil,
a my bychom teď rádi věděli kdo

Herečka Irena Kačírková –
představitelka Bílé paní

a mohli jsme s ním jednat,” prozra−
dil René Kekely, stejně jako baronka
Jana Germenis Hildprand.
V plánu je totiž, že by se obraz po
padesáti letech vrátil zpět na Blat−
nou, kde by jej mohli návštěvníci
obdivovat, či že by zde vznikla spe−
ciální expozice věnovaná jak filmu
Bílá paní, tak i dalším, které se zde
točily, jako Šileně smutná princezna,
nebo třeba Křištálek – meč. (pru)

VÝZVA:
Pokud by tedy někdo věděl,
kde by pověstný obraz (obrazy)
mohl být, ať se ozve na e−mail:

info@zamek−blatna.cz
(info@castle−blatna.com)
Litovat zcela jistě nebude!
Plzeňský rozhled 3/2019

Odstartoval 16. ročník soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje
Od dnešního dne je možné při−
hlásit stavební díla do soutěže
o titul Stavba roku Plzeňského
kraje 2018. Byl totiž zahájen už
16. ročník této veřejné soutěže.
Vyhlásili ho za Plzeňský kraj
hejtman Josef Bernard, za město
Plzeň primátor Martin Baxa a za
Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda
Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek
do soutěže je 29. března 2019.

Plzeňský rozhled 3/2019

základě internetového hlasování.
Vítězné stavby budou vyhlášeny
a ceny předány na slavnostním ga−
lavečeru 12. června 2019 v Měš−
ťanské besedě v Plzni.
„I my máme svá želízka v ohni.
Městu Plzeň se vloni podařilo
zrealizovat hned několik staveb
a projektů, které je podle mého
názoru možné do soutěže přihlásit.

... pokračování na straně 20
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O titul Stavba roku Plzeňského
kraje 2018 se mohou ucházet sta−
vební díla, která byla zkolaudovaná
nebo uvedená do provozu v loň−
ském roce na území Plzeňského
kraje. Přihlásit je mohou investoři,
projektanti, zhotovitelé nebo vlastní−
ci. Soutěží se v sedmi kategoriích –
novostavby, rekonstrukce, stavby
pro bydlení, stavby dopravní a inže−
nýrské, průmyslové, sportovní a vol−
nočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat
sedmičlenná odborná porota, která
letos má i zahraničního zástupce.
Česko−vlámský architekt a urbanista
Jiří Klokočka, kterého do poroty
delegovala Krajská hospodářská
komora v Plzeňském kraji, po emi−
graci působí jako samostatný auto−
rizovaný architekt v Belgii, kde za−
stával také pozici urbanisty měst
a obcí a spoluzakládal magisterský
obor urbanismu.

V každé soutěžní kategorii vybere
odborná porota nominace na titul
Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
Nominované stavby budou zveřej−
něny 9. května a budou se ucházet
také o Cenu poroty, Cenu hejtmana
Plzeňského kraje nebo Cenu primá−
tora města Plzně, ceny spoluvy−
hlašovatelů soutěže a také o Cenu
veřejnosti, která bude zvolena na

Je to například nový autobusový
terminál vystavěný hned vedle vla−
kového nádraží, originální novo−
stavba tréninkové sportovní haly
v městském areálu na Slovanech,
za pozornost stojí ale třeba i ob−
nova Lobezského parku. Osobně
bych za výjimečnou označil pří−
stavbu jídelny k základní škole
v Plzni−Újezdě, minimalisticky po−
jatý dřevěný dvoupodlažní hranol.
Těch projektů je samozřejmě mno−
hem více,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Baxa.

Na snímku zleva: Marcela Krejsová, Martin Baxa, Ota Rubner a Stephan Kronmüller

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Odstartoval 16. ročník soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje
... dokončení ze strany 19

„Letošní ročník soutěže je pro nás
prestižní záležitostí a o to význam−
nější, že jeho odborným garantem
se stala nově vzniklá Krajská hospo−
dářská komora v Plzeňském kraji,
která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor

v Plzeňském kraji,“ vysvětlil její
předseda Ota Rubner. „Je samozřej−
mostí, že jsme vyzvali své členy,
investory, stavební firmy a architek−
tonické ateliéry k přihlášení svých
realizovaných staveb.“
Novým partnerem soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje je společnost

Nový autobusový terminál v Plzni je také adeptem
na stavbu Plzeňského kraje

Lobezsky park doznal značné změny
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EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která
působí na západě Čech už přes 20 let.
„Po celou tuto dobu jsme mohli sle−
dovat velké úsilí Plzeňského kraje
a města Plzně o zvelebení regionu.
Nyní vidíme, že tyto snahy skutečně

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

přinesly ovoce,“ řekl Stephan Kron−
müller, zakladatel a jednatel firmy.
„Je nám ctí tento projekt podpořit.“
Podmínky soutěže a další infor−
mace jsou k dispozici na

www.stavbarokupk.cz.

Plzeňský rozhled 3/2019
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O zavřeném Pekle
město rozhodne
v květnu
Plzeň zřídí pracovní skupinu, kte−
rá se bude zabývat budoucností
svého památkově chráněného
kulturního domu Peklo. Ten mu−
sel být loni uzavřen, protože po−
drobný průzkum stavu krovů
a zdiva nad velkým sálem ukázal
masivní napadení dřevokaznou
houbou. Město má nyní tři mož−
nosti, co s Peklem dál, rozhod−
nout by se mělo nejpozději
v květnu. V úvahu přichází pro−
dej, oprava v režii města nebo
také nabídnutí objektu v konces−
ním řízení do dlouhodobého pro−
nájmu, kdy objekt by opravil
sám nájemce.
„Co se týká oprav, jsou při−
praveny dvě varianty. První tak−
zvaná minimální, která zahrnuje
opravu velkého sálu a přilehlých
prostor včetně zázemí pro účin−
kující. Zde je odhad investičních
nákladů zhruba 210 milionů ko−
run bez DPH. Druhá varianta tak−
zvaná maximální zahrnuje kom−
pletní rekonstrukci objektu, zde
je odhad nákladů 420 milionů
korun bez DPH,“ přiblížil radní
pro oblast ekonomickou, byto−
vou a nakládání s majetkem
David Šlouf.
V případě, že by objekt, v němž
se konaly maturitní plesy, koncer−
ty i divadelní představení, chtělo
město opravit samo za své pení−
ze, muselo by si vzít úvěr. V úva−
hu připadá úvěr z Evropské inve−
stiční banky, u níž má město ote−
vřený úvěrový rámec ve výši
650 milionů korun, peníze z něj
dosud nečerpalo.
O budoucnosti Pekla rozhod−
nou zřejmě již v květnu zastu−
pitelé města. Předtím pro ně bu−
de na návrh radního Davida
Šloufa připraven seminář, kte−
rého se zúčastní architekt, zá−
stupci jednotlivých odborů ma−
gistrátu i další subjekty, poté bu−
de ustavena napříč politickými
stranami pracovní skupina, jež
se bude problémem zabývat.
Do května by měla navrhnout
řešení a to předložit zastupite−
lům. S návrhem na uspořádání
semináře i vznik pracovní skupi−
ny souhlasili zástupci koalice
i opoziční zastupitelé.
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Energetický štítek budov
jako „průkaz totožnosti“
Naše rozhodnutí pořídit si nový
dům často naráží na celou řadu
administrativních úkonů, povolení
a nařízení. V posledních letech
k nim přibyl i tzv. energetický štítek.
O jeho potřebě energetického štít−
ku u různých budov se všeobecně
ví už nějaký rok. K čemu slouží
a o čem vlastně vypovídá, na to se
ptáme jednatele společnosti KORES−
TA group s.r.o. pana Martina Nováka.
Výsledkem průkazu energetické
náročnosti budovy jsou především
předpokládané spotřeby energie pro
vytápění, větrání, ohřev teplé vody
a osvětlení. PENB neřeší spotřebu
energie na vaření, praní ani pro−
voz ostatní techniky (televize, PC
a pod). Do zadání je potřeba uvést
plochy a součinitele prostupu tepla
jednotlivých ochlazovaných konst−
rukcí (podlaha na terénu, obvodové
stěny, stropy, střecha, okna a vstup−
ní dveře), zdroje tepla pro vytápění
a ohřev teplé vody včetně jejich

účinnosti. V PENB jsou porovná−
vány výsledky, což je průměrný
součinitel prostupu tepla, celková
dodaná energie a primární neobno−
vitelná energie s tzv. referenční bu−
dovou. Výsledkem je zatřídění A až
G. Pro nové budovy je požadavek na
maximálně C.
Novostavby ho tedy mají povinně,
co ale starší budovy?
Pokud máte starší rodinný dům,
ve kterém bydlíte, není třeba zpraco−
vávat průkaz. Pokud budete dům
prodávat nebo pronajímat, je potře−
ba průkaz předložit nájemci nebo
kupujícímu před prodejem nebo
pronájmem. Jiné je to pro budovy
státních institucí, případně byto−
vé domy, nájmy nebo prodeje. Po−
drobně je to uvedeno v zákoně
č. 406/2000 Sb., v aktuálním znění.
Kdyby se některý majitel starší
budovy rozhodl svůj dům zateplit,
získá tím něco, kromě lepší kate−
gorie energetického štítku?

MARTIN NOVÁK,
jednatel společnosti
KORESTA group s.r.o.
Myslív 132, Horažďovice
Tel. +420 724 519 804
Především je dobré kontaktovat
energetického specialistu, který již
na začátku poradí a zhodnotí, který−
mi konstrukcemi uniká nejvíce tepla
a následně navrhne nejvhodnější
opatření. V současné době je možné
využít také dotace na zateplení
z programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPO−
RÁM“, ze kterého je možné čerpat
dotaci až ve výši 50% z vynalože−
ných nákladů. Správným zateplením
objektu získáme lepší tepelnou sta−
bilitu a sníží se náklady na vytápění.
Po komplexním zateplení je možné
dosáhnout snížení nákladů na vytá−
pění až o 70 %.

Lhota bude mít novou sokolovnu
pro sportovce i pro setkávání
Městský obvod Plzeň 10 – Lhota
bude mít novou sokolovnu. Město
Plzeň ji postaví na místě dnešní
zcela nevyhovující klubovny u fot−
balového hřiště v ulici Kolem
Zahrad. Nová budova bude sloužit
nejen jako zázemí zdejšímu fot−
balovému klubu TJ Sokol Lhota,
ale stane se jediným místem v de−
sátém městském obvodě, kde se
budou moci občané potkávat a po−
řádat zde akce.
„Stavba sokolovny je rozdělena
na dvě části. První část by měla být
dokončena již v září letošního roku.
Celkové náklady jsou vyčísleny na

22 milionů korun bez DPH. Druhá
část bude možná až po přidělení
potřebných finančních prostředků.
Předběžné náklady druhé etapy jsou
odhadnuty na 22,5 milionu korun
včetně DPH,“ přiblížil financování
nové sokolovny technický náměstek
Pavel Šindelář.
Nový objekt bude vystaven na
místě stávající zchátralé klubovny,
která bude demolována. „V první eta−
pě budou vybudovány inženýrské sí−
tě, parkovací plochy a dojde ke stav−
bě vlastní budovy o celkové ploše
312 metrů čtverečných. Ta bude roz−
dělena na šatny, tvořící zázemí pro
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fotbalová družstva, a klubovnu, která
bude sloužit sportovcům i návštěvní−
kům, o celkové rozloze 78 metrů
čtverečných. Kapacita klubovny je
40 míst k sezení. V objektu dále bu−
dou sociální zařízení, sklady a klubo−
vý bar,“ přiblížil stavbu vedoucí pří−
pravy a realizace vodních a pozem−
ních staveb Odboru investic Ma−
gistrátu města Plzně Jaroslav Petrák.
Objekty jsou jednopodlažní a tvoří
je nosná ocelová konstrukce se sklá−
daným provětrávaným stěnovým
systémem, kdy vnější plášť tvoří
pozinkovaný plech vrstvený plastem
v barevném provedení. Samozřej−
mostí je bezbariérové užívání stavby.
Součástí je vybudování 25 parkova−
cích míst, nová dešťová kanalizace
a přístupové komunikace.
V druhé etapě stavby dojde k rea−
lizaci multifunkčního cvičebního sá−
lu, jehož součástí budou dva sklady
určené pro cvičební pomůcky a ná−
bytek. Nad sklady bude umístěna
otevřená galerie. Budova sálu bude
provozně po realizaci propojena
s předchozí etapou.
Plzeňský rozhled 3/2019
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Ceny českých nemovitostí se vyrovnají německým
za 25 let, Francii doženeme již za 10 roků
Tržní ceny nemovitostí v České re−
publice se rychle přibližují bohatším
zemím západní Evropy. Při pokračo−
vání průměrného růstu z let 2013 až
2017 dosáhnou rakouské úrovně
v roce 2042 a německé v roce
2044. Vyplývá to z analýzy odborní−
ků Expobank CZ. Ceny rezidenčních
nemovitostí u nás i západních sou−
sedů patřily v posledních letech me−
zi nejrychleji rostoucí v Evropě.
Již v roce 2029 by mohly dosáh−
nout průměrné ceny bydlení v Česku
stejných částek jako ve Francii, kde
naopak docházelo ke stagnaci.

