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Krajská radní Radka Trylčová:
Musíme zadržet každou kapku vody

Sucho. Slovo, které se v posled−
ních týdnech skloňuje častěji než
kdykoli dřív. Změny počasí a zá−
sahy do krajiny nás prostě doho−
nily. Proto se i Plzeňský kraj snaží
se suchem bojovat. Podle radní
pro životní prostředí Radky
Trylčové jde především v  první
fázi o investice do vodovodních
soustav.

„V poslední době přibývá obcí,
které hlásí problémy s  úbytkem 
pitné vody. Nouzové zásobování je
řešením krátkodobým. My to musí−
me řešit aktivně. Proto jsme nyní
uvolnili finanční prostředky, které
podpoří výstavbu nových vodo −

vodů a propojování stávajících.
Jde o vůbec největší položku
v  rozpočtu životního prostředí
kraje,“ říká naléhavě.

� Je sucho v Plzeňském kraji už
opravdu vážným problémem? 

Jde o první vlaštovky, které
ale signalizují vážný problém.
Problémy s pitnou vodou se ob−
jevují i v  oblastech, kde nás to
překvapilo – například v podhůří
Českého lesa nebo na severním
Plzeňsku. Někde zdroje vody vy−
sychají, jinde se kvalita vody
zhoršuje a objevují se v ní třeba
pesticidy. 

��Jak to bude kraj řešit?
Nechali jsme už zpra −

covat studii, jak propojovat
vodárenské soustavy. Řa −
da lidí má vlastní studnu
a z  různých důvodů se
nechtějí na obecní vodovo−
dy napojovat. Situace se
ale začíná měnit. Studny
vysychají, voda se zhoršu−
je. A tak zájem o napojení
na vodovod roste a do bu−
doucna bude určitě ještě
vyšší. Jenže ne všechny
obce mají finance na vybu−
dování vlastního vodovodu

... pokračování na straně 4 

�
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V sobotu 25. května se oblíbený
Sadový okruh v Plzni – Šafaříkovy
sady promění v hlavní centrum kul−
tury v širokém okolí. Stane se tak
v rámci česko−německé sousedské
slavnosti s názvem dasFest. Ná −
vštěvníci se mohou těšit na den 
plný zábavy, hudby, divadla, inspi−
race, zajímavých aktivit i kvalitní 
gastronomie. Chybět nebude ani
prvotřídní hudební program v čele
s oblíbenou kapelou Mydy Rabycad.
Vstup bude pro všechny zdarma.
Zlatým hřebem programu bude vy−
stoupení stále oblíbenější formace
 Mydy Rabycad v čele s charismatic−
kou zpěvačkou Žofií Dařbujánovou.
Diváci se už teď mohou těšit na jejich
pověstnou, energií nabitou show, při
které si do sytosti zatančí všechny vě−
kové kategorie. V podobném duchu se
ponese i vystoupení německé králov−
ny electro swingu Alice Francis. Na
akci dasFest vystoupí i další populární
interpreti z Čech i Německa. Kromě

nich zahrají také mladí talentovaní 
hudebníci z obou zemí.
Součástí česko−německé sousedské
slavnosti ve stylu populárních stras−
senfestů bude celá řada
nejrůznějších zajíma−
vých akcí se zaměře−
ním na všechny věkové
skupiny. Děti potěší tře−
ba zábavné hry, kreativ−
ní dílny nebo divadelní
a taneční představení,
pro dospělé budou při−
praveny tvůrčí work −
shopy, přednášky, dis−
kuze i prezentace desí−
tek inspirativních česko−
německých projektů. 
Dalším z vrcholů akce
bude unikátní soutěž ve
válení balíků slámy,
do které se bude moci
přihlásit široká ve řej −
nost. Obyvatelé a ná −
vštěvníci Plzně při ní

zaži jí atmosféru
oblíbeného ber −
línského klá ní,
které za svůj

vznik vděčí českým pobělohorským
exulantům. Na své si přijdou i milovní−
ci dobrého jídla a pití, kteří budou mít
po celý den možnost ochutnávat ne−
spočet dobrot od českých i němec−
kých gastronomických expertů. 
Česko−německá sousedská slavnost
se koná ve stejný den, kdy se v Plzni

uskuteční již
tradiční Evrop −
ský den sou−
sedů. Plzeň −
ský Sadový
okruh se tak
stane symbo−
lem téměř je−

denácti tisíců úspěšně
realizovaných česko−
německých projektů. 
Sousedskou slavnost
dasFest pořádá Čes ko−
německý fond bu  douc −
nosti ve spolupráci
s agenturou Ostrovy
s.r.o., za podpory
Města Plzeň a Plzeň −
ského kraje. Vstup na
akci, která bude pro −
 bíhat v sobotu 25. květ −
 na 2019 od 10:00 do
22:00 hodin, je pro
všechny zdarma. Více
informací najdete na
www.dasfest.cz. 

(re)

Pozvání do Plzně na sobotu 25. května

Na česko−německé sousedské slavnosti dasFest v Plzni také 
vystoupí energií nabitá kapela Mydy Rabycad s charismatickou
zpěvačkou Žofií Dařbujánovou.

Do Plzně míří česko−německá
sousedská slavnost dasFest
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Náš kraj potřebuje v Evropském
parlamentu zástupce, který bude
opravdu slyšet a bude schopen
prosazovat zájmy svých voličů.
Takovým kandidátem může být
bez pochyby krajská radní Radka
Trylčová, která kandiduje jako
číslo pět na listině ob čanských
demokratů. Vzhledem k postave−
ní na kandidátce má Radka
Trylčová reálnou šanci být do

Evropského parlamentu skuteč−
ně zvolena. Možnost, že nás bude
v Evropské unii zastupovat ně−
kdo, kdo opravdu rozumí problé−
mům našeho kraje můžeme na−
víc posílit prefe renčním hlasem,
který má každý volič hned dva.
To, že Radka Trylčová pochází
z našeho kraje, není ale zdaleka
jediným důvodem, proč si za−
slouží dostat preferenční hlas.

Hlas proti suchu 
a pro kvalitu potravin
Radka Trylčová dokazuje svou
každodenní prací ve vedení kraje,
že není typem političky, která jen
vede plané řeči. S velkou vervou
se totiž pustila do řešení problé−
mů, které se dotýkají budoucnos−
ti každého z nás, protože souvisí
s  životním prostředím a kvalitou
života. Kraj se proto pod jejím ve−
dením například pustil do boje se
suchem a zaměřuje se také na
kva litu a dostupnost pitné vody.

Stejně aktivní je Radka Trylčová
také na poli řešení problémů, kte−
ré souvisí s kvalitou potravin.
Mnozí kandidáti o ní mluví teď,

s  příchodem voleb, Radka Tryl −
čová se této problematice věnuje
profesně i ve volném čase už
dlouhou dobu. 

Konec žlutého moře
v české krajině
Na poli, které propojuje oblast
život ního prostředí a zemědělství,
za něž Radka Trylčová ve vedení

kraje odpovídá, se
navíc nebojí pro−
sazovat jed nodu −
ché, ale funk ční
návrhy. Do ka zuje
to třeba fakt, že
jedním z  jejích
hlavních pro gra −
mových bodů ve
volbách do Evrop −

ského parlamentu je návrh, aby
Evropská unie přestala dotovat
přimíchávání biopaliv, jako je 
například řepka do pohonných
hmot. To je opět velmi aktuální
návrh teď, kdy se česká krajina
kvůli podobným dotacím opět
proměňuje ve žluté pole, protože
zemědělcům se už nevyplatí pěs−
tovat potraviny. Radka Trylčová
má navíc jasno, jak by mohly ži−
votnímu prostředí pomoci peníze
ušetřené na těchto dotacích:
„Ponechme je ve stejné oblasti,
ale věnujme je na opatření, která
budou zadržovat vodu v  krajině,
a omezí proto ší ření sucha“.

Radka Trylčová má navíc jako
ředitelka krajské hospodářské
komo ry také bohaté zkušenosti
z  oblasti podpory podnikání, 
takže nebude v  Evropském par −
lamentu podporovat nesmyslné
regulace a rozšiřování bruselské
i domácí byrokracie. A navíc 
má Radka Trylčová západočeské
srdce!

Dvakrát pětku!
A jak podpořit Radku Trylčovou
a její návrhy? Jednoduše: hlaso−
váním pro dvě pětky – zakroužko−
váním kandidátky číslo pět na 
kandidátce číslo pět.

Zadavatel: ODS /Zpracovatel: ODS

Kroužkujte Radku Trylčovou,
aby byl náš kraj v Bruselu slyšet
Dejte hlas pětce na kandidátce číslo pět

Mgr. Radka Trylčová – náš hlas pro Evropu
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Zveme Vás na návštěvu největšího nestátního vojenské−
ho muzea v České republice, kde uvidíte exponáty vo−
jenské techniky, které znáte z mnoha českých i zahra−
ničních filmů, jako např. Kolja, Obecná škola, Lidice, Po
strništi bos, Lída Baarová, Zdivočená země atd.  

Mnohé z vystavovaných exponátů jsou skutečnými
unikáty, a to v celosvětovém měřítku!! Můžeme jmeno−
vat např. jediný ze dvou dochovaných exemplářů velitel−
ského vozu pro vyšší důstojníky na světe – automobil
Škoda Superb 903, jediný dochovaný exemplář čet −
nického přepadového autokaru Walter z roku 1926, mo−
tocykl ČZ 350 a velmi vzácný motocykl Praga BD 500 se
sidecarem z roku 1928.

Novinkou roku 2019 je stíhač tanků Hetzer 38(t) Starr,
který během zimních měsíců prošel celkovou re −
 konstruk cí a nově postavená funkční replika německého
středního tanku PzKpfw III. 

Vnitřní expozice s řadou multimediálních prvků a troj −
rozměrných exponátů mapují období let 1938 až 1945
v Československu. Najdete zde expozice výzbroje a výstro−
je československé prvorepublikové armády, pohraničního
opevnění, jednotlivých armád podílejících se na bojích na
demarkační linii, holocaustu a II. odboje na Roky cansku.
Expozice obsahují řadu rozsáhlých diorám, která dokreslují
trojrozměrné exponáty a dokumentární záběry jednotlivých
výstavních sálů. Součástí prohlídkového okruhu je i expozi−
ce „Útočná vozba“, která prostřednictvím trojrozměrných
exponátů seznamuje s tvorbou jednotek obrněných vlaků,
automobilů a tanků v letech 1918 – 1938. 

Vnější expozice tvoří více než
190 ks vojenské techniky (větši−
nou v plně pojízdném stavu) –
automobilní technika z období 
II. světové války, poválečné vý−
zbroje ČSLA, ženijní, spojovací
a pro tiletadlová technika, rozsáhlé
expozice obrněných trans por −

térů, tanků a dělostřelectva. Na −
učná stezka Česko slo ven ského
stálého opevnění a opevnění  „Že −
lez né opony“ vč. objektů propoje−
ných podzemními chodbami, ve
které může návštěvník procházet
jednotlivými typy objektů – na −
vštívit tak bude moci  pozorova−
telnu, kulometný objekt či objekt
s osazenou tankovou věží.

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice

Mezi nejdůležitější připravované akce roku 2019 patří zejména: 
4. 5. 2019  Oslavy osvobození s doprovodným programem

22. 6. 2019  BAHNA 2019
24. 8. 2019  Den s technikou

Otevírací doba:
Od 1.5. do 31. 8. otevřeno denně 

od 9 do 17 hodin.
V září a o víkendech
od 9 do 17 hodin.

Kontakt:
www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Šťáhlavská ulice 1284, 337 01 Rokycany 

Mobil: +420 603 528 875
E−mail: radka.vavrova@email.cz

nebo jeho vybudování brání
složitý terén. Proto je třeba
hledat možnosti řešení. Kraj
teď nabízí, že obcím zaplatí jak
studii, tak i projekt na vybu −
dování nového vodovodu. Ale
když už v  obci zdroje pitné 
vody vysychají, je i tohle
všechno málo. Je třeba tam
odněkud vodu dovést. A právě
pro to vznikla myšlenka propo−
jování vodá renských soustav,
kdy by bylo možné dostat 
vodu z  přehrad i do vzdále −
nějších míst. 

�� Takže by v  případě nouze
bylo možné přetáhnout vodu
z  jednoho konce kraje na 
druhý?

Ne úplně přes celý kraj, ale
na větší vzdálenosti určitě. Na −
příklad Nýrská přehrada má
velkou kapacitu a výbornou
vodu, kterou by mohly vy −
užívat i další obce směrem
k Plzni nebo k Domažlicím. 

��Ale přehrady samy o sobě
nic neřeší, pokud voda prostě
není. Jak zajistit, aby nám
voda z kraje neodtékala, když
ležíme na horních tocích na−
šich řek?

V  minulosti jsme narovná−
vali toky řek, ničili tůně, rozo−
rávali meze a polní cesty. Teď
musíme jít opačnou cestou,
a proto podporujeme revitali−
zaci toků, meandry a tůně ne−
bo výsadbu stromů podél pol−
ních cest. Jednáme se země−
dělci o jejich hospodaření, aby
se voda v  krajině udržela. Ve
městech diskutujeme o mož−
nostech zelených střech a fa−
sád, o budování retenčních
nádrží na dešťovou vodu.

... dokončení ze strany 1�
Krajská radní 

Radka Trylčová:
Musíme zadržet každou

kapku vody
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Dobrý den, minulý týden jsem
po ujištění, že jde jen o evidenci 
návštěv podepsala protokol o pro−
hlídce. Bohužel jsem poté zjistila,
že hypotéku dostanu v mnohem
menší výši a rozhodla jsem se vy−
užít jinou realitní kancelář. Teď
jsem bohužel zjistila, že v proto−
kolu je uvedeno, že pokud využiji
služeb jiné kanceláře, zaplatím
pokutu. V protokolu není uvedeno
kolik, jen že ve výši náhrady ško−
dy. V protokolu je uvedeno pouze
mé příjmení, telefonní číslo
a podpis. Není uvedené rodné
číslo, datum narození, číslo
občan ky ani křestní jméno. Je vů−
bec něco takového vymahatelné?
A jak se pak určuje výše náhrady
škody? Nemělo by toto být ve
smluvním vztahu specifikováno?

