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��Zdravotnictví je téma na dlouhou
debatu. Každý z nás má na ně svůj
názor, většinou po osobních zkuše−
nostech. Na druhou stranu je nut−
né vidět také  chod nemocnic a od−
měňování zdravotníků. I o tom se
mluví ve sdělovacích prostředcích
téměř denně. Jaká je situace v ne−
mocnicích Plzeňského kraje, na to
se ptáme krajské radní pro oblast
zdravotnictví Ing. Mileny Stárkové.

Udržet lůžkovou, ale i ambulantní
zdravotní péči ve stejném rozsahu
ve všech našich nemocnicích – to je
hlavním úkolem všech manažerů.
Ve změti problémů českého zdravot−
nictví se logicky pohybují i krajské
nemocnice a nemá cenu si namlou−
vat, že u nás neexistují. Podařilo se

nám (a já za to opravdu děkuji)
s největší pojišťovnou – VZP – uza−
vřít pro všechny nemocnice smlou−
vu na 5 let. Znamená to, že do roku
2023 bude pro občany kraje zajiště−
na péče ve stávající struktuře. 

Vyhráno ale ještě nemáme, proto−
že personální nedostatečnost stále
více doléhá na zajištění provozu ně−
kterých oddělení. Chybějí lékaři
a sestřičky, boj o “každý bílý plášť”
je na denním pořádku. S tím se ale
musíme poprat a zajistit maximální
možnou lékařskou péči. Snažíme se
navyšovat mzdy či jiné benefity 
zaměstnancům nemocnic, lákáme
studenty na náborové příspěvky
a stipendia. Zvolit si zaměstnání
v krajské nemocnici znamená pra−

covat v menší nemocnici rodinného
typu, v osobnějším prostředí, kde
nepotkáte za den stovky pacientů.

��Lidé často nevědí, kam se obrá−
tit se svým zdravotním problé−
mem. Mají v první řadě navštívit
praktického lékaře, nebo se vy−
dat přímo ke specialistovi? Má jet
do nemocnice ve větším městě,
nebo raději navštívit tu nejbližší
jeho bydlišti? 

Pro stanovení diagnózy by první
návštěva pacienta měla vést k prak−
tickému lékaři, který o našem zdraví
má nejvíce informací, máme tam
svou „kartu“, tedy zdravotnickou do−
kumentaci. Praktik nás dále směruje 

... pokračování na straně 21

�Milena Stárková

Zdravotnictví je především o lidech,
říká radní kraje Milena Stárková
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Obyčejné jablko, 
výjimečný nápoj!

Divoké jablko
cidre

www.divokejablko.cz

www.facebook.com/divokejablko/

-



3Plzeňský rozhled  4/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Západočeské srdce do Evropy!
Radka Trylčová: 

Náš kraj potřebuje být v Bruselu slyšet
Už na konci května půjdeme volit
naše české zástupce v Evropském
parlamentu. I u nás v kraji budou
mít volby skutečný náboj, protože
právě zdejší voliči rozhodnou, zda
západočeský region bude mít ve
štrasburském parlamentu oprav−
dové zastání v podobě poslance či
poslankyně, která bude hájit nás,
co tady žijeme. Zřejmě největší
šanci bude mít v tomto ohledu
kandidátka číslo 5 na listině
Občan ské demokratické strany –
Radka Trylčová, která je rodačkou
z Manětína, ale nyní žije v Plzni.

Ta není na rozdíl od řady jiných
kandidátů do Evropského parlamen−
tu politicky nepopsaným listem či
osobou, která by se zjevila až těsně
před volbami a z ničeho nic žádala
voliče o hlas či preferenční „krou−
žek“ pro tak vlivný orgán, jako je
Evropský parlament. Radka Tryl −
čová je totiž veřejnosti známá hned
z několika významných pozic, které
dlouhodobě zastává. Výrazné je na−
příklad její působení v roli krajské
radní pro životní prostředí a země−
dělství. To je navíc odbornost, která
tvoří vhodnou kvalifikaci pro výkon
funkce europoslance, protože právě
oblast životního prostředí a země−
dělství vytváří stále rostoucí polož−
ku v rámci toho, co Evropský par −
lament projednává a rozhoduje.
A Radka Trylčová se v této proble−
matice opravdu vyzná, a může 
proto být platným hlasem pro naše
zájmy v Evropské unii.

Zdravé potraviny pro
zdravé srdce Evropy
„Často se říká, že jsme to, co jíme.
A já osobně to považuji za velkou
pravdu. Dlouhodobě se profesně
i ve volném čase zajímám o kvalitu
potravin i dalších výrobků, s nimiž
se každodenně setkáváme a jejichž
složení ovlivňuje naše zdraví,“ říká
Radka Trylčová, která si proto logic−
ky chce v Evropském parlamentu
posvítit na dvojí kvalitu potravin, ale
také přitvrdit dohled nad tím, jaké
zdraví škodlivé látky se mohou 

dostat například do pracích prášků
nebo hnojiv. „Zaměřme se v ochra−
ně životního prostředí na to, co
opravdu škodí zdraví, místo aby−
chom přijímali nějaké vzletné, ale
těžko splnitelné strategie pro bu −
doucí desetiletí,“ má jasno o ro −
zumném přístupu na tomto poli
Radka Trylčová.

Podobně má tato kandidátka z na−
šeho regionu co nabídnout i v obla−
sti zemědělství. „Budu prosazovat
tzv. zastropování zemědělských do−
tací, protože to povede k podpoře
malých a středních zemědělců
místo gigantických agroholdingů,
které dnes žijí z dotací. Tyhle dotace,
když už existují, by mnohem více
pomohly menším zemědělským
pod nikům, na které se teď ale kvůli
zemědělským gigantům nedostane.

Z vlastní zkušenosti také vím, že prá−
vě potraviny z menších podniků ne−
mají problémy s tím, aby vyhovovaly
všem ja kostním a zdravotním stan−
dardům,“ nezapře Radka Tryl čo vá
zkušenost z pozice krajské radní,
která má na starosti zemědělství.

Konec žlutého moře 
na polích
Radka Trylčová a její program potěší
i ty, kterým vadí, že se naše pole
pod tíhou dotační politiky v posled−
ních letech proměnila ve žlutá řep−
ková pole. „Kdo chce na českých
polích zase vidět tradiční plodiny, to−
mu nabízím jednoduché řešení:
zrušme povinné přimíchávání bio −
paliv do pohonných hmot,“ opět
prosazuje jasný cíl Radka Trylčová.

Ta chce místo zbytečných dotací do
biopaliv otočit pozornost Evropské
unie spíše k boji proti suchu
a k ochraně vody. „Zadržování vody
v krajině nebo projekty podporující
čistotu vody jsou mnohem účelněj−
ším vynakládáním evropského roz−
počtu než to, co vidíme právě třeba
na poli podpory biopaliv teď,“ zdů−
razňuje kandidátka občanských
demokratů do Evropského parla−
mentu. Trylčová, stejně jako její
strana, prosazuje v přístupu k Unii
„zlatou střední cestu,“ podle níž
nechce z Unie vystupovat, ale pro−
sazuje její zásadní reformu, protože
všechno v pořádku v EU také roz−
hodně není. 

Podnikavé srdce
Evropy
Malí a střední podnikatelé mohou
Radku Trylčovou znát také jako
dlouholetou ředitelku krajské hospo−
dářské komory a ženu, která se díky
tomu dobře vyzná v tom, jak evrop−
ské normy mohou dusit firmy všech
velikostí. Radka Trylčová proto mů−
že být jedním z mála budoucích
euro poslanců, kteří budou přirozeně
bránit podnikání a jeho svobodu
v naší zemi. Podle Radky Trylčové
potřebují české firmy jednotný
evrop ský trh, jen nezbytně nutnou
regulaci a hlavně zásadní snižování
byrokracie. „Srdce Evropy je známé
svými zlatými ručičkami, ale i ty po−
třebují uvolnit od někdy zbytečné
evropské regulace,“ říká Trylčová.

Západočeská patriotka
Ta je celoživotní krajskou patriotkou,
protože během profesní doby půso−
bila na řadě míst našeho regionu,
v němž strávila celý svůj dosavad−
ní život. „Mám západočeské srdce
a s ním budu v Evropském parla−
mentu bojovat za zájmy naší repub−
liky, ale i prosazovat řešení, která
jsou specifická pro kraj, kde žiju,“
představuje svou vizi práce euro−
poslankyně Radka Trylčová, která
kandiduje jako číslo 5 na kandidátní
listině občanských demokratů.  
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Rada schválila přidělení celkem
14 140 546 korun čtyřem měs−
tům v kraji na budování nových
přestupních uzlů. Jedná se o měs   −
ta Ne pomuk, Přeštice, Nýřany
a Blo vice. 

Dotace pro město Nepomuk činí
5 224 758 korun. Ve městě Nepo −
muk, části Dvorec, dojde k úpravě
přestupního uzlu pro řešení přestu−
pu mezi jednotlivými vlakovými
spoji a navazující autobusovou do−
pravou v prostoru železniční stani−
ce Nepomuk. Hlavním cílem zámě−
ru vybudování přestupního uzlu
Nepomuk je usnadnění a zkrácení
přestupních procesů mezi regio−
nální drážní a autobusovou veřej−
nou linkovou osobní dopravou.
Předpokládané celkové náklady
projektu pro rok 2019 činí 27 420
000 korun, podíl dotace z IROP
na financování projektu ve výši
12 880 648 korun představuje té−
měř polovinu celkových nákladů.

Město Přeštice obdrží 5 620 033
korun. Hlavním cílem projektu je
zlepšení stávajícího nevyhovující−
ho stavu infrastruktury autobusové
zastávky Přeštice, žel. st., a komp −
lexní řešení prostoru přednádraží
jako budoucího centra kombinova−
né mobility města – přestupního
terminálu Přeštice. Zbudování pře−
stupního uzlu regionálního význa−
mu s malým objemem dopravy by
mělo přispět k posílení veřejné do−
pravy. Součástí projektu jsou par−
kovací systémy P+R a K+R
s celkovou kapacitou 72 parkova−
cích míst a parkovací systém
B+R s 30 parkovacími místy pro
jízdní kola.  Celkové náklady pro−
jektu pro rok 2019 činí 25 863 359
korun, podíl dotace z IROP na 
financování projektu ve výši
11 766 101 korun představuje 
téměř jejich polovinu. 

Městu Nýřany kraj poskytne do−
taci ve výši 2 896 326 korun. Rea −
lizace stavby přispěje k výraznému
usnadnění přestupních procesů
mezi regionální autobusovou ve−
řejnou linkovou a regionální želez−
niční dopravou. Součástí projektu
je též vybudování 3 stání pro auto−
busy, 25 parkovacích míst pro
automobily, 44 parkovacích míst
pro jízdní kola, bezbariérový, bez−
pečný a krátký přestup mezi sub−
systémy veřejné dopravy, jakož
i mezi individuální automobilovou
a veřejnou dopravou. V neposlední
řadě bude vybudován dosud ne−
existující chodník pro pěší z Bene −
šovy třídy k samotnému nádraží,
a tím se zvýší bezpečnost chodců. 

Předpokládané celkové nákla−
dy projektu pro rok 2019 činí 
14 170 468 korun, podíl dotace
z IROP na financování projektu ve
výši 6 236 681 korun představuje
téměř polovinu celkových nákladů. 

Dotace městu Blovice ve výši
3 909 426 korun pomůže s vybudo−
váním přestupního terminálu, resp.
přestupního uzlu regionálního vý−
znamu s malým objemem dopravy.
Součástí projektu jsou parkovací
systémy P+R a K+R s celkovou
kapacitou 85 parkovacích míst
a parkovací systém B+R s 28 par−
kovacími místy pro jízdní kola.
Zásadní změnou po realizaci projek−
tu přestupního terminálu „Blovice –
autobusové nádraží Sýkorova ulice“
je výrazné usnadnění přestupních
procesů mezi veřejnou linkovou, re−
gionální a rychlou regionální želez−
niční osobní dopravou. 

Předpoklad nákladů pro letošní
rok činí 31 845 750 korun, podíl do−
tace z IROP na financování projektu
ve výši maximálně 23 343 576
korun představuje více než polovi−
nu celkových nákladů. 

Stavbu přestupních uzlů
podpoří Plzeňský kraj
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Částkou 400 tisíc korun chtějí
radní podpořit výrobu dokumen−
tárního filmu „Mucha“. Jedná se
o film, který nově, zábavně a v me −
zinárodním i současném kontextu
vypráví o jednom z našich nej−
slavnějších umělců. 

Příběh bude vyprávět syn Jiří,
který zpracovává jeho paměti
a psaním se vyrovnává s odkazem
svého otce. Druhou rovinu doku−
mentu bude tvořit neutrální voiceo−

ver. Ten sděluje fakta a události,
které nemůže Jiří ve své době ještě
znát a obsáhnout. 

„Realizace tohoto záměru je
možná díky spolupráci s Nadací
Alfonse Muchy a filmovými archi−
vy po celém světě. Odborné záze−
mí filmu tvoří přední světoví odbor−
níci na Muchovu tvorbu. Část natá−
čení se bude odehrávat na zámku
Zbiroh. Film vyzdvihne důležitost
Muchova dvacetiletého pobytu

v prostředí zámku, díky němuž
mohl vytvořit své životní dílo,
Slovan skou epopej,“ sdělil náměs−
tek hejtmana Vladislav Vilímec.

Druhý podpořený snímek by měl
získat také 400 tisíc korun na čás−
tečné pokrytí nákladů spojených
s výrobou filmu. Jedná se o film
Cesta domů – nový film Tomáše
Vorla, který navazuje na úspěšné
snímky Cesta z města a Cesta do
lesa, jedná se tak o završení volné

trilogie. Film se opět vrací na český
venkov, konkrétně do okolí Rab −
štejna nad Střelou a ukazuje příběhy
obyčejných, a zároveň trochu ne−
obyčejných lidí, kteří stále žijí v sou−
ladu s přírodou a neopouští venkov.

Kraj chce podpořit natáčení dvou filmů

Tomáš Voler
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Dobrý den, prosila bych
o radu. Chtěli bychom
koupit pozemek přes
RK. Zaplatili jsme rezer−
vační zálohu. Při sesta−
vování kupní smlouvy
nastal problém ze strany
prodávajícího. Prodá va −
jící nesouhlasí s pod−
mínkami, které bychom
chtěli zanést do kupní
smlouvy. Konkrétně se
jedná o to, že chceme,
aby výplata peněz za po−
zemek byla převedena,
až v době, kdy dojde
k zápisu na katastr a bu−
deme výluční vlastníci
na listu vlastnictví. Jak
postupovat dále? Kdyby −
chom chtěli odstoupit
od koupě, která strana
nese zodpovědnost za
zmaření prodeje? Máme
nárok na vrácení rezer−
vační zálohy? Moc děku−
ji za odpověď.

Dobrý den, nevím, jak
zní obsah oné rezervační
smlouvy a zdali byl po−
stup výplaty na účet pro−
dávajícího vyjasněn pře−
dem. Tak jako tak by mě−
la být realitní kancelář
schopna obhájit si před
prodávajícím Vámi navr−
žený postup, který je dle
mé zkušenosti jediný
správný a bezpečný, tj. od
podpisu smlouvy kupní až
do provedení vkladu pe −
níze v depozitu (notář,
advo kát, bankovní akredi−
tiv), po provedení vkladu
výplata prodávajícímu
a poté předání nemovitos−
ti. Vše ostatní je vyklánění
hlavy z jedoucího vlaku.
Nikdo Vás nemůže nutit
přistupovat na podmínku,
kdy prodávající obdrží
kupní cenu v situaci, kdy
je stále zapsán jako jediný
vlastník. To nepovažuji za
zmaření prodeje z Vaší
strany, ale jednání dle
zdravého rozumu.  

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Kvůli unikátnímu fotbalovému tur−
naji Global Goals World Cup na
podporu globálních cílů OSN zalo−
žily zaměstnankyně Plzeňského
Prazdroje ženský fotbalový tým
s názvem Kopačky. Tvoří ho tři de−
sítky zaměstnankyň pivovaru, kte−
ré nyní začínají trénovat, v dubnu
odehrají přátelské zápasy a kon−
cem května se zúčastní turnaje na
pražském Václavském náměstí. 

Global Goals World Cup vznikl
před třemi lety v Kodani. V turnaji se
hodnotí nejen skóre v zápasech, ale
také originalita dresů, nejlepší fan−
klub a celková aktivita na podporu
cílů udržitelného rozvoje. Letos po−
prvé se turnaj uskuteční v Praze, a to
29. května v dolní části pražského
Václavského náměstí. Hráčky pra −
zdrojského týmu Kopaček chtějí tak
upozornit na vlažný přístup dospě−
lých vůči pití alkoholu nezletilými. 

„Chceme dát kopačky alkoholu
u dětí i přehlížení tohoto problému
ze strany dospělé veřejnosti,“ uvádí
Barbora Šimůnková, která je nejen
kapitánkou týmu, ale zároveň má
v Prazdroji na starosti projekt Re −
spektuj 18. Jeho cílem je právě upo−
zorňovat na negativní vliv požívání
alkoholu u nezletilých. 

Turnaj se hraje ve formátu pět na
pět, do zápasů tak nastoupí vždy

čtyři hráčky v poli a jedna bran −
kářka. „Na začátku jsme oslovili
vše chny kolegyně a jejich zájem nás
ohromil. Aktuálně máme přihláše−
ných třicet hráček, které se budou
podílet na trénincích a přípravách na

finálový turnaj. Moc se na zápasy
těšíme. Stejnou měrou jako o fotbal
nám jde i o prosazení myšlenky od−
povědné konzumace alkoholu,“ říká
Barbora Šimůnková. Že jde Ko −
pačkám nejen o spor t, dokazují
i další počiny týmu. Dresy budou
mít z recyklovaného textilu od firmy
zaměstnávající handicapované gra−
fiky a s potiskem z výhradně ekolo−
gicky šetrných barev. 

Prazdrojské Kopačky stihnou bě−
hem přípravné fáze několik spo −
lečných tréninků a kromě toho bu−
dou své fotbalové dovednosti vy −
lepšovat i individuálně. „Máme v tý−
mu i hráčky, které to s míčem umí

a na ně budeme spoléhat. Naším
lídrem je Jana Kloudová, která se
věnuje aktivně nohejbalu. Ona bude
naším Pavlem Nedvědem i Tomá −
šem Rosickým v jedné osobě. Věří −
me, že strhne celý tým ke skvělým
výkonům a pomůže nám k co nej−
lepšímu výsledku,“ říká kapitánka
týmu Barbora Šimůnková. Vítěz tur−
naje postupuje do New Yorku, kde
se utkají vítězové regionálních kol.

Fotbalistky z Prazdroje chtějí 
dát kopačky alkoholu u dětí

Neformální setkání s rodiči prv−
ních miminek narozených v roce
2019 v Plzeňském kraji se usku−
tečnilo dnes na krajském úřadě.
Pro prvního chlapečka a první hol−
čičku měl hejtman Josef Bernard
připravené drobné dárky a přede−
vším šeky s finančním darem.

První holčičkou a zároveň prvním
letošním miminkem v Plzeňském
kraji byla Laura Tlstáková, která
na svět přišla první lednový den
v 00:24 hodin ve Stodské nemocnici,
jedné z krajských nemocnic. Prvním
chlapečkem byl Matyáš Vondráček,
který se narodil v 08:04 hodin tentýž
den ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

Rodiče prvních krajských občánků
obdrželi společně s pamětními listy
také šek na 10 tisíc korun a drobné

dárky pro miminka. Matyáš dorazil
v doprovodu dvou starších sestřiček
Kristýnky a Petrušky a také s babič−

kou, dědou a strýčkem. Laura je za−
tím prvním miminkem a přišla na 
setkání pouze s rodiči.