Úroveň cen jako na Západě
Skutečnost, že je možné pořídit
bydlení v České republice za podstat−
ně nižší ceny než ve státech západní
Evropy, nemusí platit dlouho. Pokud
budou ceny nemovitostí růst obdob−
ně jako v posledních letech, dojde za

pár let k dorovnání hodnot rezi−
denčních nemovitostí. Podle Pro−
perty Indexu 2017 je průměrná cena
při nákupu bydlení u našich západ−
ních sousedů o 20 % (Rakousko), re−
spektive 50 % (Německo) dražší.
Kvůli výraznějšímu růstu cen nemo−
vitostí docházelo v uplynulých letech
ke snižování tohoto rozdílu. V přípa−
dě, že ceny porostou nadále stejným
tempem, nové prostory k bydlení bu−
deme kupovat v průměru za stejné
ceny jako občané Rakouska již v ro−
ce 2042. O dva roky později by po−
tom došlo i ke srovnání cen rezidenč−
ních nemovitostí s těmi německými.
„Nicméně realita bude zcela jistě
odlišná. Stále budou existovat lokality,
které se odhadům budou vymykat
a tempo růstu cen nikdy nezůstane
zcela předvídatelné“ uvádí Jiří Pro−
cházka, ředitel korporátního bankov−
nictví Expobank CZ.

O něco dříve bychom se měli
vyrov nat cenám ve Francii. A to
i přesto, že se dle studie Property
Index 2017 v oblasti rezidenčních
nemovitostí jedná po Spojeném
království o druhou nejdražší zemi.
„Ceny domů a bytů v Česku rostly
poslední dobou nadprůměrným
tempem. Ve Francii docházelo ve
stejném období podle Eurostatu ke
stagnaci s pouze minimálním růs−
tem na úrovni 0,2 %. Kdyby trhy
s nemovitostmi zaznamenávaly
i nadále podobné tempo růstu, již
za deset let bychom kupovali byd−
lení za stejné ceny jako Francouzi,“
dodává Jiří Procházka.

Další vyhrocení situace
na českém realitním trhu
není pravděpodobné
Podle statistik Eurostatu se ceny
starších i nově postavených domů

a bytů v České republice v roce
2017 oproti roku 2016 meziročně
zvýšily o 11,7 %. Šlo tak o absolut−
ně nejvyšší růst v celé Evropské
unii. V případě, že by se v nej −
bližších letech růst udržoval na
stejné úrovni, ceny by se na úroveň
rakouských dostaly již za tři roky.
V roce 2025 by tak došlo ke srov−
nání s hodnotou bytů a domů
v Německu a hned o rok později ve
Francii. Takový scénář je ale podle
odborníků velmi nepravděpodobný.
„Trh by podobný scénář neumož−
nil. Již v roce 2018 ceny bydlení
nerostly tak závratně. Tak rychlé
tempo růstu cen za bydlení, k ně−
muž došlo v roce 2017, navíc ne−
očekáváme ani kvůli regulacím
ČNB při poskytování hypoték a sílí−
cím tendencím k usnadnění výstav−
by nových domů a bytů,“ uzavírá
Jiří Procházka.

Část historického podzemí přístupná jen s baterkami
Město Plzeň ve spolupráci s Plzeň−
ským Prazdrojem dnes slavnostně
otevřely pro veřejnost novou část
historického podzemí, které je jed−
ním z největších turistických láka−
del Plzně.
Čerstvě zpřístupněné podzemní
chodby pod Rooseveltovou ulicí mají
délku 134 metrů a návštěvníci se v
nich budou pohybovat pouze za svitu
baterek. Nová trasa bude pro veřej−
nost otevřena jen několikrát do roka.

Plzeňské historické podzemí bylo
veřejnosti zpřístupněno v květnu
1985 a roku 2009 jej do správy pře−
vzal od města Plzeňský Prazdroj,
který jej provozuje dodnes. Podařilo
se mu vybudovat nový vstup do his−
24

torických chodeb z Pivovarského
muzea ve Veleslavínově ulici a nyní
přichází s rozšířením návštěvnické
trasy. Na jejím otevření a zpřístupně−
ní veřejnosti se Prazdroj dohodl s
městem Plzní a v loňském roce se

tato iniciativa stala součástí společ−
né deklarace o spolupráci.
„Plzeňské historické podzemí je
jednou z největších zajímavostí
středověké Plzně. I díky péči Plzeň−
ského Prazdroje se zařadilo mezi
nejnavštěvovanější památky v cen−
tru města. Prodloužení prohlídkové
trasy v zážitkové úpravě s baterkami
určitě přiláká nové návštěvníky.
V nově otevřených prostorách si
budou návštěvníci sami svítit
a snadno si tak představí, jaké to
bylo v dobách dávno minulých, kdy
se do sklepů chodilo jen se svíčkou
pro potraviny či led na chlazení piva
a bylo vidět jen na pár kroků. Věřím,
že tentokrát návštěvníci zažijí pod−
zemí trochu jinak – možná s příjem−
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ným mrazením v zádech, ale určitě
se přitom budou bavit,“ říká Martin
Baxa, primátor města Plzně.
Doposud byla pro návštěvníky
otevřená prohlídková trasa o délce
800 metrů, jejíž součástí je historic−
ká vodárna s replikou vodního kola
nebo lednice – místnost, do které se
dával led, který postupně a pomalu
roztával a studená voda, která z něj
stékala, pak ochlazovala v nižších
patrech vybudované spilky a ležác−
ké sklepy. Nově si tedy mohou ná−
vštěvníci projít až 934 metrů plzeň−
ských chodeb.
Celé plzeňské podzemí tvoří roz−
sáhlý systém chodeb pod historic−
kým centrem města. V některých
částech má dvě patra a pyšní se
celkovou délkou 13 kilometrů.
Podzemní prostory byly budovány s
výstavbou prvních měšťanských
domů ihned po založení města, tedy
od konce 13. století, a původně
sloužily ke skladování potravin, ná−
sledně je využívali pivovarníci ke
zrání a ležení piva. V podzemí je také
zhruba dvě stě studní a voda z ně−
kterých z nich se používala na výro−
bu piva. Do několika studní je mož−
né během prohlídky nahlédnout,
jednou studnou návštěvníci dokon−
ce procházejí.
Plzeňský rozhled 3/2019
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Architektonicko−krajinářská
studie Chlumu a okolí
„Oblast mezi Doubravkou a Bukov−
cem byla vždy hojně využívána
Plzeňany i obyvateli blízkých obcí
k procházkám v okolí či přímo na
vrch Chlum, kde se nachází i roz−
hledna s nádherným výhledem na
Plzeň i okolí. My si tohoto koutu pří−
rody v našem obvodu velice cení−
me, a proto jej chceme pro obyvate−
le více zpřístupnit a zpříjemnit,“ ote−
vírá téma starosta městského obvo−
du Plzeň 4 Tomáš Soukup.
Studie, kterou zadal ke zpracování
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně, se zabývá možnostmi úprav
vrchu Chlum a jeho okolí a také
úpravami území zvaného Vlčí jámy
či oblasti Pod Chlumkem, rozprostí−
rající se podél pravého břehu řeky
Berounky v Bukovci.
Architektonicko−krajinářská stu−
die ukazuje, že Chlum a jeho okolí
má potenciál k dalšímu vylepšení.
Na tomto základě byly podrobněji
navrženy možné způsoby využití
území tak, aby lokalita představova−

26
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la příjemné místo pro relaxaci a po−
byt v přírodě. Součástí studie je
zejména navržení vhodného umístě−
ní pěších a cyklistických tras
spojujících významné cíle v okolí,
nového mobiliáře, herních prvků pro
děti či vhodnou výsadbu stromů a ji−
ných dřevin.
„Úpravy, které studie navrhne, by
měly zpříjemnit pobyt v lokalitě ze−
jména místním, ale i obyvatelům ze
vzdálenějších částí Plzně. Proto nás
před dokončením návrhové studie
zajímá názor občanů. Připravujeme
veřejné představení architektonicko−
krajinářské studie, které se uskuteční
12. března 2019 od 17 hodin v sále
doubraveckého D−klubu, Zábělská tř.
54B, Plzeň. Zde občanům představí−
me úpravy, které studie navrhuje
a které by měly přispět ke zlepšení
možností relaxace i aktivního trávení
volného času v okolí vrchu Chlum
a Bukovce,“ uvedla k tématu ředitel−
ka Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně Irena Vostracká.
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Výhodná nabídka od firmy eurotop in ve Kdyni na Domažlicku do konce dubna 2019

Digitální termostat do každé místnosti nebo
A
M
odrazová tepelná izolace za každý panel
AR
Jestliže s firmou eurotop in ve Kdyni na Domažlicku uzavřete smlou−
vu do konce měsíce dubna tohoto roku na montáž topných těles
z přírodního kamene, dostanete zdarma digitální termostat do každé
místnosti nebo odrazovou tepelnou izolaci za každý panel zdarma.
Výrobou a montáží topení z přírodního
kamene se kdyňská firma zabývá už
15 roků. Panely jsou vyrobeny z pří−
rodního kamene a v nich jsou uloženy
topné kabely. Topení využívá vynikající
schopnosti kamene akumulovat teplo,
které poté vyzařuje. Sálavé teplo je
levnější, příjemnější a hlavně je zdraví
prospěšné.
O přednostech a výhodách topení
jsme hovořili s majiteli firmy Danielem
Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Kolik protopíte, vám spočítá−
me předem
Prvotní otázka každého zájemce o na−
še topení je: Kolik protopíme? Když
nám sdělí rozměry bytu a další infor−
mace, jako například zda je dům po−
staven z cihel, pórobetonu nebo jiné−
ho materiálu, tak mu zdarma připraví−
me energetický výpočet včetně všech
pořizovacích nákladů. Po mnohale−
tých zkušenostech můžeme říci, že se
naše výpočty od skutečné reality nijak
neliší. Topení z přírodního kamene lze
připojit na 20 hodinový nízký tarif
a celá domácnost je měřena v této
sazbě. Klientka z Plzně nám sdělila, že

klient, který dříve topil uhlím a dře−
vem, díky přírodním panelům ročně
ušetřil 4.000 korun.