Děkuji a s pozdravem, 
Ilona Klementová

Dobrý den, neznám obsah onoho
protokolu, proto těžko soudit, jaký
závazkový vztah jste s realitní
kance láří uzavřela. Obecně lze říci,
že protokoly o prohlídce zavazují
zájemce o koupi uzavřít smlouvu
kupní na konkrétní nemovitost
pouze prostřednictvím zprostřed−
kovatele, který nemovitost zájemci
ukázal. To by samo o sobě nebyl
problém, pokud by k tomuto jed−
nání měla realitní kancelář opráv−
nění od majitele nemovitosti. To
bohužel většinou nemá, ostatně
kdyby měla (např. ve formě zpro−
středkovatelské smlouvy), tento
protokol by byl zcela zbytečný.
A právě zde je celý problém tohoto
závazkového jednání. Makléř totiž
zavazuje stranu obchodu uzavřít
smlouvu s druhou stranou, která
o tom však ani nemá tušení. Jako
takové je toto jednání, resp. záva−
zek z něj vyplývající neplatný. Mu −
sím dále konstatovat, že právě na
tyto protokoly chodí do Realit nímu
Ombudsmanovi nejvíce stížností.
Makléři se totiž tváří, že potřebují
pouze „pro šéfa“ potvrdit, že na
prohlídce s klientem byli a klient,
který netuší, o co jde, dokument
v dobré víře podepíše. Ve skuteč−
nosti však podepisuje formu zpro−
středkovatelské smlouvy výhradní−
ho charakteru. Na druhou stranu je
nutno objektivně uvést, že záznam
o tom, kdo nemovitost navštívil, je
ochranou majetku prodávajícího.
Má se však jednat o čistou eviden−
ci, nikoli skrytý závazek. 

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Do 5. ročníku celostátní akce JEHLA
(sběru použitého infekčního odpa−
du po narkomanech) se zapojilo
35 městských a obecních policií.
Strážníci očistili svá města od 850
kusů použitých jehel a stříkaček. 

„I když se množství nalezeného
infekčního odpadu každoročně sni−
žuje, riziko onemocnění stále trvá.
Odstraňováním jehel předcházejí
strážníci nebezpečí, kterému jsou
vystaveny hlavně děti, ale bezpo−
chyby také kočky a psi. Akce JEHLA
navíc zvyšuje povědomí obyvatel
o správném chování při nálezu 
tohoto odpadu,“ uvedl náměstek
pražského primátora Petr Hlubuček.

Hledání jehel a stříka−
ček má ještě další důle−
žitý význam. Údaje o lo−
kalitách s vysokým ná−
lezem aplikačních po−
můcek narkomanů po−
máhají při vyšetřování
drogové kriminality. 

V Praze bylo v roce
2017 nalezeno 155 ku−
sů infekčního odpadu,
v roce 2018 pak 121
ku sů a v letošním roce

strážníci nalezli 108 kusů jehel 
a injekčních stříkaček. Klesající
množství nálezů je výsledkem dobré
spolupráce městské policie s nezis−
kovými organizacemi a regionálními
správci dětských hřišť.

„A důležitá připomínka na 
závěr: Pokud použitou jehlu na−
leznete, rozhodně není vhodné ji
zvedat, nebo s ní jakkoliv mani−
pulovat. Prostřednictvím tísňové
linky 156 přivolejte městskou
policii. Strážníci jsou vybaveni
ochrannými pomůckami a spe−
ciálními boxy na infekční odpad.
Zajistí jeho odborný sběr i ná−
slednou likvidaci,“ upozornila

Veronika Kuchynková, plzeňský me−
todik prevence kriminality. 

V Plzni bylo při této akci letos nale−
zeno 14 kusů infekčního materiálu.
I v našem městě strážníci pravidelně
kontrolují lokality, kde je větší výskyt

narkomanů, a tím častější nález
injekčních stříkaček a jehel. Ty
jsou následně sebrány a uloženy
do speciální sběrné nádoby, poté
odvezeny k odborné likvidaci.  

Akce JEHLA znovu pomohla
očistit česká města

Za velkého přispění Plzeňského kra−
je začne výstavba druhé etapy měst−
ského okruhu města Plzně a ně  kolik
dalších dopravních staveb.

V roce 2019 se na území města
Plzně připravují nebo již realizují dal−
ší stavební investice, opět za vý −
razného přispění z rozpočtu Plzeň −
ského kraje. Nejvýznamnější z nich
je druhá etapa městského okruhu,
která spojí ulici Chebská (Křimice)
a silnici I/20 ve směru na Karlovy
Vary (Košutka).

„Zde Plzeňský kraj předpokládá
investici ve výši 1,8 miliardy korun.
Tato největší stavba na území města
Plzně by měla být zahájena v roce
2019 a dokončena v průběhu roku
2022,“ uvádí náměstek hejtmana
pro dopravu Pavel Čížek. 

Plzeňský kraj má ve svém vlast −
nictví cca 4 616 km silnic II. a III.
tříd, z čehož jen 101 km se nachází
na samotném území města Plzně.
Přes tento velký nepoměr vynakládá
Plzeňský kraj na zlepšení dopravní
infrastruktury města Plzně nemalé 
finanční prostředky. Z nedávné mi−
nulosti si můžeme připomenout dvě
největší investiční stavby, na kterých
se Plzeňský kraj podílel (s využitím
dotačních prostředků EU) částkou
více jak 880 milionů korun. Jednalo
se o realizaci první etapy městského
okruhu (nyní ulice Regensburská),
která spojila ulice Domažlickou
(Nová Hospoda) a Chebskou (Kři −
mice), a o rekonstrukci Jateční ulice,
jejíž součástí byla i výstavba nového
mostu přes řeku Berounku. 

Plzeňský kraj, převážně opět
s městem Plzní, připravuje i další
inves tiční projekty. Jsou to například:

Kraj se podílí na lepší dopravní
infrastruktuře v Plzni 

• Rekonstrukce 
Červeno hrádecká  
II. a III. etapa

• Silnice II/231, 
rekonstrukce ul. 28. října

• Tyršův most – Radobyčice

• Rekonstrukce silnice III/18019
Sušická ulice

• Rekonstrukce mostů 
605−059.1 a 059.2 
Vejprnická ulice včetně 
lokálních celoplošných oprav

Předpokládané investiční náklady
Plzeňského kraje na tyto další projek−
ty budou ve výši 316 milionů korun.
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1 599 000 Kč599 000 Kč
Byt 3+1/L (71 m2), ul. Antonína Uxy,
Nýřany okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji byt 3+1 s lodžií o výměře 71 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 2. patře panelového do −
mu. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném stavu.
K bytu náleží sklep v suterénu domu. Fond oprav 1.854,− Kč.
Byt není zatížen žádným zástavním právem.
Doporučujeme osobní prohlídku. ��734 319 301

1 899 000 Kč

Byt 2+1 (55 m2), ul. Koterovská, 
Plzeň – Slovany
Pěkný byt v žádané lokalitě se nachází v 1. patře a prošel re−
konstrukcí v roce 2012 – podlahy, rozvody, kuchyně. Bytový
dům také prošel celkovou revitalizací – nová plastová okna,
střecha, zateplení, fasáda, výtah. V blízkosti zastávky MHD
tramvaj č. 2. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Velmi
nízké náklady Fond oprav 1.423,− Kč. Bezproblémové parková−
ní je zajištěno ve vnitrobloku. � 734 319 301

2 199 000 Kč 
Byt 2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň   
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt  v osobním vlastnictví
a nachází se v 4. patře (posledním) cihlového domu bez
výtahu, který bude vybudován v roce 2026. Byt je po 
kompletní rekonstrukci (podlahy, elektřina v mědi, nový 
kotel). Okna bytu jsou orientována do klidného vnitrobloku.
Fond oprav 1.632,− Kč.

� 734 319 302

2 199 000 Kč
Stavební pozemek (5 878 m2), Příchovice,
Plzeň – jih
Nabízíme k prodeji stavební pozemek na konci zástavby ro−
dinných domů v lokalitě Pod svatou Annou. Pozemek je již
geometricky rozdělen na tři stavební pozemky. Dle ÚP – byd−
lení venkovského typu. IS: elektřina 230/400 V v blízkosti po−
zemku – dopojení k pozemku na náklady ČEZu, kanalizace –
nutno vybudování vlastní ČOV, voda – nutno vybudovat vlast−
ní vrt. Dostupnost do centra Plzně do 20ti minut. Daň z nabytí
nemovité věci hradí kupující. � 734 319 301

2 599 000 Kč

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

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

Byt 2+1 (64 m2), ul. Thámova, Plzeň – město
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v širším centru Plzně
v osobním vlastnictví a nachází se v 3. patře cihlového do−
mu. Byt je ve výborném udržovaném stavu. K bytu náleží
prostorná sklepní koje o velikosti 3 m2 a podíl na zahrádce
ve vnitrobloku. Fond oprav 676,− Kč. Aktuální a plně dosta−
čující zálohy na dvě osoby 1.436,− Kč. V blízkosti zastávky
MHD tramvaj č. 4. 
Vřele doporučujeme prohlídku. � 734 319 301

2 050 000 Kč 

Chata 2+kk/B (40 m2), Vranov u Stříbra                  
Nabízíme k prodeji pěknou chatu u obce Vranov, okr. Tachov
o zastavěné ploše 40 m2. Chata je dřevěná s omítnutím, je
dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem a zádveřím. Chata
je částečně podsklepena. Objekt se nachází cca 50 m od
vody – nehrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380 V, topení:
lokál ní tuhá paliva, WC, studna cca 150 m od chaty. Krásná,
klidná lokalita. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

Chata 2+1 (56 m2), Pňovany
Nabízíme k prodeji pěknou chatu v blízkosti přístaviště Radost.
Chata je jednopodlažní, dispozičně řešena jako 2+1 a je ve
velmi dobrém stavu. 1. NP: 2x pokoj, kuchyně, koupelna +
WC; 1. PP: garáž. IS: voda – vlastní vrt, el. 220/380 V, topení:
lokální tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti přehradní
nádrže Hracholusky – vhodné pro rybáře. Chata stojí na pro−
najatém pozemku s ročním nájemným 4.056,−Kč. Krásná,
klidná lokalita. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

C G

G

G

G D759 000 Kč
Stavební pozemek (459 m2), 
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek. Přístup
k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré
v komunikaci u pozemku. Pro připojení k inženýrským 
sítím nutno zaplatit poplatek 230.000,− Kč ve prospěch 
zřizovatele inženýrských sítí. 
Velmi pěkná lokalita. Doporučujeme! � 734 319 302
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� Uplynulo více než půl roku od
komunálních voleb. Zajímalo nás,
jak hodnotí práci na plzeňské rad−
nici současné koalice předseda
politického hnutí Občané patrioti
Ing. Jan Michálek. Dvě volební
období jste měli své zástupce
v ZMP, kteří  byli slyšet. Teď jste
se odmlčeli, je to napořád?  

Určitě ne, ale na hodnocení prá−
ce koalice je zatím brzo. Dlouho se
vyjednávalo o jejím definitivním
složení. Dohoda mezi ODS a ANO,
nechci být jízlivý hned na úvod,
překvapila jen opravdu nezasvěce−
né voliče.  Takže spíše se licitovalo
o rozdávání křesel. A vlastně až
před měsícem koalice vydala pro−
gramové prohlášení. Tak jsem si
vzpomněl, jak ostře délku přípravy
programového prohlášení v minu−
lém volebním období kritizovala
tehdy opoziční TOP 09. Teď to jejím
zástupcům očividně tolik nevadilo.
Programové prohlášení je postave−
no na konkrétních záměrech a in−
vesticích a je jich opravdu hodně.
Jsem rád, umožní to vystavit na
konci volebního období vysvědčení
za konkrétní plnění záměrů.  
��Primátora Martina Baxu kritizu−
je opozice, že je sběratelem funk−
cí a pozice primátora a poslance
je velmi obtížně slučitelná, jaký
na to máte názor?

Voličům to zřejmě nevadí. Do −
předu věděli, jak je Mar tin Baxa
vytížen, z jeho souběžného půso−
bení na kraji i ve městě rovněž vě−
děli, že se funkcí obtížně vzdá,
a přesto dostal nejvíc preferenč−
ních hlasů. Někdo spočetl, že má
celkem přes dvě desítky funkcí, je
předsedou krajské ODS, místo−
předsedou ODS, ale zároveň např.
předsedou správní rady Plzeň
2015, zástupcem města v Nadaci
Plzně a řadě dalších organizací,
různých komisí a výborech. Výkon
funkce poslance ale může pomoci
při lobování za projekty, nejsou za−
nedbatelné ani získané informace
o připravované legislativě, která
může být pro komunál důležitá.
Velkou zátěž tato jeho vytíženost
znamená pro celý magistrát i pro

jeho radní. Práce se musí přesu−
nout na víkendy a noční hodiny, za−
sedání zastupitelstva se přesunulo
po dlouhých letech na pondělí.
Výhodou je, že Mar tin Baxa na
městě již jako primátor působil, mi−
nulé období byl prvním náměstkem

a město dobře zná. Ale nejedná se
o jednoduchý úkol, hodnocení prá−
ce nebude přihlížet k počtu funkcí.
�� Radniční koalice je tvořena
čtyřmi subjekty, jak se v takové
koalici pracuje?