První občánci kraje u hejtmana
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599 000 Kč74 572 Kč měsíčně

Stavební pozemek (459 m2), 
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek 
v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup k pozemku je
po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré v ko−
munikaci u pozemku. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme! �� 734 319 302

759 000 Kč

2+1 (64 m2), ul. Thámova, 
Plzeň – město
Byt v OV se nachází se v 3. patře cihlového domu.
Byt je ve výborném stavu a náleží k němu sklepní kó−
je v suterénu domu o velikosti 3 m2 a podíl na za−
hrádce ve vnitrobloku. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301

2 099 000 Kč 
2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň  
Byt v OV, nachází se v 4. patře (posledním) cihlo −
vého domu bez výtahu. Byt je po kompletní re −
konstrukci. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě. V okolí veškerá občanská
vybavenost. Možno financovat hypotečním úvěrem,
který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

2 199 000 Kč
22+1 (55 m2), ul. Koterovská, 
Plzeň−Slovany
Byt v žádané lokalitě Plzeň – Slovany se nachází 
v 1. patře. Dům i byt prošel rekonstrukcí. V blízkosti
zastávky MHD. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu
domu. Velmi zajímavá investice či bydlení s velmi
nízkými náklady. 

� 734 319 301

2 299 000 Kč

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

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

Chata 2+1 (56 m2), 
Pňovany
Chata – jednopodlažní, ve velmi dobrém stavu,
s garáží. IS: voda – vlastní vrt, el. 220/380V, topení:
lokální TP, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti pře−
hradní nádrže Hracholusky, na pronajatém pozemku
s ročním nájemným 4.056,− Kč. 
Krásná, klidná lokalita. � 734 319 302

1 599 000 Kč 

Komerční prostory (282 m2), 
ul. Poděbradova, Plzeň – centrum                  
Zdarma bez provize nabízíme, prostory v Avalon
Business Center nacházející se v přízemí domu, který
byl v roce 2007 kompletně zrekonstruován. Prostor
byl v minulosti využíván jako jazyková škola. K prosto−
ru lze pronajmout parkovací stání v krytých garážích. 

� 734 319 301

Chata 2+kk/B (40 m2), 
Vranov u Stříbra
Chata dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem a zá−
dveřím, dřevěná s omítnutím, částečně podsklepena.
IS: elektřina 220/380 V, topení: lokální TP, WC, studna
cca 150 m od chaty. Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302

G G

C

C

550 000 Kč
Chata 1+kk (397 m2), Plzeň – Bukovec
Chata na vl. pozemku, dřevěná s betonovými základy,
v dobrém udržovaném stavu. Topení lokální na tuhá
paliva, suché WC, elektřina: nový sloupek na pozem−
ku, voda ze společné studně cca 20 metrů od chaty.
Chata se nachází v blízkosti lesa, nedaleko řeky
a i přesto v blízkosti MHD. Přístup k chatě zajištěn po
zpevněné cestě. � 734 319 301
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Jubilejní 100. narozeniny oslavil
pan Václav Pittr z třetího měst−
ského obvodu. Narodil  se ve
Všekarech na Domažlicku na
klasickém venkovském gruntu.
Je prostřední ze tří sourozenců.
Měšťanku studoval ve Stodě,
každý den chodil na vlak 5 km,
do Plzně dojížděl na Vyšší hos−
podářskou školu. Plzeňákem
se stal  v roce 1967  díky svým
pracovním povinnostem. Nej −
delší část svého profesního 
života působil jako inspektor
ochrany a karantény rostlin. 

„Stejně jako dalším obyva −
telům našeho obvodu, kteří se

dožijí tak úctyhodného vě−
ku, jsme přišli popřát i pa−
nu Václavovi. Je obdi −
vuhodné, jak je vitální.
Pracoval do svých 72 let,
což dokládá, že mu práce
byla celoživotním koníč−
kem,“ říká starosta David
Procházka.

Pan Václav Pittr velmi
rád vzpomíná na své dět−
ství i svoji profesní dráhu.
Do svých 92 let se aktivně
věnoval svému koníčku,
který korespondoval s je−
ho profesním zaměřením,
a to práci na zahradě. 

Starosta plzeňského centrálního obvodu 
David Procházka s oslavencem Václavem Pittrem.

Václav Pittr oslavil 100. narozeniny

Další kolo dotací Městského obvo−
du Plzeň 3 bylo úspěšně uzavřeno.
Zájemci měli možnost žádat o do−
tace na podporu rozvoje činností
nekomerčního, neziskového a obec −
ně prospěšného charakteru. 

„Dotačních programů je celkem
šest – Podpora volnočasových akti−
vit dětí a mládeže, Podpora jednorá−
zových sportovních akcí, Sociální
oblast – „Podaná ruka“, Podpora
kultury, kulturních aktivit a oživení
veřejného prostoru – „Místo pro ži−
vot“, Podpora bezpečnosti a pre−
vence kriminality a Sdružuj se, buď
aktivní,“ vyjmenovává starosta MO
Plzeň 3 David Procházka.

Největším objemem peněz – více
než 3 300 000 Kč – který je určen
pro dotační programy věnované vol−
nočasovým a sportovním aktivitám
dětí a mládeže, přispěl obvod na
činnost mnoha sportovním klubům,

mládeži dobrovolných hasičů, vod −
ním záchranářům na celoroční
práci s dětmi, spolku Ponton na
reali zaci sociálních služeb mládeži
či spolku Blízký soused na motivač−
ní akce pro děti.

V sociální oblasti, v programu
„Podaná ruka“, bylo organizacím
rozděleno 1 830 000 Kč. Obvod
podpořil aktivity takových organi −
zací, jako je Hospic sv. Lazara,
Mamma Help z.s. či Diecézní
a Městská charita.

„Obvod pamatoval i na podporu
kultury, kulturních aktivit a oživení
veřejného prostoru, kde v progra −
mu „Místo pro život“ bylo rozděle −
no 1 670 000 Kč. Byl podpořen 
např. mezinárodní festival pou −
ličního umě ní, sochařský festival
SCULPTURE LINE, Historický 
víkend či Festival světla BLIK BLIK
a další hudební a kulturní projekty,“

informuje Ondřej Ženíšek, místo−
starosta MO Plzeň 3.

V oblasti podpory bezpečnosti
a prevence kriminality přispěl obvod
na činnost např. Dětskému diagnos−
tickému ústavu, organizaci POINT
14 na primární prevenci či Centru
protidrogové prevence a terapie,
a rozdělil tak částku 570 000 Kč.
Centrální plzeňský obvod rovněž
podpořil jednorázové sportovní akce
a individuální dotace částkami
500 000 a 10 000 Kč.

„Výzva na rok 2020 bude pravdě−
podobně vyhlášena na podzim
2019, což by umožnilo neziskovým
organizacím čerpat dotace již v prv−
ním čtvrtletí roku 2020. Prosíme ža−
datele, aby si termín a informace
o dotačních programech hlídali na
našich webových stránkách, neboť
je nutno žádost podat včas,“ dodává
Ondřej Ženíšek.

Centrální plzeňský obvod rozdělil
více než 8 milionů korun

Střípky 
z Plzně

V zázemí expozice Království 
jedu plzeňské Zoo nyní pečují
chovatelé o osm mláďat ko −
rovce mexického (Heloderma
horridum exasperatum). Je to
jeden ze čtyř poddruhů tohoto
druhu. Jedná se o jedovatého
ještěra.

Pochází ze severozápadního
Mexika, dorůstá délky až 80−90
cm. Jde o vejcožravý, na stromy
vázaný druh ještěra. Je zvyklý
v zimě hibernovat, což je důležité
i pro odchov v zoo i pro repro−
dukční chování samice.

Podle informací ošetřovatele
Jana Dohnala získala plzeňská
Zoo v rámci Evropského záchran−
ného programu EEP dospělý pár
od kolegů ze Zoo Zagreb v roce
2017. Koncem srpna 2018 na−
kladla samice celkem 10 vajec,
z nichž se po 167 dnech inkuba−
ce, během týdne na počátku úno−
ra 2019, vylíhlo 8 mláďat. U toho−
to druhu korovce je to v Plzni po−
prvé a podruhé po odchovu v Zoo
Ústí nad Labem. Mláďata jsou ny−
ní krmena jedenkrát  týdně křepel−
čími vajíčky a myšími holaty.

„Plzeňská Zoo chovala oba
druhy korovců poprvé na přelo−
mu 60. a 70. let. Nyní tady náv−
štěvníci potkají rodiče těchto
mlá ďat v expozici Sonorská poušť
a korovce jedovaté v Sukulentním
skleníku,“ sdělil tiskový mluvčí
ZOO Martin Vobruba.  

V Plzni poprvé 
odchovali 

korovce mexické

Foto: K. Misíková
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Vzduchové tepelné èer −
padlo je takové, které zís−
kává energii ze vzduchu.
Díky této získané energii
mùže foukat teplý vzduch
pøímo do vytápì ného pro−
storu, nebo dodává teplo
do radiátorù èi podlahové−
ho topení. Metoda dodá−
vání tepla do radiá torù 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 pro to 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
pro støedí teplo.

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují
vodou z otopného
systému a kondenzu−
jí. Tímto se teplo zís−
kané při vypařování
předá do otop ného
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 (vy užíváme
energii ve vodì). Pøesto, že se zdá

využití vody jako nej −
vhodnìjší zdroj ener−
gie, je z více dùvodù
možno použít tuto
technologii jen zøíd ka.
Blíže rádi vysvìtlíme.

Ujiš�ujeme vás, že
tepelné èerpa dlo sys −
tému vzduch – voda
pracuje i pøi velkých
mrazech. Samo zøej −
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. Nemu síte se
obávat ani hlučnosti
kvalitních  tepelných

čerpadel. Navíc, pokud  je zapotřebí
zařízení s extremně tichým provo−
zem, máme k dispozici  novou řadu
od společnosti Viess mann, 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), doporu èu −
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 −
zkou šejte 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.

Mráz a vzduchová tepelná èerpadla

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

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

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

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

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

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

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

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Společnost ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY, která zvítězila v obou sou−
těžních celcích Sever a Jih, nasadí
na krajské linky kompletní flotilu no−
vých autobusů. Veškerá vozidla pro
provoz na autobusových linkách
v Plzeňském kraji budou pořízena
jako zcela nová, částečně nízko −
podlažní, vybavená klimatizací pro
zajištění tepelné pohody. Na vybra−
ných páteřních linkách bu−
dou moci cestující využít
připojení k Wi−Fi a pře −
pravu kol. Nástup nového
dopravce s sebou přinese
masivní nárůst kvality slu−
žeb pro cestující.

„V rámci veřejné zakáz−
ky jsme požadovali čtyři
druhy autobusů různých velikostí
tak, aby byl provoz spojů co nejvíce
ekonomický a efektivní s ohledem
na počty cestujících v různých čás−
tech Plzeňského kraje. Soutěž při−
nesla tlak na cenu dodavatelů, vli−
vem čehož budeme moci občanům
kraje zajistit výrazně lepší služby za
– pro kraj přijatelnou cenu, srovna −
telnou se současností, což považuji
za největší úspěch,“ říká hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Mám velikou radost, že budeme
zajišťovat autobusovou dopravu pro
Plzeňský kraj. Cestující se mohou
těšit na více než 300 úplně nových
nízkopodlažních autobusů, které 
budou klimatizované a nabídnou vy−
soký komfort cestování. V každém
autobuse bude samozřejmostí Wi−Fi

připojení k internetu a možnost si
nabít třeba mobil nebo tablet přes
vestavěné USB nabíječky,“ vysvět−
luje generální ředitel Arrivy Daniel
Adamka.

Smlouva s dopravcem je uzavře−
na tak, že kraj přebírá riziko výše vy−
braných tržeb. „Společně s novým
dopravcem také plánujeme spustit
vlastní tarif Plzeňského kraje, který

budou moci lidé využívat jak pro
vlaky, tak pro autobusy, a to jak pro
jednotlivé jízdné, tak pro předplatné.
Rozhodnete−li se cestovat veřejnou
dopravou v rámci Plzeňského kraje,
bude vám na cestu stačit vždy jedna
jízdenka,“ vysvětluje Pavel Čížek,
náměstek hejtmana pro oblast do−
pravy. „Nebudete muset řešit, se
kterým dopravcem pojedete levně−
ji,“ doplňuje.

Lepších podmínek se dočkají ne −
jen cestující, ale i řidiči, kteří jistě
ocení automatickou převodovku, kli−
matizaci, jednoduché odbavení Pl −
zeňskou kartou. Dodržování jízdních
řádů a návazností spojů bude sledo−
váno dispečinkem. Nové autobusy
budou v jednotném vzhledu v bar−
vách Plzeňského kraje. 

Po kraji novými autobusy
a s jednotným tarifem

Už příští rok se cestující autobusovou linkovou dopravou svezou nový−
mi autobusy. Plzeňský kraj totiž vysoutěžil atobusového dopravce –
společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, který zajistí nákup nových vozidel
a bude prozovovat autobusovou dopravu na území kraje v letech 
2020–2030. Nový dopravce zahájí provoz v roce 2020, k červnovým
změnám jízdních řádů.
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců.
Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete nezávaz−
ně přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
a profesionálně proškolený per−
sonál, který poskytuje bezplatné
odborné poradenství a individuál−
ní přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané, či dokonce
poškozené zlaté, ale i stříbrné

šperky. Dále je možné zpeněžit
i jiné předměty, např. stříbrné pří−
bory, zlaté a stříbrné zubní korun−
ky, mince, investiční zlato i stříb−
ro. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám
sdělil, že: “V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 31 000,− Kč za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší vý−
kupní ceny a profesionální a poctivé
jednání.” Neváhali jsme a zeptali se
při opětovné návštěvě Zlaté Banky
v Plzni jedné ze zákaznic na to, jak
byla s prodejem svého zlata či stříbra
spokojena. Dozvěděli jsme se, že se
jmenuje paní Plavcová a do Zlaté

banky přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec 
získala 11200,− Kč. “Jsem moc spo−
kojená, ani mě nenapadlo, že můžu
dostat tolik peněz. Jednání na úrovni,
ochota a slušnost, to se hned tak ne−
vidí, mohu jenom doporučit,“ říká
s nadšením paní Plavcová.

Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi  výhodný  způsob znovu zhod −
nocení  peněz, tak  neváhejte ani Vy.

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

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

13:00 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU

V neděli 7. dubna 2019 od 15 ho−
din v expoziční budově Mu zea
Dr. Bohuslava Horáka v Rokyca nech
vedle kostela je připra−
vena akce „Vyná šení
smrtky“ aneb Příchod
jara do Ro kycan. Starý
li dový zvyk vynášení
Smrt ky je spojován
s vítáním jara a sym−
bolickým ukončením
zimy. Zima je perso −
nifikována slaměnou

postavou „Smrt ky“, která je za do−
provodu písní a říkadel vynesena
z města, zapálena a vhozena do ře−
ky. Zpět do města se nese zelený
stromek ozdobený mašlemi a vy−
fouklými vajíčky, tzv. „líto“.

Program zahájí vystoupení folk −
lór ního souboru Rokytka a Slu −
níčko, následuje vynesení „Smrtky“
v průvodu a návrat do města 
s „lítem“ a koleda pro nejmenší.
Předpokládané ukončení akce
v 16.30 hodin.

Příchod jara do Rokycan
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Dotace na rozvoj
cykloturistiky

V rámci Programu rozvoje
cyklo turistiky a cyklistické do−
pravy v Plzeňském kraji pro
rok 2019 rozdělila rada část−
ku 3,5 milionu korun mezi
19 žadatelů. Přidělení dotací
budou ještě schvalovat za −
stupitelé. Mezi žadateli bylo
například město Staňkov, kte −
ré chce finance využít na vy −
pracování projektové do ku −
men tace k cyklotrase u obce
Ohučov, město Přeštice po −
žaduje dotaci na vypraco vá −
ní projektové dokumentace pro
specializovanou trasu PUMP−
TREK v Přešticích nebo Spo −
lek mopedistů a moto cyklistů
malých kubatur Divo čáci z Ryb −
níka požaduje dotaci na půj−
čovnu cyklistických kol na ná−
rodní trase č. 36 v obci Rybník.

Na kulturu přijde
pět milionů korun
Krajští radní schválili poskyt−
nutí dotace na podporu kultury
celkem 93 žadatelům a roz −
dělili tak částku 3 965 000 ko−
run. Zbývající finance ve výši
1 035 000 korun budou přidě−
leny na kulturní akce obcím.
Tyto dotace ale podléhají
schválení zastupitelstvem.

Krajskou podporu získaly
například tyto projekty: Noc
kostelů 2019, Jeden svět
2019, VÝLETNĚNÍ 2019 v Pla −
né, Divadelní máj 2019 v Hor −
šovském Týně, Bohemia Jazz
Fest 2019, TACHOV FEST
2019, Multižánrový festival
ve Stříbře, Mikoláš Aleš
a Plzeň nebo Večer pro klášter
Chotěšov. 

Sportovní hala Lokomotivy Plzeň hostila 8. ročník futsalového turnaje
složek IZS pod názvem „O pohár velitele Městské policie Plzeň“. Do
sportovního klání se přihlásilo šest týmů. 

Své síly na palubovce mezi sebou změřily celky Městské policie
Plzeň, ZZS PK, HZS Plzeň, MŘ PČR Plzeň, Vězeňské služby – věznice
Plzeň a policisté z SKP Sušice. Turnaj zahájil zástupce velitele pro 
výkon služby Městské policie Plzeň Bc. Michal Rybáček, MBA. Úvodní
zápas mezi sebou sehrály týmy strážníků a hasičů. 

Pohár velitele městské policie putuje do věznice

Vítězný pohár, který přišel předat zástupce velitele Městské policie Plzeň
Mgr. Marek Šilhan, si po všech bojích nakonec odneslo družstvo Vězeňské
služby−věznice Plzeň. Na druhém místě stanul tým policistů z Městského
ředitelství policie Plzeň, třetí příčka patřila policistům z SKP Sušice. 

Děti z kroužku „Malý strážník“ za−
vítaly na služebnu Městské policie
Plzeň – Doubravka. Strážníci byli
překvapeni, když se na služebnu
nahrnulo asi 20 malých strážníků,
kteří navíc přišli i v uniformě. 

Metodička prevence kriminality
Andrea Vlčková pro ně připravila be−
sedu na téma Pyrotechnika a také
je seznámila s činností strážníků.
Jelikož jsou děti zvídavé a zkouší
vše nové, chtěla je upozornit nejen
na nebezpečí spojené s používáním
zábavní pyrotechniky, ale také se za−
měřila na minimalizaci vzniku požá−
rů v domácnostech. Kromě tohoto
tématu byly děti upozorněny i na ne−
bezpečí spojené s nálezem napří−
klad válečné munice. Dozvěděly se,
jak se v tomto případě zachovat, ko−
ho přivolat na místo, a hlavně aby se
ničeho nedotýkaly, a rozhodně aby
tento nález nikam neodnášely. A co
děti nejvíce zajímalo? Samozřejmě
pouta a služební zbraň. Pouta si děti
navíc mohly vyzkoušet. 

Děti toho již hodně znaly z čin−
nosti městské policie a není to pře−
kvapující, jelikož tento kroužek fun−
guje již čtvr tým rokem a vede jej
dlouholetý zaměstnanec MP Plzeň

Jaroslav Frömer a Ivana Jeslínková
ze SVČ Radovánek. Děti jsou dlou −
hodobě informované nejen o této

problematice, ale i o dalších situa−
cích a nebezpečích, které mohou
„Malé strážníky“ ohrožovat.

Nejvíce je zajímala pouta a služební zbraň
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Blížící se jaro a stoupající venkovní
teploty vedly centrální obvod  k od−
straňování posypového materiálu
z komunikací. 