Proč odrazovou tepelnou
izolaci?
Pro zvýšení účinnosti vytápění mon−
tujeme odrazovou tepelnou izolaci,
která se dává za
panel na zeď.
Izolační folii nám
dodává německá
firma. Teplo z pa−
nelu neohřívá zeď,
ale odráží se od
fólie a sálá do
prostoru v mís−
tnosti. Je to další
krok k úspoře fi−
nančních nákladů
za topení. Na čas−
tou otázku našich
klientů, zda nebu−
de za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní
jistotou odpověď, že nemusejí mít vů−
bec žádné obavy. Speciální vysoce
kvalitní ekologická izolace „dýchá“
a je odolná až do 750 °C.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

předností je, že nemusíte platit za čiš−
tění, kontroly a opravy komínu. Také
vás nečeká výměna kotle, rozvodů ne−
bo vodních radiátorů a nemusíte mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.
Záruka na naše topení je 14 let a všem
klientům poskytujeme záruční i pozá−
ruční servis.

Nejsou to žádné přímotopy
Obvykle se setkáváme s tím, že zá−
jemci o naše topení si myslí, že
jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše topení funguje na

zcela jiném principu než přímotopy.
Topné elektrické kabely jsou ulože−
ny v topném panelu a tento přírodní
kámen nahřívají na určitou teplotu.
Když vymění přímotopy za naše
topné panely, ušetří na nákladech
za topení až 40 %. Topení přírodní−
mi kameny je také méně nákladněj−
ší, a to v průměru o 20 až 30 %
oproti ostatním topným systémům
(uhlí, dříví, plyn).

Sálavé teplo blahodárně
působí na lidský organismus
Nevzniká totiž žádná cirkulace
vzduchu, nevíří se prach ani žádné

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

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

si po roce udělali jednoduchou kalku−
laci. V rodinném domku mají 9 našich
topných panelů a oproti dřívějšímu
klasickému ústřednímu topení ušetřili
20% nákladů za topení. Další náš

Výhody, které oceníte
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alergeny.
Te p l o t n í
roz díl v mís−
tnosti mezi po−
dlahou a stropem není větší než 2 až
3°C. Panely z přírodního kamene
v sobě udržují přirozenou vlhkost,
která v místnosti nikdy neklesne pod
52 až 58 %. Takové prostředí je ide−
ální při dýchacích potížích, pro ast−
matiky, alergiky, starší osoby i no−
vorozence. Revmatici si pochvalují
úlevu při bolestech kloubů. Kámen
sám o sobě pozitivně působí na náš
organismus, aniž si to uvědomuje−

me. Například odstraňuje bloky v tě−
le, které zabraňují toku životodárné
energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost. Má příznivý
vliv na psychiku.

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

Především je to jednoduché a poho−
dlné topení. Na termostatu si nastavíte
teplotu a máte zatopeno. Další velkou

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Zelené oázy pomáhají
vrátit vodu a zeleň do měst
Celkem devatenáct nových pro−
jektů, které doplní veřejná pro−
stranství ve městech a vesnicích
o zeleň a vodní prvky, vyroste po
celé České republice díky granto−
vému programu Zelené oázy. Z
Plzeňského kraje získali podporu
dva žadatelé.
Díky grantové injekci tak bude
moci město Poběžovice vysadit
novou alej podél polní cesty. Spo−
lek TOPLAND BRD ze Spáleného
Poříčí zase plánuje vysít trvalky
podél nově rekonstruované ulice.
„Alej bude tvořena díky členitosti
terénu a podzemnímu vedení plynu
ze tří částí – jedna hlavní alej a dvě
doplňkové. Celkově bude zajištěna
v této lokalitě doba květu asi pět
měsíců díky složení navržených
dřevin. Jedná se o část polní cesty
mezi Poběžovicemi a Zámělíčí,
která je v současné době již prů−
chozí,“ komentuje Marie Prančlová
z odboru životního prostředí v Po−
běžovicích úspěch svého projektu
Alej poběžovických hasičů.
„Po rekonstrukci Republikánské
ulice se místní konečně dočkali
chodníku, ale zbylo jen málo místa
pro zeleň. V malých ostrůvcích
mezi dlažbou parkovacích stání se
nasetému trávníku nedaří. V rámci
projektu spolu s obyvateli přemě−
níme mrtvé trávníčky na pestré

záhony, které lákají hmyz i lidské
oko, dobře zasakují vodu a nevy−
žadují mnoho údržby,“ doplňuje
další úspěšná žadatelka Lenka
Stachová ze spolku TOPLAND
BRD ve Spáleném Poříčí.
Podobných projektů je v tomto
roce po celé republice celkem
devatenáct. Žadatelé pocházejí
z osmi krajů, v tom Plzeňském si
mezi sebe dva žadatelé rozdělí
bezmála 140 tisíc korun. Odborná
komise hodnotila například míru
zapojení veřejnosti nebo správnou
skladbu rostlin.
„Letošní přihlášky byly velmi
promyšlené a dobře pracují se za−
pojením veřejnosti, což je jeden
z klíčových cílů celé výzvy: prohlu−
bovat vztah mezi lidmi a místem,
ve kterém žijí. V kontextu dlouho−
trvajícího sucha a narůstajícího
problému městského tepelného
ostrova vnímám každou korunu,
která pomůže zvládat klimatické
extrémy, jako tu nejlépe vynalo−
ženou. Adaptace na změnu kli−
matu musejí přicházet i zezdola,
s individuálním přispěním kaž−
dého z nás. Čtvrtý ročník v rámci
Zelených oáz, kterým již prošly ti−
síce lidí, je toho tím nejlepším dů−
kazem,“ rozvádí myšlenku pro−
gramu Miroslav Kundrata, ředitel
Nadace Partnerství.

Skládka v Chodové Plané začíná mizet
Právě v těchto dnech probíhá od−
stranění nelegální skládky pneu−
matik v Chodové Plané. Plzeňský
kraj byl úspěšný při žádosti o dota−
ci na odstranění skládky z Národ−
ního programu Životní prostředí.
Náklady na likvidaci byly vyčísleny
na více než 3 miliony korun.
Jedná se o skládku odpadů o veli−
kosti 1 768 m2 a odhadovaném
množství 2 210 tun
odpadu složené pře−
vážně z pneumatik
(většinově rozdrce−
ných), asfaltových
ker a stavební suti
(pravděpodobně
teplárenského popíl−
ku), která prorostla
náletovou vegetací
a je ekologickým ri−
zikem pro okolí
Plzeňský rozhled 3/2019

(zvláště v případě zahoření).
Začátkem února začal vítěz zakázky
na
odstranění
skládky
–
Západočeské komunální služby,
a.s., s její likvidací. „Tento projekt je
realizován v rámci Národního pro−
gramu Životní prostředí, přičemž fi−
nančně se na projektu bude podílet i
Krajské
ředitelství
policie
Plzeňského kraje, na jehož pozemku

se skládka nachází,“ vysvětluje rad−
ní pro životní prostředí Radka
Trylčová a dodává: „Plzeňský kraj

Dotace činí 80 procent a zbylých 20
procent kraji uhradí Krajské ředitel−
ství policie Plzeňského kraje.“
Jedná se o jednu z největších ne−
legálních skládek na území kraje.
„Plzeňský kraj se rozhodl pomoci

musí projekt nejprve
kompletně
před−
financovat a až poté
mu bude proplacena
dotace ministerstva ži−
votního
prostředí.

s její likvidací i přesto, že není vlas−
tníkem pozemku. Skládka znamená
velkou ekologickou zátěž, a to ze−
jména do budoucna, tomu jsme
chtěli předejít,“ dodává Radka
Trylčová, radní pro zemědělství

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Zimní požáry jsou čím dál
častější a závažnější
Zatímco ještě před třemi lety plati−
lo, že se v zimě sice stává více po−
žárů, ale v létě jsou zase závažněj−
ší, z aktuálních statistik pojišťovny
Allianz vyplývá, že se za poslední
tři roky nejen zvýšil počet pojist−
ných událostí, které má v zimě na
svědomí oheň, ale zpětinásobila
se i výše jejich škod.
„Kvůli ohni a dýmu se za poslední
tři roky nejčastěji na Allianz obraceli
majitelé domů ze Středočeského kra−
je, odkud bylo devadesát pět požárů.
Následují Pražané s osmdesáti přípa−
dy a obyvatelé Moravskoslezského
kraje se sedmdesáti čtyřmi. Nejméně
naopak hořelo v Karlovarském kraji,
kde evidujeme patnáct škodních
událostí,“ říká analytička Allianz po−
jišťovny Martina Červenková.
Zatímco se v zimě v letech 2016,
2017 a 2018 na Allianz obrátilo
381 klientů se škodami, které pře−
vyšují 13 milionů korun, v letním
období jich tuto pojistnou událost
nahlásilo 245 s celkovou hodnotou
přes 2 a půl milionu.

Na vodovod, vývařovnu, parkoviště
i do škol půjde 590 milionů
Plzeň se ještě letos pustí do od−
kanalizování a vybudování vodo−
vodu ve své okrajové části Kote−
rov, jde o rozsáhlou tříletou inve−
stiční akci za 233 milionů korun.
Peníze na ni, ale i například na vy−
budování zcela nového parkoviště
v lokalitě Dobřanská – Kaplířova, na
výstavbu nového centrálního stra−
vovacího provozu pro svůj Městský
ústav sociálních služeb a také na
další akce a projekty schválili zastu−
pitelé na svém čtvrtečním zasedání.
Rozdělení celkem 590 milionů ko−
run bylo součástí souhrnného roz−
počtového opatření pro rok 2019
a aktualizace Střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2020 – 2022.
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„V rámci těchto dvou materiálů
jsme rozhodli o rozdělení volných
zdrojů, které byly kumulovány ze−
jména z úspor minulých let ve
Fondu rezerv a rozvoje města
Plzně. Peníze tak půjdou na posíle−
ní výdajů nejen v letošním roce, ale
i v letech 2020 až 2022. Podpo−
říme řadu oblastí, významné část−
ky jdou na velké stavební projekty,
nezapomněli jsme ale ani na oblast
školství, sportu a podobně,“ přiblí−
žil David Šlouf, radní města Plzně
pro oblast ekonomickou, bytovou
a nakládání s majetkem.
Mezi největší podpořené investič−
ní akce bude patřit odkanalizování
a vybudování vodovodu v Koterově.

O kanalizaci usiluje tato městská
část řadu let. Realizace projektu je
možná díky tomu, že Plzeň před
dvěma lety dokončila takzvaný
Úslavský kanalizační sběrač, tedy
páteřní kanalizační řad, jenž vede
právě i do Koterova. S budováním
by se mělo začít ještě letos.
„Další významná částka, konkrét−
ně 70 milionů korun, je určena na
vybudování centrálního stravovací−
ho provozu pro Městský ústav so−
ciálních služeb města Plzně. Jde
v podstatě o objekt nové vývařovny,
který zajistí přípravu a rozvoz jídel až
pro 2000 lidí, zejména z řad senio−
rů. Teplá, zchlazená i zmražená jídla
včetně dietních budou určena pro
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„Příčiny i rizika vzniku požárů se
během roku mění. V průběhu zim−
ních měsíců klienti doplácejí na ne−
udržované komíny, v létě zase pod−
ceňují sucho, rozdělají otevřený
oheň v blízkosti polí či lesů, zafouká
vítr a požár je na světě,“ říká meto−
dik Allianz pojišťovny Josef Šrut.