Již v minulém období byla na
městě čtyřkoalice, zde je zajíma−
vostí, že ODS a ANO mají dohro−
mady 24 hlasů, což je většina v za−
stupitelstvu. TOP 09 a ČSSD jsou
vlastně takovou rezervou hlasů na−
víc. Tato koalice se začala formo−
vat již na konci minulého období při
hlasování o Plzeňské teplárenské,
proto ji opozice nazývá „tepláren−
skou koalicí“.  
��Hnutí ANO je na radnici nováč−
kem, jak se zatím profiluje?

Pro mě bylo překvapením, že ví−
těz voleb nebyl při vyjednávání
příliš úspěšný. Byť těsně, ale ANO
volby vyhrálo. Získané rezorty nej−
sou považovány za silové a pro −
sadit se v koalici proti velezkuše−
ným matadorům z ODS musí být
velmi obtížné. Na druhou stranu
mohou dát získaným rezortům no−
vou nezvyklou dynamiku, napří−
klad sociální politika města musí
reagovat na stárnutí populace,
SMART City dává také velký pro−

stor. Samostatnou kapitolou je
první náměstek pro strategické
říze ní firem. Zde je hned od samé−
ho počátku velmi zajímavé sledo−
vat, jak se daří řídit dosud velmi
samostatná představenstva firem,
které si samozřejmě dobrovolně

na svoje postavení sahat nedají.  
�� Bývalý primátor Martin Zrza −
vecký se stal radním pro bezpeč−
nost. Jak hodnotíte bezpečnost
v Plzni?

Bezpečnost byla jedním z hlav−
ních témat kampaně, občané ne−
hodnotí situaci pozitivně. Pro −
 blémem je velký počet agentur−
ních pracovníků, kteří mají ubyto−
vání v Plzni. Tito lidé se chtějí o ví−
kendu bavit, což znamená zvýše−
nou spotřebu alkoholu a následně
u některých z nich zvýšenou agre−
sivitu, která má za následek trest−
nou činnost. Mar tin Zrzavecký
měl již jako primátor bezpečnost
čtyři roky na starost, nyní jako
radní má možnost prokázat,
zda jím schválená koncepce má
reálné výsledky. Je to jediný re−
zor t, který sociální demokracie
získala, a tak je patrné, že její pří−
ští volební výsledek v komunál−
ních volbách bude na této skuteč−
nosti přímo závislý.
�� Jak už bylo řečeno v úvodu,
Občané patrioti v komunálních
volbách neuspěli. Jistě jste
již vyhodnotili příčiny. Jaká 
bude vaše další činnost a bu −
doucnost?

Vyhodnotili a přijali předběžná
rozhodnutí, jak dál. Určitě to 
neznamená konec práce našeho
hnutí, jeho jádrem byli a jsou lidé,
kteří mají Plzeň rádi a politika je
prostě zajímá a město jim není
lhostejné. Často jsme nesbírali
politické body, ale hledali nej −
lepší řešení. I proto jsme v té mi−
nulé koalici byli tak trochu vnímá−
ni jako opozice.  Navíc, pořád má−
me své zastupitele na kraji a na−
konec i v senátu. 

Když mám hovořit za sebe, le−
tos je mi padesát a jsem přesvěd−
čen, že je potřeba nových jmen
a tváří. Rozhodně nejsem sám,
kdo v našem hnutí přemýšlí stejně
jako já, o tom jsou v posledním
období naše diskuse, s tím chce−
me pracovat. Naše generace,
řekně me politických dinosaurů, by
měla uvolnit prostor mladým
a umožnit jim budovat město, kraj
a stát, který bude podle jejich
představ a snů. Budu jim držet
palce, a hlavně jim chceme pomá−
hat. Nehodláme zakládat kluby
mladých konzervativců a mladých
socialistů, ale chceme prostě hle−
dat ty mladé, kteří mají zájem
o věci veřejné a nechtějí se motat
kolem politických stran, nechtějí
schůzovat a nevěří papalášům.   
�� A Vy sám osobně? Například
letos jste už nekandidoval na žád−
nou pozici v Krajské hospodářské
komoře?

V hospodářské komoře se na
konci roku podařilo završit mno−
haleté úsilí vyřešit existenci dvou
subjektů v Plzni. Proces sloučení
byl úspěšně dokončen a skončila
jedna etapa, nyní je podle mě 
nutné dát prostor nové generaci
podnikatelů, kteří nejsou zatíženi
minulými spory a mají chuť něco
dělat. Novým předsedou se stal
Petr Chvojka, bývalý radní pro
spor t a podporu podnikání, jeho
volba znamená, že podnikatelé
oceňují jeho činnost na radnici
v minulém období. Členem komo−
ry zůstávám a jsem připraven po−
moci radou, pokud to bude nutné
a žádoucí. (pr)

„Jsem přesvědčen, že nejen v politice 
je potřeba nových jmen a tváří,“
říká předseda politického hnutí 

Občané patrioti v Plzni Ing. Jan Michálek

Ing. Jan Michálek 



9Plzeňský rozhled  5/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nemusíte se obávat, že
v době  instalace se přeruší
vytápění  domu a budete
ně kolik dní bez tepla. Jak
vlastně průběh výměny za
dosavadní kotel na pevná
paliva nebo za plynový či
elektrický kotel probíhá?

Doba mon−
táže je zpra−
vidla jeden
den. Před tím
má náš zá−
kazník mož−
nost některé
přípravné prá−
ce si dle na−

šich instrukcí sám zajistit a tím se
mu cena instalace snižuje. Pokud
potřebuje vše zajistit naší firmou,
samo zřejmě  stavební přípravu za−
bezpečíme. 

V případě, že se
tepelné čerpadlo
nezavěšuje na stě −
nu domu, je zapo−
třebí  připravit  zá−
kladové pasy pod
vnější jednotku.
Prostup do domu

si můžete sami připravit nebo
využít našeho „jádrového vrtá−
ní“. Vyvrtat otvor trvá několik
minut včetně vrtání betono−
vých nebo žulových soklů. 

Před montáží společně po−
soudíme odvod vznikající ho
kondensátu z  nasávaného

vzduchu u vnější jednotky. Tento
bod stavební přípravy není možné
podceňovat, neboť množství zkon−
denzované vody může být více jak
10 l za den. Je žádoucí, aby se vo−
da vsakovala do terénu nebo odvá−
děla do deš ťové kanalizace. 

Dále před montáží společně vyří−
díme žádost o připojení tepelného
čerpadla k elektrické síti a dohodne−
me  se s vámi, kdo připraví elektric−
ký přívod  do místa, kde bu de vnitř−
ní část tepelného čerpadla. 

Poslední co zbý  vá, je
provedení  úpra vy otop−
ného sys tému pro při−
pojení  trubek k tepel−
nému čerpadlu. Zpra −
vidla se toto provádí
naší firmou v den mon−
táže tepelného čerpad−
la. Vytápění přerušíme

cca na dvě hodiny, takže ani nepo−
znáte, že se nějaké práce na otopné
soustavě prováděly. 

Dle konkrétní situace v některých
případech dokonce ani stáva jící
otopný systém nevypouštíme, ale
místa připojení zamrazíme. 

Instalace v topném období má do−
konce své přednosti. Te pelné čer −
padlo rovnou spus tíme a zá kazník si
ověří, jak mu nastavení  vyhovuje.

V tomto roce se otevře po −
slední kolo „KOTLÍKOVÝCH DO −
TACÍ“. Z fakturované částky do
max. výše 150 000 Kč obdržíte od

80 do 85%. To znamená částku
až 127 500 Kč.

Využijte této možnosti co nejdří−
ve! Podmínkou přiznané dotace je
nevyhovující kotel na pevná paliva.
Kvalita zdiva, oken a případného
zatep lení s  tímto druhem dotací
nesou visí!

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně

Ohýbačka trubek

Jádrové vrtání

Lisovačka Cu 
trubek REMS
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Dalších 1200 odběrných míst
osadí letos VODÁRNA PLZEŇ
a.s. novou dálkovou odečtovou
technologií vodoměrů. Zatím
jich v Plzni funguje na 500
a další přibývají.

Jde o malé technické zařízení
umístěné přímo na vodoměru.
Skládá se ze snímače a vysí −
lače, přes nějž odcházejí infor −
mace prostřednictvím IoT sítě
do informačního systému VO −
DÁRNY PLZEŇ a.s. Do zákaz−
nického centra vodárny jsou tak
hlášeny odečty vodoměru včet−
ně případných alarmových stavů. 

Systém dálkových odečtů přináší
řadu výhod zákazníkům i vodárně.
Zatímco dnes se musí vodoměr fy−
zicky odečíst, nový systém umož−
ňuje vysílání informací o stavu, prů−
toku, spotřebě či zamrznutí vodo−
měru, které přijímá zákaznické 
centrum VODÁRNY PLZEŇ a.s.

„Zatím informacemi z dálkových
odečtů disponuje pouze vodárna,
ale od příštího roku budou informa−
ce přístupné i pro odběratele, a to
přes zákaznický portál nebo aplikaci
v mobilním telefonu,“ uvedl vedoucí
zákaznického centra Pavel Pajtl.
Velkou výhodou pro odběratele je
například upozornění na zvýšený

odběr, z nějž lze snad −
no odhalit únik vody. 

Generální ředitel
VODÁRNY PLZEŇ
a.s. Ludvík Nesnídal
upozorňuje na to, že
k pro blémům může
do cházet třeba u so−
fistikovanějších sys−
témů využívání pitné
vody u rodinných
domů. „Na příklad
při dopouštění
deš ťových jímek
a bazénů hrozí

v případě poruchy na uzavíra−
cím mechanismu k nekontro−
lovatelným únikům pitné vody.
Bývají odhaleny až při ročním
odečtu a následně dochází
k velkým finančním
plně ním v řádu statisí−
ců korun,“ uvedl Ludvík
Nesnídal. 

Zatím se novou revoluční techno−
logií dálkových odečtů osazují pře −
devším místa s vysokou spotřebou
vody, kde se provádějí měsíční 
odečty. V dalších letech bude VO−
DÁRNA PLZEŇ a.s. schopna apliko−
vat technologii i ostatním odběra −
telům. Veškeré náklady spojené
s nákupem a instalací zařízení hradí
VODÁR NA PLZEŇ a.s.

Koncept Smar t City Plzeň je
souborem chytrých a moderních
řešení, které mají v Plzni zpříjem−
ňovat a zlepšovat život občanů

i návštěvníků. VODÁRNA
PLZEŇ a.s. se tímto
projektem stává lídrem
v oblasti nových tech−
nologií přenosu dat
v České republice a vý−
znamně se podílí na
rozvoji konceptu inteli−
gentního města na úze−
mí města Plzně. 

Dálkové odečty vody –
chytré vodárenské řešení 

V Obřadní síni plzeňské radnice
bylo dnes oceněno přes pět de −
sítek strážníků a zaměstnanců
Městské policie Plzeň. 

Čestná ocenění ve formě stužek
a medailí bylo předáno zaměstnan−
cům, kteří u městské policie slouží
25, 20, 15, 10 a 5 let a dosahují
dlouhodobě vynikajících pracov −
ních výsledků při plnění úkolů měst−

ské policie. Další čestná ocenění
byla udělena za mimořádný čin
a záchranu života. 

Stužky a medaile strážníkům a za −
měst nancům Městské policie Plzeň
osobně předali primátor města
Plzně Mgr. Mar tin Baxa, radní
pro bezpečnost Mar tin Zrza vecký
a ve litel Městské policie Plzeň
PhDr. Karel Mach. 

Ocenění za mimořádné
výsledky a činy
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Při úklidu najdeme občas různé před−
měty včetně starých šperků, zubních
korunek, příborů a jiných kovových
předmětů. I když si nejste jisti, že jde
o drahý kov, přijďte a my Vám prove−
deme bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné poklady,
které můžete rychle směnit na pení−
ze. Návštěva u odborníka se v tomto
případě rozhodně vyplatí.

Paní  Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po pra−
rodičích a bylo mezi nimi také
zubní zlato. „Tenkrát se mi oškli−
vilo a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na ně

rychle zapomněla“ a navazuje.
„V poslední době jsem ale často
slyšela o tržních cenách zlata,
proto jsem se nyní rozhodla jed−
nat. Hodnota mého zlatého po −
kladu byla téměř 20 000,− Kč,“
říká s radostí paní Sedláková.

Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda
se prodej starého zlata nebo stříbra
vyplatí, nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je ne−
vzhledné a nevědí co s ním. Zákazníci
jsou pak vždy mile překvapeni, když
peníze za zubní zlato drží v rukou,“
potvrzuje vedoucí plzeňské pobočky
Zlaté Banky. „Stejné je to i se starými
stříbrnými příbory, které často leží

bez povšimnutí ve sklepě nebo v ko−
moře. Z důvodu vysoké hmotnosti
mohou lidé i zde získat nemalý fi−
nanční obnos,“ vysvětluje. Pro toho,
kdo neví, jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučujeme navští−
vit jednu z poboček Zlaté Banky, kde
Vám odborný personál poradí a záro−
veň i nabídne nejvyšší možnou vý−
kupní cenu, kterou určuje světová
burza v Londýně.

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Zubní zlato – ne příliš atraktivní,
avšak cenné!

Prodej zlata se ve Zlaté Bance vyplatí



12 Plzeňský rozhled  5/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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

Nemocnice následné péče Svatá
Anna nabízí od středy svým klien−
tům další novou službu. Je jí ca−
nisterapie, která si získala oblibu
jako jedna z medicínských metod.
Do Svaté Anny bude jednou týdně
docházet paní Kateřina Cibulková
s fenkou Vigou.

„Viga je čtyři roky stará fenka
pleme ne krátkosrstý německý ohař.
To, že bude vhodná na canisterapii,
jsem věděla hned, jakmile jsem ji
poprvé viděla. Je totiž velmi milá,
vstřícná k lidem a všechno dělá s ra−
dostí. U nás doma jí říkáme Happy
dog,“ říká Kateřina Cibulková.