Současně  na území centrálního ob−
vodu probíhá strojní metení s použitím
dezinfekce všech místních komunika−
cí čítající zhruba 100 km tras. Od 9. do
30. dubna pak blo kové čištění histo−
rického jádra města. Jar ním, respekti−
ve generálním úklidem prochází rov−
něž všechny zelené plochy a keřové
skupiny, které obhospodařuje třetí pl−
zeňský obvod. Výhraby se nezaměřují
pouze na likvidaci spadaného listí,
odumřelých částí rostlin, mechů, vět−
viček a jiných nečistot v trávníku sni−
žující jeho kvalitu, ale také na úklid
veške rých odpadků, které se na něm
nachází. Výměr plochy, na které se 
tyto práce provádí, je bezmála 105 ha. 

S jarem začal 
úklid centra 

Mezi svými rýmy – tak se jmenuje
již v pořadí třetí sbírka básní pro
plzeňského rodáka Petra Baťka,
herce, který působí v Národním 
divadle, na chebské či kladenské
scéně a momentálně dotáčí hlav−
ní roli v novém seriálu Tomáše
Magnuska Čechovi.

Křest publikace, kte−
rou nádherně ilustrova−
la Jihočeška a malíř−
ka černobílých obrazů
Michaela Žem lič ková,
se uskutečnil v Národní
kavárně v Praze, kterou
během její historie
navště vovala celá řada
významných osobností
– od Václava Havla,
přes Jaroslava Seiferta,
Karla Čapka, Jana We −
ri cha i T. G. Masa ryka.
Výtěžek knihy jde na
florbalistu Radka Zelin −
ku, který se loni v listo−
padu v Plzni stal obětí
brutálního napadení
nožem. Několik dní bo−
joval na ARO o život a přišel o nohu.
Bojuje však statečně a křtu se do−
konce zúčastnil.

Samotný křest se konal za účasti
známých osobností. Rolí kmotrů
se ujali herečka Kristýna Janáčková

a herci Ladislav Frej, Ladislav
Županič, Roman Štabrňák, režisér,
producent a také předseda Obce
spisovatelů ČR Tomáš Magnusek
a filmař a režisér (mj 13. komnat
ČT) Patrik Ulrich. Nechyběl ani
hudeb ník, saxofonista Felix Slová −

ček, který během křtu zahrál
dvě skladby. Kniha se nepolévala,
ale křti la se nastříhanými papírky
s jednotlivými verši.

Petr Batěk není jen hercem, ale 
také hudebníkem, moderátorem, ale

i básníkem. Po sbírkách veršů Ona
má křídla a Výkřik motýla, poslal do
světa Mezi svými rýmy.    

„Ta knížka je úplně jiná, doslova
svítí. Je bílá s černobílými ilustrace−
mi od skvělé výtvarnice černobílých
obrazů ‘jedním tahem’ Michaely

Žemličkové, jejíž obraz
T. G. Masaryka mj. nyní
visí v Českém domě
v USA a díla od ní má řa−
da osobností… Jsou to
nádherné, křehké kresby,
které se skvěle propoju−
jí s mými básničkami.
Mám z toho velkou ra−
dost, zvláště proto, že se
povedlo dát dohromady
publikaci, která má ještě
charitativní rozměr,” pro−
zradil Petr  Batěk.

„Já to nevzdávám.
Stalo se to a život jde dál,
musí. Jsem rád, že mám
kolem sebe tak skvělé lidi
a moc děkuji za to, že si
Petr Batěk a jeho přátelé
vybrali právě mě a touto

nádhernou knihou se rozhodli mi
pomoct. Moc si toho vážím,” řekl
velmi skromě Radek Zelinka, který
na křest dorazil s partnerkou a ma−
nažerem florbalového klubu DDM
Kati Kadaň. Kromě knihy dostal

k svátku, který ten den slavilo také
speciální a ve světě unikátní krysta−
lové víno, od Michaely Žemličkové,
která je i autorkou návrhu etiket vín
Jarmila, také originál kresby, kterou
si sám vybral

„Já jsem dostala v minulosti pár
žádostí o to, zda bych někomu ilu −
strovala sbírku básní. S úctou jsem
vždy odmítla, ale Petrovi jsem ne−
uměla říct ne. Ty verše jsou totiž tak
krásné, křehké a je to něco, s čím 
se sama ztotožnuji, co sama cítím,
a když jsem ho poznala i lidsky, ne−
mohla jinak. Jsem za to moc ráda,
zvláště, když tím mohu ještě jakkoli
pomoci tak úžasnému a statečnému
člověku, jakým Radek Zelinka je.
Pro mě je ctí, že jsem něčeho tako−
vého součástí,” doplnila výtvarnice
Michalea Žemličková. 

„Každý, kdo si knihu Petra Baťka
Mezi svými rýmy zakoupí, například
přes náš e−shop nebo v sítích pro−
dejen knihkupectví, přispěje na již
zmíněného mladého handicapova−
ného sportovce. Objednávat knihu
básní lze přímo na e− shopu vydava−
telství: http://aos−knihy.cz/kniha/
mezi−svymi−rymy. A ti, kteří si ji tou−
to formou zakoupí, ji dostanou do−
konce od autora podepsanou,” do−
dal nakladatel Pavel Mészáros. 

(pru), foto: Jaroslav Hauer

Jihočeška Michaela Žemličková ilustrovala
pro herce Petra Baťka knihu básní, která pomáhá
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Loňský rok byl z hlediska výskytu ků−
rovce v ČR asi nejhorším v celé histo−
rii. Vlastníci lesů se potýkali s velký−
mi problémy při zpracování napade−
ných stromů a následně s prodejem
dříví. Prognózy na rok letošní nejsou
o nic lepší. Vyřešit tyto starosti pomá−
há společnost KM Wood s.r.o., která
se zabývá nákupem a prodejem dříví
a veškerými lesnickými činnostmi.
Na nejčastější otázky spojené s ků−
rovcovou kalamitou nám dnes odpo−
ví Ing. Karel Maršík, jednatel společ−
nosti KM Wood s.r.o. Tato společnost
se zabývá komplexními lesnickými
činnostmi a výkupem dřeva.

Co je to vlastně kůrovec?
Kůrovcovití jsou rodem brouků, kteří
napadají živé stromy a zpravidla se je−
jich larvy živí lýkem, které se nachází
pod kůrou stromů. Jedná se o malý
hmyz o velikosti okolo 0,5 cm. V České
republice je nejrozšířenějším kůrov−
cem lýkožrout smrkový, který je jedním
z nejvýznamnějších kalamitních škůd−
ců na smrku.

Jak poznám kůrovcový strom?
V raném stádiu napadení se pozná
tento strom tak, že na jeho kmeni v ků−
ře jsou malé závrty, které signalizují, že
brouk je již zavrtán v kůře nebo pod
kůrou. Často jsou zde patrny hnědé dr−
tinky. Dalším významným příznakem
napadení je opadávání ještě zelených
jehlic. Pod stromy se nachází vrstva
opadaného zeleného jehličí. V koneč−
né fázi jehlice stromu rezavějí a opa −
dává kůra. V tomto stádiu je zpravidla
dokončen vývoj larev a brouci opouští
napadený strom.

Jak se proti kůrovci bránit?
Kůrovcem napadené stromy jsou po−
třeba intenzivně vyhledávat, včas zpra−

covat a ošetřit proti vylétnutí škůdce
z napadeného stromu, aby se zamezi−
lo jeho následnému šíření. Obranu
proti lýkožroutu smrkovému upravuje
a nařizuje Lesní zákon. Nejefektivnější
obrana je včasné rozpoznání napade−
ného stromu, jeho vytěžení a ochrana
vhodným chemickým postřikem nebo
oloupáním kůry kmene. Pokud máte
v lese stromy, které již nemají kůru,
jsou již bez brouků, kteří opustili napa−

dené stromy a napadli další, pak od−
voz napadených stromů bez jejich asa−
nace není řešením. Tím pouze převe−
zete kůrovce do jiné lokality.

Vlastním les, který je napaden
 kůrovcem. Pomůžete mi s jeho 
zpracováním?
Primární činností naší společnosti jsou
služby v lesnictví – těžba dřeva a jeho
následný výkup, zejména pro drobné
vlastníky lesa. V případě zájmu vlastní−
kovi poradíme a pokud se dohodne−
me, jsme schopni celou těžbu zreali −
zovat včetně prodeje dřeva. Protože se
však v současné době potýkáme s roz−
sáhlou kůrovcovou kalamitou prak −
ticky na celém území ČR, jsou naše

výrob ní kapacity
omezené. Proto je
dobré si naše
služby objednat
včas a nenechá−
vat celou záleži−
tost na poslední

chvíli. Ke zpracování kůrovcové těžby
používáme veškeré moderní těžební
technologie.

Kam dříví prodat?
Dříví jsme schopni koupit, a to jak vytě−
žené naší firmou, tak i dříví, které má
vlastník již připravené k prodeji. Důle −
žitou věcí je, aby nás vlastník vždy
před těžbou informoval, abychom si
upřesnili případnou sortimentaci, která
je při prodeji dřeva důležitá. Zejména
dnes, kdy je trh se smrkovou kulatinou
přehlcen a odbytové možnosti jsou
stále menší. Proto je důležité vyrábět
takové např. délky, které se momentál−

ně nejlépe prodají. Cena smrkového
dřeva neustále klesá vlivem velké na−
bídky na trhu, proto je velmi důležitá
konzultace s odběratelem před samot −
nou těžbou. Neznamená to však, že
nejsme schopni vykoupit jiné délky,
tloušťky, které má prodávající již připra−
vené. Může se ale stát, že možnosti
a cena dříví nebudou v dané situaci
ideální. Dříví jsme schopni rychle a ply−
nule odvážet svými vlastními kamiony.

Mám vytěžený les, co s ním dál?
V případě zájmu vlastníka jsme schop−
ni uklidit plochy po těžbě, následně je
zalesnit a dále zde vykonávat pěstební
práce. Vše v souladu s Lesním záko−
nem. Tyto činnosti je třeba z důvodu
omezených kapacit nasmlouvat včas.
Cena za tyto práce se řeší s každým
vlastníkem zvlášť dle množství a nároč−
nosti prací. Pokud se vlastník rozhod−
ne les prodat, a to jak před těžbou, ne−
bo již vytěžený, jsme mu schopni pro−
dej zprostředkovat.

S jakýmkoliv dotazem se na nás můžete obrátit 
telefonicky +420 602 192 512 nebo na e−mail: 

kmwood.marsik@gmail.com.

Nepřehlédněte naše webové stránky 
http://www.tezbadreva.cz

Kůrovcová kalamita
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Modernější vybavení i pro−
story řady škol v jižních
a zá padních Čechách – to je
jeden z mnoha přínosů Regio nál −
ního operačního programu (ROP)
Jihozápad. Dotace z Evropské unie
pomohly také Střední škole Kralo −
vice k modernizaci odborného
výcvi ku svých studentů. Ta za více
než tři miliony z Evropské unie
mohla nakoupit nové stro−
je a zařízení. 

„Hlavním cílem projektu
bylo pomocí nákupu no−
vých strojů a zařízení zlep−
šit vybavení školy a zajistit
tak zkvalitnění procesu
odbor ného technického
vzdě lá vání. Škola nakoupila
soustruh, strojní nůžky na
plech, elektromechanický
dvousloupový zvedák, svá−
řečku na hliník, renovátor
plastových částí, zvedací

rampu, plničku klimatizací, dílenské
vozíky, analyzátor na emise, přístroj
na diagnostiku osobních vozidel
a výukové panely včetně počítačo−
vého vybavení pro praktické činnosti
žáků s těmito výukovými panely,“
uvedla ředitelka Úřadu Regionální

rady regionu soudržnosti Jiho −
západ Michaela Šímová.

Obměna zařízení a dovy−
bavení pracovišť odborného výcviku
Střední školy Kralovice byla nezbyt−
nou podmínkou pro zajištění kvalitní
výuky a tedy i přípravy žáků na jejich
budoucí povolání. 

„Mají−li být absolventi těchto obo−
rů úspěšní na trhu práce, musí mít

zajištěnou kvalitní teore −
tickou i praktickou výuku.
Z pohledu praktického vy−
učování bylo kvalitní vyba−
vení pracovišť odborného
výcviku naprosto nezbytné.
Nové vybavení také zatrak−
tivnilo školu u uchazečů
o vzdělání v oboru ze spádo −
vé oblasti Plzeň – sever,“ řekl
Ivo Grüner, předseda Regio −
nální rady regionu sou drž −
nosti Jihozápad a náměstek
hejtmana Plzeňského kraje.

Škola získala moderní vybavení
díky dotaci EU

Plzeňský kraj letos prostřed −
nictvím Dotačního programu vo−
dohospodářské infrastruktury
2019 rozdělí 67 milionů korun.
Při čemž radní budou ještě jednat
o navýšení částky. Připojení oby−
vatel na vodovody a kanalizace
v Plzeňském kraji probíhá rychle−
ji, než je republikový průměr. 

„Z celkového počtu 501 obcí
se podařilo do dnešního dne vy−
budovat vodovod v 383 obcích
a kanalizaci v 399 obcích. Ze
statistik také vyplývá, že v Plzeň −
ském kraji se zvyšuje podíl při−
pojených obyvatel na vodovody
a kanalizace rychleji než roste
celostátní průměr,“ vysvětluje
radní pro oblast životního pro−
středí a zemědělství Radka Tryl −
čová a dodává, že Plzeňský kraj
dlou hodobě podporuje výstavbu
a projektování vodovodů a kana−
lizací. V roce 2018 bylo v tomto
programu rozděleno 85 milionů
korun a předpokládá se, že le −
tošní částka ve výši 67 milionů
není konečná.

Za roky 2016 a 2017 stoupnul
podíl připojených obyvatel na
vodo vody v Plzeňském kraji
z 84,4 % na 85,0 % a u kanalizace
z 83,8 % na 84,9 %. Oproti celo−
státnímu průměru u vodovodů
z 94,4 % na 94,7 %, respektive
u kanalizací z 84,7 % na 85,5 %
(tedy u vodovodů jde u Plzeň −
ského kraje o meziroční nárůst
o 0,6 % oproti meziročnímu růstu
o 0,3 % v celé ČR; u kanalizací je
nárůst 1,1 % oproti 0,8 %). 

Plzeňský kraj je specifický níz−
kou hustotou osídlení, kdy je velký
počet obcí a jejich místních částí
s velikostí do 200 obyvatel roz−
místěno na rozlehlém území. To je
důvod, proč je budování sítě vo−
dovodů a kanalizací nákladnější
než v hustě osídlených oblastech. 

„Obec bez vodohospodářské
infrastruktury však neznamená,
že zde nemají lidé co pít, nebo že
vypouštějí nečištěné odpadní vo−
dy přímo do řek. Jen je zde často
jediným ekonomicky udržitelným
řešením individuální zásobování
pitnou vodou ze studní či použití
domovních čistíren odpadních
vod,“ dodává Radka Trylčová.

Desítky milionů 
na vodovody 
a kanalizace
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Držitelkou titulu plzeňská Trenérka
roku mládeže za rok 2018 se stala
Lucie Plašilová. Bývalá reprezen−
tantka v hodu kladivem, nyní tre−
nérka atletiky v oddíle AK Škoda
Plzeň. Stejné ocenění získala i za
rok 2017. Mezi trojici nejlepších
patří ještě trenérka aerobiku Adéla
Hasmanová (Studio J&A Plzeň)
a dámský trenérský triumvirát do−
plňuje Věra Jordanovová (DHC
Plzeň – házená).  Mezi hlavní krité−
ria pro výběr Trenéra roku patří
především úspěchy sportovců ve
věku do 19 let, na jejichž přípravě
se daný trenér podílel. 

Lucie Plašilová se v roce 2018
podepsala pod úspěchy Kateřiny
Skypalové nebo dvojčat Forej to −
vých. Kladivářka Kateřina Skypalová
byla v loňském roce sedmá na
MS juniorů a stala se mistryní ČR
v kategorii juniorů a U23. Jakub
Forejt byl devátý na MS U20 v hodu

diskem a stal se mistrem ČR v disku
do 22 let. Michal Forejt obsadil
dvacá té místo na MS v hodu dis−
kem, byl sedmý na Evropském 
zimním poháru ve vrzích (nejlepší
čes ké umístění) a posbíral celkem
5 medailí z MČR. 

Adéla Hasmanová pracuje s dět−
mi již řadu let. V roce 2009 sesta −
vila své první dětské soutěžní týmy,
připravila choreografii,
sestřihala hudbu, na −
vrhla kostýmy a vydala
se na první závody. V ro−
ce 2018 sesta vila cel−
kem 17 choreografií,
z nichž 14 sestav se 
nominovalo na MČR. Na
stupních vítězů jich
skončilo devět.

Pět jejích svěřenkyň
bylo díky svým výsledkům
vybráno mezi cca 40 závodnic z ce−
lé ČR na výběrový „Camp nadějí
gymnastického aerobiku“. V celo re −
publikové soutěži „Žij pohybem“ pak

děvčata získala 2x titul pro
mistra ligy a 3x titul pro vice−
mistra ligy. Tři týmy bojovaly
na MČR Českého svazu
aerobiku a fitness FISAF.cz,
kde získaly dvě zlaté a jednu
stříbrnou medaili. 

Věra Jordanovová je
dlou ho letou trenérkou v klu−
bu DHC Plzeň a obětavě se
věnuje výchově mladých há−
zenkářek. Na hřišti nebo
v hale tráví každé odpoledne

a házené obětuje i víkendy. 
V sezóně 2017/2018 působila

současně u minižaček a starších 
žaček. S oběma družstvy dosáhla
v loňské sezóně výrazných úspě−
chů. Minižačky výborně obstály
v domácím Memoriálu Karla Šulce,
kde v konkurenci družstev z celé re−
publiky předvedly skvělé výkony
a skončily na druhém místě.

Starší žačky se
z prvního místa
v Plzeňské lize kva −
lifikovaly do nej −
vyšší soutěže – Žá −
kovské ligy. V ní
nepoznaly hořkost
porážky, zvítězily
ve všech 22 utká−
ních a radovaly se
z titulu mistryň ČR.
Kromě toho si od−

vezly i medaile z prestižních turna−
jů (1. místo Kynžvar tský pohár,
2. místo Velká cena Prahy a 3. místo
z Žirovnického turnaje).

Klid zbraní 
v rámci 

soudního sporu
Město Plzeň a developerská
společnost Amádeus Real se
dohodly na dočasném přerušení
soudního sporu, který trvá již
několik let. Amádeus Real v něm
uplatňuje náhradu škody ve výši
1,8 miliardy korun v souvislosti
s původním neuskutečněným
projektem výstavby obchodního
centra Corso v Plzni. Obě strany
se společně obrátily na Nejvyšší
soud ČR, k němuž město Plzeň
podalo dovolání, aby přerušil
probíhající řízení na dobu šesti
měsíců, neboť spolu aktuálně
jednají o dohodě o možnosti
smírného řešení. 

Případná dohoda by měla 
napomoci k zahájení výstavby
moderní městské čtvr ti, jejíž 
pa  ra metry vychází z představ
města zakomponovaných v je−
ho územní studii, a zároveň
i k urovnání soudního sporu
z minulosti. Uzavřením dohody
se město Plzeň nevzdává mož−
nosti regulovat zástavbu v loka−
litě po KD Inwest.  