Běžně tak Allianz řeší požáry způso−
bené zanedbanou údržbou komínů,
krbů a kotlů, zkratem vedení, ale i po−
rušováním pracovní bezpečnosti a ne−
dbalostí při předcházení těchto škod,
jakou je například umisťování hořla−
vých materiálů v blízkosti komínových
těles, neodborná manipulace s hořla−
vinami nebo neopatrná manipulace
s otevřeným ohněm a svíčkami.

uživatele terénních, ambulantních
a pobytových sociálních služeb,
které městský ústav poskytuje, ale
i pro ‚cizí strávníky‘. Vývařovna by
měla vzniknout jako novostavba na
městském pozemku v lochotínském
areálu Domova se zvláštním reži−
mem Čtyřlístek v Kotíkovské ulici,“
doplnil David Šlouf.
Suma 50 milionů korun je urče−
na na rekonstrukci objektu Pro−
střední 48, kde by mělo vzniknout
20 nových bytů z nebytových pro−
stor, součástí projektu je i výměna
oken a zateplení objektu. V části
bývalé jídelny dojde ke kompletní
rekonstrukci prostor pro centrum
TOTEM. Mezi další větší podpořené
projekty patří výstavba parkoviště
P + R v lokalitě Dobřanská – Kap−
lířova za 19,1 milionu korun. Ne−
zbytná je oprava Rooseveltova
mostu za 29,5 milionu korun, i na
to byly peníze schváleny.
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Originální skleněná paleta
Jiřího Trnky v galerii
V Galerii Jiřího Trnky v Plzni najde−
te nově Trnkovu skleněnou paletu,
kterou věnoval manželský pár
z Klatovska. Je umístěna spolu
s umělcovým portrétem od socha−
ře Jaroslava Veseláka. Skleněnou
paletu našli a zachránili krátce po
umělcově smrti z hromady suti, kte−
rá ležela před jeho domem na praž−
ské Kampě, manželé Turečkovi.

Plzeňský rozhled 3/2019

Paletu objevili manželé Ludvík
a Hana Turečkovi v roce 1969 při
procházce pražskou Kampou na
kupě suti před domem v Hroznové
1, kde Trnka před smr tí bydlel.
„Věci vyhodila zřejmě vyklízecí
firma. Protože jsme Trnkovo dílo
milovali, neodolal jsem a paletu
sebral. Měli jsme ji doma padesát
let a opatrovali ji jako oko v hlavě.

Když jsme se dozvěděli, že si bu−
dou v plzeňské galerii připomínat
50 let od úmrtí Jiřího Trnky, roz−
hodli jsme se, že paletu galerii

věřím, že v galerii udělá radost
více lidem,“ dodal.
„Loni jednoho dne přišel do gale−
rie starší pán a začal nám vyprávět,
že mají s manželkou doma originální
Trnkovu paletu, kterou by nám chtěli
věnovat. Domluvili jsme se a my
jsme se pak k nim na Klatovsko vy−
pravili. A od 14. září loňského roku
patří paleta Galerii Jiřího Trnky,“
zavzpomínala předsedkyně Unie
výtvar ných umělců Plzeň Marie

věnu jeme,“ řekl Ludvík Tureček.
Turečkovi původně bydleli v Praze,
ale později přesídlili na Klatovsko.
I tam se s nimi paleta přestěhovala,
protože si jí celý život moc vážili.
„Těžko jsme se s ní loučili, ale

Kasalická. Doplnila, že ji návštěvníci
najdou ve vitríně hned vpravo
u vchodu do výstavní síně, nad ní je
připevněna plastika s Trnkovým
portrétem. Obě díla zde budou
umístěna nastálo.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá
do plzeňského call centra
energické lidi
s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,
kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků
a přivítají možnost dobrého výdělku.
Nerozhoduje Váš věk ani vzdělání,
rozhodují pouze Vaše schopnosti!
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby
s menším hendikepem
(prostory nejsou bezbariérové).
Zkušenost s telemarketingem není podmínkou,
vše Vás naučíme.

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

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fixní plat + provize v neomezené výši
odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
veškerá školení zdarma
pracovní smlouvu
příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
sick days
vybavenou kuchyňku,
teplé a studené nápoje zdarma
v call centru vlastní pracovní místo
výbornou dostupnost MHD
Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala,
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty,
rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

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

Více informací:
Plzeňský rozhled 3/2019

www.iv−nakladatelstvi.cz
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Hluboká omezila návštěvy zahrady
Návštěvy dolní zahrady, kde je
i slavný bazének z pohádky Pyšná
princezna, omezila správa zámku
Hluboká. Dosud byla část zahrady
s rozlohou kolem hektaru otevřená
24 hodin denně, nově je přístupná
od 8 do 17 hodin, od května do zá−
ří do 19 hodin. Památkáři ji na noc
zamykají kvůli vandalům a problé−
mům s návštěvníky, chtějí zahradu
lépe chránit.
Proti opatření se bouří jak turisté,
tak i místní, kteří sepsali petici, kde
je už 300 podpisů. Horní zahrada
včetně prostoru před zámkem a dal−
ších 60 hektarů parku zůstávají ote−
vřené. Na začátku úvah je plán zavřít
na noc i Horní zahradu.
Mluvčí Národního památkového
ústavu Jana Hartmanová uvedla, že
památkáři v tuto chvíli neuvažují
o tom, že by v horní zahradě zavedli
provozní dobu.
„Lidé se nemusí bát, že jim horní
zahradu zavřeme,“ řekla Hartma−
nová. Ivana Awwadová z tiskového
Plzeňský rozhled 3/2019

vyšplhat kamkoliv,“ řekl hlubocký
kastelán Martin Slaba. Někteří si
v zahradě fotí i erotické snímky.
Památkáři plánují, že během roku
čas zamykání občas posunou, aby
mohli lidé na večerní procházky.
Poprvé to bude 1. května.
Okolí zámku včetně Dolní zahrady
monitoruje 24 hodin kamerový sys−

oddělení ministerstva kultury uved−
la, že památkáři zamčením zahrady
chtějí chránit dřeviny a lépe zabez−
pečit zámeckou budovu. Jako pří−
spěvková organizace za to podle ní
nesou plnou zodpovědnost.
„Ministerstvo kultury chápe tyto
okolnosti a nehodlá do správy zám−
ku vstupovat,“ uvedla Awwadová.
V zahradě jsou podle památkářů
starobylé dřeviny. Za vzácné označili
asi 20 stromů, z let 1850 až 1870.
„Někteří návštěvníci ničí unikátní

stromy a keře,
lezou do vy−
puštěných i na−
puštěných ka−
šen, ohrožují
zámek drony,
zkoumají, jak
se dostat do
obřadní síně či
na litinovou te−
rasu. Hrají v zahradě fotbal, venčí
zde psy bez vodítka, zapalují ohně
a pro dobré selfie jsou schopni

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

tém. Kamery jsou zde od roku
1996. Kastelán plánuje, že ještě dvě
kamery přidá.
(pru)
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Peníze
na lyžařské stopy
Kraj každoročně pomáhá ob−
cím, které udržují lyžařské bě−
žecké stopy. Finanční objem
dotačního titulu pro rok 2019 je
500 tisíc korun, minimální výše
dotace je 5 tisíc korun, maxi−
mální výše dotace je 150 tisíc
korun. O dotaci mohou žádat
pouze obce, které zajišťují pra−
videlnou strojovou údržbu ly−
žařských běžeckých tras na
území Šumavy a Českého lesa.
Kritériem pro poskytnutí do−
tace a její výši jsou celkové ná−
klady na úpravu tras v sezóně
2018/2019, počet ujetých mo−
tohodin (hodina práce stroje na
údržbu tras), atraktivita oblasti
(Šumavu navštěvuje více běž−
kařů a poskytuje lepší pod−
mínky a infrastrukturu než
oblast Českého lesa), kvalita
podané žádosti a dotační mo−
rálka žadatele.

Platí podle počtu km
Podle statistik pojišťovny Allianz
způsobili řidiči z Plzeňského
kraje za uplynulý rok téměř čtyři
tisíce nehod, přičemž za rok
2018 eviduje Allianz více než
100 tisíc dopravních nehod.
Přes 51 procent nehod na silni−
cích za loňský rok je spojených
s Pražáky. Často však bourají
i klienti ze Středočeského a Ji−
homoravského kraje. Naopak
nejméně nahlášených událostí
přišlo z Pardubického kraje.
A jelikož zhruba 60 procent
českých motoristů najezdí do
15 tisíc kilometrů ročně, tak
tomu Allianz podřídila i autopo−
jištění, které se platí podle to−
ho, kolik kilometrů řidiči během
roku najedou.
„Pokud zohledníme bonus,
věk a ujeté kilometry, dokáže−
me zacílit na nejméně rizikovou
skupinu řidičů, které pak může−
me nabídnout nejlevnější po−
jistky na trhu. Zjednodušeně
řečeno, rozhoduje hlavně to,
jak řidič jezdí a kolik toho dané
vozidlo najede,“ říká metodik
pojištění majetku a vozidel
Allianz pojišťovny Josef Šrut.
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Na Komedy festu letos
i Spejbl s Hurvínkem
Další, v pořadí už 6. ročník
derovat to zahájení
festivalu humoru Komedy
s Lukášem. A k to−
fest, jehož hlavním masko−
mu budou také oce−
tem je smějící se velbloud,
něni “Cenou Kome−
se v západočeské metropoli
dy festu” za celoži−
uskuteční letos od 26. 5 do
votní přínos české−
1.6. Zajímavostí bude i to,
mu humoru. Právě
kdo odmoderuje zahajovací
proto, že pan Spejbl
večer, kdo bude oceněn,
slaví příští rok ofi−
i která jména se na přehlíd−
ciálně sto let na scé−
ce humorných představení
ně a Hurvínek za
objeví. Komedy fest je sice
dalších pár
Jan Svěrák
Plzeňská záležitost, ale ni−
let, chceme,
koli regionální.
aby do jubilea vstupovali už
„Zveme, a taky k nám jezdí diváci jako čestné osobnosti festi−
z celé republiky. My bychom rádi valu,” podotkl Jiří Turek.
povědomí o festivalu
Kromě dvojice S+H,
rozšířili do celé republiky
bude oceněn například
a těší nás, že se nám to
i duchovní otec Járy
postupně daří,” řekl pro−
Cimrmana, herec Zdeněk
ducent festivalu Jiří Turek.
Svěrák, ale i další osob−
Letošní zahájení,
nosti. Jaké, to je za−
které bude 26. 5.
tím tajemstvím.
v Měšťanské be−
Vloni si Cenu
sedě, odmoderují,
Komedy festu od−
kromě již tradičního
vezli z Plzně Jiřína
moderátora a tváře
Bohdalová a Sta−
Lukáše Pavláska,
nislav Zindulka,
také Spejbl a Hurvínek. Jejich účast předloni Iva Janžurová
má i hlubší smysl. „Právě tihle dva a Petr Nárožný.
sympaťáci, kteří těší malé i velké di−
Letošní přehlídky humoru
váky desítky let, budou spolumo− Komedy fest se zúčastní

prostřednictvím skvělých předsta−
vení například jak po celý týden, tak
i v rámci Open Air v amfiteátru OC
Plaza umělci, jako třeba: Jana Pau−
lová a Pavel Zedníček, Simona Bab−
čáková, Pavel Liška, Tatiána Vilhel−
mová, David Prachař, Linda Rybová,
Igor Chmela a Jana Janěková ml.,
Simona Babčáková, Lenka Vlasá−
ková, Jan Dolanský, Petra Jung−
manová, Dana Syslová, Vilém
Udatný, Martin Zounar, Martina
Randová, Martin Kraus, Daniela
Šinkorová či Simona Stašová.
Podrobný program, stejně jako
odkaz na vstupenky, najdou zájemci
na webu komedyfest.cz.
(pru)