Canisterapie nabízí ši −
ro ké spektrum pozi tiv −
ních přínosů. Pomů že na−
příklad pacientům s roz −
vojem citových schop−
ností a také s roz vojem
pohybových schopností
a jemné motoriky. Po −
mocí hlazení, mazlení se
se psem a komunikace
s ním se mohou pacienti
zbavit některých obtíží.

„Pejsek může pomoci našim pa−
cientům trpícími depresemi nebo
psychickými poruchami jako pří −
jem ná relaxace a psychické roz −
ptýlení. Pejsek většinou navodí 

pozitivní náladu pacientů a pomůže
jim se sociální integrací do kolek −
tivu,“ vysvětluje rehabilitační pra−
covnice Stáňa Vosecká.

Kromě toho lze canisterapii po −
užít ke zlepšení motoriky, chůze,
pohybu paží, rukou a prstů, rov−
něž rozvíjí orientaci v prostoru.

„V neposlední řadě pomáhá ca −
nisterapie s polohováním pacientů,
kteří jsou dlouhodobě upoutáni
na lůžku. Při polohování dochází
k fyzickému zlepšení jejich zdra −
votního stavu. Není pochyb o tom,
že canisterapie funguje výborně,“
dodává Vosecká.

Viga bude s panič−
kou do Svaté Anny
docházet vždy ve
středu v dopo ledních
hodinách a dle po−
třeb pacientů. Kro −
mě jednotlivců bude
s pejskem probíhat
i skupinová terapie.
Jedna terapie trvá
u každého pacienta
5−10 minut.

Canisterapie není v nemocnicích
Plzeňského kraje úplnou novinkou.
V současné době dochází pejsko −
vé již do nemocnic v Domažlicích,
Klatovech a Stodu.

Fenka Viga pomáhá
pacientům zlepšovat pohyblivost

Zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2019/2020.
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Plzeňský kraj, ředitelé nemocnic,
starostové měst, kde nemocnice
sídlí, a zástupce Nemocnic Plzeň −
ského kraje podepsali memoran−
da, jejichž smyslem je deklarace
spolupráce na rozvoji nemocnic. 

Jedná se konkrétně o Klatovskou
nemocnici, Domažlic kou nemocni−
ci, Stodskou nemocnici a Roky can −
skou nemocnici.

„Máme zájem na poskytování 
další podpory pro činnost a rozvoj

nemocnice s cílem posílit pozici ne−
mocnice jakožto silného a sta −
bilního zdravotnického zařízení
a perspektivního zaměstnavatele,“
uvádí se v memorandech. Každé
z měst – Klatovy, Domažlice, Stod
a Roky cany – spolu s Plzeňským
krajem, se v memorandu zavazují
podpořit rozvoj nemocnic napří−
klad zkvalitněním a zkrácením do−
pravní dostupnosti nemocnice pro
občany z širšího okolí či podporou

bydlení pro zaměstnance nemoc −
nice v místě samém. 

„Plzeňský kraj bude dále rozvíjet
všechny své nemocnice. V sou −
časné době zažívá zdravotnictví
v celé zemi  těžké časy, zejména
kvůli nedostatku zdravotnického
perso nálu a lékařů. Abychom tyto
problémy překonali, je pro nás
nezbyt ně nutné spolupracovat se
starosty města a obcí,“ říká hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard.

Ti, kteří jednotlivá memoranda
podepsali, také tímto aktem vy −
tvořili pracovní skupinu. Tato pra−
covní skupina bude průběžně spo −
lupracovat na cílech uvedených
v memorandu a jednou ročně se
na společném jednání budou také
vyhodnocovat dosažené výsledky
a budou zde také konzultovány 
další možnosti rozvoje a podpory
na následující období.

�������

Memorandum podpoří rozvoj nemocnic 
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Plzeň v následujících třech letech
výrazně zvýší počet bytů určených
pro seniory i počet bezbariérových
bytů. Dále počítá s výstavbou do−
mu s pečovatelskou službou, zřídí
i komunitní bydlení a postaví desít−
ky startovacích bytů pro mladé.
Až 50 bytů vyčlení ve svém fondu
pro účely sociálního bydlení s pod−
porou sociálního pracovníka.
Kromě toho vybuduje kontaktní
místo pro bydlení a zřídí registr
žada telů o městské byty. 

Tyto záměry, ale třeba i nový sys−
tém získání obecního bytu, obsahu−
je Akční plán na roky 2019–2022,

jenž je součástí nové Koncepce
sociál ního a dostupného bydlení
na roky 2019–2022. Podle Davida
Šloufa, radního města Plzně pro
oblast ekonomickou, bytovou a na−
kládání s majetkem, se město no−
vě zaměří na mladé rodiny a absol−

venty škol. Zpracuje systém bydlení
pro mladé.

„V Plzni žije 26887 obyvatel ve
věku 20 až 34 let. Z tohoto počtu
může vzniknout 13443 rodin. Asi
18,1 procenta domácností žije v ná−
jemním bydlení, tedy v 2433 by−

tech, a minimálně 35,2 procenta do−
mácností má problémy s dostup−
ností bydlení, kdy jejich náklady na
bydlení činí více než 40 procent čis−
tých příjmů. To představuje zhruba
856 bytů. Předpoklad města Plzně
tak je do budoucna postavit 500
startovacích bytů. Prvních 56 bytů
pro mladé je plánováno v lokalitě
Zátiší, kde postavíme celkem 183
bytů,“ uvedl radní  Šlouf. 

Kromě mladých rodin se Plzeň
zaměří i na seniory, chce navýšit
počet bytů zvláštního určení a bytů
určených seniorům. Řešením je roz−
šířit kapacitu současných objektů,
ve kterých jsou tyto byty již provo−
zovány, a to zejména na adrese
Prostřední 48. Do června proto
zpracuje pro tento objekt projek −
tovou dokumentaci pro 20 nových
bytů. Zcela nové byty pro seniory
pak vzniknou v lokalitě Zátiší, cel−
kem jich tam bude 42.

Byty pro seniory, mladé rodiny
a kontaktní centrum  

Třicáté narozeniny letos slaví pl−
zeňské historické jádro. Česko −
slovenská vláda jej svým naříze−
ním prohlásila Městskou památko−
vou rezervací dne 19. dubna 1989.
Ani to ale tehdy nepomohlo změnit
žalostný stav cenných domů, opra−
vy a jejich záchrana přišly až po
sametové revoluci, kdy se objekty
začaly postupně navracet potom−
kům původních majitelů.  

Hranice území rezervace byla vy−
mezena nařízením č. 54/1989 Sb.

a zjednodušeně řečeno zahrnovala
a zahrnuje historické jádro města
včetně sadů. Jádro tvoří náměstí Re −
publi ky s katedrálou sv. Bartolo měje,
obklopené je historickými domy.
Historické jádro Plzně, jehož cent  rem
je náměstí Republiky s katedrálou sv.
Bartoloměje, je doslova učebnicí vý−
voje architektury pod širým nebem,
neboť jsou v něm zastoupeny domy
téměř všech architektonických stylů.
Dominantou řady historických domů
je unikátní a velmi cenná budova

radni ce postavená ve stylu severo −
italské renesance. Zají ma vosti se vá−
žou i k samotnému využití objektů.
Napří klad dodnes na stejném místě
se stejným sortimentem fungují ně−
které obchody. Třeba bývalé papír−
nictví Pávek U Branky existovalo již za
c. k. Rakouska. Sice obchod v sou−
časné době už provozuje jiná firma,
ale papírnictví je tam dodnes. 

Před listopadem 1989 byl technic−
ký stav u řady historicky cenných bu−
dov havarijní, v přízemí domů se vět−

šinou nacházely prázdné obchody
a v patrech neobyvatelné byty. Kolem
domů stála lešení, nikoliv však kvůli
opravám. Lešení byla jen do úrovně
prvních pater a jen proto, aby na lidi
na chodnících nepadaly cihly a omít−
ka. S opravami se nepočítalo. Třetina
objektů měla být zbourána a nahra−
zena novostavbami. Například v Bez −
ručově ulici takto mělo zmizet pět do−
mů.  Až po roce 1989 se díky restitu−
cím podařilo zchátralé objekty poma−
lu vracet do původního stavu.  

Plzeňské historické jádro slaví třicátiny

Výběrová řízení na práce za sko−
ro 300 milionů korun vy psal NP
Šumava. Jde o práce v lesích na
následující dva roky. Firmy, které
vzejdou z tendru, podepíšou
s parkem rámcovou smlouvu,
bez níž se nebude moci v lesích
zasahovat. Sub jekty, jež uzavřou
s parkem smlouvu, budou smět
usilovat o zakázky týkající se těž−
by, sázení a dalších zásahů. 

„Uchazeči musí podávat své
nabídky do výběrového řízení 
nově systémem národní elek −
tronický nástroj, což nařídila vlá−
da. Změna spočívá dále v tom, že
nabídky účastníků musí být po−
dávány pouze elek tronicky s vy−
užitím  elektronického podpisu
a za použití šifrovacího klíče, kte−
rý poskytujeme společně se za−
dávací dokumentací,“ uvedl ná−
městek ředitele šumavského ná−
rodního parku Jan Kozel.

V minulosti podepisovala rám −
covou smlouvu na dvouleté ob−
dobí vždy zhruba stovka firem.
Existuje možnost, že by v lesích
mohly pracovat i subjekty, aniž
by měly podepsanou rámcovou
smlouvu. „Taková situa ce by
však ale nastala v momentě něja−
kého extrémního orkánu, jenž by
způsobil rozsáh lé škody. Potom
bychom práce v lesích mohli po−
mocí výjim ky umožnit i jiným fir−
mám,“ řekl Kozel.

Loni šumavský národní park
vytěžil více než 250 000 krych −
lových metrů dřeva, což bylo
výraz ně více než v minulých 
letech. Nárůst způsobila likvi dace
následků polomů z let 2017
a 2018. (pru)

Tendry na Šumavě 
za 300 milionů
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Čeští pracovníci patří mezi svě −
tovou špičku. Opět se o tom pře−
svědčila společnost Daikin,
světo známý výrobce moderních
klimatizací, která pořádala v Ja −
pon sku 8. ročník dovednostní
olympiády svých pracovníků 
(The 8th Daikin Global Skills
Competition).

Plzeňský závod zde získal stříbr−
nou a bronzovou medaili. Petr Kijon −
ka přívezl stříbro za údržbu forem
a Jiří Vlas bronz za strojní údržbu.  

Osmého ročníku dovednostní
Daikin olympiády se letos v Japon −
sku účastnilo 137 pracovníků z 11
států a 28 závodů. Plzeňský výrobní
závod jela do Japonska repre −
zentovat trojice pracovníků – Petr
Kijon ka, Jiří Vlas a Zsolt Laškodi.
První dva vybojovali medaile. Tře −
tímu se v těžké světové konkurenci
získat medailovou pozici v kategorii
pájení nepodařilo.

„Skvělého výsledku našich pl−
zeňských pracovníků si opravdu
vážíme. Velmi dobré umístění ne−
znamená jen jednorázový soutěžní

úspěch, ale je především výsled−
kem toho, že naši pracovníci svoji
profesi nadstandardně ovládají,
a to co do kvality, tak i do potřeb −
ného času,“ uvádí Tomáš Matou −
šek, marketingový a náborový spe−
cialista Daikinu Plzeň.

V rámci světové Daikin olympiády
se soutěžilo v těchto 10 disciplí−
nách: pájení, obloukové svařování,
zpracování plechů, dokončovací
práce, údržba forem, strojní údržba,
všeobecné soustružení, frézování,
nástřik barev a vedení provozu.

Vlevo Petr Kijonka, vpravo Jiří Vlas

Vyznavači skateboardingu si již 
tuto letní sezónu budou moci užít
nového skate hřiště, které nechal
MO Plzeň 2 – Slovany vybudovat
ve sportovním areálu Škoda sport
park. Stavební práce jsou již do−
končené, nyní jsou na řadě terénní
úpravy. Skate hřiště bude uživate−
lům přístupné od června 2019. 

Původní skate hřiště se rozhodl
obvod z důvodu končící životnosti
odstranit a stávající překážky nechal
obměnit větším množstvím nových
modernějších prvků. Nové překážky
jsou navrženy ve stejném duchu 

jako je betonový bowl, který je sou−
částí Škoda spor t parku od roku
2017. Dřívější plechové rampy na−
hradil betonový povrch. Předností
hřiště je velká rozloha i rozmanitost
povrchů. 

„Ve Škoda sport parku bylo na
ploše o výměře 1490 m2 postaveno
jedno z největších skate hřišť
v Čechách. Původní kovové již ne−
vyhovující překážky byly nahrazeny
moderními prvky a nově zde vznikl
prostor pro začínající a děti. Stavbu
hradil obvod kompletně z vlastního
rozpočtu  a do skate hřiště investo−

val více než 7 mil. korun,“ uvedl
starosta městského obvodu Plzeň 2
– Slovany Lumír Aschenbrenner.
Stavba skate hřiště byla realizována
v období červen 2018 – březen
2019.

„V areálu bude dále následovat
provedení terénních úprav kolem
skate hřiště a bowlu, čímž se obě
stavby propojí a zlepší se tak hledi−
sko bezpečnosti a komfortu uživate−
lů. Dokončení této etapy je napláno−
vané během měsíce května 2019.
Za terénní úpravy ve Škoda sport
parku zaplatí obvod zhruba 900 tisíc

korun. Do areálu ŠSP se od roku
1999 do dnešního dne investovalo
celkem 43,7 mil. Kč,“ doplnil staro−
sta Aschenbrenner. Poslední z do−
končených úprav ve Škoda spor t
parku je prodloužená in−line dráha,
která byla revitalizována na podzim
loňského roku.

Obvod si dovoluje už nyní pozvat
veřejnost na Slavnostní otevření re−
vitalizovaného Škoda sport parku,
které proběhne dne 5. června 2019
od 14 hodin. Bližší informace budou
zveřejněny na webových stránkách
www.skodasportpark.cz.