„Přerušení soudního sporu
vnímáme jako první krok k tomu,
abychom nyní společně dojed−
nali konkrétní podmínky jeho
urovnání. Za nás mohu prohlá−
sit, že jsme vždy preferovali
možnost stavět na našich po−
zemcích v centru Plzně, nikoli
se soudit s městem o finanční
kompenzace za zmařený zá−
měr,“ uvedl zástupce společ−
nosti AMESIDE, která v Plzni při−
pravuje stejnojmenný projekt
mezi ulicemi Americká, Sirková
a Denisovo nábřeží, Tomáš
Jícha. „Mimo jednání o dohodě
s městem samozřejmě pokra −
čujeme v přípravě nového pro−
jektu moderní městské čtvrti
s kvalitním veřejným prostorem,
volnočasovými aktivitami, byty,
kancelářemi, ale samozřejmě
i obchody, bez nichž prostě 
žádná významná městská čtvrť
kvalitně fungovat, ani žít nemů−
že,“ dodal Jícha. 

Trenérkou roku mládeže
je Lucie Plašilová

Adéla Hasmanová

Věra Jordanovová

Na Božím Daru na Karlovarsku se konalo mis−
trovství republiky dospělých a dorostu v běžec−
kém lyžo vání, jehož se zúčastnil také plzeňský
SPORTCLUB.

„Závodilo se ve třech disciplínách: 7,5 km klasika
intervalově, team sprint klasika a štafeta 3 x 5 km
volně. V závodě na 7,5 km klasicky jsem si dojel pro
4. místo. V team sprintu společně s Ondrou Zunou
jsme získali 6. místo. A do závodu štafet jsme nastu−
povali jako favoriti s číslem 1 a povedlo se nám ob−
hájit 1. místo z minulé sezóny. Štafetu jsme jeli ve
složení: Adam Horník, Ondra Zuna a já,“ spokojeně
hlásí nový mistr republiky Martin Kočandrle (na
snímku uprostřed), který je studentem Sportovního
gymnázia Plzeň.

Mistrem je Martin Kočandrle!
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Společnost Daikin se stala na dva
roky kmotrem páru pižmoňů sever−
ních v plzeňské zoo. Za městnanci,
kteří na adopci přispěli, se zúčastnili
speciální večer ní komentované pro−
hlídky areálu zoologické zahrady.
Za městnanci firmy přispěli sou −
hrnnou částkou 11 500 korun. Ve −
de ní firmy navýšilo příspěvek na ko−
nečných 30 000 korun.

Plzeňský závod světoznámého vý−
robce klimatizací adoptoval v míst ní
zoologické zahradě pár pižmoňů 

severních. „Pižmoně jsme vybrali,
protože má rád zimu a chlad a naše
společnost je světovým odborníkem
na chlazení interiérů,“ uvádí Tomáš
Matoušek, náborový a PR specialista
společnosti Daikin, a dodává: „Piž −
mona klimatizační jednotky Daikin
spojuje to, že dokážou bez problému
fungovat při teplotách padajících 
hluboko pod nulu. Naše nová klima −
tizace Optimised Heating 4 vyvinutá
v Plzni umí například vytápět i při
venkovní teplotě do – 25 °C.“

Plzeňská zoo chová pižmoně od
roku 1998. V současné době má ve
výběhu samici Quenkel původem

z berlínského Tierpar ku a samce
Lokiho, který přicestoval ze švýcar−
ského Bernu v létě 2017. Pižmoni
žijí ve volné přírodě v odlehlých mís−
tech kanadské Arktidy a severový−
chodního Grónska, kde jsou velké
mrazy. Cizokrajné zvíře sice dosa−
huje stejné hmotnosti jako kráva, ale
je o mnoho nižší. Pižmoň vděčí za
svůj majestátný dojem dlouhé, ne−
obyčejně husté srsti, která může
měřit až 90 cm. Na bocích mu často
sahá téměř až k zemi.

Plzeňský Daikin adoptoval dva pižmoně severní 
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Už popáté hledá  Arnika obce
z Pl zeňského kraje s nejefektiv−
nějším odpadovým hospodář−
stvím. Odpadového Oskara získají
obce s nejnižší produkcí směs−
ných komunálních odpadů.
Zvlášt ní ocenění čeká na města s
nízkou produkcí a zároveň vynika−
jící měrou recyklace nebo zajíma−
vým nápadem pro hospodaření
s odpadem. O umístění měst roz−
hodne odborná porota a vítěze
vyhlásí během letošního června.

Své tipy může posílat každý 
do 30. dubna 2019 na mail 
milan.havel@arnika.org. 

Obce a města po celé republice
hledají cesty, jak nejefektivněji
motivovat své obyvatele, aby co
nejlépe třídili a do směsných kon−
tejnerů vyhazovali co nejméně
odpadu . Vítězové z minulých roč−
níků jsou důkazem, že chytře na−
stavené odpadové hospodářství
šetří nejen přírodu, obecní rozpoč −
ty, ale i peněženky domácností.

„Vysoká produkce směsného
odpadu je velkým problémem
v oblasti nakládání s odpady
v České republice. Abychom v ro−
ce 2025 dosáhli cíle oběhového
hospodářství a recyklovat 55 %
komunálních odpadů , bude třeba
do té doby ze skládek odklonit 
téměř jeden milión tun těchto od−
padů a umět je využít. Je téměř
jisté, že dojde ke zdražení sklád−
kování. Je proto v zájmu všech
obcí, aby se pokusily produkci
směsného odpadu snížit. Vzhle −
dem k tomu, kolik obcí to již do−
kázalo, to považuji za možné,“
upozorňuje Milan Havel z Arniky.

Arnika ocení města a obce, je−
jichž roční produkce směsného
odpadu v přepočtu na 1 obyvatele
nepřesáhne 150 kilogramů. Roz −
hodující přitom budou data za rok
2017. Jedná se o hodnotu, které
běžně dosahují města a obce ve
vyspělých státech, jako například
v Německu nebo Rakousku. 

Stavební aktivita ve Svojšíně na
Tachovsku pokračuje i letos. Cel −
ková revitalizace zdejší návsi byla
připravována několik let, stavebně
byla zahájena v říjnu loňského 
roku a probíhá nepřetržitě s výjim−
kou období nepřízně počasí i na
začátku   letošního roku. 

„Další zamýšlené stavební úpravy
nás tedy čekají hned v jarních měsí−
cích, a to především na západní
straně (pozn. strana od silnice III.
třídy vlevo směr Černošín). Práce
naplánované pro letošní rok bychom
chtěli mít dokončené maximálně
v červnu, na jehož závěr připadá
pouť sv. Petra a Pavla, a prostranství
by tak již mělo být bez stavebního
ruchu,“ sdělil místostarosta Svojší −
na Tomáš Petráň. 

Stavební aktivity povedou nejen
ke změně celkového estetického
vzhledu návsi, ale především k vy−
mezení míst pro chodce, dopravu

vozidel a parkování. Povrchy pro
pohyb vozidel a osob budou převáž−
ně ze žulových kostek, chodník pod
zámeckou zdí pak mlatový. Sou −
částí akce je i pořízení nového veřej−
ného osvětlení v centru obce a poří−
zení a úpravy zeleně. Celková cena

díla (s DPH) byla sjednána s vítěz−
ným uchazečem o zakázku ve výši
cca 14 milionů korun. Náklady na
akci jsou placeny z větší části za
pomo ci dlouhodobého úvěru a z ob −
vyk lých příjmů obce Svojšín, v men−
ší míře pak budou financovány

z prostředků EU – Inte −
grovaného regionálního ope−
račního programu. 

„Po dokončení letošní eta−
py bude ještě nutné dokončit
zhruba 10 % objemu díla,
konkrétně se bude jednat
o přístupovou cestu a pro−
stranství mezi školou a kos−
telem, což plánujeme reali−
zovat nejdříve v příštím roce.
Akci předcházela na podzim
loňského roku rekonstrukce
silníce III. třídy prováděná
a samostatně financovaná
investorem SÚS Plzeňského
kraje,“ dodal Petráň.  

Upravená náves ve Svojšíně
už přivítá letošní pouť sv. Petra a Pavla

Na Krajském úřadě Plzeňského
kraje byla vyhlášeny výsledky
16. ročníku krajského kola soutěží
Zlatý erb 2019, Junior erb 2019
a Cena hejtmana Plzeňského kraje
2019 o Nejlepší webovou stránku
příspěvkové organizace.

„V současné době je web nejen
kronikou měst a obcí, ale i vizitkou
a jsem velmi rád, že máme v kraj−
ských obcích tak šikovné web −
mastery. Velmi potěšující je pro
mne také účast mladých talento −
vaných studentů, kteří ve svém vol−
ném čase věnují energii tvorbě 
webových stránek památek i insti−
tucí,“ uvedl při zahájení hejtman
Josef Bernard.

Zároveň byli vyhlášeni vítězové
7. ročníku soutěže určené mladým
lidem do 18 let Junior erb 2019 a již
potřetí Cena hejtmana Plzeňského
kraje 2019 o Nejlepší webovou
stránku příspěvkové organizace.

Do letošního ročníku soutěže
Zlatý erb se přihlásilo 9 měst,
11 obcí a 10 subjektů soutěžících
o nejlepší elektronickou službu.

O Junior erb letos soutěžilo 16 mla−
dých tvůrců webových stránek.
O cenu hejtmana o nejlepší we −
bovou stránku příspěvkové orga −
nizace se letos ucházelo 7 soutě −
žících. Všichni tři vítězové v každé
kategorií obdrželi šek od Plzeň −
ského kraje v celkové hodnotě 
250 tisíc korun.

Do celostátního kola 
postupují:
Nejlepší webová stránka města –
Starý Plzenec
Nejlepší webová stránka obce –
Slatina 
Nejlepší elektronická služba – Starý
Plzenec: Pasport hřbitova města

Zlatý erb 2019 putuje do obce
Slatiny a Starého PlzenceSoutěž o Odpadového

Oskara už popáté
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k lékaři specialistovi či do lůžkového
zdravotnického zařízení. Dnes máme
uzákoněnou svobodnou volbu lékaře
i nemocnice, ale ta „naše volba“ ne−
musí být ve složitém systému zdra−
votnictví tou volbou pro nás nejlepší.
Pokud se s banálním problémem vy−
dáme rovnou do nemocnice, může
naše ošetření trvat déle, než kdyby−
chom navštívili lékaře v místě bydliště.
Ostatně, sami lékaři přiznávají, že vel−
ké fakultní nemocnice jsou zahlcené
pacienty s jednoduchými zákroky
a zmenšuje se prostor pro speciální
drahé výkony. A volají po návratu spá−
dovosti pacienta podle místa jeho
bydliště. Zvolíme−li si k ošetření rov−
nou velkou nemocnici, paradoxně tím
tu malou, možná i nevědomky, likvidu−
jeme. A sami tak zhoršujeme dostup−
nost zdravotní péče ve svém okrese.

� Na druhé straně například Zdra −
votnická záchranná služba Plzeň −
ského kraje doznala v posledních
letech značného rozmachu …?

To je pravda. Podařilo se nám ote−
vřít několik nových stanovišť, kdy
záchranáři dostali ke své práci no−
vé prostory. Povolání záchranáře 
láká, mladí v něm vidí smysl i adre−
nalin. Ovšem záchranáři se často
potýkají s tím, že lidé nevědí, kdy
volat číslo 155.

Tísňovou linku 155 je vhodné vo−
lat vždy, když dojde k náhlému zhor−
šení zdravotní stavu a pacient si ne−
ví rady. Dispečerky na lince 155
jsou zdravotnice s vysokou odbor−
ností a zkušeností – pacientovi po−

radí a v případě potřeby pošlou 
posádku sanitního vozu. 

Pokud má pacient několik dní trva−
jící obtíže či zranění a místo toho, aby
navštívil svého lékaře během dne, 
si večer zavolá záchranku, jedná ne−
zodpovědně. Výjezd k banálnímu
problému může zapříčinit i třeba smrt

tam, kde v tu chvíli sanitka s lékařem
chybí. Počet výjezdů každým rokem
stoupá a u části z nich jde o zneužití
této, tolik důležité služby.

��Jak se díváte na budoucnost ma−
lých nemocnic, konkrétně třeba
v Sušici?

Rada Plzeňského kraje na konci
února schválila vyhlášení veřejné za−
kázky na podporu lůžkové zdravotní
péče tam, kde kraj nemá nemocnice.
Chceme nemocnicím pomoci s fi−
nancováním provozu oddělení inter−
ny, chirurgie, ortopedie, gynekologie
a porodnictví. Sušická nemocnice se
může do zakázky přihlásit na odděle−
ní interny. O budoucnosti nemocnice
rozhodnou sušičtí zastupitelé. Ti v ro−
ce 2015 nemocnici pronajali sou−
kromníkovi, pro nabídku Plzeňského
kraje hlasovali tehdy pouze dva za−
stupitelé z ČSSD. Nyní, když Penta
nemocnici nechce, město Sušice po−
žádalo kraj, ať ji provozuje. Situace se
zopakovala, ale v obráceném gardu.
Pro rychlé převzetí nemocnice od
stávajícího provozovatele se většina
v krajské radě nenašla. Vzkaz z kraje
zní: nemocnici pomůžeme, ale až se
vyváže ze stávajících smluvních vzta−
hů a bude jasné, v jakém stavu su−
šická nemocnice vlastně je.

V Sušici je řada ochotných lidí za
nemocnici zabojovat. Podařilo se
jim shromáždit více než 10 tisíc
podpisů pod Petici za záchranu ma−
lých nemocnic. Petice byla 27. úno−
ra předána Senátu k projednání.
Politici musí do budoucna rozhod−
nout o osudu malých nemocnic, je−
jichž fungování není v systému ne−
rovných plateb za výkony a nemož−
nosti vzdělávání lékařů podporová−
no. Náš Plzeňský kraj patří ke kra−
jům velkým, řídce zalidněným. Lidé
zde žijící však platí zdravotní pojiště−
ní stejně jako jinde, proto mají právo
na dostupnou zdravotní péči. 

Radní Milena Stárková se zúčastnila akce Evropského dne 
Záchrany lidského života

Zdravotnictví je především o lidech,
říká radní kraje Milena Stárková

... dokončení ze strany 1�
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V sobotu 13. dubna se uskuteční
již 5. ročník rodinného závodu
Krajský půlmaraton, který i letos
přináší řadu novinek. Jednou
z nich je podpora pěstounských
rodin nákupem vody pro běžce
v rámci charitativní kampaně
Diakonie Západ „Voda pomáhá“.
Plzeňský kraj tak podpoří pěs−
tounské rodiny prostřednictvím
projektu částkou 19 440 korun.

Každoročně zajišťuje Plzeňský
kraj pro běžce mimo jiné také vodu
na občerstvovací stanice a do are−
álu, kde akce startuje. Právě voda
je prostředníkem pomoci službě
ADITE pro náhradní rodiny. Projekt,
který realizuje Diakonie Západ
v Plzni, poskytuje rodinám kom−
plexní pomoc v oblasti psycholo−
gie, pora denství, doprovodných
služeb rodin, vzdělávání pěstounů.
Dále ADITE pro náhradní rodiny
organi zuje víkendová setkání, po−
skytuje jim také odlehčovací službu
a pro případné zájemce o pěstoun−
ství také zásadní informace, reali−
zuje kampaň pro vyhledávání zá−
jemců o pěstounství „V pěstoun−
ské rodině jsem doma“.

Pokud budou návštěvníci půl−
maratonu chtít podpořit projekt
„Voda pomáhá“, mají šanci právě
přímo v areálu Škodaland. Stánek
k projektu „Voda pomáhá“ bude
v areálu s vodou ke koupi. Výtěžek
z prodeje poputuje do služby Adite
pro náhradní rodiny.

V Plzeňském kraji je v současné
době přibližně 750 pěstounských
rodin, z toho je zařazeno 27 pěs−
tounů na přechodnou dobu, aktiv−
ních je celkem 21. Dětí v pěstoun−
ské péči je celkem 800 a z toho
přibližně dvě třetiny v příbuzenské
a jedna třetina v tzv. zprostředko−
vané péči (tzn. pěstoun pečuje
o „cizí“ dítě).

Plzeňský kraj dlouhodobě pod−
poruje pěstounské rodiny pořádá−
ním společných setkání až 6 krát
ročně, vyhlašuje výtvarnou soutěž
Můj život v pěstounské rodině
a výtvarnou a literární soutěž Pěs −
toun ská rodina – náš domov, orga −
 nizuje ve spolupráci s Nadačním
fondem J&T výstavu Já, pěstoun.
Dále prostřednictvím netradičních
spotů a informačních kampaní dá−
vá lidem z řad veřejnosti možnost
stát se pěstounem a dát domov
některému z dětí vhodných do
pěstounské péče. 
Spoty k pěstounské péči najdete
zde: https://www.youtube.com/
watch?v=xGesw7tyO2g 

Voda pomáhá 
na Krajském
půlmaratonu

Středověkým symbolem ženské
krásy byl vosí pas. Módní diktát byl
k ženským tělům nemilosrdný, při
šněrování korzetů často docházelo
k pohmožděninám a deformacím.
V 19. století byl korzet považován
za známku významného společen−
ského postavení. Pro mnohé bude
asi překvapením, že za podprsen−
kou, tak jak ji dnes známe, stojí
Američanka českého původu. 

V roce 1893 Marie Tucek ne−
chala patentovat první moderní
podprsenku s ramínky a zapí −
náním na háčky. Ovšem vynález
se nerozšířil hned, upadl v za −
pomnění. Náhodně ho obnovila
až zámožná Američan ka Mary
Phelps Jacob roku 1913. Ta při
přípravě na společenskou udá −
lost newyorské smetánky na po−
slední chvíli odhodila neforemný
korzet, který kazil dojem vybraných 
šatů. Ňadra si převázala kapesníky
a upev  nila růžovou stuhou. Nápad
nezůstal bez povšimnutí, vyvolal
nadšení i ostrou kritiku.  

Stejně jako jiné kousky oděvu 
podléhá i spodní prádlo různým
trendům, které se pravidelně s mír−
nými obměnami opakují. Nic ale ne−
zabránilo tomu, aby se z tohoto
prádla stal samostatný oděvní seg−
ment, který je tvořen nespočtem

značek. Spodní prádlo je pro moder−
ní společnost něco samozřejmého.
Pro dámy se stává prostředkem
k vyššímu sebevědomí, komfor tu
a pohodlí. Pro pány je například lu−
xusní dámské prádlo podnětem

k smyslným fantaziím
a ikonou ženskosti,

padnoucí pánské
potom

především pro−
středkem k maxi−
málnímu pohodlí. I proto si tento
druh oblečení zaslouží svůj den, kte−
rý každoročně připadá na 3. dubna.   

Spodní prádlo má za sebou za −
jímavý vývoj, který začíná už ve 
starém Egyptě. Ovšem nutno po −
dotknout, že v některých staletích by−
la nahota vnímána jako něco zcela
přirozeného, nikoliv pobuřujícího. Be −
derní rouška, kterou se Egypťané za−
halovali, byla více znakem civilizova −

nosti než cudnosti. Obdobně na tom
bylo starověké Řecko, ve kterém dba−
li na soulad těla i ducha – takzvanou
kalo kagathii, kterou se snažili malíři
a sochaři zachytit při znázorňování
vypracovaných těl Řeků. Ve středově−
kém Římě už si však používání „pro−
vizorního“ spodního prádla osvojili.
Ženy si z estetických důvodů obvazo−
valy ňadra, aby držela tvar a muži do
denního oděvu zařadili „zavinovací“
prádlo připomínající spíše pleny. 

Fenomén spodního prádla, které je
už blízké tomu dnešnímu, přichází až
ve 13. století. Předchůdce kalhotek
byly plátěné kalhoty dlouhé až po lýt−
ka. Začaly je nosit prostitutky, proto−
že byly přesvědčené o tom, že jsou
tyto „kalhotky“ erotickým afrodisia−
kem. Proto se ženy z vyšších vrstev
bránily nošení kalhotek ještě v 18.
století. Díky následnému textilnímu
rozmachu a lepší dostupnosti začalo
prádlo nacházet ve společnosti své
místo. Ovšem nejvýraznější průkop−
nicí byla britská návrhářka Lucy
Duff−Gordon, která ve 20. století zá−
sadně zkrátila délku a střih kalhotek.
Výjimečná byla nejen tím, že přežila
ztroskotání Titaniku, ale jako první
také uspořádala módní přehlídku
s modelkami vysokého vzrůstu nad
180 cm, což byla v té době neslý−
chaná událost. 