Nezapomněli na americké letce
Přelet dvou bojových letadel
JAS−39 Gripen zahájil pietní
akt k uctění památky obětí
posádky amerického bom−
bardéru B−24 Liberátor se−
střeleného v únoru 1944
v Dubči u Nepomuku.
Připomínky 75. výročí zmaře−
ných životů deseti mladých
amerických letců se zúčastnili
náměstek hejtmana Plzeň−
ského kraje Pavel Čížek, sená−
tor Vladislav Vilímec a radní
Radka Trylčová. Součástí pro−
gramu byla komentovaná pro−
hlídka expozice v městském
muzeu, kde kromě vystave−
ných částí amerického bom−
bardéru návštěvníci zhlédli
i trosky německé stíhačky
Messerschmitt Bf 110, která se
podílela na útoku na americký
Liberator. V průběhu odpoled−

ne pozval milé hosty do farmář−
ského pivovaru Zlatá kráva je−
ho majitel Radovan Sochor,

který v Nepomuku po více než
80 letech obnovil tradiční výro−
bu piva.
Vlastimil Hálek

Senátor Vladislav Vilímec (uprostřed) v živé diskusi s Kateřinou
Jandíkovou z plzeňské jednoty Československé obce legionářské a maji−
telem farmářského pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku Radovanem
Sochorem.
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Přívoz v Darové získá
finance na rok 2019

Nejenom počasí posledních dnů připomíná jaro. Pivovarský komín
v Mirošově už 19 února opět ožil. Bílá a černá, to už není připomínka
poslední sněhové nadílky, ale brzký posel jara. Čáp bílý je totiž do−
ma. Zaklapání zobákem a pochybnostem je konec. Většina lidí má
čápy ráda. Je to vznešený velký pták s rozpětím křídel více jak dva
metry. Stoupavé vzdušné proudy čápům bez větších problémů a ná−
mahy umožní z velkých výšek sledovat krajinu. Snad rok 2019 bude
i pro ně šťastný.
38

Plzeňský kraj už od roku 2014 pod−
poruje provoz přívozu v Darové.
Letos obdrží obec Břasy, která je
žadatelem o dotaci, částku 320 ti−
síc korun.
Zbylé finanční prostředky na reali−
zaci akce jsou předpokládány
z vlastních zdrojů obce Břasy a z tr−
žeb za poskytovanou službu, kdy
součástí zajištění fun−
gování je i rekonstrukce
provozní budovy č. p. 27,
která slouží jako zázemí
převozníka, trezor a kde
je uskladněno potřebné
vybavení na opravy. Re−
konstrukce této budovy
byla dokončena v roce
2017 a vyžádala si cca
3 mil. Kč. Nejprve se
podařilo rekonstruovat
střechu, vyměnit okna
a vstupní dveře, provést izolaci
stavby proti vlhkosti. Následně se
pokračovalo na celkové rekonstruk−
ci vnitřních částí objektu a součástí
byla i plynofikace budovy. V únoru
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2018 byla provedena celková opra−
va prámu spočívající v očištění tru−
pu, byly opraveny poškozené části
pláště a celá rekonstrukce byla
opatřena nátěrem. Proběhla výměna
dřevěných prvků paluby.
Projekt je Plzeňským krajem pod−
porován již od roku 2014, kdy bylo
poskytnuto 310 000 Kč. Pro rok

2015 a 2016 se výše dotace snížila
na 300 000 Kč, od roku 2017 došlo
k navýšení na částku 320 000 Kč.
Poskytnutí dotace bude ještě schva−
lovat zastupitelstvo.
Plzeňský rozhled 3/2019

Celosvětový úspěch díky „Industrial Service
Excellence“ z našeho regionu
3. Bavorsko−český den pro firmy předvede 1. dubna 2019 vznikající nové obchodní modely z oblasti
průmyslových servisních konceptů a inovací služeb.
Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF v Grafenau od 17:00 do 20:00 hodin.
Již potřetí vytvoří Bavorsko−český me společně naše silné stránky
den pro firmy „platformu bez hra− kdekoliv, je pohraničí místem k set−
nic“ mezi Dolním Bavorskem a Če− kání.“ Bavorské ministerstvo financí
chami. V tomto roce se
a Ministerstvo pro
místní rozvoj České
zaměřuje na možnosti
republiky chtějí přes−
a potenciály Industrial
Service Excellence, tedy
hraniční spolupráci
prohloubit a pode−
průmyslových inovací
služeb. Odborné před−
psali za tímto úče−
nášky a Best Practice
lem společné pro−
hlášení.
ukáží, jak si mohou i fir−
my z našeho společného
Tento cíl podporuje
i Bavorsko−český
hospodářského regionu
den pro firmy. Zpro−
zajistit úspěšnou bu−
doucnost na celosvěto−
středkuje nové in−
formace a umožní
vém trhu.
Manažerka kontaktních sítí
diskuzi na témata
Na Bavorsko−českém re−
Bavorsko−Čechy Ing. et Ing.
zajišťující budoucí
gionálním fóru uvedl ba− Jaroslava Pongratz, MBA
úspěch v bavorsko−
vorský ministr financí
a domova Albert Füracker: „Příhraničí českém příhraničí. Cílovou skupinou
k našim českým sousedům je jedi− akce jsou firmy ze všech odvětví, vy−
nečné atraktivní místo k životu a k za− soké školy a výzkumná centra, stu−
městnání ve středu Evropy. Ať využije− denti a další zájemci.
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Přeshraničně a zaměřeno
na všechna odvětví
Bavorsko−český den pro fir−
my chce aktivně podpořit
dialog mezi českými
a německými sousedy.
Zaměřuje se kromě sa−
motných přednášek též
na přeshraniční networking účastníků
bez ohledu na odvětví. Simultánní pře−
klad všech přednášek, možnost využít

tlumočníky pro bilaterální rozhovory
a zprostředkování kontaktů mezi čes−
kými a bavorskými firmami prostřed−
nictvím „managementu kontaktních
sítí Bavorsko−Čechy“, který má sídlo
v Evropském domě ve Freyungu, jsou
další bezplatné služby, kterých mohou
návštěvníci využít.
Záštitu převzali: hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard, hejtmanka Jiho−
českého kraje Ivana Stráská, hejt−
manka Karlovarského kraje Jana
Mračková Vildumetzová a prezident
krajského sněmu Dolní Bavorsko Olaf
Heinrich. Spolupořadatelé
jsou Krajská hospodářská
komora v Plzeňském kraji,
Jihočeská hospodářská
komora, Krajská hodpo−
dářská komora v Karlo−
varském kraji, Průmys−
lová a obchodní komora Dolního
Bavorska a Řemeslnická komora
Dolní Bavorsko−Horní Falcko.

Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF
v Grafenau od 17:00 do 20:00 hodin, předprogram od 15:00 hodin.
Vstup na akci je zdarma. Je nutné se ale předem přihlásit u paní
Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko−Čechy.
E−mailem: j.pongratz@euregio−bayern.de nebo telefonicky na čísle
+49 170 8118194.
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Měšťanská beseda
v Plzni nabízí
18. 3. 19:00
Můj nejlepší kamarád

SIFON rock oslaví 40 let
koncertem v plzeňské Alfě
Velkolepou oslavu 40 let existence
kapely si na 6. dubna 2019 při−
chystala plzeňská rocková stálice
SIFON rock. Koncert se bude konat
v plzeňské Alfě (Americká třída)
a složení hostů udělá radost každé−
mu, kdo se bude chtít vydat zpět na
cestu časem k prvním rokům exis−
tence kapely.
Příběh Sifonu je specifický tím, že
se jeho sestava i styl v průběhu
let výrazně měnily. Společně s tím

40

mládlo i publikum, protože kapela
vždy dokázala zaujmout i další ge−
neraci fanoušků. Mnozí tak budou
mít jedinečnou příležitost vidět
v akci členy, jejichž jména znají spí−
še jako pojmy z kapelního dějepisu.
Na koncertě zahrají hned dva za−
kládající členové, kytarista Bohumil
Sluka a baskytarista Jan Pfalzer.
Vystoupí také Petr Bejvl, který je−
den čas alternoval na postu zpěvá−
ka se Zdeňkem Jakubcem. Chybět

nebudou ani další členové kapely
z počátečních let, kytarista Jiří
Mothejzík a bubeník Jiří „Mikeš“
Milý. Splněným snem mnoha fa−
noušků bude účast baskytaris−
ty Miroslava Zelenky a zpěváka
Zdeňka Jakubce, kteří se zmíně−
ným Bohumilem Slukou tvořili páteř
kapely v 80. letech a stali se archi−
tekty všeho, z čeho mohl Sifon
v dalších letech dál růst.
Akce se zúčastní také Pavel Hejl
(na postu klávesáka natočil s kapelou
singl „Nejsi na kolenou“), ten však
z důvodu dlouholeté hudební neakti−
vity na pódiu nezahraje.
Většinu večera odehraje součas−
ná sestava, ve které vedle dlouhole−
tého kapelníka a bubeníka Jiřího
Vébra (v Sifonu působí už 38 let)
působí klávesista Miloslav Orcígr,
kytarista Tomáš Pícl, baskytarista
Karel Malý a zpěvák Karel Babka.
Večer zahájí skupina, která je
ještě ošlehanější a zkušenější. Fa−
noušci se mohou těšit na rakovnický
BRUTUS, který funguje už 53 let.
A dalším gratulantem bude VILÉM
ČOK. Ten už kdysi křtil Sifonu album
Generace, nyní se po více než 20 le−
tech vrátí a také si se Sifonem zazpí−
vá. Celým slavnostním večerem bude
provázet moderátor Karel Rychlý.
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Oblíbený humorný příběh lhá−
ře, který se dokáže vykroutit i ze
zdánlivě bezvýchodných situací.
Aleš Háma jako Bernard má
skvělý post v rodinném podniku
své ženy, kterou ale podvádí. Aby
se nedozvěděla, že svou milenku
přivedl do jiného stavu, požádá o
pomoc kamaráda Phillipa, do−
bráka od kosti. Tím se roztáčí vy−
nalézavý kolotoč situací a záple−
tek, při kterých se budete smát
hlavně proto, že se nestaly právě
vám.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch,
Tereza Kostková, Nela Boudová,
Michaela Sejnová / Lucie Okonová
Režie: Jakub Nvota
Divadlo v Rytiřské

28. 4. 19:30
Vězeň na druhé avenue

Čtrnácté patro, výtah nejezdí,
voda neteče, odpadky páchnou,
venku horko k padnutí, v bytě zi−
ma, sousedi pořádají mejdany až
do noci a zloději právě ukradli, na
co přišli. Ne všichni se však do−
kážeme zbláznit s takovou dáv−
kou humoru, ironie a sarkasmu.
Simona Stašová a Kamil Halbich
v hlavních rolích slavné americké
komedie o tom, jaké to je, když
se vám vše vymkne z rukou.
Hrají: Simona Stašová, Kamil
Halbich, Veronika Jeníková,
Vasil Fridrich a další
Režie: Vladimír Strnisko
Agentura Harlekýn
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Autobusová doprava
zajištěna
až do roku 2030
Krajská rada schválila výběr do−
pravce na zajištění autobusové
dopravy společností ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na dobu
2020 – 2030 pro celý Plzeňský
kraj. Jednání s dopravcem smě−
řují k uzavření smlouvy.
V elektronické aukci Plzeňský
kraj požadoval snížení ceny, na
které společnost ARRIVA STŘED−
NÍ ČECHY přistoupila. Původní
cena 42,71 Kč bez DPH za 1 kilo−
metr byla snížena na 42,12 Kč,
tj. o 0,59 Kč za 1 kilometr pro
oblast I Plzeňský kraj – jih. Sní−
žením této ceny ušetří Plzeňský
kraj ročně zrhuba 6 milionů ko−
run. Pro oblast II Plzeňský kraj –
sever byla původní cena 42,59 Kč
bez DPH za 1 kilometr snížena na
41,32 Kč tj. o 1,27 Kč za 1 kilo−
metr. Pro tuto oblast bude pak
úspora pro Plzeňský kraj zhruba
10 milionů ročně. Zmíněné ceny
jsou průměrné po dobu trvání za−
kázky. V prvním roce bude cena
za 1 kilometr pro oblast I Plzeň−
ský kraj – jih 39,40 Kč, pro oblast
II Plzeňský kraj – sever 38,70 Kč.
Příjmy z jízdného budou Plzeň−
ského kraje.
„V elektronické aukci se nám
podařilo snížit cenu za kilometr
u autobusové dopravy v obou
oblastech a tím ušetřit zhruba
16 milionů ročně a zajistit autobu−
sovou dopravu na území celého
kraje,“ uvedl náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Smetanovské dny nabízejí renomované umělce a soubory
Do dramaturgie celého festivalu
se promítají čtyři témata – Zrození
lidu v české kultuře 19. století;
Bedřich Smetana a související od−
kazy; Vztah k Plzni a Plzeňskému
kraji; Rok 2019 – slavná výročí
& výročí slavných.
Již 39. ročník multioborového
festivalu tak nabízí symfonické
a komorní koncer ty, renomované
umělce a soubory, dopolední mati−
né, komponované hudebně−literární
pořady, tvůrčí dílny pro děti i do−
spělé, dětské pořady, autorská čte−
ní, operu, klasiku, latinsko−americ−
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ké rytmy, odborné vědecké před−
nášky a další.
„Osobně doporučuji například
originální koncert Jiřího Stivína, na
který se moc těším a který on sám
bude dirigovat, dále České noneto,
které oslaví 95 let, Wihanovo kvar−
teto nebo Velikonoce s Musicou
Bohemicou a Jaroslavem Krčkem.
A kdo chce tančit nebo jen po −
slouchat, tak doporučuji Tango &
Capella Brava nebo taneční před−
stavení Tanec v době mládí Bedřich
Smetany s průvodním slovem
a workshop pod vedením Hany