Ve Škoda sport parku roste nové skate hřiště

Úspěchy v celosvětové Daikin olympiádě

Na cyklostezky 
17,5 milionu korun 

Celkem sedm projektů za 
17 453 497 korun podpořila kraj−
ská rada v rámci dotačního titulu
výstavby cyklostezek, cyklotras
a specializované doprovodné cyk−
listické infrastruktury v Plzeň −
ském kraji v roce 2019. Jedná se
o tyto projekty: Spálené Poříčí –
výstavba nadregionální cyklotrasy
Plzeň−Brdy, úsek Hořehled−Číčov;
Dobřa  ny – cyklostezka CT 3 Dob −
řany – část Luční – fotbalové hřiš−
tě; Nezvěstice – cyklotrasa Plzeň−
Brdy, Nezvěstice – část úseku
č. 1; Břasy – prodloužení in−line
dráhy a doplnění pumptrackových
prvků; Přeštice – pumptrack,
Staň kov – stezka pro pěší a cyklis−
ty – Vránov; Újezd u Svatého Kříže
– výstavba pumptrackové dráhy. 

Zelené autobusy 
na Šumavu

Částkou 300 tisíc korun bude Pl −
zeňský kraj dotovat projekt eko−
logické dopravy Zelené autobusy
NP Šumava v roce 2019, který
se dostává do 24. sezóny. Pro −
voz autobusových linek bude za−
hájen 29. června v denním pro −
vozu a ukončen  1. září.  

Správa Národního parku Šu −
ma va financuje kompenzaci ztrá−
ty, která vzniká dopravci provo−
zováním autobusové dopravy
v rámci tohoto projektu na násle−
dujících 3 linkách:
a) Železná Ruda, Špičák 

– Železná Ruda – Kvilda
b)Horská Kvilda – Kvilda 

– Bučina
c) Nová Pec – Jelení Vrchy
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Nenechte si ujít oblíbený a vyhle−
dávaný První český Národní cirkus
Jo−Joo. Zakotvil tradičně na pro−
stranství U Ježíška, kde ve svém
volném pokračování tematicky za−
měřeného programu uvádí nové
dramaturgické pojetí tradičních
disciplín, jako jsou artistika, klau−
nerie a výcvik zvířat. 

Tato tři témata se nesou v citlivě
zpracovaném pojetí „Stroje času,“
aby v návštěvníkovi vzbudila radost,
nadšení, ale také zamyšlení, jak se

cirkus Jo−Joo za posledních 20 let
posunul. Program se nese časovou
osou, ale také místopisem. 

Pod žlutým šapitó, měřícím 30 m
v průměru, zažijete dvě hodiny trva−
jící program, ve kterém uvidíte akro−
bacii na visutých šálách, žonglování
s kužely, plastickou akrobacii, akro−
bacii na drátu v podání Ba Joo (fina−
lista soutěže Československo má
talent 2011), akrobacii se zdra −
votními míči, výcvik minipony, pa−
poušků Ara, pum amerických, tygrů

ussurijských, výcvik koně se psem
a řadu dalších vystoupení. 

Představení obsahuje bohatou
scénickou výpravu, nové led osvět−
lení manéže a nový zvukový systém. 

Zakladatel cirkusu pan Jaromír
Joo se od dětských let věnoval tré−
ninku v cirkusové manéži, přede−
vším žonglování a provazocho  dec −
tví. Během působení v Česko slo −

ven ských cirkusech a varieté byl za−
řazen jako artista již zmíněných dis−
ciplín. Působil také ve Varieté Praha
v Lucerně a v brněnském varieté
Rozmarýn. Zúčastnil se festivalu na
Kubě. Hostoval také v Mongolsku,
Rusku a tehdejší NDR. Po revoluci
založil svůj vlastní podnik, jehož byl
jediným vlastníkem do roku 2016.
Od roku 2017 se stává cirkus práv−
nickou osobou ve formě podnikání
společnosti s ručením omezeným
a jejím jednatelem je jeho syn Patrik.

Národní cirkus Jo−Joo opět U Ježíška
má program i pro dospělé!

Město Plzeň vybuduje ubytovnu
a zázemí pro mladé hokejisty z pl−
zeňské hokejové akademie. 

Třípatrový objekt vznikne v místě
stávající jednopatrové stavby u dru−
hé ledové plochy zimního stadionu.
Budou v něm šatny, rolbovna, záze−
mí tělocvičny, tělocvična, ubytovací
pokoje, fitness, sklad, společenská
místnost a další prostory. Zhoto −
vitelem stavby za zhruba 55,3 mili−
onu korun bez DPH je firma SWIE−
TELSKY stavební s. r. o., projekt 
bude dokončen příští rok na podzim.
Cílem hokejové akademie při klubu

HC Plzeň 1929 je komplexní výcho−
va špičkových hráčů. Díky ubytovně
a dalšímu zázemí už nebudou muset
mladí hokejisté složitě dojíždět na
tréninky. Nový objekt bude mít tři

nadzemní podlaží a ubytovací kapa−
citu 40 lůžek. Pokoje vzniknou ve
druhém a třetím podlaží, celkem se
jedná o dvacet dvoulůžkových poko−
jů s vlastním sociálním zá zemím.

Součástí bude tělocvična o rozmě−
rech 10 x 25 metrů s výškou přes
dvě podlaží, dále také technické
a skladové prostory, objekt bude
mít výtah, v přízemí pak zázemí
pro druhou ledovou plochu, rolbov−
nu a velín hokejové haly. Budova bu−
de mít půdorysné rozměry v prvním
nadzemním podlaží 14 krát 40,3
metru, ve druhém a třetím nadzem−
ním podlaží 18,5 x 40,3 metru. Ve
druhém patře vznikne pro potřeby
hokejové akademie také fitness, ve
třetím pak zasedací místnost včetně
zázemí s kuchyňkou a prádelna.

Hokejoví talenti získají novou ubytovnu
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Plzeňský kraj rozdělí částku 
560 227 korun mezi 13 sportov−
ců, kteří budou kraj reprezentovat
na mistrovstvích ČR a Evropy.
Dotaci obdrží například Marie 
Ho ráč ková na účast na MS v ter−
čové lukostřelbě a ME v terénní
lukostřelbě, Kateřina Razý mová
a Miroslav Rypl na MS v klasic−
kém lyžování v Seefeldu. 

Částku jeden milion korun
v letošním roce daruje kraj měs−
tu Plzeň na pořádání projektu
Spor tmanie 2019. Akce se
v před chozích letech setkala
s velkým ohlasem veřejnosti,
letoš ní termín Sportmanie je 17.
až 25. srpna. Roadshow po
měs tech v kraji, která Sport manii
předchází, je naplánována v prů−
běhu měsíce června. 

Dalších 15 milionů korun roz−
dělil kraj v dotačním programu
Podpora vybudování a moder −
nizace sportovišť v roce 2019.
Rada schválila poskytnutí dotací
celkem 16 žadatelům v objemu
1,3 milionu korun. Zastupitelům
bylo postoupeno schválení dal −
ších 48 subjektů v celkové 
částce 13,7 milionu korun. Díky
krajské podpoře tak bude moci
například TJ Holoubkov zre −
konstruovat záchytné sítě na fot −
balovém hřišti, Sokol Damnov
opraví kabiny, TJ Sokol Mla −
dotice zmodernizuje střídačky.
Významnější investice musí nej−
prve schválit zastupitelé.

Stejnou částku, tedy 15 mi lio −
nů korun, rozdělili členové rady
v programu „Významné investice
do sportovišť v Plzeň ském kraji“.
Podporu by mělo obdržet sedm
významných pro jektů: více úče −
lové hřiště a in−line dráha ve Ště −
novickém Borku, rekonstrukce
šaten a zázemí na zimním sta −
dionu v Klatovech, rekonstrukce
více účelového spor toviště v Klen −
čí pod Čer chovem, rekonstrukce
podlahy ve Sportovní hale v Ta −
chově, rekonstrukce tenisových
kurtů na multifunkční sportoviště
v Horní Bříze, vybudování nového
sportovního víceúčelového hřiště
TJ Slavoj Dvo rec nebo vybudová−
ní víceúčelového hřiště s umělým
povrchem v Rokyca nech. Při −
dělení dotací budou ještě schva−
lovat zastupitelé.

Kraj podpoří 
sportovce i budování

sportovišť  

O tom, že máme v Plzni fotba lo −
vou a hokejovou akademii, se
vše obecně ví, ovšem o MS Bike
Academy vědí jen opravdoví fan−
dové a bikeři. O čem je tedy řeč?
Biková akademie pro děti od šesti
let až po kategorii dospělých už
nyní, po šesti letech své existen−
ce, přináší své ovoce v podobě
medailí a titulů.

“Hlavním cílem této akademie je
rozvíjet zejména mládež po spor−
tovní a osobnostní stránce. V sou−
časnosti máme aktivních 80 členů,
z toho 2/3 tvoří mládež. Podle
dosa žených výsledků v závodech
MTB XCO, v silničních závodech
i závodech na dráze patříme mezi
špičku v ČR,” prozradil Milan
Spěšný, šéftrenér a majitel MS Bike
Academy. 

V minulém roce  kadetka Simona
Spěšná získala titul Mistryně
Evropy XCO U15, kromě toho se
stala mistryní ČR v MTB XCO
a v silniční časovce dvojic a ovlád−
la celko vé pořadí Českého pohá−
ru v MTB XCO a v silniční cyklisti−
ce. S ohledem na dosažené vý−
sledky se MSBA v letošním roce
chystá více zaměřit i na zahraniční
MTB závody, aby závodníci mohli
s ohledem na blížící se vstup do 

juniorské kategorie poměřovat síly
i se zahraniční konkurencí. 

„Kromě přípravy vrcholových zá−
vodníků se MSBA věnuje i vzdělá −
vání rodičů našich závodníků, při −
pra vujeme pro ně rodičovské kem−

py, ve kterých se jim dostane infor−
mací z oblasti tréninku, výživy, fy −
zio terapie nebo psychologie. MSBA
také pořádá již tradiční letní kemp
pro děti od 8 do 14 let,” uvedl ma−
nažer akademie Josef Vlk.  

ŠTĚPÁN KRULA
Vícemistr ČR na dráze Omnium 2018
3.místo ME v Grazu ve štafetě 2017
2.místo na LODM dráha 2017

SIMONA SPĚŠNÁ
Mistrině Evropy MTB žákyň – Itálie Pila
3.místo štafena ME MTB žáků – Itálie Pila
Vítězka ČP silnice – celkově
Vítězka ČP MTB – celkově
Mistrině ČR MTB

Nejúspěšnější závodníci současnosti:

Biková akademie vozí tituly a medaile

ADÉLA FOLTÝNOVÁ
3. místo ČP silnice – Židonice
5. místo LODM dráha – scrach
Vícemistryně ČR dráha 
bodovačka

MATĚJ ČÁSLAVSKÝ
Mistr Plzeňského kraje  2018
Mistr Plzeňského kraje 
ve štafetách 2018

Na konci roku 2018 byla
dokončena stavební část
projektu Strom jako eko−
systém. Jedná se o rea−
lizaci dalšího projektu
z dlouhodobého plánu
souboru staveb pod ná−
zvem „Po stopách člově−
ka – jdeme dál“.

Expozice je koncipová−
na jako naučná stezka do
koruny stromu, kdy je ná −
vštěvníkovi přiblíženo společenstvo
živočichů obývající dub. Sta vebně se
jedná o celodřevěnou stavbu založe−
nou na betonových patkách. Sloupy
ve spodní části dosahují úctyhodné
výšky 6,5 m. Konst ruk ce je vyrobena
z akátového dřeva. 

„Plocha domku je rozdělena na
podestu o rozměrech 650/750 cm,
přístupovou rampu o rozměrech
400/200 cm a lanovou cestu podél
svahu délky 1500 cm. Za zmínku
stojí i skutečnost, že svah, v kterém
je stavba umístěna, má sklon 45°,
což byl další nelehký úkol, s kterým

se musela montážní firma
Vesper Frame vypořádat,“
popisuje stavební část Ing.
Radek Marti nec, provozní
náměstek ředitele Zoo a BZ.

Jeden jediný strom, v našem pří −
padě starý mohutný košatý dub, je
pro mnoho jiných rostlin a živočichů
včetně člověka světem ve světě.
Uvnitř každého společenstva funguje
velké množství vzájemných vztahů
mezi organismy. Hravá forma za po −
užití modelů hub, hmyzu a ptáků tyto
vazby osvětlí dětem. Návštěv níci mo−
hou poznávat hlasy 10 druhů ptáků
a pozorovat jejich model v korunách

protilehlých stromů. Auto rem modelů
je Lars Mandler, majitel preparačního
ateliéru, dodává autor myšlenky
expo zice Ing. Tomáš Peš, botanický
náměstek ředitele Zoo a BZ.

Expozice se nachází ve svahu
v dosud nikdy expozičně nevyužité

části areálu mezi pavilonem Ama −
zonie, skleníkem Mediterra neum
pod DinoParkem. Návštěvníci se do−
zvědí o druzích dubů, rostoucích
v ČR; o tom, že pro mnoho kultur
šlo o posvátný strom, i o tom, jak
bylo jejich dřevo využíváno. Vznik
expozice i její naučnou náplň umož−
nil příspěvek městské části Plzeň 1
ve výši 1,5 mil Kč, celkové náklady
jsou tři miliony korun. 

Naučná stezka do koruny stromu je v ZOO
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Estetická a antiaging medicína
v posledních letech prodělala veliký
vývoj směrem kupředu. Současná
uspěchaná doba s nadmírou toxinů
a stresu působí nepříznivě na naši
pleť a celý organismus a projevy

stárnutí jsou rychlejší, pokud
včas ne zasáhneme. Pomocí
nejnovějších světových me−
tod si u nás můžete udržet
svůj svěží a mladistvý
vzhled, nebo také odstra nit

známky stárnutí. Vaši pleť součas−
ně vyži víme a zpevníme, což je
v podstatě to nejdůležitější. Veške −
ré techniky provádíme odborně,
rychle a bez dlouhé objednací lhů−
ty. Využíváme materiálů nejvyšší

kvality od cer ti fiko vaných
firem. Po konzultaci s léka−
řem Vám doporučíme zá−
krok na míru. Vše můžeme
pro vádet bezbolestně za
inha lace rajského plynu,
s naprosto přirozeným
a skvělým výsledkem za
velmi přija telné ceny. 