Od korzetu k podprsence
a mezinárodním oslavám
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Zastupitelstvo Plzeňského kraje
rozdělilo první letošní dotace, 
které směřují  do sociální oblasti.
Fi nanční prostředky poskytlo
Mi nisterstvo práce a so ciál −
ních věcí na základě žádosti,
kterou Plzeň ský kraj podal
v červnu loňského ro−
ku. Jedná se o nej−
významnější do−
tační titul, díky kte−
rému mohou na
území kraje posky−
tovat podporu so−
ciální služby. 

„Celkem jsme
rozdělili 735 milionů
korun. Jed ná se historicky o nej −
vyšší částku určenou na podporu
sociálních služeb. Její výše se snaží
alespoň částečně reagovat na na −
výšení odměňování pracovníků
v sociálních službách,“ sdělil ná−
městek hejtmana pro oblast so −
ciálních věcí Zdeněk Honz.  

Rozhodnutím zastupitelů tak byly
podpořeny všechny druhy so −
ciálních služeb – terénní (terénní
programy, pečovatelské služby či
osobní asistence apod.), ambulant−
ní (odborná sociální poradenství,
denní stacionáře apod.) i pobytové
(domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, azylové domy
aj.) Dotace obdrží neziskové orga −
nizace, soukromé společnosti, cír−
kevní organizace i příspěvkové
orga nizace měst, obcí a kraje. 

„Rád bych upozornil na dotační
titul Podpora činnosti organizací

sdružujících osoby se zdravotním
postižením a chronicky nemocné
v Plzeňském kraji. Dotační titul

vznikl před lety ve spolu−
práci s Národní radou
zdravotně postižených
Plzeňského kraje. Rozdě −

lova ná částka 3,8 mil.
korun je určena pře de −
vším na činnost jed −
notlivých organizací,
k úhradě nezbytných
náj mů, energií a dal−
ších výdajů. Kromě
toho mají organizace
možnost získat fi−
nanční podporu na re−

kondiční a rehabilitační pobyty pro
své členy a i na jednorázové akce,
jako jsou závody, plesy apod,“ do −
plnil Zdeněk Honz.

V roce 2019 požádalo celkem 26
organizací o částku 2,1 mil. korun
na provoz organizací, 1,8 mil. ko−
run na rekondiční pobyty a 2,2 mil.
korun na realizaci jednorázo vých
akcí. Z dotačního řízení nebyla
vyřa zena žádná žádost a všichni
žadatelé získají finanční podporu.
Nutno poznamenat, že Plzeňský
kraj je jediným krajem v  České re−
publice, který má dotační titul
na podporu činností těchto orga −
nizací. Další dotační tituly do so −
ciální oblasti – na podporu proti−
drogové prevence, podporu ma −
teřských a rodičovských center
a pečovatelských služeb – budou
vyhlašovány během prvního polo −
letí letošního roku.

Tento dotační program je vyhlašo−
ván již třetím rokem. Jeho cílem je
zvýšit dostupnost domácí celoden−
ní hospicové péče na území Plzeň −
ského kraje a umožnit tak nevylé−
čitelně nemocným dožít ve vlast −
ním sociálním prostředí.

Domácí hospicové služby zahr−
nují jak paliativní péči o klienty, tak
psychosociální a duchovní podporu
poskytovanou klientovi i celé rodině,
kterou zajišťuje multidisciplinární
tým složený ze zdravotnických i ne−
zdravotnických pracovníků. Sou −

částí služeb poskytovaných v rámci
domácí hospicové péče je také za−
učení těch, kteří se starají o pacien−
ta, dále péče o zemřelého pacienta
a podpora rodiny po jeho úmrtí.

„Celková částka na poskytnutí do−
tací v rámci Programu činí dva milio−
ny korun, přičemž jednomu příjemci
může být poskytnuta dotace maxi−
málně do výše jednoho milionu ko−
run. Lhůta pro podání žádostí je sta−
novena od 20. dubna do 26. dub na
2019,“ uvedla krajská radní pro zdra−
votnictví Milena Stárková. 

Finance v oblasti sociálních
služeb jsou letos nejvyšší!

Krajský program podpoří 
domácí hospicovou péči

Náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Honz. 
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V posledních letech začíná mít zá−
sadní vliv také otázka výchovy ke
zdravému životnímu stylu. Velká
část nakupujících se zaměřuje i na
nutriční složení kupovaných potra−
vin nebo nápojů. Podle odborníků
bude na planetě žít v roce 2050
přes 10 miliard lidí. 

Na konci loňského roku
francouzský deník Le Monde
vydal studii „Zdravý chod pla−
nety“. Celkem 37 expertů ze
16 zemí světa se po dobu tří
let zaměřovalo na výzkum
stravovacích návyků na Zemi.
Vědci zjistili, že 820 milionů 
lidí trpí podvýživou, což je
v obrovském kontrastu s 2,4
miliardami lidí na planetě, kteří se
přejídají. Aby bylo možné udržet ži−
vot na Zemi a uspokojit potřeby pro
všech 10 mi liard strávníků, je nutné,
aby nastala „zemědělská a stravo−
vací revoluce“, která velmi zjedno−
dušeně řečeno říká, že by bylo
vhodné jíst maso pouze 1 x týdně.
V roce 1990 zkonzumoval průměrný

obyvatel planety 33 kg masa za rok.
Spotřeba masa celosvětově vzrostla
za posledních 50 let pětinásobně. 

Zvýšený zájem o drůbeží maso
a také o ryby a rybí produkty potvr−
zují i nejnovější data sta tistiků
z České republiky. Drů beží maso,

někdy označované jako „bílé“ ma−
so, kam řadíme i maso krůtí, se na
celkové spotřebě masa podílelo
v roce 1992 pouze 15,3 %, zatímco
v roce 2012 to již bylo téměř 34 %.
U ryb se potom mezi lety 1992
a 2012 zvýšila spotřeba na téměř
6 kg na obyvatele a rok. V této obla−
sti má Česko stále ještě co dohánět. 

Zdravý chod planety
očima vědců

Návštěva zubního lékaře nebývá
pro většinu z nás žádným potě −
šením. Co naplat, čas od času ji
musíme podstoupit, protože pokud
se tomu budeme neustále vyhýbat,
určitě na to doplatíme. I proto
jsme se zeptali zubní lékařky Julie
Bitter, majitelky plzeňské zubní
ordi nace BitterDent, jakých nej−
častějších chyb se dopouštíme
v péči o dutinu ústní.

1. Nečistí si  zuby pravidelně – ač se
to nezdá, tento problém stále existu−
je. Např. někdo si čistí zuby pouze
jedenkrát denně nebo čištění nevě−
nuje dostatek času, popř. používá
špatnou techniku. Nelze čistit zuby
horizontálním pohybem (takovou
techniku nejčastěji ukazují v rekla−
mě). Je potřeba používat techniku
stírání   všech ploch zubů. To se tý−
ká jak dospělých, tak   dětí.
2. Špatný výběr pasty – některé
pasty se mají používat pouze ome−
zenou dobu, a přesto se dají běžně
koupit. Zubní lékaři například nedo−
poručují trvale čistit bělící pastou,
nejlépe je používat ji dva týdny 

a poté přejít na běžnou zubní pastu.
Bělící pasta obsahuje větší abrazivní
částky, které odstraňují pigmentaci
od kávy, čaje, cigaret a barevných
potravin. Ale trvalé použití této pasty
může vést k porušení zubní sklovi−
ny, což následně vyvolává zvýšenou
citlivost zubů. Výběr zubní pasty je
dobré probrat ze svým zubařem,
popř. dentálním hygienistou.
3. Nepravidelné návštěvy u zubaře –
dospělý by měl chodit na preven −
tivní prohlídky každých šest měsíců.
Těhotným doporučuji návštěvu
zuba ře jednou za trimestr. Pro děti
je dostačující jednou za tři až šest
měsíců.
4. Zapomínají na dentální hygienu –
dospělí i děti by měli chodit na den−
tální hygienu jednou za půl roku, hy−
gienista jim mimo jiné ukáže a vy−
světlí techniku čištění zubů, odstraní
pigmentaci a zubní kámen, dále do−
poručí jak zubní pastu, tak i zubní
a mezizubní kartáčky.
5. Nečistíte mezizubními kartáčky –
na trhu je spousta mezizubních
kar táč ků a jejich výběr musí být
indi viduální, používáním mezi −

zubních kar táčků snižujete riziko
vzniku mezizubních kazů.
6. Špatně čistíte zuby dětem – začít
s čištěním zubů u dětí by se mělo
ihned po prořezání prvního dočas−
ného (mléčného) zubu. Dokud si dí−
tě zvyká, je dobré čistit jednou den−
ně a postupně přecházet na čištění
dvakrát denně.

7. Zapomínáte dbát na zdraví do−
časných (mléčných) zoubků – zdra−
vé dočasné zuby jsou základem pro
zdravé trvalé zuby. Zuby slouží
k rozmělnění jídla a také hrají velkou
roli v artikulaci, např. šišlavost mů−
že být důsledkem brzké ztráty mléč−
ných (dočasných) zubů. Pečovat
o zuby svého dítěte musíte již v prů−
běhu těhotenství. Je potvrzeno, že

různé patologie těhotenství a po −
rodu, špatná strava budoucí matky
mohou být příčinou vzniku kazu
u dítěte.
8. Jíte po večerním čištěním zubů –
po večerním čištění byste už neměli
nic jíst a pít kromě vody. V dutině
ústní vzniká povlak od zbytků jídla,
který je ideálním prostředím pro
množení bakterií a ty  jsou hlavním
důvodem vzniku zubního kazu.
9. Nepoužíváte pomůcky na péči
o zuby – potřebujete časovač nebo
písečné hodiny, je to banalita, ale
ony učí disciplíně u dětí i dospělých
pro správnou dobu čištění zubů.
10. Neřešíte problém chybějících
zubů – při trvalé nepřítomnosti zu−
bu, popř. zubů, vás dříve nebo 
později čeká zvýšené zatížení ostat−
ních zubů, jejich posunutí, atrofie
kosti, funkcionální poruchy, naruše−
ní proporcí obličeje a problém se
stra vováním.                                                     

Vám a vašim blízkým přeje 
32 důvodů k úsměvu:

BitterDent s.r.o., 
Purkyňova 19, 301 00 Plzeň

tel. 608 056 000

Deset chyb, které děláme při péči o svůj chrup
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Zatímco pro většinu lidí jsou za−
městnanecké benefity každodenní
součástí pracovního života, pro se−
niory žijících v domovech a stacio−
nářích napříč republikou je tomu
přesně naopak – možnost opět za−
žít docela obyčejné radosti života,
jako je procházka lesem nebo pro−

jížďka na kole, je pro ně nesmírně
vítaným zpestřením. Společnost
Sodexo se jako expert na kvalitu
života dlouhodobě snaží seniorům
tyto obyčejné radosti umožnit
v rámci iniciativy Plníme přání se−
niorům. Do finále se letos dostalo
34 projektů ze všech koutů repub−
liky a díky solidaritě veřejnosti se
u všech podařilo vybrat požadova−
nou částku, kterou Sodexo zdvoj−
násobilo. Ve fondu na Plnění přání
seniorům je tak 872 551 korun.

Procházka lesem je
ten nejsnazší lék na splín
nebo stres. Zní to jako
samozřejmost, ale mno−
hým seniorům působí
i krátká procházka bo−
lesti nohou, zad a hlavně
kloubů. Členo vé klubu

SenSen proto požádali o prostředky
na nákup nordic walkingových holí.
Při chůzi totiž více zapojují svaly
horní části těla, a navíc poskytují li−
dem další opěrné body pro rozložení
váhy, takže se snižuje zátěž kloubů.

Řadu přání, s nimiž se lze se −
známit na webových stránkách
www.plnime−prani−seniorum.cz, by
mnozí považovali za samozřejmost.
Na pří klad nová kuchyňská linka,
o kterou si napsali senioři z Do mova
se zvláštním režimem Pomocné 

ruce. Nejen pečení a vaření, ale
i umývání nádobí – činnost, kterou
mnozí bytost ně nesnášejí a do po−
slední chvíle odkládají – je pro klien−
ty s chro nickými duševními one −
moc ně ními vítanou zábavou. Pro
mnoho z nich jsou totiž podobné
činnosti něco, na co byli celí život
zvyklí a dávalo jejich životu řád.  

Kdekdo si svůj odchod do dů −
 chodu spojuje s časem klidu, kdy
se bude moci naplno věnovat své
zahrád ce. V realitě je to samé kle −
čení a složité vstávání. Pak je i tako−
vé obyčejné pěstování jahod pro 
mnohé, hlavně nepohyblivé, seniory
vzdáleným snem. Tak rádi by natáhli
ruku k zemi a sladký červený plod
utrhli. Jejich přání lze splnit napří−
klad pořízením vyvýšeného mobilní−
ho záhonu.

Také první elektrické rikši v ČR pro
seniory byly pořízeny díky  příspěvku
z projektu Plníme přání seniorům.

Když maminka odešla před dvěma lety
do starobního důchodu, nastal obrovský
zlom. Zdraví jí pořád sloužilo, ale ovdo−
věla a bála se nečekaných výdajů.
Škudli la každou korunu, vzdala se svých
zálib a nikam necho dila. Ne ní to zvlášt−
ní? Bydlí ve vlastním domě, který má
hodnotu ně ko lika milionů, ale nemůže si
vyskakovat, pro  tože myslí na zadní kolečka.

Moje kama rád ka pracuje v Ka  na dě.
Divila se, proč ma min ka nepo bírá Ren tu
z ne  movitosti, když má dům. Oka mžitě mě
napadlo: Dů chod ce si vezme půjčku, aby
si přilepšil? A z čeho ji bude splácet? To 
nedává smysl!

Kouzlo je v tom, že senior nic
neplatí. Do stane pe níze, ale
nemovitost nikomu nepro −
dává, je stále jeho. A splátky?
Ty při jdou na řadu, až když
zemře, nebo když se rozhod−
ne dům či byt prodat.

Všechno jsme si dů−
kladně pro klepli. Když
maminka pochopila, že
zů sta ne ve svém mi  lova −
ném domě, a přesto do−
stane peníze, tak se jí
Renta zalíbila.

Společnost FINEMO.CZ
jí dopo ručila pravidelný
měsíční příjem. Ona se
ale nakonec rozhodla, že
chce celou sumu dostat
najednou. Nejdřív zvelebila zahradu a zre −
konstruovala koupelnu a kuchyň. Tím
hodnotu domu ještě navýšila. Pokud by−

chom ho jednou museli pro−
dat, rozhodně neproděláme,
ale takhle teď přemýšlet ne −
chci. Trochu peněz si dala bo−
kem a zbytek půjčky si vylo −
ženě užívá.

Měli jsme prostě kliku. Spo −
lečnost FINEMO.CZ začala
sjednávat Rentu z nemovitosti
v roce 2015. V ČR je zatím je−
diná, licenci získala od České
národní banky. Nebylo co řešit.

A maminka? Cestuje, sportuje, plánuje
dovolenou, a teď si koupila elektrokolo.
Své sny si plní i ve stáří.

Nízký důchod? Polepšete si s Rentou z nemovitosti!

Chcete vědět víc?
▪ Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější

dotazy na www.rentaznemovitosti.cz.
▪ Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
▪ Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
▪ Jsme držiteli licence České národní banky

na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Výhody Renty z nemovitosti:
▪ Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
▪ Za života nemusíte nic splácet.
▪ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem 

svého bytu či domu.
▪ Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Vítr ve vlasech nebo čerstvě
utržené jahody seniorů   

Město Plzeň vyjádřilo potřeb−
nost provozování takzvané od−
lehčovací služby, která vznikla
při organizaci Domov – plzeň−
ská hospicová péče, z.ú. Tato
služba, kterou zajišťují sestry
a pečovatelky týmu domácího
hospice, umožňuje odpočinek
lidem dlouhodobě pečujícím
o těžce nemocného člověka.
Podmínkou pro to, aby na ni
město mohlo přispívat, je za−
řazení služby do základní sítě
poskytovatelů sociálních slu−
žeb v Plzeňském kraji. O toto
zařazení si musí organizace
sama požádat.  

Poskytování odlehčovací, ji−
nak též respitní služby v domá−
cím prostředí, radnice vnímá
s ohledem na požadavky obča−
nů, ale i současné trendy jako
velmi žádoucí. Na území města
totiž mobilní služba tohoto dru−
hu citelně chybí, což bylo pro
vyjádření podpory dané organi−
zaci klíčové.

Ten, kdo 24 hodin pečuje
o bezmocnou osobu, má nárok
na odpočinek. Celodenní péče
o člověka v terminálním stádiu
nemoci vede časem k naprosté−
mu  fyzickému i psychickému
vyčerpání pečovatele. Terénní
odlehčovací služba zastoupí
dočas ně v této roli pečujícího,
kterému tím umožní odpočinek
nebo vyřízení nezbytných zále−
žitostí mimo domov. Součástí
péče jsou ošetřovatelské úkony,
podávání jídla a pití, hygiena,
doprovod, dohled nad nemoc−
ným a podobně. 

Na podporu
odlehčovací

službě 
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V Česku má tuberkulózu 380 lidí,
Plzeňský kraj je na špici

Vykašlávání krve, pocení, slabost,
teplota, bolesti na hrudníku – to
jsou některé z typických příznaků
tuberkulózy, nemoci, kterou se ne−
daří i přes veškerou snahu zcela
vymýtit. 

Čerstvá data Re gist −
ru tuberkulózy říkají, že
v České republice trpí
touto nemocí 259 mu−
žů a 121 žen. Loni na
tuberkulózu v Česku
zemřelo 18 lidí, což je
o 7 méně než v roce
2017. Brzy uplyne 137
let, kdy německý lékař
Robert Koch odhalil zákeřný bacil
Mycobacterium tuberculosis, který
nemoc způsobuje.  

„Česká republika patří dlouhodo−
bě k zemím s nejnižším výskytem
této infekce na světě. Nesmíme
však usnout na vavřínech. Za rela−
tivně nízkými počty nemocných je
tvrdá práce českých pneumologů
při včasném záchytu, rychlém na−
sazení léčby a řadě protiepidemic−
kých opatření,“ říká prof. MUDr.
Martina Vašáková, Ph.D., předsed−
kyně České pneumologické a ftizeo−
logické společnosti (ČPFS). Přesto −
že počty nemocných meziročně
klesly, lékaři varují před přílišným
optimismem. Vznikají totiž nové
skupiny ohrožené tuberkulózou.
Pneumologové například upozorňují
na rizika spojená s transplantací or−
gánů či biologickou léčbou. Právě
nasazení takové léčby, jež pomáhá
například pacientům s roztroušenou
sklerózou, rakovinou, revmatoidní
ar tritidou, lupénkou nebo Crohno −
vou chorobou, může probudit dosud
spící latentní tuberkulózní infekci. 

„Pacienti se v minulosti mohli
setkat s mykobakteriemi tuberkuló−
zy a ty dosud v klidu „dřímou“ v je−
jich těle. Ve chvíli, kdy dostanou
biologické léky na jiné onemocnění,

mohou tyto léky narušit ochrannou
bariéru v jejich těle a bacil se vzbu−
dí. Nedokáží pak čelit vzniku tuber−
kulózy, jež pro ně může být smrtel−
ná. Riziko nákazy tuberkulózou je

v těchto případech pětadvacetkrát
vyšší než u zdravé populace,“ vy−
světluje prof. Vašáková. 