Tillmanové.“ říká ředitelka festivalu
Lenka Kavalová.
Na festival Smetanovské dny se
mohou tedy těšit nejen milovníci
klasické hudby, jazzu či jiných žán−
rů, ale i milovníci autorských čtení
a divadla. Návštěvníci mohou zavítat
i na výstavy nebo se něco dozvědět
na vědecké konferenci.
Mimo jiné na festivalu zazní v po−
dání komorního souboru Prague
Radio Trio ve světové premiéře dílo
skladatele Tomáše Ille „Přísloví
Šalamounova“ – melodram pro ho−
boj, klarinet, fagot a recitátora.
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Festival zakončí 28. března Plzeňská
filharmonie Čajkovského 2. sym−
fonií a v rámci tohoto koncertu vy−
stoupí vynikající harfistka Jana
Boušková
Vstupenky jsou v prodeji v Plzni
na náměstí Republiky 41 vedle infor−
mačního centra a na prodejních
místech portálu Plzeňská vstupen−
ka. Informace o festivalových sle−
vách na www.smetanovskedny.cz
Ing. Pavel Bouda
PR manager Plzeňské filharmonie o. p. s.

manager−pr@plzenskafilharmonie.cz

(+420) 602 486 635
41

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2019 bude ve znamení
porozumění, vzájemného pochopení,
usmíření, zábavy a dobré dovolené
Podle čínská astrologie jsme letos pá−
tým únorem vstoupili do roku Prasete,
které je inteligentní, smyslné, požit−
kářské. Není náhoda, že roky
Prasete vždy začínají
lichým číslem, které
symbolizuje znamení
typu „Jin“, což je
ženský princip.
Proto muži naro−
zení ve znamení
Prasete by mohli
být zženštělí. V jed−
né čínské bajce se
vypráví o mazaném
prasátku, které od−
mítlo pracovat pro své−
ho farmáře, ačkoliv všech−
na ostatní zvířata na farmě pra−
covala. Jen prase spalo, jedlo a do−
konce si stěžovalo, že mu málo chut−
ná. Přišlo na to, že dostane najíst,
i když nic nedělá. Ale ve chvíli, kdy to
nejméně čekalo, ho farmář prodal na
maso a jeho bezstarostné dny byly
sečteny. Byly z něj jitrnice, řízečky
a další pochutiny. Tím prase utrpělo
porážku své vlastní vychytralosti.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

To by mohlo být ponaučením pro ty,
kdo si chtějí jen užívat zábavy a po−
žitků, k čemuž tento rok bude evo−
kovat. Opatrnost bych do−
poručil znamením zej−
ména Draka, Koně
a Hada. Přišel jsem
na to, že mnoho
lidí narozených
ve znamení Pra−
sete mělo dlou−
ho špatné obdo−
bí, a to až 7 let.
To jim skončilo
teprve v průběhu
roku 2018. Při osla−
vě konce tohoto špat−
ného období doporučuji
hlídat účty, abyste neutratili ví−
ce než vyděláte. Každý rok je něčím
charakteristický. Rok 2019 by měl být
rokem porozumění, vzájemného po−
chopení, rokem usmíření, zábavy a do−
bré dovolené. Trochu více zábavy by si
měli dopřát zejména lidé, kteří se naro−
dili ve znamení Prasete, Tygra, Zajíce,
Ovce, Krysy a Psa.

Kdo seje vítr,
sklidí bouři
Ani dnes neztratila tato moudrost nic ze
své aktuálnosti. Pokud někdo něco pro−
vedl, osudová odplata se mohla táhnout
i několik generací, ale spravedlnost si
vždy našla svůj cíl. Mnohdy v podobě
smrti potomků i v dalších generacích.
Takové vysvětlení neobvyklých úmrtí mi

vycházelo ve skupinových terapiích
(Rodinných konstelacích), kdy se uká−
zalo, že spravedlnost neexistuje v rámci
jednotlivce, ale v rámci celého rodinné−
ho systému. Když v našem rodinném
systému někdo něco provede, odpoví−
dáme za to, i když s tím faktickým neka−
lým činem nemáme nic společného.
Máme totiž společného předka. A po
svatbě i další členy rodinného systému,
se kterým jsme se „spojili rituálem
svatby“.

Nepodceňujte infekce
Infekce může být důvodem, proč jsou
někteří jedinci útoční, vzteklí, na vše na−
dávají, jsou negativní, netolerantní. To
může být jeden z důvodů, proč je jejich
blízcí najednou nepoznávají, nevědí, co
se s nimi stalo.
Už několikrát jsem uváděl, že boreliózu
má velké množství lidí, Vědecky je do−
kázáno, že se přenáší i sexem, stejně
jako chlamydie a jiné infekce. Boreliózu
je možné dostat nejenom od klíštěte,
komára, z mléčných nepasterizovaných
výrobků, ale i od zvířat, které tuto
infekci mají. Je prokázáno, že bore−
lióza, ale i toxoplaz−
móza způsobují
mimo zasažení
nervové sousta−
vy, problémy s
mozkem i poruše−
ní pudu sebezáchovy. Podle Světové
zdravotnické organizace je zatím nevy−
léčitelných infekcí dvanáct.

Také tvrdím, že by před plánovaným po−
četím měli oba partneři projít čistící ků−
rou a utlumit infekce aspoň bylinami.
Na chlamydie – oregano (lepší jsou ex−
trakty, bylina snese jen 70 stupňů tep−
lou vodu, stejně jako většina bylin), uží−
vat aspoň 3 měsíce a potom preventiv−
ně 2x týdně). Na boreliózu užívat štětku
lesní 2,5 měsíce, potom preventivně 2x
týdně. Když se znova objeví příznaky
infekcí, už stačí užívat 14 dní. Ale jsem
věštec a vše je nutné konzultovat s lé−
kaři. To jsem jen popsal, jak to dělám já.
Boreliózu jsem dostal z ovčího sýra
a chlamydie ani nevím kde, protože je
má skoro každý a přenáší se kapénko−
vou infekcí, při sexu, při líbání, ale i tím,
že sáhnete na tlačítko zvonku či na kliku
v obchoďáku. A pokud si ihned neumy−
jete ruku a dáte si párek v rohlíku či
zmrzlinu, je hotovo. Chlamydie je zná−
ma asi 90 let, a proto se s ní už děti ro−
dí. Díky této infekci mají oslabený imu−
nitní systém či alergie a jiné problémy.
Podle mě mají chlamydie všichni, kteří
chovají domácí zvířata. Potvrzuje se
moje teorie, že chlamydie je původně
od domácích zvířat. To tvrdím už 30 let.
Chlamydie i borelióza způsobují nejen
neplodnost, ale i poškození plodu, rako−
vinu a jiné zdravotní problémy.

Buďte vždy dobře
naladěni
To je ten nejlepší lék proti stresu, proto−
že on je většinou příčinou našich nemo−
cí. Proč se há−
dat, proč se na−
padat kvůli bl−
bostem, proč se za−
bývat zbytečnými zá−
ležitostmi, proč se
neradovat ze života.
Starostí všichni máme
dost a vypadá to, že ještě dlouho bude−
me mít. Tak proč si je ještě přidělávat,
když je život tak krátký.
Stanislav Brázda

Zimní stadion v Sušici slouží veřejnosti po celý rok
V Sušici se v posledních letech
podařila řada investic, na které při−
spěla Evropská unie. Dotace z Re−
gionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad pomohla na−
příklad vybudovat cyklistickou
stezku v blízkosti města, která své
návštěvníky provází krajem Karla
Klostermanna.
Další dotaci vyšší než 12 milionů
korun z ROP Jihozápad získalo na
svou rekonstrukci Muzeum Sušice.
Necelých 30 milionů korun z EU pak
město získalo na stavební úpravy
zimního stadionu. Ten využívá veřej−
nost celoročně.
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„K rekonstrukci a dovybavení zim−
ního stadionu se v Sušici odhodlali
před deseti lety. Kompletně do po−
slední trubky byla zrekonstruována
chladicí technologie i ledová plocha
včetně mantinelů. Byla pořízena nová
rolba, pro kterou byla vybudována
nová garáž s dílnou. V areálu zimního
stadionu byla vystavěna umělá lezec−
ká stěna. A pro zlepšení možnosti
lepšího využití objektu v letních měsí−
cích byl pořízen zcela jedinečný roze−
bratelný umělý povrch,“ uvedl před−
seda Regionální rady regionu soudrž−
nosti Jihozápad a náměstek hejtmana
Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Cílem projektu byl zrekonstruo−
vaný, atraktivní zimní stadion, který
poskytne obyvatelům města a okol−
ních obcí vyhovující podmínky při
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sportovním vyžití a rozšíří
občanskou vybavenost měs−
ta tím, že bude v letní sezoně
využíván jako sportovní hala
k provozování míčových her.
„Hlavním přínosem pro−
jektu bylo rozšíření občanské
vybavenosti, a tím i zlepše−
ní kvality života ve městě
Sušice, zvýšení atraktivity
města pro občany a zvýšení
bezpečnosti při sportu díky
použití moderních technologií,“ do−
plnila Michaela Šímová, ředitelka
Úřadu Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad.
Plzeňský rozhled 3/2019
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NABÍZÍME stálou brigá−
du v Klatovech. Roznos
letáků Kaufland, 1x
PŘIJMU zkušeného trak− za týden. Více info pí
toristu s praxí – byt Přerostová – tel.:
k dispozici. Josef Vít, 775702501. RR 90059
Čemíny čp. 6,330 33
Město Touškov. Telefon HLEDÁM zedníka, obkla−
– 377 922 825 nebo dače, fasádníka na opra−
mobil – 603 327 051. vu domku – Přešticko,
Rokycansko – tel.:
KŘI PM 190067
730630880. RR 90154
AHOJ ŽENO, dívko! Po−
třebuješ si nutně vydělat
příjemnou cestou dosta−
tek peněz? Nebo jen při−
výdělek? Bez obav mů− PRODÁM jablka z vlastní
žeš vyřešit svou situaci zahrady. Osvědčené od−
u mě v malém, čistém, růdy bez chemického
diskr. privátku. Jsi li ošetření. Levně i větší
spolehlivá, i začátečni− množství. Také prodám
ce, ráda pomohu a pora− seno. Tel.: 774 140 229
dím. Stálí klienti se už
těší. Piš SMS, ozvu se.
Tel.: 730509461 KŘI PM
190070