Nové centrum estetické 
a antiaging medicíny

Na Den Země navázal ve skupině
Doosan ve všech zemích Den do−
brovolnické činnosti. Letos již po−
sedmé se více než stovka dobro−
volníků rozhodla věnovat svůj pra−
covní den některé z 15 plzeňských
organizací. Čekaly je zejména za−
hradnické práce, úklid a údržba,
ale také vytvoření repertoáru pro
pěvecký sbor nebo venčení psů.

„Dobrovolnický den je příležitost,
jak se zaměřit na nejbližší okolí.
Pomáhat místním organizacím je
pro nás tradice i zodpovědnost 

zároveň,“ vysvětlil Richard Kabuď,
personální ředitel společnosti
Doosan Škoda Power.

Na většinu míst se zaměstnanci
Doosan Škoda Power vracejí již po−
několikáté. Přesto je často nutné za−
čít nanovo. Podstatnou část prací to−
tiž představuje úprava zeleně, úklid
a drobná údržba. O tu mají zájem jak
školy a školky, tak nemocnice, do−
movy důchodců, zájmové organiza−
ce, ale i ZOO. V Lesní školce kromě
toho dobrovolníci vyráběli dvě kom−
postovací komory a postavili dřevěný

altán, v 25. Základní škole vyčistili
jezír ko a ve školce Špitálský les za −
ložili záhony na ostružiny a maliny
a zrenovovali bylinkový záhon. 

Ve Fakultní nemocnici Bory do −
brovolníci čistili okolí krytu a na
Transfúzní oddělení přišlo 10 za −
městnanců Doosan Škoda Power
daro vat krev. Jiný druh práce čekal
dobrovolníky v Totemu, kde se napří−
klad šily jednoduché ekologické taš−
ky, pekly se kremrole, upravovaly se
exponáty na výstavu v Západo čes −
kém muzeu a také vznikl seznam re−
pertoáru pěveckého sboru. Dohro −
mady tak dobrovolníci z Doosan
Škoda Power věnovali organizacím
v Plzni a v Brně 848 hodin své práce. 

Dobrovolníci z Doosan Škoda Power opět pomáhali

EUC Klinika 1. patro – Skrétova 47, PLZEŇ
Tel.: 607 640 180       www.lekarskesluzby.eu



20 Plzeňský rozhled  5/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Částku 472 533 korun rozdělí
Plzeňský kraj mezi 11 sportovců,
kteří budou kraj reprezentovat na
mistrovstvích Evropy a světa.
Dotaci obdrží například Kateřina
Dobrá na MS juniorů ve snowbo−
ardcrossu, střelkyně Michaela
Štenglová na ME v lovecké kom−
binaci a na ME ve sportingu (lo−
veckém parkouru) nebo Otakar
Výborný na ME v autokrosu 2019.

Celkem 15 milionů korun roz−
dělil kraj také v dotačním progra−
mu Podpora tělovýchovy a spor−
tu v roce 2019 celkem 241 ža −
datelům. Finance na neinvestiční
projekty obdržely kluby, jednoty,
oddíly i jednotlivci na svoji čin−
nost, podporu spor tování mlá −
deže nebo pořádání soutěží.
Rada zároveň vyhlásila druhé ko−
lo tohoto dotačního programu,
kde je alokována částka 5 milio−
nů korun. Příjem žádostí bude
probíhat v termínu od 31. května
do 5. června 2019.

Včelaři mají podporu
Českému svazu včelařů ve Stříb −
ře poskytne Plzeňský kraj indivi−
duální dotaci 20 000 korun na
podporu pořádání oblastního ko−
la soutěže Zlatá včela pro mladé
včelaře v roce 2019. Další peníze
pomohou aktivním včelařským
kroužkům v kraji na nákup vyba−
vení pro zajištění provozu základ−
ní organizace Stříbro.

Na akci nazvané Série vče −
lařských přednášek Svět včel
a včelařů pohledem Apimondie
2019 v Plzeňském kraji obdrží  in−
dividuální dotaci ve výši 75 000 Kč
také Spolek pro rozvoj vče lařství
Mája.

Dotaci ve výši 190 tisíc korun
městu Bělá nad Radbuzou schvá−
lili radní Plzeňského kraje. Je
urče na na podporu rozvoje ces−
tovního ruchu spočívající v provo−
zování cyklobusové linky „Cyklo −
bus Český les“.

„Projekt  připravili  zástupci měst
Bělá nad Radbuzou, Přimda,
Poběžo vice a Hostouň, aby  pod−
pořili rozvoj ekologicky šetrného
cestovního ruchu. Dopravu zajišťu−

je autobus se zvláštním přívěsem
umožňujícím přepravu většího
množství jízdních kol. Uvedená lin−
ka zajišťuje zlepšení dostupnosti
a atraktivity území Českého lesa,
které bylo doposud nedostatečně
využíváno pro cykloturistiku, a to
vzhledem ke zhoršené dostupnosti
veřejnou linkovou dopravou a že−
lezniční dopravou,“ sdělil Pavel
Čížek, náměstek hejtmana pro
oblast dopravy.

Již v minulosti taková linka auto−
busové dopravy zajišťovala přepra−
vu zejména cyklistů v úseku Plzeň –
Bělá nad Radbuzou (konečná stani−
ce Železná). V roce 2013 nově do−
šlo k jejímu prodloužení až do obce
Přimda. Tento spoj pod názvem
„Cyklobus Český les“ je v provozu
ve dnech pracovního volna od červ−
na do září roku 2019. 

V roce 2013 zcela nově vznikla
linka zajišťující přepravu zejména

cyklistů v úseku Plzeň – Tachov –
Lesná, Stará Knížecí Huť. Spoj je
provozován pod názvem „Cyklobus
Mže“. Vzhledem k tomu, že tato lin−
ka je provozována v závazku veřejné
služby v rámci nového konceptu ve−
řejné linkové dopravy, žádost o po−
skytnutí účelové dotace se oproti
minulým letům vztahuje jen na cyk−
lobusovou linku Plzeň–Horšovský
Týn–Bělá nad Radbuzou–Přimda
„Cyklobus Český les“.  

Cyklobus zlepší dostupnost Českého lesa

Peníze pro mistrovské
sportovce
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Ve spolupráci Městského obvodu
Plzeň 3, Městské policie Plzeň,
Vodní záchranné služby Plzeň a SK
Radbuza prochází dalších osm
strážníků Městské policie Plzeň 
kurzem vodní záchrany v prostorách
plaveckého bazénu Sportov ního 
klubu Radbuza v Kozinově ulici.

„Cílem kurzu je získání základních
dovedností záchrany tonoucího z vo−
dy a základní normy zdravotnických
znalostí, i když bych si velmi přál,
aby strážníci nově nabyté znalosti
nemuseli nikdy použít,“ říká Karel
Mach, velitel Městské policie Plzeň.

Samotný kurz má dvě části –
praktickou a teoretickou. Teoretická
část zahrnovala základní znalosti

zdravovědy. Strážníci se mimo jiné
dozvěděli, jak provést správně
standardní způsob resuscitace, 
tedy kombinaci srdeční masáže
a umě lého dýchání. Praktické ná−
cviky pak následovaly na krytém
bazénu. Tady si všichni zúčastnění
zkoušeli záchranu tonoucího, jak

s tonoucím manipulo−
vat ve vodě nebo ob ra n −
né chvaty ve vodě.

„Chceme strážníky
seznámit s jednou jed −
noduchou metodou zá−
chrany z vody, tak aby
byli schopni zasáhnout
ve všech typech vodní−
ho prostředí, na tekou−
cích vodách, rybnících

i při proboření člověka v ledu. Plzeň
je město čtyř řek, několika jezů,
sousta vy rybníků, máme zde pře−
hradní nádrž, vše na území města,
proto je velice reálné, že jednotka
MP může být na místě události první
a bude třeba zasáhnout ve vodě,“
infor muje Jan Fischer z Vodní zá−
chranné služby Plzeň, který je i ga−
rantem tohoto školení. 

Městští strážníci procházejí
kurzem vodní záchrany
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Ve Stodské nemocnici skončila prv−
ní etapa postupné úplné rekonst −
rukce rehabilitačního oddělení.
Zahrnovala kompletní přestavbu
vodoléčby, která se přesunula do
nových prostor, kam byly instalo−
vány zcela nové vany a vířivky.
První pacienti se do nich ponořili
v polovině dubna. Rekonstrukce
celého oddělení včetně přístrojů
vyjde až na 30 milionů korun
a skončí v druhé polovině roku. 

„Abychom nemuseli péči omezo−
vat a abychom mohli do budoucna
uspokojit rostoucí poptávku po re−
habilitační péči, vznikla nová vodo−
léčba přestavbou sousedních pro−
stor vedle rehabilitačního oddělení.
Stavební práce, které hradil kraj, vy−
šly na dva miliony korun a vany na
1,5 milionu. Významnou část z ceny
přístrojů pokryla dotace z Integro −
vaného regionálního operačního
programu (IROP) na zlepšení ná −
vazné péče,“ uvedl ředitel nemocni−
ce Alan Sutnar.

Vodoléčba nově disponuje jednou
celotělovou vanou, dvěma konče −
tinovými vířivkami na ruce, dvěma
na nohy a jednou sedací vířivkou.
Pacientům přinesou větší pohodlí
a efektivnější léčbu. Personál ocení
snadnější ovládání, v neposlední 
řadě se zvýší kapacita vodoléčby.

„Nahrazují pů−
vodní vany, které
už dosluhovaly,
byly občas po−
ruchové a údrž−
ba byla stále ná−
ročnější. Nové va−
ny mají navíc lepší
ergonomický tvar, jsou
pohodlnější a lze na nich
snáze regulovat směr proudu a ply−
nuleji i tlak vody, a to i rozdílně
v jednotlivých tryskách. Díky tomu
lze léčbu lépe zacílit na postižené
oblasti a je tak šetrnější a efektiv −
nější,“ říká primářka rehabilitačního
oddělení Stodské nemocnice Lud −
mila Wabneggerová s tím, že i sa−
motný prostor je větší a mohly tak
přibýt dvě vířivky.

I v další etapě se rehabilitační
oddě lení dočká nových prostor. Vedle

ambulantního trak−
tu vznikne pří−
stavba s novými
ordinacemi. Ve
spodním patře
budou dvě nové

rehabilitační am−
bulance a nad nimi

ordinace interních obo −
rů. Dosud měla rehabilitace

pouze jednu ordinaci, a to v jiné části
budovy. „Cílem je opět zlepšit péči,
výrazně zkrátit čekaní pacientů na vy−
šetření i následnou rehabilitační léč−
bu,“ vysvětluje ředitel Alan Sutnar
s tím, že stavební část vyjde přibližně
na 20 milionů korun.

Společně s přístavbou se začnou
postupně upravovat i současně vy−
užívané prostory rehabilitace. Důraz
bude kladen na větší soukromí pa−
cientů a obnovu přístrojového vyba−

vení. „Namísto větších tělocvičen pro
léčebnou tělesnou výchovu a cvi −
čební terapie vzniknou čtyři menší
a upravovat se budou i prostory pro
fyzikální terapii, jako je elektroléčba,
ultrazvuk, magnetoterapie nebo další
druhy mechanoterapie. Také na těch−
to pracovištích už postupně používá−
me nové vybavení a přístroje,“ dopl−
ňuje primářka Lud mila Wabnegge −
rová. Stály zhruba pět milionů korun
a i na ně byla využita dotace IROP na
zlepšení návazné péče.

V rehabilitační ambulanci Stodské
nemocnice bylo vyšetřeno v minu−
lém roce přes 2800 pacientů. Většina
z nich absolvovala i samotnou reha−
bilitační péči, přičemž celkový počet
výkonů provedených fyzioterapeuty
byl 58 tisíc. Oddělení se stará rovněž
o pacienty hospitalizované na lůžko−
vých odděleních nemocnice.

„Stále častěji zde léčíme také bo−
lesti z přetížení, následky komprese
nervů v rámci úžinových syndromů,
jako je tenisový loket, syndrom kar−
pálního tunelu a často léčíme i obrny
lícních nervů.  V péči máme i dětské
pacienty nejčastěji pro skoliózu, vad−
né držení těla a zpomalený psycho−
motorický vývoj,“ doplňuje primářka
Ludmila Wabneggerová. Zájem o re−
habilitační vyšetření a léčbu ve Stod −
ské nemocnici trvale roste.  

Stodská nemocnice má novou vodoléčbu  

Naše třída 3. C z 22. Základní
školy v Plzni strávila týden ve
škole v přírodě. Autobu −
sem jsme se vydali do
Želez né Rudy, kde jsme
se ubytovali v hotelu
Engadin. Tady se nám 
líbilo, protože jsme byli
hned u lesa. Přesto, že
v Plzni bylo teplo, na
Šumavě byly ještě zbyt−
ky sněhu. 

Samozřejmě jsme se
také učili, ale jenom do−
poledne, zbytek dne jsme
trávili hlavně v přírodě.

Chodili jsme do lesa na vy−
cházky, hráli jsme různé hry
a stavěli v lese domečky.
Naše paní učitelka Rena ta
Hand šuchová s námi byla
od rána do večera, všechno
nám vy světlovala a starala
se o nás. Pět dnů na
Šumavě rychle uteklo, do−
mů jsme se vrátili s novými
poznatky o přírodě.