Plicní lékaři tak doporučují pro−
vést u všech, které čeká léčba bio−
logickými léky, tuberkulinový kožní
test, a pokud se objeví reakce, pak
ještě složitější krevní test – tzv. 
IGRA test. Pacienti, kteří podstoupili
transplantaci orgánů, především
plic, čelí dokonce až o 70 % vyšší−
mu riziku nákazy tuberkulózou.
Nebezpečí nákazy tuberkulózou
s sebou přináší také nedostatečné
zdravotní kontroly tzv. agenturních
pracovníků, kteří přijíždějí do Česka
za prací. Najímají je agentury, které
je přidělují na základě poptávky do
firem v Česku. 

„Měly by garantovat jejich dobrý
zdravotní stav. Praxe je taková, že
tito lidé často neprojdou zdravotní−
mi prohlídkami, které by tuberkuló−
zu a další nakažlivé nemoci odhalily.
Tím, že nejsou zaměstnanci podni−
ku, kam nastupují, netýkají se jich
vstupní prohlídky před nástupem do
zaměstnání. Jejich stav garantuje
agentura, a pokud ona tuto pro −
hlídku neprovede a pustí nemocné−
ho do práce, dostává se tak nemoc−
ný do bezprostředního styku se
zdravými zaměstnanci,“ vysvětluje

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdru −
žení praktických lékařů. Jenom na
Plzeňsku je podle něj kolem 10 %
agenturních pracovníků. „Většinou
jde o lidi ze zemí na východ od nás,

kde je výskyt tuberkulózy
mnohem vyšší,“ doplňuje
MUDr. Šonka. 

Aktuální čísla z Registru
tuberkulózy ukazují, že
v Plzeňském kraji činí podíl
tuberkulózy u osob naroze−
ných mimo Českou republi−
ku 52 %, což dalece převy−
šuje celorepublikový prů−
měr. Ten je 33 % a tuto ne−

moc lékaři nejčastěji objeví u Ukra −
jinců, Slováků, Rumunů či Viet −
namců. „Na Plzeňsku a Roky cansku
jsou nemocní s tuberkulózou přede−
vším Rumuni, Ukrajinci, Slováci
a Bulhaři, kteří zde pracují např.
v montovnách,“ doplňuje MUDr. Jiří
Wallenfels, vedoucí Národní jednot−
ky dohledu nad tuberkulózou. 

Průměrný věk nemocných je 50
let, přičemž nemocní cizinci jsou
v průměru asi o 15 let mladší ve
srovnání s nemocnými Čechy. Počet
nemocných dětí se drží již druhým
rokem na 6 případech. Aby se pneu−
mologům dařilo lépe odhalovat rizi−
kové skupiny dětí, uspořádali loni
vzdělávací cykly pro dětské praktické
lékaře. Doporučili jim, aby s rodiči
novorozeného dítěte vyplnili dotazník.
„Jeho účelem je odhalit, zda se dítě
nepohybuje v prostředí, kde by se
mohlo nakazit, a pokud ano, na vrh −
nout očkování proti tuberkulóze,“ říká
předsedkyně ambulantních pneumo−
logů MUDr. Ivana Čierná Peterová. 

Tuberkulóza je infekční onemocně−
ní, které se přenáší z člověka na člo−
věka. Pro nemoc je typický déletrva−
jící kašel s vykašláváním hlenů, zhor−
šený dech, teplota a pocení, celková
slabost a váhový úbytek, bolesti na
hrudníku nebo vykašlávání krve.  

Počty nemocných klesly, pneumologové 
ale upozorňují na další rizika nákazy

Bude málo
medu? 

Letos bude asi málo medu.
Hynou totiž ve velkém včelstva.
Někteří včelaři na jihu Čech ta−
ké přišli o celé chovy. Příčinami
mohou být loňské horké léto,
varroáza i viróza. 

V okrese České Budějovice
zazimovali včelaři asi 12 000
včelstev. Na jarních veterinár−
ních kontrolách se jich objevilo
méně než 10 000, přičemž běž−
ný  úbytek včel je podle Pokor −
ného do deseti procent.

„Včelstva nebyla schopna na−
klást dostatek dlouhověkých zim−
ních včel, protože varroáza byla
na takové úrovni, že tomu bránila.
A kvůli horku se těžko použily ně−
které lé čivé prostředky, protože
by mohlo dojít k předávkování,“
řekl jed natel českobudějovické
organizace Čes kého svazu včela−
řů Stanislav Pokorný.

Jedním z následků úhynu
včelstev je, že letos bude velmi
málo tuzemského medu v celé
ČR. Když včely uhynou, musí
včelař všechny úly vyvařit.
Starší  včelaři, kteří mají více
včelstev a přijdou o ně, pak čas−
to s chovem končí. 

Jeden oddělek, ve kterém je
šest rámečků, stojí od 1500 do
3500 Kč. 

V Česku bylo loni podle sta −
tistikl 632 000 včelstev. Většina
chovatelů je zájmová. Včely
chová na 58,5 tisíce včelařů.
Medu loni vyprodukovali nejmé−
ně za poslední čtyři roky. Mezi −
ročně klesla produkce o čtyři
procenta na 8992 tun. (pru)
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Plzeňské městské dopravní podniky
pořídily sedm nových kloubových
trolejbusů nové generace za více
než 116 mil. Kč. Osmnácti metrové
bateriové trolejbusy slouží na dvou
nejfrekventovanějších trolejbuso−
vých linkách číslo 15 a 16.  

Jedná se o první plně klimatizo−
vané vozy elektrické trakce v Plzni.
Mají atraktivní design nové genera−
ce a jsou velkokapacitní díky klou−

bovému provedení. Životnost tro −
lejbusu je minimálně 14 let při ná−
jezdu 50 tisíc km ročně. Nové tro−
lejbusy Škoda 27 Tr jsou zajímavé
i po technické stránce. Jedná se
o bateriové trolejbusy, které se do−
bíjejí dynamicky během jízdy pod
dráty a mohou obsloužit nové loka−
lity bez trolejového vedení. Vybitá
baterie se při jízdě pod trolejí dobije
během 45 minut.

Trolejbusy nové generace 

Dotaz čtenářky PN:   
Bývalý manžel mi dluží na výživ−
ném pro desetiletou dceru, po ja−
ké době ho můžu dát k exekuto −
rovi? Musím čekat tři měsíce?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
s podáním exekučního návrhu

pro neplacení běžného výživného
pro nezletilé dítě nemusíte otálet,
zákon nestanoví žádnou konkrétní
dobu, po které je možné dluh vy−
máhat. Již při prodlení s placením
jediného měsíčního výživného ne−
bo části můžete podat návrh na
nařízení exekuce. Návrh může znít
jak na vymožení dlužného výživné−
ho, tak běžného výživného do bu−
doucna, čím zajistíte, že exekutor
bude vymáhat výživné každý mě−
síc a přeposílat Vám jej. Pokud bý−
valý manžel neplatí výživné častěji,
lze doporučit, aby exekutor vymá−
hal pravidelně běžné výživné, po−
kud však otec dítěte pravidelně
platí a pouze občas má nějaký vý−
padek, pak bych doporučovala vy−
máhat jen dlužné výživné, a to
z toho důvodu, že exekutor nemusí
být tak rychlý v přeposílání platby
výživného a dále u vymáhání běž−
ného výživného do budoucna vzni−
ká, v tomto případě otci, povinnost
platit vysoké náklady exekuce, kte−
ré se počítají ze součtu výživného
za pět let. 

Neplacení výživného povinným
rodičem může také naplňovat 

znaky skutkové podstaty trestného
činu zanedbání povinné výživy dle
ustanovení § 196 trestního zákoní−
ku. Zde už zákon stanoví, že pod−
mínkou pro spáchání tohoto trest−
ného činu je, že povinný neplní
vyži vovací povinnost déle než čtyři
měsíce.

Relativní novinkou je také mož−
nost požadovat z dlužného výživ−
ného úhradu zákonných úroků
z prodlení za dobu od splatnosti
výživného (splatnost je stanovena
např. do 15. dne v měsíci) do za−
placení. Toto bylo zakotveno do
občanského zákoníku v únoru
2017, do té doby byla tato otázka
nejistá, soudy rozhodovaly rozdíl−
ně a Nejvyšší soud ČR výslovně
rozhodl, že není možné úroky
z prodlení u dlužného výživného
požadovat, zákonodárci to však
postavili najisto a novelizovali 
občanský zákoník.

Jen je nutné upozornit, že úroky
z prodlení nelze vymáhat exekuč−
ně, pokud je nepřiznává přímo roz−
sudek, který je exekučním titulem.
Úroky z prodlení je možné požado−
vat po povinném rodiči zvlášť, po−
kud by je dobrovolně nezaplatil, je
možné je samostatně žalovat.
V souvislosti se zmíněnou novelou
občanského zákoníku je možné
navrhnout soudu, když určuje vý−
živné pro nezletilé dítě, aby stano−
vil povinnému rodiči i povinnost
platit v budoucnu úroky z prodlení,
jejichž vznik bude podmíněn tím,
když povinný rodič přestane vý −
živné platit. V takovém případě pak
bude možné vymáhat prostřed−
nictvím exekutora i úroky z pro −
dlení z dlužného výživného, aniž by
muselo proběhnout samostatné
soudní řízení o zaplacení úroků
z prodlení.
Mgr. Zdenka Ambrožová, advokát

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Jahody jsou nejoblíbenějším ovocem
v našich zahradách. Šťavnaté a slad−
ké plody milují všichni pro jejich la−
hodnou chuť a aroma. Navíc jahody
jsou plné vitamínů. Mají vysoký obsah
vitamínu C, proto je lze směle srovná−
vat s citrusovými plody. Jsou zásobár−
nou i jiných vitamínů, jako například
jsou vitamíny A, B, E. Jahody by ne−
měly chybět na žádné zahradě. 

Nyní je ta pravá chvíle vybrat si správ−
nou a kvalitní sazenici jahod. Chcete−li
vsadit na jistotu, pak navštivte Jaho −
dárnu v Klatovech pana Pavla Bonka,
kterého jsme se zeptali.
l Kdy je nejvhodnější doba pro vý−
sadbu jahodníku?
Od poloviny března. Výsadba pro −
vedená od tohoto termínu stihne bez
problému zakořenit a úspěšnost
ujmu tí sazenic je téměř stoprocentní.
Dodáváme výběr nejlepších odrůd
odolných proti běžným chorobám ja−
hodníku s vysokými výnosy. 
l Do jaké půdy sázet?
Sadba jahod by měla být zasazena do
dobře vyživené půdy, ne příliš suché,

může být na slunci i v polostínu.
Sazenice jahod jsou vytrvalé rostliny
a ke svému růstu potřebují půdu s do−
statečným množstvím živin. Proto do−
poručuji přihnojit a hodně zalévat.
Potřebují také pravidelnou okopávku
a dostatečné pletí. 
l Nyní k vám přicházejí zájemci
o sazenice jahod. Jaký mají výběr?
Mohou si vybrat odrůdy jednoplodící,

stáleplodící, rané,
po lorané, pozdní,
převislé. Sazenice
zakořeněné v květi−
náčích a prostokoře−
něné. Odrůdy, které
nabízíme, sami pěs−
tujeme. Nepro dá −
váme něco, co by−
chom nedělali. Proto
přesně víme, jak ta
jahoda vypadá a ja−
ké má charakteris−
tické znaky. Prodá −
váme kvalitní uzna−
nou sadbu, která má
dobře vyvinutý koře−
nový systém a kr−
ček. Je to silná zdra−
vá sadba. Kdo si ji

od nás koupí a zasadí, může očekávat
bohatou úrodu. Snad jednu dobře mí−
něnou radu. Sadba jahod by se měla
každé dva až tři roky obnovovat, aby
se jahody rodily stále v hojném množ−
ství a výborné kvalitě.
l Kdo kontroluje vámi vypěstované
odrůdy?
Na zdravotní stav matečnic, ze kte−
rých se množí sadba, chodí pravidel−
né kontroly z Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského
a ze Státní rostlinářské správy.
l Je mezi odrůdami sazenic jahod
pomyslná královna?
Je to odrůda Karmen, která vede
v žebříčku zájmu. Ta je podle mého

úsudku královnou jahod. Lidé si u nás
jahody z této odrůdy už ochutnali
a nyní k nám jezdí a chtějí Karmen.
Jahoda je tmavá, velká, voňavá, šťav−
natá, sladká a má chuť lesní ja−
hody. Je to nejchutnější jahoda,
jak nám říká kaž−
dý, kdo si přijel
pro Karmen. Je
vhodná i do vyš−
ších poloh a za−
ručuje vyso−
kou a stálou
sklizeň. Oblibu
si také získala
odrůda Rumba.
Je to jedna z nej−
lepších raných odrůd
s mimořádně chut −
nými plody a odolností.
Dalšími vyhledávanými
odrůdami pro své velké
a chutné plody jsou Elsanta
a Honeoye. Každému rádi poradí−
me při výběru sazenic jahodníku i jak
postupovat při sázení. Prodáváme ta−
ké hnojivo, tkané a netkané textilie
pro zakrývání záhonů, například při

pěstování jahodníku, netkané textilie
jsou výbornou přikrývkou před mra−
zíky, fólie a další potřebné věci.
Naším cílem je, aby u nás zákazník
dostal vše, co potřebuje a nemusel
jezdit jinam.
l Také poskytnete odbornou radu?
Poradit patří nerozlučně k prodeji.

Mám bohaté letité zkušenosti.
Snad jednu obecnou radu

pro všechny. Zásadně ne−
doporučuji takovou tu

sousedskou výpo−
moc, jako že si na−

příklad vymění sa−
zenice ze svých
záhonů přes plot.
Domnívají se, že

ušetří za nákup
sazenic, ale opak je

pravdou. Mohou si
například zamořit po−

zemek nějakou choro−
bou. Jen zdravé a silné

sazenice vám přinesou bo−
hatou úrodu jahod.

l Kdy vás mohou zákazníci na
Jahodárně navštívit?

Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9.00 do 16:00 hodin. V so−
botu od 9.00 do 12:00 hodin. Je mož−
nost i telefonické domluvy.            (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk tvrdí:

Mám v sobě tolik vitamínu
C, že se mohu srovnávat s cit−

rusovými plody. Posiluji imunitu.
Když mě sníte jen 100 gramů,

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou 
úrodu jahod.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Jen zdravá a silná sazenice jahod 
vám zajistí bohatou úrodu
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Pracovní nabídky 

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

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá 

do plzeňského call centra
energické lidi

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

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

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

a přivítají možnost dobrého výdělku.
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Akreditovaná laboratoř společnosti
Monhart Akustik s.r.o., se sídlem ve
Švihově, se měřením hluku zabývá
už 25 let. Její vznik i nabízené služby
pro občany, soukromníky, firmy,
orga nizace a sdružení nám přiblížila
jednatelka společnosti Ing. Daniela
Monhartová, MBA.
„V roce 1994 se rozhodl založit
vlastní firmu můj otec, který se pro−
blematikou akustiky profesionálně
zabýval na předchozím pracovišti.
Během následujících let firma po−
stupně rozšiřovala nabídku svých
služeb až do současného stavu. Za
zmínku určitě stojí, že je mj. autorem
unikátní, patentované diagnostické
metody měření hluku velkých elek−
trických točivých i netočivých strojů
v energetice, kterou využívají provo−
zovatelé energetického zařízení v ČR
i v zahraničí.“

Jaké služby firma Monhart
Akustik nabízí?
To byl také hlavní důvod našeho
dalšího setkání s Ing. Danielou
Monhar tovou, MBA, jednatelkou
společnosti. 
l Jak je důležité měření hluku?
S potřebou měření hluku se setkává−
me na každém kroku. Naše firma
měří hluk jednotlivých strojů a zaří−
zení, vzduchotechniky, v pracovním
prostředí ve firmách, v obytné zá−
stavbě, v restauracích, na sportoviš−
tích, v silniční a železniční dopravě
a podobně. Řečeno jednou větou:
všude tam, kde je nějaký hluk a je
požadavek na jeho měření. Na zákla−
dě naměřených hodnot zpracujeme
akreditovaný protokol z měření, ve

kterém je uveden soulad či nesoulad
s příslušnými zákonnými předpisy,
jak pro oblast pracovního prostředí,
tak i pro oblast komunální. Protokol
z měření dále slouží pro stanovení
způsobu ochrany zdraví
zaměstnanců anebo
obytné zástavby. Spo −
leč nost se dále zabývá
vypracováním hluko−
vých studií, ve kterých
se na základě naměře−
ných dat a výpočtů pre −
dikuje vývoj hlukové si−
tuace ve zkoumaném,
mnohdy i projektova−
ném prostoru. v obytné
zástavbě v blíz kosti zdr o −
je hluku, kterým mohou
být, např. výrobní závo−
dy, silniční nebo želez−
niční doprava, apod.
l Jakou důležitost
má hluková studie?
Hlukovou studii považu−
jeme za klíčový doku−
ment, který napovídá,
jakým směrem se bude měnit hluková
situace ve výrobních závodech a v je−
jich okolí, v okolí silničních a železnič−
ních tras atd. a zpravidla obsahuje
i návrh relevantních protihlukových
opatření tak, aby byla v souladu se
zákonnými předpisy a normami. Je
jedním z podkladů pro územní či sta−
vební řízení a pro hodnocení vlivů hlu−
ku na životní prostředí. Hlukové stu−
die vyžadují hygienické stanice i sta−
vební úřady.
l Klient od vás dostane hlukovou
studie. A co dál?
V případě negativních výsledků na vr −
hujeme klientovi protihluková opa −

 tření i jejich možnou realizaci. Našim
záměrem je nabídnout zákazníkovi
možnost komplexního řešení formou
„dodávky na klíč“. Cílem je vyřešit
jeho problém s hlukem. Konkrétní
reali zaci úprav zajišťujeme podle 
našich návrhů a dlouholetých zku −
šeností. 
l Měříte hluk i na základě stíž −
ností?
Samozřejmě. Provádíme akreditova−
né měření hluku na základě stížností
jednotlivců, nejrůznějších organizací,
sdružení, firem a podobně. Například
je to hluk z kotelen, od výtahů, z vět−
ráků namontovaných na střechách

domů, hluk ze sousedních objektů.
Součástí našeho zjištění je i návrh na
odhlučnění. 
l Jaké další služby nabízíte?
O měření hluku jsme už hovořili.
Dále zajišťujeme akreditované mě−
ření prašnosti a vibrací v pracovním
prostředí. Zákazníkům rovněž nabí−
zíme poradenskou a konzultační
činnost zaměřenou na snižování
hluku, jak v oblasti hygienické, tak
i v oblasti technické akustiky. Má me
dlouholeté zkušenosti v oblasti mě−
ření a analýzy hluku, což se promítá
i v návrzích konkrétních protihluko−
vých opatření. 

l Rozšiřujete nabídku svých 
služeb?
Našim cílem je, aby si u nás klient
mohl objednat co největší rozsah
služeb. Proto jsme naše služby roz−
šířili o akreditované měření che −
mických škodlivin a prašnosti.
Zákazníci jsou vždy rádi, když u jed−
né firmy, pod jednou střechou, 
dostanou potřebné služby. Tato
měře ní jim například slouží pro ka −
tegorizaci pracovních profesí u fi−
rem. Klient od nás dostane akredi −
tovanou zprávu včetně doporučení
a návrhu na zařazení pracovníků do
kategorií.
l Co vám ukázalo 25 let činnosti
firmy?
Za tu dobu je vidět znatelný posun
jednak u zaměstnavatelů zabezpečit
ochranu a zdraví svých zaměstnan−
ců, jednak se u veřejnosti zvyšuje
zájem o problematiku hluku, praš−
nosti a podobně protože ji to prostě
obtěžuje. Lidem už není lhostejné
prostředí, ve kterém pracují a žijí.
A to je dobré zjištění.
Dříve se pozornost věnovala zejmé−
na prachu a zápachu a hluk byl až na
dalším místě. To už dnes naštěstí
neplatí. Měříme tak například i hluč−
nost čističek odpadních vod, trans−
formátorových stanic, průmyslo−
vých zón, které jsou v blízkosti 
obytné zástavby. 
Za těch 25 let se služby naší akre −
ditované laboratoře v oblasti hygie−
nického měření hluku vykrystalizo−
valy na měření toho, co naše poten−
ciální partnery nejvíce pálí, tzn. na
měření hluku, prašnosti, chemic−
kých škodlivin a vibrací. To jsou
akti vity, kterými si zabýváme a které
rozvíjíme. Nabízíme je firmám, spo−
lečnostem, sdružením, soukromní−
kům i široké veřejnosti. Preferujeme
individuální přístup k zákazníkům
bez rozdílu rozsahu zakázky a dosa−
vadní reakce od našich vážených
zákazníků prokazují, že jsme na
správné cestě.     (re)

25 let na trhu – Monhart Akustik s.r.o. Švihov

Zakladadel firmy Ing. František Monhart

Je známou pravdou, že nadměrný hluk našemu zdraví neprospívá. Platí to
nejen v oblasti slyšitelné, kdy v důsledku velkého zatížení může poškodit
sluchový orgán, ale i v oblasti neslyšitelné, na nízkých frekvencích, kdy
může vést až k závažným problémům vnitřních orgánů těla a nervového
systému. Lidé, trvale se pohybující v prostředí s nadměrnou úrovní hluku
mohou mít významně zvýšené riziko srdečních onemocnění oproti lidem,
kteří se pohybují v tichu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé 
a kuřáci. Pro představu – jedoucí auto vydává průměrný hluk 70 decibelů,
sbíječka 100 a startující letadlo 120 decibelů. 