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod
elektřiny včetně jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému po−
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026

JSTE VYUČENÁ cukrář−
ka/cukrář a hledáte zají−
mavou práci v mladém
kolektivu na horách,
s ubytováním zdarma?
V dlouholeté zaběhlé fir−
mě s bohatými zkuše−
nostmi a s možností roz−
voje vlastního potenciá−
lu věcí v oboru cukraři−
na hledá vyhlášená cuk−
rárna Café Charlotte
právě Vás. Náplní Vaší
práce bude příprava zá−
kusků pro přímý prodej,
tvorba speciálních dortů
na objednávky, vlastní
výroba zmrzliny a mno−
ho dalších zajímavých
věcí v oboru cukrařina. PRODÁM silniční beto−
Více info na tel.: nové panely rozměr 300
725835555. RR 90177
x 120 x 15 cm a pře−
depnuté stropní panely
DO KAVÁRNY v Železné
6 x 1 m, dále panely
Rudě přijmeme paní na
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
mytí nádobí a úklid spo−
a okolí. Možnost nalože−
lečných prostor, vhodné
ní a zajištění dopravy.
i pro aktivní důchod−
Tel.: 603383211. PM
kyně. Dále přijmeme
190027
servírky – baristky na
HPP a studentky na ví− PRODÁM zemědělský
kendové brigády – pří− stroj Škoda 180 s nakla−
prava kávy a pohárů. dačem a druhý bez na−
Nabízíme velmi slušné kladače s rameny do plu−
platové
ohodnocení hu. Ve velmi pěkném sta−
a ubytování zdarma. vu, nový lak, cena doho−
Více informací na tel.: dou. Dále nakladač ozn.
725835555. RR 90178
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
AIKIDO Klatovy – japon− 604867469 PM 190028
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve VLASOVÉ sušáky – sto−
věku 10–? let, trénink janové, 2 kusy, kus à 500
Po, Pá: 18–20 hod., tel.: Kč, tel.: 607837657. RR
607668443.
90141
Plzeňský rozhled 3/2019
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KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
SENO volně ložené, tel.: co souvisí se železnicí.
603365857. RR 90103
Tel.: 731064361. PM
190056
Prodám kvalitně prolo−
žené řezivo, zakryté, pří− KOUPÍM staré plechové
rodně proschlé více jak šlapací autíčko i po−
5 let, vlhkost do 20 %: škozené, nekompletní.
fošny 60x200 dl. 3,5 m Děkuji. Tel.: 721127427.
– 4 ks /dl 4 m – 5 ks PM 190060
/4,3 m – 13 ks /5,4 až
5,9 m – 83 ks, hranoly KOUPÍM jakoukoliv taha−
150x200 dl. 6 m – 2 ks cí harmoniku− AKORDE−
/dl. 6,5 m – 3 ks /dl. 7 m ON, CHROMATIKU, HE−
– 1 ks, hranoly 100 x LIGONKU i v nálezovém
200 d l. 5,9 m – 1 ks /dl. stavu. Tel.: 728209526.
6,5 m – 1 ks, hranoly PM 190006
200 x 200 dl. 5,2 m –
1 Ks /dl. 5,8 m – 1 ks KOUPÍM po českoslo−
/dl. 6,5 m – 1 ks /dl. 6,9 venské armádě a po−
m – 2 ks, dl. 7,5 m – hraniční stráže do
1 ks/dl. 8,8 m – 1 ks, tel.: r. 1970 maskované od−
ěvy, saka, čepici, rajt−
732824583. RR 90113
ky, vyznamenání za ob−
AUTOMATICKÝ
kotel ranu vlasti a za službu
Viadrus Ekoret litina su− vlasti, odznak NB, od−
per stav 15kw možno znaky vzorných vojáků
rozšířit na 18 kw, se šne− do r. 1960 – až 3000
kovým podavačem na Kč, pilotní odznaky, od−
uhlí nebo pelety, plní znaky vojenských uči−
emisní normy, kotel abso− lišť, těžítka ve formě
lutně v perfektním stavu, modelů děl, tanků, le−
možno přestavět zda tadel, letecké uniformy
chcete mít násypku vle− a vše z pozůstalosti
vo nebo pravo, rychle sle− po pilotech apod.
va, telefon 723439518 Tel.: 721730982. PM
Klatovy, cena: 37.000 Kč. 190003
RR 90162
KOUPÍM mobilní buňku
PLYNOVÉ závěsné kotle nebo maringotku, i v hor−
použité, funkční, průtok. ším stavu. Možno i více
ohřev
TV.
Tel.: kusů. Nabídněte – do−
602478875. RR 90175
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
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PRODÁM ocelovou ná−
drž z vagonu 20 m3,
vhodná na jímku nebo
na vodu. 604867469
Tel.: 604867469 PM
190029

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
190033

KOUPÍM menší auto,
možno i 4x4, stáří do
10 ti let, v dobrém stavu.
Solidní jednání. Nabíd−
něte na tel.: 371424317
dopoledne. PM 190065
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 190023

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, baro−
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí−
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 190024
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, lam−
pová radia, staré hous−
le, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
190025
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, ho−
diny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, ob−
razy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé
staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
SBĚRATEL, ne překup−
ník koupí jakékoliv staré
helmy – vojenské, ha−
sičské, policejní, čet−
nické, motocyklové, vy−
cházkové, nebo jen čer−
né plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, ko−
kardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel:
731454110.
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Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdo−
by, betlém, obrazy, rámy,
hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na pe−
trolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé ji−
né věci, které již nepotře−
bujete. Tel.: 737903420.
PM 190011
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky,
vyzname−
nání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Znač−
ka PŘIJEDU. Tel.:
603512322
pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 190012
VYKLÍZÍTE
GARÁŽ?
Koupím veškeré staré
pojízdné, nepojízdné ve−
terány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto ko−
la, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, ná−
drže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto
věci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 190009
KOUPÍM uniformy čet−
nictva, policie – Ra−
kousko – Uhersko, SNB,
RG, cedule četnické po−
licejní stanice aj. Foto,
bodák, odznak NB. Tel.:
728347491. PM 190005
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VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kor−
díky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, ne−
bo dílce, čepice, kal−
hoty, saka, boty, holínky
apod. Dále výstroj –
helmy,
dalekohledy,
optiky, vysílačky, vyzna−
menání, odznaky, opa−
sky, přezky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vo−
jenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.
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
náhradní díly na ČZ
250 typ 513 motocros,
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982.
PM
190004
44
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KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vy−
koupím i celou sbírku ne−
bo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
190020
KOUPÍM různé před−
měty ze starého ko−
loniálu, restaurace,
obchodu, ordinace,
kanceláře – nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd. O Sta−
rém Plzenci – vše sta−
ré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
190014

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň – sever. Pod−
mínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elek−
třina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190036

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší ne−
movitosti k prodeji,
předání. Vyklizení, lik−
vidace odpadu, vy−
malování, úklid okol−
ních prostor – zahrady,
papo9@seznam.cz
tel.: 603512322 PM
190017
Koupím les s pozem−
kem. Stáří ani výměra
nerozhoduje. Horší stav
nevadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038
PRODÁM stavební par−
celu 355 m2, k.ú. Ústa−
leč, v zastavěné části ob−
ce, cena dohodou, tel.:
731406615. RR 90104

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
KOUPÍM housle, violu ZDARMA 800 73 73 09
violoncello, kontrabas PM 190043
v jakémkoliv stavu i po−
praskané nebo jinak NUTNĚ poptáváme ke
poškozené.
Tel. koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Plzni.
728279034. RR 90073
Podmínkou je pouze
STARÉ pivní i limo lahve vyšší patro, nikoli pří−
s litými nápisy, také zemí. Byt může být v ja−
porcelánové podtácky, kémkoli stavu i rekon−
půllitry s lit. nápisy, strukci. Cena do 1,8 mil.
REALITY
soudky od piva, plech. INSTINKT
a smalt. cedule a jiné pi− s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
vov. věci. Sběratel. Tel.: MA 800 73 73 09 PM
190044
603158092. RR 90166
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KONKRÉTNÍ kupec hle−
dá byt 1+kk o výměře
20 – 30 m2 kdekoliv
v Plzni. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena
do 1 mil. Peníze k dispo−
zici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190045

PRO ZAMĚSTNANCE
obchodních firem hledá−
me byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
CIHLOVÝ slunný klidný REALITY s.r.o., VOLEJ−
byt s výhledem 2+1 TE ZDARMA 800 73 73
v Holýšově – Přímý ma− 09 PM 190038
jitel nabízí dobře situo−
vaný, slunný a suchý BYT 1+1 v Nýrsku pro−
byt 2+1 v klidné lokali− najmu. Tel.: 776566195.
tě o výměře 82,54 m2 RR 90130
vč. příslušenství v Holý−
šově, Ruská ul., okna
V−Z. Jedná se o byt
v původním stavu a vy−
bavení v 1. NP cihlové−
OBČAS musíme zapo−
ho domu, který se na−
menout na to co cítíme
chází v bezprostřední
a myslet na to co si za−
blízkosti lesa – klidné
sloužíme: Lásku, spo−
prostředí a krásný vý−
lečně prožité zážitky, pro−
hled. K bytu náleží
cházky výlety apod. Muž
2x sklepní prostory
42/180/85, svobodný
2
2
(10,75 m a 14,48 m ),
bez závazků nabízí pose−
2
půda 7,18 m . Veškerá
zení u kávy ženě do 40
občanská vybavenost
let, uvítám i 1 děcko.
v docházkové vzdále−
Naše setkání nás sblíží
nosti. Obchod + dětské
a posune blíže společné−
hřiště na dohled z okna.
mu vztahu. Nejsem za−
Cena k jednání 1,5 mil.
stánce dlouhého psaní
Kč. KONTAKT: +420
SMS. Tel.: 725541088
602546200. RR 90110
PM 190073
52/178 – Jsi obklopená
lidmi a přesto se cítíš sa−
ma? Je na čase to změ−
nit, protože na lásku není
nikdy pozdě. Možná bu−
deš pro mě ta, na kterou
čekám. Tel.: 605080878
PM 190066

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s balkónem a se
zahradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné pro−
středí, vhodné pro mla−
dou rodinu i pro seniory. 52/180 pozve pohodo−
Tel.: 604867469. PM vou dámu přiměřeného
190035
věku a postavy do kočičí
kavárny v Plzni. Zn.:
PRONAJMEME váš byt
Žijeme jen jednou. Tel.:
do 14 dnů. Oslovte pro−
607467062. PM 190068
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná− 60LETÝ muž rád pozná
jem. Úzce spolupracuje− ženu, která je také sama.
me s velkými firmami, pro Sušice a okolí. Tel.:
jejichž zaměstnance hle− 607863707. RR 90149
dáme čisté byty k dlou−
hodobému
pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190037
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TOLERANTNÍ VODNÁŘ
hledá ženu ve věku 56−
63 let (spíše štíhlejší)
k vážnému seznámení,
pro kterou není charakter
a čestné jednání cizí.
Totéž nabízím já. Nevím,
zda toho v dnešní době
nežádám příliš mnoho.
Rád cestuji, ale samo−
tného mne to tolik neba−
ví. Také chalupařím a rád
jsem v přírodě. Tel.:
606414620. PM 190071
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
58/178, ženatý, nekuřák
hledá partnerku, přítel−
kyni k občasným diskrét−
ním schůzkám. Tel.:
722676226. RR 90105
JE JARO, čas na lásku.
Ženy a dívky – nebuďte
sami. Seznámíme Vás
s mužem z Bavorska
720409101. www.vdej−
sedobavorska.cz
HLEDÁM nezadanou že−
nu pro společný manžel−
ský život. Podmínkou: bez
důchodových a sociálních
dávek (s výjimkou dávek
na děti), bez dluhů a exe−
kucí, 100% zdravotní stav,
ochota se po seznámení
přistěhovat. Na nabídky
odpovím jen dopisem –
uveďte kontaktní adresu.
RR 90122
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SLUŠNÝ muž 50 let,
sympatický, hledá starší
ženu, baculka nevadí, nej−
lépe důchodkyni, která by
chtěla zažít krásné milová−
ní. Jestli po tom také tajně
toužíš, nestyď se a napiš
do redakce. Klatovsko.
Zn.: Diskrétní vztah. RR
90126
HLEDÁM ženu na pravi−
delné intimní schůzky,
věk, postava a stav neroz−
hodují. Diskrétnost zaru−
čena. Tel.: 604517187.
RR 90127
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OPTIMISTKA SŠ 65/165
/75 nekuřačka, bez zví−
řátek, hledá štíhlého pří−
tele vyšší postavy, který
má rád přírodu, toulání
po vlasti pěšky i autem.
Další zájmy historie,
umění, rekreační sporty.
Případné odpovědi zasí−
lejte na adresu redakce
pod č. inz. PM 190064