Ještě bychom chtěli dodat, že
jsme v naší škole pořádali veliko−
noční jarmark, na který všichni žáci
přinesli nějaké zboží. Z větší části
to byly vlastnoručně vyrobené veli−
konoční předměty nebo cukrovin−
ky. Stejně jako každý rok i tentokrát
věnujeme část výtěžku z jarmarku
na konto ,,Kuře“.  Jedná se přibliž−
ně o částku 30 000,− Kč.

Vanessa a Teo, žáci 3. C

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

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

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



Střípky 
z Plzně
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Čistí a likviduje 
horkou vodou

Speciální stroj, který ekologicky,
pouze horkou vodou, likviduje
plevel, bude jezdit v Plzni. Zařízení
bude využíváno i mimo vegetační
období na čištění mobiliáře, 
gra ffiti i plakátů ze sloupů veřej−
ného osvětlení. Náklady na poří−
zení multifunkčního samohybné−
ho stroje jsou 3,386 milionů ko−
run včetně DPH.  

Princip hubení plevelů horkou
vodou spočívá v jejich kropení, re−
spektive smáčení vodou o teplotě
přibližně 98 stupňů, která ničí bu−
něčnou strukturu plevelů a při
opakovaném použití se zničí i ko−
řenový systém plevelů. Po tako−
vém čištění trvá několik dnů, než
rostlina uhyne. Nejdříve zhnědne,
pak uschne a následně se rozdrolí.
Dané hubení plevele je nutno opa−
kovat přibližně třikrát za sezonu.

Využití stroje je velké, od libo−
volných zpevněných ploch přes
dlažby všech druhů, na odpleve−
lování komunikací podél obrubní−
ků, na štěrkové, mlatové i pískové
plochy. Dají se tím i dezinfikovat
pískoviště a odplevelovat dopa−
dové plochy dětských hřišť. Po
aplikaci horké vody v parcích
a rekreačních oblastech lidé mo−
hou okamžitě a bez obav zpevně−
né plochy využívat.

Váleční veteráni, zástupci Kraj −
ského vojenského velitelství Pl −
zeň ského kraje a zástupci Sdru −
žení válečných veteránů ČR
se sešli s hejtmanem Josefem
Ber nardem a radní Radkou Tryl −
čovou u příležitosti předání nové
vlajky Krajské organizaci Plzeň −
ského kraje Sdru žení válečných
veteránů. 

„Vojáci, vykonáváte nejčestnější
službu, svou odvahou a statečností
reprezentujete naší vlast. Když si to

okolnosti vyžadují, jste ochotni ris −
ko vat svůj život za vaše kamarády
v boji, za naše spojence, za  naši re−
publiku a za klidný život milionů civi−
listů v nejrůznějších částech světa.
Bude mi velkou ctí vaší krajské
orga nizaci předat zástavu, která
každé mu připomene, že hrdinové –
vojáci jsou i v našem kraji,“ řekl
hejtman Josef Bernard.

Částkou více než 90 000 Kč pod−
pořil Plzeňský kraj výrobu vlajky,
kterou dosud tato krajská organi −

zace neměla. Z rukou hejtmana
Plzeň   ského kraje převzal vlajku
předseda Sdružení válečných vete−
ránů Krajské organizace Plzeňského
kraje mjr. Miroslav Charvát. 

„Velmi si tohoto daru vážíme
a jsme hrdí, že Plzeňský kraj podpo−
ruje válečné veterány, kteří jsou
společností přehlíženi a po mnoha
letech na zahraničních misích se
potýkají s řadou problémů, o nichž
společnost nemá tušení,“ uvedl
Miroslav Charvát. 

Váleční veteráni s novou vlajkou

Výuka mladých umělců v Plzni je
kvalitnější díky Evropské unii.
Tamní konzervatoř získala před
deseti lety dotaci z Regionálního
operačního programu (ROP) Jiho −
západ, určenou na modernizaci
vzdělávacích prostor. Ty slouží 
dodnes žákům i veřejnosti. 

„Projekt Zkvalitnění výuky Kon −
zer vatoře Plzeň byl zaměřen na roz−
šíření a vybavení specifických vý−
ukových prostor pro žáky této školy.
Více než třináctimilionová dotace
napomohla modernizovat výuku
do nově vybavené multimediální
učebny a nového koncertního sálu.
Smyslem projektu bylo zajištění
podmínek pro zkvalitnění specific−
kého vzdělávání a příprava studentů
konzervatoře na kvalitní výkon jejich
budoucího povolání. Lepší podmín−
ky pro vzdělávání zvyšují pravděpo−
dobnost jejich vstupu na trh práce,“
řekla Michaela Šímová, ředitelka

Úřadu Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad. 

Kvalitnější prostory pro výuku už
deset let využívají studenti konzer−
vatoře, a to zhruba 180 studentů
denní formy studia a asi 60 studen−
tů dálkové formy studia, a dále pl−
zeňská veřejnost. 

„Díky projektu byly odstraněny
překážky bránící modernímu stylu

výuky při respektování nových tren−
dů v odborném vzdělávání, byly za−
jištěny odpovídající prostory pro vý−
uku a prostředí pro praktické osvo−
jování získaných dovedností stu−
dentů, zkvalitněno prostorové záze−
mí, pořízeno nové vybavení pro vý−
uku a umožněno zpřístupnění výuky
i studentům s omezenou možností
pohybu,“ doplnila Šímová.

Výuka umělců je díky EU kvalitnější
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl
založen v roce 1997 a během
uplynulých dvou desetiletí
se stal nedílnou součástí
hudebního a kulturního
dění jihozápadočeského
regionu a přilehlého Ba −
vor ska. Festival spojuje
zejména česká a bavor−
ská hudební tělesa i pub−
likum a pomáhá jim pře−
konávat důsledky kom −
plikovaného vývoje vzá−
jemných vztahů v minu−
lém století.
V letošním roce bude festi−
val probíhat od 17. května
do 2. června 2019. O za−
hajovací koncer t festiva −
lu v kostele sv. Mar tina
v Klenčí pod Čerchovem
se postará renomovaný
komorní sbor En arché.

Ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni zazní tradičně
jeden z koncertů také v Plzni, kde

22. května komorní orchestr Con −
sor tium musicum a také pořadatel
festivalu, klatovský komorní sbor

Kolegium pro duchovní hudbu,
přednesou část slavnostních ba−
rokních nešpor.
Dalším dramaturgickým vrcholem

festivalu bude koncert zakladatele
festivalu komorního sboru Lae −
titia Praha z děl italského barok −
ního skladatele Antonia Caldary
kona ný v Klatovech v kostele
sv. Martina na Hůrce 25. května. 
Letošní 23. ročník festivalu vrcholí
o prvním červnovém víkendu, jenž
přinese další pozoruhodná vystou−
pení. V neděli 2. června přednesou

Kolegium pro duchovní hudbu
a Consortium musicum v ba−
vorském Bogenbergu barokní
mši českoněmeckého sklada−
tele Gunthera Jacoba, bavor−
ský mužský vokální kvar tet
Lamer Winkel Viergesang vy−
stoupí se svým repertoárem
bavorských lidových duchov−
ních písní v kostele v chod−
ských Nemanicích. Letošní
festival zakončí v tentýž den
koncer t Klarinetového sou−
boru Prachatice v sále klatov−
ské radnice. 
Přijměte prosím naše pozvání
na festivalové koncerty a vy−
stoupení. Podrobnější infor−
mace o nich naleznete na
www.fdh.klatovynet.cz

Vít AschenbrennerKolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum Plzeň v Betlémské kapli v Plzni

Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“
se stal nedílnou součástí kulturního života
česko−bavorského pohraničního regionu
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Na více než třicet miliard korun už
vzrostla hodnota majetku Plzeň −
ského kraje. Jeho správu má nyní
zefektivnit historicky první ucelená
koncepce, která vzniká na podnět
náměstkyně hejtmana pro oblast
ekonomiky, investic a majetku
Marcely Krejsové. Ta nechala stav
krajských objektů detailně posou−
dit znalci. Nově získaná data kraji
například umožní lépe priorizovat
opravy vlastních nemovitostí.

„Správu majetku chceme maxi−
málně zefektivnit. Proto připravuje−
me ucelený program pro jeho rozvoj
a obnovu. Oslovili jsme znalce, aby
u důležitých krajských objektů pro−
věřili jejich stav. V rukou už máme
první data, díky kterým můžeme 
lépe určit, jaké krajské budovy zre−
konstruovat nebo upravit prioritně,“
říká Krejsová.

Době 21. století neodpovídají ně−
které krajské školy, objekty pro
zdravotní a sociální služby nebo 
silnice II. a III. tříd, a to i přesto,
že Plzeňský kraj do modernizace

v posledních letech investuje nema−
lé množství peněz. 

„Často slyšíme, že Plzeňský kraj
je jediným nezadluženým krajem
v zemi. Dluh není ve financích, ale je
ve stavu majetku. Je před námi hod−
ně práce, abychom naše objekty 
dali do podoby, na kterou bychom
mohli být hrdí,“ dodává Krejsová. 

Hodnota majetku Plzeňského 
kraje v posledních letech výrazně

vzrostla. Ještě v roce 2016 činila
27,2 miliardy. Během let 2017
a 2018 se zvýšila o 2,9 miliardy
na konečných 30,1 miliardy 
k 31. 12. 2018. 

„V roce 2018 kraj odkoupil od
města Plzně školní a kulturní bu −
dovy za 128,2 milionů korun.
Dalších šest objektů v hodnotě
51,2 mi lionů pak ve stejném roce
získal bez úplat ně. Vedle toho do−

chází i k prodejům nemovitostí,
což se týká hlavně nepo třebného
majetku, který kraj nabyl v do−
bách minulých. Jedná se například
o zchátralé stodoly, dvě chaty v již−
ních Čechách, statek nebo drobné
nepotřebné pozem ky,“ upřes ňuje
Krejsová.

První významný krok k lepší
správě majetku Plzeňský kraj učinil
už loni, kdy s městem Plzní po −
depsal převodní a kupní smlouvy
na některé budovy. Skutečnost,
že organizace kraje sídlily v objek−
tech, které patřily městu, kompli −
koval nejen inves tice do jejich re−
konstrukcí, ale také čerpání evrop −
ských dotací.

Mezi darovanými objekty je na −
příklad budova Ma  sa ryko  va gym−
názia Plzeň v Pe tákově ulici nebo
objekt Obchodní akademie. Odkup
se pak mimo jiné týkal Kon zerva −
toře Plzeň v Kopec kého sadech 
nebo objektu Studijní a vědecké
knihovny Plzeň ského kraje ve Sme −
ta  nových sadech.

Hodnota majetku kraje už přesahuje 30 miliard

Vybraní jedinci z plzeňské plavec−
ké školy Jiřího Řezáče vytvořili
v minulých dnech osm českých re−
kordů v extrémně vytrvalostním
plavání. První dva rekordy vytvoři−
la skupina mladých plavců, která
dokázala štafetovým způsobem
nepřetržitě plavat vzdálenost 100
kilometrů. Tuto vzdálenost závo−
dníci pokořili plaveckým způso−
bem kraul za 38 hodin a 25 minut.

Druhý český rekord byl vytvořen
při mezičase na 24 hodin, kdy plavci
za tuto dobu zdolali 63 kilometrů
a 600 metrů. Věkový průměr všech
účastníků štafety činil pouhých 
11,4 let. Nejmladším plavcem ve
štafetě byla Bělíková Marie, které
bylo v den konání akce 9 let 7 měsí−
ců a 14 dní. Nejrychlejším plavcem
ve štafetě byla Andrlíková Dora.

Této netradiční akce se zúčastnili
výhradně jedinci, kteří nikdy nebyli
členy žádného plaveckého oddílu
a plavání se tak nevěnují závodně, ale
pouze rekreačně na zcela amatérské
úrovni. O to je jejich dosažený výkon
samozřejmě obdivuhodnější.

Na vytvoření českého rekordu se
podíleli:

Andrlíková Dora, Mulerová Thea,
Bělík Michal, Rejzek Jiří, Janouš −
ková Johanka, Humlová Adéla,
Hanzlíková Tereza, Černý Tomáš,
Suchá Barbora, Liška Jan, Šašková
Lenka, Živná Lucie, Kučajeva Jůlie,
Stašková Jůlie, Bělíková Marie,
Zikmundová Nela, Kartýsková
Michala, Huňáček Adam, Perk Jan
a Skočilová Luciana.

„Další český rekord vytvořila
Mullerová Thea, která se stala histo−
ricky nejmladším českým plavcem,
který kdy dokázal uplavat 5 kilometrů
fyzicky nejtěžším a nejnáročnějším
plaveckým způsobem motýl. Tuto
vzdálenost dokázala pokořil za 2 ho−
diny a 35 minut. V den vytvoření čes−
kého rekordu bylo této plavkyni pou−
hých 9 let a 9 měsíců. Z výkonu, kte−
rý předvedla Thea Mullerová, je tak
pa trné, jak talentovaný je to plavec.

Obzvláště vezmeme−li v úvahu to, že
se Thea plavání nevěnuje závodně.
Vždyť na plavecké tréninky dochází
pouze jedenkrát týdně na jednu hodi−
nu. Thea se také zúčastnila 100 kilo−
metrové štafety, kde z dvaceti zá −
vodníků byla druhým nejrychlejším
plavcem. Dokázala tak porazit i o pět
let starší chlapce,“ zdůraznil trenér
plavců Jiří Řezáč st.

Je potřeba také připomenout, že
ostatní stejně staré děti, které jsou
sdruženy pod Českým svazem pla−
veckých sportů a které se tomuto
spor tu věnují závodně, plavou ve
stejné věkové kategorii při závodech
plavaných způsobem motýl, pouze
tratě na vzdálenost 25 a 50 metrů.