Vyšli jsme vstříc 
požadavkům klientů
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Výzva
Pánové, kteří jste absolvova−
li základní vojenskou službu
v Líních u Plzně u vojenské−
ho útvaru 2494 v roce 1966
až 1968, ozvěte se. 
Setkání bývalých záklaďáků se
uskuteční v sobotu 4. května
2019 ve 14:00 hodin v Cho tě −
šově u Plzně v Restau raci Pod
Klášterem.

Kontakt: 
739 690 532, 604 692 023

Finále Plzeň zveřejňuje pro−
gram svého 32. ročníku, kte−
rý proběhne od 11. do 16.
dubna v Plzni. I v letošním
roce je filmová přehlídka
především oslavou českého
filmu a jeho tvůrců – jako je−
diný domácí festival má
v hledáčku svého zájmu 
českou filmovou, televizní
i inter netovou tvorbu a nověji
také počiny, které vznikly
v české koprodukci. Šesti −
denní program nabídne divá−
kům celkem 124 projekcí, fil−
my v 5 soutěžních a 10 ne−
soutěžních sekcích, dopro −
vodné koncerty, autorská
čtení a mimo jiné také třeba
venkovní silent kino s mara−
tony nových seriálů České televize
Most! a Zkáza Dejvického divadla.
Zahajo vacím filmem festivalu bu−
de ve čtvrtek 11. dubna od 19.00
cestopisný dokument Cesta jako
žádná ze sta s aktéry Luká šem
Sochou a Tomášem Vaňour kem. Ti
se rozhodli vydat se po stopách le−
gend Jiřího Hanzelky a plzeňského
rodáka Miroslava Zikmunda, který
letos oslavil 100. narozeniny.

Průvodci festivalem – a moderáto−
ry zahajovacího i finálového večera
– budou herci Jan Cina a Petr
Vančura, kteří jsou rovněž hlavními
tvářemi festivalové kampaně. Finále
Plzeň se tradičně bude konat v pro−
storách Měšťanské besedy, dále
DEPO2015, Anděl Music Baru,
Café Regner, MōōVEMENTu a pro−
gram bude zasazen i do  Kopeckého
sadů. Pro rychlejší pohyb mezi 
festi valovými stanovišti mohou
návštěv níci využít půjčovnu kol před
Besedou, kterou zajistí Kolem Plzně.  

„Rádi bychom, aby festival lidem
umožnil užít si českou filmovou
tvorbu a podpořit ji. Stejně jako
fandí me českým hokejistům nebo
vyhledáváme lokální potraviny, mů−
žeme být hrdí i na naše filmaře,“
vzkazuje ředitelka festivalu Eva
Veruňková Košařová. „Finále Plzeň
již několikátým rokem není pouhou
bilanční přehlídkou, tedy neobsahu−
je kompletní přehled filmů z minu −
lého roku, ale vybíráme pozoruhod−
né filmové, televizní a internetové
počiny z uplynulého roku nebo také

filmy v premiéře či předpremiéře.
A nově jsou v soutěži zahrnuty také
snímky, které vznikly v meziná −
rodních koprodukcích,“ dodává. 

Hosté 32. ročníku filmového
festivalu Finále Plzeň 
Vybrané festivalové projekce do−
provodí jako každý rok filmové de−
legace tvůrců a herců, jejichž jména
po stupně přibývají. Účast zatím při−
slíbili například Michal a Šimon
Caba novi, kteří uvedou film Panov −
nice, Petra Nesvači lová, Halka
Třešňá  ková, Jiří Havelka za sní−
mek Mars, Jan Budař představí
Hovory s TGM, Jaromír Hanzlík
dorazí na promítání Léta s gentle−
manem. Ondřej Trojan, Kristýna
Boková a Kateřina Win te rová se−
známí diváky s filmem Toman.
Radka Třeštíko vá, Rudolf Havlík
v Plzni uvedou snímek Po čem 

muži touží. Režisér David Ondří −
ček pohovoří o svém dvoudíl−
ném televizním snímku Dukla
61. Herečka Marika Šoposká se
objeví v delegaci k televiznímu
filmu Beze stopy.

Doprovodný program 
Kromě nabitého programu v ki−
nosálech ožije festivalová Plzeň
koncerty a vystoupením několi−
ka DJs v klubu Anděl. Naplá −
nováno je autorské čtení popu−
lární spisovatelky Radky Třeš −
tíkové, která tak bude mít v Plz −
ni premiéru, a také z Insta −
gramu známého dua Ester &
Josefina, které v Měš ťanské
besedě před staví svou nejno−
vější knihu Terapie sdílením 2. 

I v tomto roce se festivaloví 
návštěvníci mohou těšit na projekce
silent kina v Kopeckého sadech se
vstupem zdarma, kterým budou
předcházet produkce DJs a budou
obohaceny i venkovním barem. Pro −
mítat se budou legendární snímky
Kouř a Pějme píseň dohola. Na divá−
ky také čeká maraton nových výraz−
ných seriálů České televize Most!
a Zkáza Dejvického divadla. Hudební
program doplní Sound track Movie
Night v klubu MōōVEMENT – vinylo−
vá přehlídka toho nejlepšího, co za−
znělo na stříbrném plátně. 

Finále Plzeň myslí i na malé ná −
vštěvníky – pro ty nejmenší je při −
praven dětský koutek v kavárně ve
Společenském sále, která bude opět
zpříjemňovat návštěvu Měšťanské
besedy, pro ty větší jsou připraveny
projekce filmů Pat a Mat znovu 
v akci a Čertí brko.

Komediální seriál Most!

Moderátory zahajovacího i finálového večera –
budou herci Jan Cina a Petr Vančura

Oslavte s námi český film 
a buďte hrdí na naše filmaře!

V Plzni vzniká filmový klub, pra−
videlně ho bude pořádat tým
kreativní zóny DEPO2015. Fil −
mová selekce se bude orientovat
na výrazné snímky nedávných
let, které získaly ocenění na vý−
znamných festivalech. Klub po−
vede Dominik Dolejš, absolvent
střihu na Filmové akademii Mi −
ros lava Ondříčka v Písku.  

„Chceme doplnit chybějící na−
bídku v Plzni. Náš klub se sou−
středí hlavně na novější filmy,
které diváci třeba ani neměli
možnost vidět na velkém plát−
ně. Velké multiplexy je nena −
bízejí,“ říká programový ředitel
DEPO2015 Tomáš Fridrich.
Promítat se budou díla, která za−
ujala poroty světových filmo−
vých festivalů i diváky. 

Součástí večerního promítání
bude i úvodní seznámení s fil−
mem. Po jeho skončení ještě na−
vazuje diskuze diváků a Domi −
nika Dolejše, který  je  zapálený
milovník kinematografie. Fil mo −
vá nabídka je naplánovaná do
konce května. Pokud diváci 
projeví zájem, v dalších měsí−
cích by se pak klub přeměnil na
letní kino.

Nový filmový klub
se snímky 

z nedávné doby

Programový ředitel DEPO 2015
Tomáš Fridrich
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Již osmou sezónu Nepomuckých tr−
hů odstartuje Velikonoční trh na ná−
městí Augustina Němejce. Téměř
padesát prodejců přijede s farmář−
skými i řemeslnými produkty včetně
velikonočního sortimentu. Pro do−
brou náladu bude trh doprovázet
malý lidový soubor Plzeňský MLS.
V muzeu je připraven program v du−
chu velikonočních tradic a hudební
pohádka O Budulínkovi. Vstup na 
trhy je zdarma.  

Program:
Náměstí Augustina Němejce 
(8.00 – 12.00) vstup zdarma
− farmářský a řemeslný jarmark 
− vystoupení malého lidového 

souboru Plzeňského MLS

Městské muzeum a galerie
Nepomuk  (8.00 – 12.00)
− ukázky zdobení kraslic 

a perníčků, vstup zdarma
− pohádka O Budulínkovi v podání

divadla Kapsa Andělská Hora, 
začátek v 10.00 hodin, 
vstupné 40 Kč

− výstava obrazů Toulky Krajinou
malíře Josefa Černého, otevřeno
do 16.00 hodin, vstup zdarma

Kompletní program akcí 
v Ne  po mu ku na adrese:

www.nepomuk.cz/obcan/udalosti

Velikonoční trh v Nepomuku nabídne 
farmářský a řemeslný jarmark
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Rokycanští ochránci přírody se
zabývají nejen záchranou volně
žijících živočichů na území Be −
rounska, Hořovicka a Roky can −
ska, výchovou mladé generace
a ekologickou výchovou, ale i po−
řádáním nejrůznějších akcí pro
veřejnost.

Jednou z těch zajímavějších bu−
de v sobotu 6. dub na v sále Res   −
tau  race Na Střelnici v Ro ky  canech /
www.nastrelnici.cz / dopolední
mysli vecká burza a ná sledně
večer ní ochranářská zá bava. Opět

se tak propojí akti vity myslivců
a ochránců přírody, což je domé−
nou rokycanské pobočky Českého
svazu ochránců přírody. 

Začátek burzy je stanoven na
9.00 hodin, přičemž prodejci mají
vstup již od 8.00 hodin. Akce po −
trvá do oběda. Jedná se nejen
o nákup nejrůznějších pomůcek
či potřeb pro myslivost, ale i výmě−
nu zkušeností. Zároveň zde budou
prezentovány i nejrůznější mate −
riály propagující ochranu příro −
dy. Máte−li i Vy co nabídnout, tak 

určitě neváhejte a přijďte. I když se
zdánlivě jedná o specificky laděné
téma, na své si jistě přijdou nejen
zkušení myslivci, ochránci přírody,
ale i všichni obdivovatelé přírody.
Svojí účastí se tak máte možnost
nejen něco dozvědět, koupit či vy−
měnit zajímavou věc, nebo jen
tak příjemně posedět s lidmi stej −
ného zájmu v útulném prostředí 
restaurace.

Na večer, konkrétně od 20.00
hodin, je pak na stejném místě
připra vena pro tancechtivou veřej−

nost tradiční ochranářská zábava.
K tanci i poslechu bude hrát zná−
má a oblíbená hudební skupina
STARLINGS z Tmaně. Přijďte se
tedy příjemně pobavit se svými
přáteli. Vstupenky za 100,− Kč se
prodávají od 1. března a tak nevá−
hejte a přijďte si je zakoupit pouze
na adresu: ZO ČSOP Rokycany,
Švermova 748/II, 337 01 Roky −
cany. Pří padné další informace 
rádi sdělíme na tel. 603 239 922. 

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

V sobotu 6. dubna – dopoledne burza, večer zábava

Druhý největší filmový festival v re−
publice zavítá také do Plzně. V kul−
turním centru DEPO2015 v Press −
lově ulici tak budou moci diváci
navštívit vybrané snímky, které jsou
ve většině uváděny v premiéře.
Zahajovací večer v Plzni otevře sní−
mek Brankář, životopisné drama
slavného brankáře Manchesteru
City Berta Tratmanna.

Ve středu 3. dubna se bude promí−
tat Oscarem oceněný dokument Free
Solo, který představí životní příběh
sportovce, jenž si klade fyzicky
i psychicky náročné cíle. Mirai, dívka
z budoucnosti je dobrodružný ani−
movaný film z Japonska, který za −
ujme nejen děti, ale i dospělé, a stře−
deční večer bude patřit snímku Stan
a Ollie o komediálním duu Laurel
a Hardy a nepříliš známé fázi jejich
spolupráce a profesním rozkolu.

Poslední den plzeňských ozvěn fes−
tivalu bude věnován snímku režiséra
Pána prstenů Petera Jacksona Nikdy
nezestárnou, skvělému dokumentu
ukazujícímu filmový materiál z první
světové války, upravený moderní
technologií do dechberoucího zázna−
mu. Odlehčení přinese komedie The
Beach Bum o příhodách neodolatel−
ného podvodníka Moon doga v podání
Matthewa McConaug heyho. Posled −
ním filmem festivalu bude oscarový
snímek Vice, životopisné drama sle−
dující vzestup bývalého viceprezidenta
USA Dicka Chneyho na jednu z nej−
vyšších politických příček světa.

Febiofest ale nezapomíná ani na
nejmenší diváky.  Projekce určené
školám  od devíti hodin ráno nabíd−
nou nejzajímavější festivalové filmy
pro děti a mládež.  

Febiofest dorazí 
v úterý 2. dubna

do Plzně
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Všechno je o rovnováze energií,
aneb: Nevážíme si toho, co má−
me, nevážíme si sami sebe. Vše
je o sexu, o penězích a závislosti.
Dva příklady za všechny.
Znám lidi, kteří mají miliony, ale
místo toho, aby si vážili toho, co
mají, hádají se, neváží si sami sebe,
a tím i druhých. Berou drogy, nad−
míru užívají alkohol, a tak spějí k po−
malému zániku svého života. Nikdy
jsem to nepochopil a nepochopím. 
Jedna moje klientka dostala od
svého manžele (podnikatele) k še−
desátinám 1,5 milionu a důchod
10.000 Kč měsíčně, protože jí platil
sociální a zdravotní pojištění, přes−
tože nikdy nepracovala. Jí to
ovšem nestačí a chce po něm další
peníze. Řekla mu, že ho bude žalo−
vat, protože „ji okradl“ a nedal další
miliony, které má. Paní si ovšem
neuvědomila, že její manžel mohl
vytvořit dluh x milionů a nemusela
mít „paní nenažraná“ vůbec nic
a přijít i o to, co jí dal. Její manžel se
mohl „naštvat“ a vytvořit fingovaný
dluh. Paní si neumí užít ani těch
1,5 milionu, co dostala. Dokonce
mu řekla, že ji okradl a že ho bude

žalovat. A jaký byl výsledek? Její
manžel v důsledku oné nesprave−
dlnosti, že se o nic nezasloužila,
dostal mozkovou příhodu,
takže ani on nemá z na−
šetřených milionů na
stáří prakticky nic.
Musím se při−
znat, že jsem
moci peněz ne−
podlehl a budu
se těšit, že ne−
podlehnu. Dě −
lám vše pro to,
abych je vydělal,
ale i utratil. Jsem
naštěstí bohém a sn a −
žím se užívat život na−
plno bez ohledu na peníze.
Mnoho lidí by mohlo namítnout, že
se mi to dobře říká, když mám pe−
níze. Ano, mám, ale to proto, že
chci. A všichni můžeme mít jen to,
co chceme, ne, co nevíme. Přistou −
pil jsem na životní filosofii, která vy−
chází z čínského přísloví: „Může
být šťastný jen ten, kdo se smíří s
tím, co má!“
Moje další přiznáni je, že jsem si
dříve nevážil toho, co jsem vždy
měl a po čem jsem toužil. Měl jsem
v životě i štěstí, které ke spokoje−
nosti také přispěje, a věřím, že mě
neopustí. Ale kdyby náhodou z mé−
ho života zmizelo, budu se stejně
radovat ze života i nadále a těšit se
z toho, co jsem dokázal a že po
mně něco zůstalo – nesmazatelná
stopa, která se za mnou potáhne
dál. A to vše díky tomu, že se řídím

Budhistickým: „Odpustit, neoče−
kávat, nelpět.“ Pokaždé jsem měl
a mám „náhradní program“, kdy−

bych neměl peníze. Odešel
bych do vysněného ráje,

který jsem si našel,
a tím je Kambodža.

Tam lze dobře žít
i za poměrně má−
lo peněz a celo−
ročně je tam 
teplo a teplá vo−
da 30 °C.
Opravdu na ni−

čem a na nikom
nelpím. Žiji podle

svých představ a niče−
ho nelituji. Vždy jsem byl

svůj a jen já ponesu odpověd−
nost za to, co jsem udělal, či ne−
udělal. Dnes vím, že se vše vrací.
Jednou jsem zmlátil muže na ulici
pod tíhou ovlivnění jeho bývalé že−
ny, která se mnou žila. Po třiceti le−
tech se mi to i s úroky vrátilo, a to
už jsem věděl, že jsem se tehdy
nezachoval dobře, protože moje
tehdejší partnerka nemě−
la pravdu a lhala
mi. Zkreslila si−
tuaci mezi ní
a bývalým part −
nerem ve svůj
prospěch a já se
nechal v důsledku sexuální přitaž−
livosti negativně ovlivnit. Udělal
jsem špatnou věc, která se mi de−
setinásobně vrátila zpět.
Vše jsem klidně opustil a šel dál,
když mi to nevyhovovalo a nebylo

to v můj prospěch. Mnoho lidí by
řeklo, že jsem sobec. Ano, přizná−
vám, že jsem, a nelituji toho. Asi
bych předčasně zemřel stresem,
kdybych nebyl, protože podle mé
teorie „vše je pomíjivé“, i náš život,
který je nejdůležitější!
Vztah je dar a je na nás, jak
dlouho a komu jej darujeme.
Každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit i z něj dobro−
volně vystoupit. Na smrtelné po−
steli budeme sami před sebou
hodnotit vše, co jsme udělali, či ne−
udělali. Každému z našeho okolí
bude úplně jedno, jak se cítíme, až
budeme hodnotit svůj život. Jestli
zemřeme stresem dříve, protože
jsme v sobě dusili to, co nám nevy−
hovovalo, nebo žili jsme s tím, že
nám více záleželo na tom, co si
o nás myslí naše okolí, než co
chceme my. Trpěli jsme na úkor
druhých a neuměli jsme s tím nic
udělat.

Proto všem
přeji, nenech−
te se ovlivňo−

vat nikým a ničím
a žijte svůj život na−
plno. Život máte je−
nom jeden a jiný už

nikdy nebude. Žijte tak, abyste
nikdy nelitovali toho, co jste udě−
lali, či neudělali. Všem doporuču−
ji mít náhradní program, kdyby
něco nevyšlo. Nebuďte na nikom
a na ničem závislí. Závislost je 
totiž katastrofa.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nenechte se ovlivňovat nikým
a ničím, žijte svůj život naplno!