ŽENA 63/170 plnoš., po−
hledná, ze Sušicka po−
zná pána do 65 r. vyš.
po. intelig. společ. sebe−
vědomého, a který může
být oporou v živ. Zatím
HLEDÁM milou sympa− na výlety a vše hezké.
tickou, krásnou, štíhlou Tel.: 604442915. RR
bytost 25–35 let. Já 39 90106
let, štíhlý, modrý oči.
Najdu
Tě?
Tel.: VĚŘÍM, že touto cestou
703352516. RR 90143
potkám upřímného mu−
že z Klatov nebo z blízké−
NAJDU lásku svého živo− ho okolí, se kterým na−
ta? 31letý mladík štíhlé
lezneme společnou ra−
sport. postavy hledá sleč−
dost v důchodu. Odpo−
nu na přátelství a časem
vědi prosím do redakce.
více. Sušice a okolí, volat
RR 90150
nebo SMS po 17. hod.
Tel.: 737102383. RR JSI mezi lidmi a přece
90148
sám? Jsi klidný a toužíš
prožít hezký život jako já
44 LET / 180 výšky, za−
– 70/172, Plzeňský kraj.
daný nekuřák hledá pří−
Odpovědi, prosím, do re−
telkyni štíhlé postavy, ne−
dakce. RR 90168
kuřačku pro nezávazný
dlouhodobý milenecký SŠ hledá pro společný
a diskrétní vztah. 100% život muže 70–75 let,
zdraví nabízím a požaduji. vyšší postavy, nekuřáka,
Domažlice. SMS – který je upřímný a stále
608847691. RR 90152
věří v lásku. Odpovědi do
redakce. RR 90169
MUŽ 41, 174/86 z Do−
mažlicka s vyřešenou mi−
nulostí hledá štíhlou
a hodnou ženu přiměř−
eného věku k vážnému
seznámení (děti mi neva− PŘIPRAVUJEME setkání
dí). Těším se na Tvou od− zaměstnanců bývalého
pověď. Tel.: 724108082. PVT Klatovy. Zájemci
se mohou zaregistro−
RR 90167
vat do 31. 3. 2019
MUŽ 44 – 179/78kg hle− na e−mailové adrese:
dá nezadanou štíhlejší že− m l y n a r i k . h o n z a @
nu na vážné seznámení, seznam.cz nebo na tel.:
Domažlicko + okolí. Tel.: 604518219. RR 90157
723923750. RR 90174
HLEDÁM kamarádku
z Plzeňska 64−72 let,
která také zůstala sama.
Tel.: 608049215 PM
DOBRÝ DEN, touto ces− 190072
tou hledám muže v uni−
formě (není podmínkou)
do 30 let. Jsem pracující
středoškolačka 24 let,
menší plnoštíhlé postavy. PRODÁM náhradní díly
Pokud máš zájem, tak se na AUDI A6, stříbrná me−
ozvi. Zn.: I boubelky mají talíza, 2,4 benzín, manu−
právo na štěstí a lásku. ální převodovka. Tel.:
RR 90123
736139113 PM 190030
Plzeňský rozhled 3/2019
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PRODÁM Citroen C4
Picasso, 1.6 Hdi, 80 kw, r.
v. 2007, servisní kniha,
modrá metalíza, klima, el
okna, rdio, tempomat,
servo, velmi pěkný stav,
nová stk a emise, Klatovy,
Tel: 723439518, cena:
105.000 Kč. RR 90158

KOUPÍM menší auto,
možno i 4x4, stáří do 10
ti let, v dobrém stavu.
Solidní jednání. Nabíd−
něte na tel.: 371424317
dopoledne. PM 190065

PRODÁM Volkswagen
Golf V kombi MPI, r. v. 12
/ 2009, obsah 1, 6 benzin,
75 kw, najeto 123 tkm +
servisní knížka, nekuřák,
el okna, centrál na do,
imobiliser proti krádeži,
radio + cd, velmi dobrý
stav, nová stk a emise,
KOUPÍM LADA, VAZ, airbagy, servo, 2 klíče, ce−
ŽIGULI i bez STK nebo na 145.000 Kč, telefon:
i bez SPZ – dokladů. 723439518. RR 90159
Děkuji. Tel.: 605111671.
PRODÁM Škoda Fabia
PM 190061
1.4 benzim, r. v. 2001 vel−
mi pěkné auto, najeto
JAWA, ČZ STADION
cca 153 tkm, servisní kni−
a jiné. Koupím staré
ha, nová stk a emise, alu
československé moto−
kola, Klatovy, telefon:
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
723439518,
cena:
i jednotlivé díly. Platím
65.000 Kč. RR 90160

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme de−
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 90131

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
telefon:
775104121. RR 90048

PRODÁM Škoda Fabia II
obsah 1.4 Mpi , r. v. 27.
12. 2007 – provoz 2008,
63 kw, najeto 185 tkm se
servisní knihou pravidelně
servisováno v Škoda
servisu + protokol z TUV,
modrá barva, nové roz−
vody, 4 x airbag, el okna,
centrál, klima, imobiliser
proti krádeži, velmi pěkný
stav, nová stk a emise,
Klatovy telefon: 723/
439518, cena: 97.000 Kč
RR 90161

KDO DARUJE nebo za
symbolickou cenu prodá
důchodci funkční NOTE−
BOOK. Děkuji. Tel.:
728095358. RR 90165

TRÁPÍ Vás hrozící exe−
kuce nemovitosti. Bojíte
se, že přijdete o majetek.
Vše se dá řešit, nikdy ne−
ní pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zana−
lyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat!
INSTINKT
REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190039

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Opel, Fiat, Hyundai,
VYKLÍZECÍ PRÁCE
Honda, Toyota atd. Tel.: PRODÁM Škoda Octavia – kompletní vyklizení,
kombi 1.9 tdi 81 kw, r.v. odvoz a likvidace růz−
602834411. RR 90151
12/2000, provoz 2001, ného odpadu, dále
najeto pouze 175tkm se možnost vymalování.
servisní knihou + proto− Nezávazná prohlídka
koly z TUV „německé stk“ je zdarma. Telefon:
dvojitá podlaha v kufru, 603512322, e−mail:
imobiliser, abs, 4 x el p a v e l . r e j s e k @ s e −
okna, 2 x klíč, radio, ton. znam.cz. PM 190013
Sběratel koupí staré
skla, nová stk a emise,
motocykly ČZ, JAWA,
airbagy, nekuřák, Klatovy STAČÍ nám jeden měsíc
OGAR, skutr ČZ, mo−
723439518 cena: 77.000 na prodej vaší nemovi−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
tosti. Svěřte nám k pro−
Kč. RR 90163
kompletní, torza, rámy,
deji svou nemovitost
motory, blatníky, staré
PRODÁM Peugeot 307, a přesvědčte se o rych−
technické průkazy a ji−
r. v. 2005, obsah 1. 4 16 lém jednání a solidním
nou technickou doku−
v benzin, nový model, air− přístupu našich obchod−
mentaci aj. Přijedu
bagy, abs, el. okna, imobi− níků. Dnes zavoláte, zítra
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
liser, alu kola, nová stk jsme u vás a do měsíce
domluvíme. Telefon:
a emise, 1. majitel, modrá máte prodáno. INSTINKT
603237242, e−mail:
metalíza, digitální klima, REALITY s.r.o., VOLEJ−
flemet@seznam.cz.
cena 62.000 Kč , KT, tel: TE ZDARMA 800 73 73
RR90001
09 PM 190040
723439518. RR 90164
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HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte
se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190041

KLÁŠTERKA
– revizekomínů
a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005
KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme
technicky
i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani ko −
runu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.
PM
190042
NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopá−
ní bazénů, uložení ba−
zénů, odvodňovací dre−
náže okolo domů, pří−
padně zemědělské dre−
náže, terénní a zahrad−
ní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice.
Telefon:
603383211, 604867469
PM 190034
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DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy.
Tel.: 704089056 – volat
kolem 20. hod. RR
NABÍZÍM stříhání živých 90064
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i reali−
Klášterková,
zaci
zahrad.
Tel.:
tel. 721 943 234
606943086. RR 90062
RR 80609
PROVÁDÍM
veškeré
zednické práce – omít−
ky, rekonstrukce byto−
vého jádra, malířské
práce, bourací práce,
obklady, dlažby a další
HOTOVOSTNÍ
práce dle domluvy. Pl−
PŮJČKY!
zeňsko, Klatovsko, Su− Ihned vyplácíme 2000−
šicko a okolí. Rozumné 8000 kč! Netřeba účet!
ceny. Tel.: 721757399. Stačí OP ČR, příjem.
RR 90117
Pražská 41, Plzeň, PO,
OCEŇOVÁNÍ nemovi−
tostí – znalecké posud−
ky. Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

ÚČETNICTVÍ

ST PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
190022

MÍSTNÍ firma poptává
výrobní zakázky v podo−
bě drobnovýroby, kom−
pletace. Nabízíme pro−
vedení těchto prací
ve vlastních prostorách
vlastními zaměstnanci
a
dopravou.
Tel.: NABÍZÍM k odběru ště−
ňátka křížence hnědého
736797470. RR 90142
labradora a border kolie.
ZAHRADNICKÉ práce, Stáří 6 týdnů, cena 700
opravy a úklidy. Tel.: Kč (za očkování). Plzeň
tel.: 731246499
605012907. RR 90153

!
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COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje stři−
hovou úpravu, jenom
se pročesává. Je anti−
depresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostra−
žitý, ale zbytečně ne−
štěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. Cena do−
hodou. Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z
602823882, 378774498.
RR 90128

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

SYMPATICKÁ baculka
ve zralém věku nabízí
erotickou relaxaci, pří−
jemné odreagování, mi−
lování, orálek bez a dal−
ší erot. služby ve svém
bytečku v Plzni. Dis−
krétně! Tel.: 607412325
KŘI PM 190063
JSEM TA, která tě po tě−
le i duši pohladí. Čtyřky
prsa, štíhlá, pěkná ako−
rát. Uvítáme spolu jaro
v mém soukromí. SMS
ne, volat 8−17 h. Tel.:
603773286 KŘI PM
190069

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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tel.: 377 221 996, 377 221 764

Plzeňského
rozhledu
vyjde

1. 4. 2019

tel./fax: 377 221 765

Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312
l

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

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Další číslo
PRODÁM pejska jork −
šírského teriéra. Tři roky
starého. Menší velikosti.
Pěkný. Cena 3.500 Kč.
Mob.: 604207899. RR
90094

l

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Technický redaktor:
Korektor:

Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. března 2019
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