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda něco málo o sobě

Do plzeňské Zoo dorazila nová sa−
mice šimpanze Brigitte. Přicesto vala
ze švýcarské Walter Zoo v Gossau.
Pochází z Afriky, z Konga a narodila
se v roce 1981. Je jednou z mála
čistokrevných samic poddruhu šim−
panz čego  (Pan troglodytes troglo−
dytes) v Evropě. Je již několika −
násobnou matkou.

V Plzni žil doposud samec Bask
s par tnerkami Zizwou, Zedonjou

a Mariou. Bask je rovněž geneticky
cenný samec, takže oba mají
jasný úkol – přivést na svět spo −
lečného potomka. V Plzni se
dosud podařil jediný úspěšný 
odchov – samice Bamia z roku
2003. Nyní žije ve francouzském
La Palmyre a má vlastního po −
tomka. Šimpanzi jsou v Plzni cho−
váni s krátkou přestávkou od konce
roku 1964.

„Domácí čtveřice a Brigitte se
zatím seznamují přes bariéry, a po−
kud vše bude probíhat bez pro −
blému, chovatelé je postupně spojí.
Zatím největší skupina dospělých
šimpanzů najednou byla šesti −
členná. Nová samice ještě není
k vidění, kvůli spojování je nejčas−
těji v zadní místnosti („ložnici“),“
sdělil tiskový mluvčí plzeňské Zoo
Martin Vobruba.  

Šimpanzice Brigitte se zatím oťukává

Foto: Kateřina Misíková 
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JSTE VYUČENÁ cukrář−
ka / cukrář a hledáte za−
jímavou 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.
Dále přijmeme servírky
a studentky na víkendo−
vé brigády. Nabízíme
velmi slušné platové
ohodnocení a ubytování
zdarma. Více informací
na tel.: 725835555. RR
90270

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

HLEDÁM zedníka na
opravu domu – Roky −
can sko a zedníky na fa−
sádu – Přešticko, tel.:
730630880. RR 90230

HLEDÁME řidiče C+E
na posuvnou podlahu
(Volvo + návěs). Firma
5km od Straubingu,
něm. prac. smlouva.
Více info na tel.:
603935100 nebo +49
1728615226. RR 90264

HLEDÁM brigádníka na
štípání a řezání dřeva –
Chudenicko, tel.:
606517303. RR 90268

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028

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 hliní−
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 190026 

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnu−
té stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel: 603383211.
PM 190027 

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
Tel.: 604867469   PM
190029    

PRODÁM levně starou
ložnici rok výroby 1950
na zakázku – masiv. Kla −
tovsko. tel. 731458916.
RR 90188

TŘÍRADLIČNÍ pluh obra−
cák, německý, cena do−
hodou, tel.: 720134205,
Sušicko. RR 90198

PRODÁM akvária ve sto−
janech, míchačku, el. vrá−
tek (stavební). Tel.:
602427334. RR 90216

ZAHRADNÍ trakt. sekání
vysoké trávy, rotavátor
na přípravu půdy – mož−
nost připojit vozík. Tel.:
773584686. RR 90235

STAROŽITNÝ nábytek
dosud užívaný (8 kusů)
na chalupu – chatu cena
dohodou. Ne překupníko−
vi. Tel.: 720467651. RR
90239

ZDVIŽ na auta – dvou−
sloupová, cena dohodou,
tel.: 603339723. RR
90241

CHODSKOU rohovou la−
vici, stůl, 2 židle, polička,
vše velmi zachovalé, 
vyr. v Domažlicích, tel.:
737710841 – Klatovy.
RR 90246

MÍCHAČKU el., obsah
1 kolečko malty, velmi za−
chovalá, tel.: 732350219
– volat po 17. hod. Cena
dohodou. RR 90260

2 FLÁDR. skříně (šatní
a prádelník) se spodním
šupletem, zakáz. výroba
r. 1932. Cena dohodou.
2 ks plodícího baná −
novníku – dohoda. Tel.:
728137467. RR 90266

ČERNÝ kufříkový psací
stroj Underwood, šicí
stroj Singer s dřevěným
víkem, masivní 2 lavice
(možno nainstalovat jako
rohovou) a stůl. Kontakt:
702916502. RR 90269

KOUPÍM  altový saxofon
a jakoukoliv tahací har−
moniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELI−
GONKU i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526.
PM 190006

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Dě −
kuji. Tel.: 721127427.
PM 190060

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032 

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

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

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
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
190056

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav

nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či prozvo−

nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět −
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 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,
figur ky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
190025

KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, tor−
za i náhradní díly – blatní−
ky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od ole−
jů a různé jiné moto vě−
ci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 190009

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmož  díř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na ty−
to moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 190011

KOUPÍM tato křesla 
a tento typ křesel. Stav

nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či prozvo−

nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra neroz−
hoduje. Horší stav ne −
 vadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038

KOUPÍM zahrádku s chat−
kou buď v Klatovech u ná−
draží, anebo v Činově.
Cena nerozhoduje. Tel.:
721662419. RR 90223



KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, 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. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykou −
pím i celou sbírku nebo
pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.PM
190020

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav

nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.: 
slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
bul dozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divad lo, sa−
mostatné loutky, hrač ky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz tel.:
603512322 PM 190018

KOUPÍM sekačku Vari
pouze lištovou a 2takt.
motor. Nabídněte nebo
vyměním za dvourych−
lostní Babetu. Tel.:
606231922. RR 90261

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 – kordí−
ky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty,
saka, boty, holínky a pod.
Dále výstroj – helmy, da−
lekohledy, optiky, vysí−
lačky, vyznamenání, od−
znaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
tela ta, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP –  RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hrač−
ky, hodinky, vyzna −
menání, odznaky,
a jiné. Možnost vykli−
zení celé pozůstalos−
ti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
190012

SBĚRATEL, ne překup−
ník koupí jakékoliv staré
helmy – vojenské, ha−
sičské, policejní, četnic−
ké, 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.

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro−
sklenou vitrínu, sto−
lek, skříňku a jiné.
Dále starý truhlářský
ponk s dřevěnými zá−
vity, různé litinové no−
hy, dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
190015

KOUPÍM housle, violu
violoncello, kontrabas
v jakémkoliv stavu i po−
praskané nebo jinak 
poškozené. Tel.
728279034. RR 90073

PRODÁME chatu v Ne −
zvěsticích u řeky Úslavy.
Bez elektřiny, zdroj vody
ze studánky u chaty. Tel.:
728603236. PM 190075

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či cha−
tu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň – sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Pení −
ze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190036

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
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190043

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena 
do 1,8 mil. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190044

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
190045

PRODÁM družstevní byt
3+1 s balkonem 72 m2

v Horažďovicích. Tel.:
721211714. RR 90236

PRACUJÍCÍ 54 letá hledá
pronájem zařízeného po−
koje nebo malou garson−
ku. Vesnice v okolí Plzně
nevadí. Děkuji za nabíd −
ky. SMS celý den, volat
večer po 18.30 hod. Tel.:
776361102. PM 190076

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s balkónem a se
zahradou,  95 m2, slunné
místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 190035

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra −
cujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměst −
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pro −
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190037

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190038

HLEDÁM pronájem gará−
že v Klatovech, okolí Pod
Koníčky, Pod Vrškem,
U Pazderny. Tel.:
702304201. RR 90218

RÁD POZNÁM ženu, kte−
rá je nyní bez přítele a rá−
da by se seznámila. Děti
už jsou dospělé, takže
máme více času jeden na
druhého. Nehledám vztah
na dálku, ale z Plzně
a okolí do 25 km. Tel.:
737903420. PM 190074

OBČAS musíme zapome−
nout na to, co cítíme
a myslet na to, co si za−
sloužíme: Lásku, společ−
ně prožité zážitky, pro−
cházky výlety apod. Muž
42/180/85, svobodný bez
závazků nabízí posezení
u kávy ženě 30 – 40 let,
uvítám i 1 děcko. Naše
setkání nás sblíží a po −
sune blíže společnému
vztahu. Nejsem zastánce
dlou hého psaní SMS. Tel.:
725541088 PM 190073

52/180 HLEDÁ poho −
dářku, nejlépe s vnoučaty
z Domažlicka. Oboje 
není podmínkou. Tel.:
607467062. PM 190077

HLEDÁM ženu k občas−
ným schůzkám ve věku
42 let a výše ke sjíždění
řek na lodi, která ráda
jezdí na hory. Záliby –
cestovaní,  příroda,  kolo,
plavání, Wellness. Pokud
možno kuchařka, ale ne−
ní podmínkou. Roman
50/185 štíhlý,  mobilní,
s vlastním bydlením.
Děkuji za případné odpo−
vědi. Tel.: 727852711
PM 190082

44 LET / 180 výšky, za−
daný nekuřák hledá pří−
telkyni štíhlé postavy, ne−
kuřačku pro nezávazný
dlouhodobý milenecký
a diskrétní vztah. 100%
zdraví nabízím a poža −
duji. Domažlice. SMS –
608847691. RR 90152

AHOJ. Hledám právě
Tebe – ženu – když už
nechceš být také opuště−
ná jako já. 55–60 let.
Tel.: 723503889. Sušic −
ko, Klatovsko. RR 90186

SEZNAMUJEME české
ženy s bavorskými muži.
Informace přes www.
vdejsedobavorska.cz.
nebo tel. 720409101.

SŠ 179/41 bez závazků
hledá dívku do 35 let
z okr. KT, DO a okolí pro
vážný vztah se zájmem
o rodinu, historii, cesto−
vání. Jen vážně. Odpověď
zašlete na adresu redak−
ce. RR 90191

SVOBODNÝ muž 35 let –
170 cm z nedostatku pří−
ležitostí hledá dívku – že−
nu 29–36 let za účelem
seznámení. Prosím jen
vážně. Klatovsko – Su −
šicko. Odpovědi písemně
do redakce. Děkuji. RR
90204

NETTER Mann 53 Jahre
alt sucht unkomplizier te
Frau für erotische Stun −
den. Raum Sušice – 
Kla tovy. Tel.: 00420
778269338. RR 902205

HLEDÁM štíhlou, náruži−
vou, dominantní, submi−
sivní ženu, která si ráda
hraje, má ráda sex, když
si dva sednou, dá se dě−
lat leccos, je to úžasný,
nabízím a požaduji zdra−
ví, slušnost, diskrétnost,
serióznost, trvalý, diskr.
vztah, bez narušení sou−
kromí. Sport. udržovaný
48/180/84 spor t. po −
stavy. KT, DO. Tel.:
721460064 nebo petr−
mare@gmail.com. RR
90207

JSEM obyčejný kluk
z vesnice, je mi 25 let.
Měl bych zájem o dívku
pro trvalý vztah. ŘP – ví−
tán. Tel.: 778271889. RR
90217

VDOVEC 172/76 hledá
pološtíhlou ženu z Kla −
tovska, Sušicka do 66
let. Vzájemná podpora,
kolo, pěší výlety i autem
a zahradničení. Jsem
upřímný, spolehlivý. Jen
SMS na 601351205. RR
90238
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SLUŠNÝ muž 61 let, ku−
řák, abstinent, hledá ne−
zadanou ženu pro vážné
seznámení a společný ro−
dinný život. Domažlicko.
Tel.: +420 721933950.
RR 90226

SYMPAT. 61/170, ml.
vzhledu, zajištěný, rozv.
hledá elegantní, domi−
nantní přítelkyni na krásné
chvíle – život. Mezi PM
a DO. Souznění duší. Tel.:
607293848. RR 90237

MUŽ 170/70/70 hledá
štíhlejší ženu. Žiji na ve−
snici pro hezký vztah, HD,
Sušice, KT. RR 90247

36LETÝ hledá ženu či
dívku na občasný flir t
a erotické hrátky, diskrét−
nost zaručena. Tel.:
735776620. RR 90249

NAJDU lásku svého ži−
vota? 31letý mladík štíh−
lé spor t. postavy hledá
slečnu na přátelství a ča−
sem více. Sušice a okolí,
volat nebo SMS na tel.:
737102383 – po 17.
hod. RR 90250

JE MI 50 let a velice
se mi líbí vietnamské že−
ny. Chceš−li se nechat
rozmazlovat, zavolej.
608359717.

HLEDÁM ženu kolem 60
let, která by chtěla žít 
v rodinném domku. Tel.:
723387698. RR 90265

SICE je mi přes padesát,
ale věřím, že mě najdeš.
Štíhlá tmavovláska od
Domažlic se těší na od−
pověď. Tel.: 721265323.
RR 90184

PŘÍJEMNÁ blondýna,
ID, pracující, hledá muže
finančně zajištěného
okolo 50 let, ne obézní−
ho, na přátelství a více.
Klatovy a okolí. Tel.:
775270251. Pouze volat
okolo poledne – nikoli
SMS. RR 90192

ŽENA v důchodu ráda
pozná muže, pro klidný
život a vzájemnou výpo−
moc. Do 70 let. Pán by
měl mít kladný vztah ke
zvířatům a chovatelství.
Motorista vítán. Mobil.:
702734634. RR 90195

MAMINA 36 let hledá
muže 36–45 let. Jsi−li
věrný, upřímný, tolerant−
ní, nekuřák a abstinent
a hledáš lásku, něhu
a věrnost, ráda Tě po−
znám. Klatovy, Domaž −
lice, Horažďovice. Tel.:
722604375. RR 90251

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030

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

PRODÁM skútr DJ 125
Kymco a k tomu 2 helmy,
plachta, kufr, r.v. 2017
a technická 2 roky, cena
30.000 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.:
607324282. RR 90240

KOUPÍM traktor Zetor
6711 – 6911 i menší
popř. Zetor Crystal 8011
v dobrém stavu. Tel.:
603339723. RR 90242

PRODÁM Citroen C4
Picasso, 1.6 Hdi, 80 kw,
r. v. 2007, servisní kniha,
modrá  metalíza, klima, el
okna, rádio, tempomat,
servo, velmi pěkný stav,
nová stk a emise, Klatovy,
Tel: 723439518, cena:
99.000 Kč. RR 90252

PRODÁM Volkswagen
Golf V kombi MPI, r. v.
12/2009, obsah 1, 6 ben−
zin, 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, airbagy, servo,
2 klíče, cena  142.000
Kč, telefon: 723439518.
RR 90253

PRODÁM Peugeot 307,
r. v. 2005, obsah 1. 4 16
v  benzín, nový model,
airbagy, abs, el okna,
imobiliser, alu kola,  nová
stk a emise, 1. majitel,
modrá metalíza, digitál−
ní klima, cena 59.000
Kč, KT, tel: 723439518.
RR 90254

PRODÁM Ford focus – 
c max, r. v. 2004, mědě−
ná metalíza,133tkm, 1.8
benzin, 88kw, klimatro−
nik, abs, servo, centrál
na do, parkovací senzo−
ry, zánovní pneu, nová
stk a emise, cena 75.000
Kč, telefon 723439518.
RR 90255

PRODÁM Škoda Octavia
r.v. 2000 obsah 1.6 ben−
zin 55 kw, najeto 215tkm,
v dobrém tech. stavu,
platná stk a emise,  zá−
novní pneu,  ton skla, no−
vé svíčky, cívka... cena:
37.000 Kč,  telefon:
731577303 Přeštice. RR
90256

PRODÁM Peugeot 207
sw kombi, r.v. 12/2008,
1.6 hdi, 80 kw, stříbrná,
klimatronik, radio, pano−
rama střecha, alu kola,
imobiliser, servisní kniha,
139tkm, nová stk a emi−
se, velmi pěkný stav, ce−
na: 79.000 Kč telefon:
723439518 Klatovy. RR
90257

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo
i bez SPZ – dokladů.
Děkuji. Tel.: 605111671.
PM 190061

PRODÁM Peugeot Part −
ner, r. v. 2009, nový mo−
del, 1. 6 hdi, 66Kw, čer−
vená barva, tažné zaříze−
ní, servinsní kniha, abs,
klima, el okna, radio, vel−
mi pěkný stav, tonovaná
okna, cena 135.000 Kč ,
KT, telefon : 723439518.
RR 90258

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM
190031

NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopání
bazénů, uložení bazénů,
odvodňovací drenáže
oko lo domů, případně
zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku ze−
miny i větší množství cca
3000 tun. Cena při men−
ším množství 100Kč/t,
při větším množství sleva
až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 190034

KLÁŠTERKA
– revizekomínů 

a kotlů.
Tel.: 604871028.

RR 90005

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

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka
je zdarma. Tel. 603
512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.
cz. PM 190013 

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
přístupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73
09 PM 190040

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. 
Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 80225

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 nemo −
vitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73
09 PM 190041

OCEŇOVÁNÍ nemovi −
tostí – znalecké posud−
ky. Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i práv−
ně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 190042

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 90062

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková,

tel. 721 943 234
RR 80609

ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90153

VZKAZY andělů Míša
Andersová. Poradenství
a služby. Regenerace
a terapie duše a těla –
http://vzkazy−andelu−cz.
webnode.cz, https://
m.facebook.com/vzkazy−
andelu. Tel.: 732309006.
RR 90215

ÚDRŽBA zahrad, stříhání
živých plotů, sekání trá−
vy. Tel.: 702858393. RR
90225

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – jádrové
a štukové omítky, lepid−
lo, perlinka, rekonstruk−
ce bytového jádra, ma−
lířské práce, bourací
práce, obklady, dlažby
a další práce dle do −
mluvy. Plzeňsko, Klatov −
sko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 90234

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Sluš né jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 90131
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Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR90001



46

Uzávěrka řádkové inzerce je 25. dubna 2019

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Vyplácíme  ihned na
ruku! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
190078

PRODÁM štěňata Čes ké −
ho fouska s PP, pejsci –
hnědáci, II. linie. Odběr
koncem dubna 2019.
Plzeňsko. Tel.
723757486, 721208507
PM 190079

PRODÁM 2 kamerunské
ovce – sestry, jen jako
„domácí mazlíčky“ pro
milovníky zvířat!!! Tel.:
723377522 – SMS. RR
90208

PRODÁM tři ovečky
a be ránka kamerunských
ovcí. Stáří tři měsíce.
Odběr koncem dubna,
okr. Do mažlice. Tel.:
606231922. RR 90262

PRODÁM štěňátka kníra−
če středního pepř a sůl.
Kluk a holka. Očkovaní,
odčervení a očkovací prů−
kaz samozřejmostí, odběr
květen. Tel.: 606231922.
RR 90263

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje stři ho −
vou úpravu, jenom
se pročesává. Je anti −
depre sivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ost r a   −
 žitý, ale zbytečně ne −
štěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabili taci.
Oblíbený pro vý stižnou
a při způsobivou povahu.
Mi láček celé rodiny, 
lásku rád bere i oplácí
s  nadšením. Kup ní
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

PÁNOVÉ, přijeďte si už
teď pro bohatou po −
mlázku za mnou, do
hnízdečka erot. potěše−
ní. Zve vás Aricia na
současné originální fo−
tečce, 42 166/66, ňadra
č. 4. SMS ne, volat od
8 h. ráno přes den. Tel.:
603773286. KŘI PM
190080 

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

JSEM TU PRO TEBE
zcela nová, začínající
Berenika. Blond, prsa
č. 4, 35 let, hezká, váš−
nivá v bytečku. Možno
i na trojku s kamarád−
kou. SMS nepiš, volej
na tel.:774167851. KŘI
PM 190081

SYMPATICKÁ baculka
ve zralém věku nabízí
erotickou relaxaci, pří−
jemné odreagování, mi−
lování, orálek bez a dal−
ší erot. služby ve svém
bytečku v Plzni. Diskrét −
ně! Tel.: 607412325 KŘI
PM 190063

Další číslo

Plzeňského rozhledu
vyjde 6. 5. 2019
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