Ve vytrvalostním plavání jednotliv−
ců vytvořil pět českých rekordů také
Jiří Řezáč ml., který plaveckým způ−
sobem prsa dokázal uplavat mara −
tónskou vzdálenost 42 kilometrů
a 195 metrů. Rekordy vytvořil také při
mezičasech na tratích 10 km, 20 km, 
30 km a 40 km. Na zdolání této trati
potřeboval 16 hodin a 4 minuty.

Všechny rekordy byly zapsány do
České knihy rekordů. Plavci vytvořili
v extrémně vytrvalostním plavání od
roku 2008 již 89 českých rekordů.
Akce se opět uskutečnila v bazénu
SK Radbuza v Plzni, kde vedení 
klubu vychází plavcům maximálně
vstříc již 11 let.  

Vytrvalostní plavci z Plzně
vytvořili osm českých rekordů
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Udělením cen Zlatý ledňáček
skončil v úterý 16. dubna 32. roč−
ník filmového festivalu Finále
Plzeň. Jako jediný domácí festival
má v hledáčku svého zájmu čes −
kou filmovou, televizní i interneto−
vou tvorbu a také počiny, které
vznikly v české koprodukci. Le −
tošním tématem, které se pro −
línalo celou šestidenní přehlídkou,
byla oslava českého filmu. Závě −
rečný ceremoniál uvedli festi −
valoví moderátoři Jan Cina a Petr
Vančura.

Hlavní cenu, Zlatého ledňáčka,
v kategorii Nejlepší celovečerní hra−
ný nebo animovaný film udělila
poro ta dramatu režiséra Adama
Sedláka Domestik, vyprávějícího

o proměně vášně v sebedestruktivní
obsesi. Předsedkyně poroty, drama−
turgyně, programová poradkyně ně−
kolika festivalů a zakladatelka první−
ho filmového festivalu v Británii vě−
novaného rakouské kinematografii
Loreta Gandolfi k vítěznému snímku
uvedla: „Ve sterilním a minimalis −
tickém prostředí se rozvíjí složité
psychologické a emocionální pod−
mínky, které vedou k hluboce zne−
pokojivému a děsivému zážitku.
Důvtipnou skladbou vizuálního jazy−
ka a zvukové palety film usiluje

o prozkoumání hlavních tematic−
kých myšlenek svěžím a originálním
přístupem.“

Zlatého ledňáčka za Nejlepší doku−
mentární film obdržel snímek Tomá še

Bojara Mi mo řádná
zpráva, přinášející au−
tentický vhled do prá−
ce novinářů tradič −
ních médií v dnešní
zrychlené, informace−
mi pře hlcené době.
„Po rotu snímek zaujal
pro filmové situace,
které se odehrávaly
v nejběžnějších oka −
mži cích a z nich bylo
možné reflektovat šir−
ší skutečnost. Hu mor
zvýraznil kafkovské
mocenské struktury
a ukázal, že naše krize
není o fake news, ale
o fake systému,“ řekla
k ver diktu poroty pro
dokument její před−
sedkyně, německá
dramaturgyně, kurátorka, pedagožka
a spisovatelka Grit Lemke.

Ocenění za Nejlepší televizní
a internetový projekt v kategorii cyk−

lická tvorba si odnesl čtyřdílný krimi−
nální thriller Rédl v režii Jana Hře −
bejka. Nejlepším televizním a inter−
netovým projektem v kategorii film
a minisérie se stal dvoudílný televizní
film Davida Ondříčka Dukla 61.

„Tento ročník byl výjimečný svou
návštěvností, která nás až překva −
pila. Několik dní před začátkem
festi valu jsme měli některé projekce
zcela vyprodané a několik jsme při−
dávali. Překvapilo nás, že obrovský
zájem nebyl jen o úplně nové filmy

a jejich předpremiéry a premiéry, ale
i o snímky, které jsou v českých 
kinech vnímány jako okrajovější.
Festivaloví návštěvníci si je nene−

chávají uniknout“ sdělila ředitelka
festivalu Eva Veruňková Košařová.

Festival navštívilo 14 500 diváků,
dorazila také celá řada herců, tvůr−
ců a českých i zahraničních filmo−
vých profesionálů. Uvedeno bylo
celkem 127 projekcí včetně třech
přidaných. V letošním programu
měli diváci možnost zhlédnout 12
premiér a předpremiér, o Zlaté led−
ňáčky se utkalo 28 soutěžních
snímků a 7 krátkometrážních stu−
dentských filmů. 

Jíra, Sedlák, Hofová, Šulcek, Jurásek – Domestik

Alžběta Noll, Mimořádná zpráva

Ondříček, Reitler, Režný – Dukla61

Program Finále pamatoval i na děti, do kina zamířili
Dominika, Jakub a Vanessa. 

Ledňáčky Finále získaly Domestik 
a Mimořádná zpráva
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rádi bychom Vás informovali o již avizované změně
názvu společnosti LIC technika s.r.o., ke které dochá−
zí z důvodu korporátní identity s naší mateřskou fir−
mou Langmatz GmbH, Garmisch−Partenkirchen a ze−
sílení významnosti a úspěchů této značky, která je na
trhu již přes padesát let a klade důraz především na
vysokou kvalitu výrobků, jejich užitnou hodnotu a udr−
žitelnost životního prostředí díky použitým recyklova−
ným materiálům.

Více na našich nových webových stránkách
www.langmatz.cz

20letou historii společnosti LIC technika s.r.o. jsme
ukončili velmi úspěšně, s navýšením obratu téměř
o 50% oproti předchozímu roku. K navýšení prodejů
došlo jak u prodejů do EU (především do Německa,
kde nejvyšší podíl připadá na prodej domovních prů−
chodek), tak u prodejů v tuzemsku (nejvyšší podíl tvo−
ří prodej podzemních rozvaděčů). Naší velkou sna−
hou do budoucna je procentuální navýšení poměru
prodeje v tuzemsku.
Zaměstnanci měli možnost v průběhu roku vyplnit
anonymní dotazník týkající se jejich spokojenosti či
nespokojenosti s pracovním prostředím, organizací
práce, pracovní dobou, platovými podmínkami, firem−
ními bonusy apod. K velké spokojenosti vedení spo−

lečnosti dopadlo vyhodnocení tohoto dotazníku pří−
znivě. Nadále pokračujeme v trendu podpory spoko−
jenosti našich zaměstnanců. Ti měli též možnost nav−
štívit výrobní závod mateřské společnosti v Oberau
v Německu, kde mohli porovnat prostředí, úroveň
a technické zázemí výrobních prostorů obou firem.
Jako poděkování za dobře odváděnou práci byl za−
městnancům, jako každoročně, přidělen příspěvek,
který slouží na úhradu rekreace, nákladů na volný
čas, zdraví, vzdělávání či sportovní vyžití.

Od 1. 1. 2019 působíme již tady pod názvem 
Langmatz CZ s.r.o.

Rozšířili jsme naše výrobní prostory, firma čítá 35 za−
městnanců, probíhá zavedení nového softwarového
programu, který bude lépe vyhovovat potřebám
a růstu naší společnosti.
Pro rok 2019 je plánován stejný obrat firmy, jakého
jsme dosáhli v minulém roce, vzhledem k již uzavře−
ným smlouvám s některými odběrateli a stoupajícímu
zájmu o naše výrobky.
Rádi bychom přivítali nové posily do týmu skladníků,
expedientů a manipulačních dělníků. V případě zájmu
kontaktujte prosím naše personální oddělení na 
personalista@langmatz.cz .
Všem čtenářům přejeme hodně osobních, ale i pra−
covních úspěchů a spokojenosti.

Soňa Pelcová, 
ředitelka společnosti

Vážení čtenáři, obchodní partneři
a zaměstnanci,
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Jedenáctý ročník sportovní akce
určené pro širokou veřejnost 
Aim tec Open Race se uskuteční 
18. května v Plzni−Doubravce
u kostela sv. Jiří. Připraven je
celoden ní program pl−
ný sportu a zábavy pro
celou rodinu.
Hlavním bodem progra−
mu je CYKLOMARATON 
Pl zeň – Radeč – Plzeň,
který závodníky zavede
do přírodního parku Ra −
deč. Účastníci mají mož−
nost si vybrat ze dvou tras
v délce 37 km a 65 km.
Oba treky jsou vedeny
převážně po lesních a pol−
ních cestách v překrásné
přírodě údolím Berounky
a podél Koreč nického po−
toka. Následo vat bude
stoupání na hřeben Rad −
če, kde je nejvyšší kóta
závodu – vrchol Brno 
(výška 718 m. n. m.). Pak
trasa převážně klesá a přes Osek ve−
de oblastí Kokotských rybníků do
údolí řeky Klabavy. Do Plzně se účas−
tníci vrátí přes Novou Huť a Zábělou. 
Pro děti a mládež budou na louce
u sv. Jiří připraveny DĚTSKÉ ZÁVO−
DY na nenáročném okruhu v dél−

kách od jednoho do tří kilometrů.
Startovat se může už i na odrážedle.
Nově je na program zařazen RODIN−
NÝ DECATHLON, aneb desetiboj 
trochu jinak. V něm nejde o body

ani o čas. Hlavním smyslem je se
společně s celou rodinou pobavit
a užít si příjemný den. Mezi disciplí−
ny bude patřit jízda na koni, plavba
na kánoi, zdolání horolezecké stěny
nebo střelba z luku. Součástí bude
i oblíbený výlet na rozhlednu Chlum,

kde je pro všechny účastníky dese−
tiboje zajištěn vstup zdarma. Prv −
ních 200 registrovaných dětí získá
praktický dárek zdarma.
V zázemí závodu na louce u sv. Jiří
bude připraven bohatý ZÁBAVNÝ
PROGRAM pro všechny věkové sku−
piny. Decathlon expo zóna umožní si
vyzkoušet sportovní vybavení, dále
bude k dispozici horolezecká stěna
s výškou 8 metrů, skákací hrad
a trampolína, tombola o horské kolo
a další sportovní ceny. Účastníci
cyklomaratonu mohou využít servis
kol, hlídací zónu a mnoho dalšího.
Parkování je na louce zdarma a ne−
bude chybět ani občerstvení a živá
muzika v podání Kam běžíte?!
Akustic Band.

Registrace a podrobnější 
informace jsou k dispozici na 

www.AimtecOpenRace.cz 
a na sociálních sítích 

facebook.com/AimtecOpenRace 
a instagram.com/aimtecopenrace.

Akce se koná pod záštitou primátora
města Plzně Martina Baxy a hejtmana
Plzeňského kraje Josefa Ber narda.
Pořadatelem akce je Aimtec, plzeň−
ská technologická a poradenská spo−
lečnost vyvíjející softwarové nástroje
pro výrobní a logistické firmy.  (re)

Za sportem i zábavou do Plzně ke sv. Jiří
Šlápněte s Aimtecem do pedálů!

Páté narozeniny oslaví Roz −
hled   na na Kotli u Rokycan v so−
botu 11. května 2019. 

Vystoupat k rozhledně lze indi −
viduálně nebo jako registrovaný
účast ník Rokycanských pochodů.
Od 11:00 do 16:00 hodin přispěje
k pří jemné atmosféře svým hudeb−
ním vystoupením Janek Eret trio
a v průběhu celé akce bude možné
opékat špekáčky či jiné pochutiny. 

Letošní 47. ročník Rokycan −
ských pochodů začíná v sobotu
11. května 2019. Pochod je zařa−
zen do akcí IVV a „Vystup na svůj
vrchol“.  

Start: Městský úřad Rokycany –
od 08,00 do 10,00 hodin. Cíl  je
v místě star tu do 17,00 hodin. 
Od mě nou bude pro každého
účast  níka diplom a drobný upo−
mínkový předmět. 

Trasy: 13 km = tradiční přes
Kamenný Újezd
24 km = přes Svojkovice,
vrch Žďár a Kamenný
Újezd
31 km = přes Dobřív 
a Mirošov 

Více zde: 
https://kct−rokycany.webnode.cz/ 

rokycanske−pochody−2019/

Páté výročí otevření
Rozhledny na Kotli
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Také v letošním roce poskytne
město Plzeň podporu pěti zdra −
votně znevýhodněným občanům.
Ti si rozdělí 164 tisíc korun. 

Finanční prostředky jsou poskyto−
vány na nákup kompenzačních po−
můcek, které nejsou hrazeny z vše −
obecného zdravotního pojištění,
ozdravných pobytů a jiných potřeb
zdravotně znevýhodněných občanů. 

Pořízení kompenzačních pomů−
cek je zpravidla velmi finančně 
náročné a pro některé žadatele se

jedná o jedinou mož−
nost, jak na ně sehnat
do statek finančních

prostředků. Nejčastěji jsou finanční
prostředky poskytovány na doplatky
na mechanický vozík, rehabili tač −
ní pomůcky, rehabilitační cvičení,
ozdravné pobyty nebo příspěvky na
asistenci. 

Celkem je v letošním rozpočtu
odboru sociálních služeb vyčleněno
na podporu zdravotně znevýhod −
něným občanům 700 tisíc korun.
Žádosti o poskytnutí podpory je
možné doručovat na odbor sociál−
ních služeb do 30. září 2019.

Plzeňský kraj chce podpořit školní
stravování dětí ze sociálně slabých
rodin v mateřských a základních
školách, proto požádá Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR o podpo−
ru projektu „Obědy do škol v Plzeň −
ském kraji 2019/2020“ v rámci vý−
zvy Operačního programu potravi−
nové a materiální pomoci MPSV ČR
s názvem Potravinová pomoc dětem
ve vážné sociální nouzi. Cílem
projek tu je zabezpečit stravování 
dětem ze sociálně slabých rodin ve
věku 3 – 15 let. 

„Plzeňský kraj   díky němu podpoří
Základní školu a Mateřskou školu pro
zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,
kterou zřizuje. Jedná se o zajištění
stravování pro 6 dětí mateřské školy
a 26 žáků základní školy. Současně
získá  podporu dalších 22 základních
a mateřských škol, které se zapojily
do projektu prostřednictvím svých
zřizovatelů, kterými jsou obce a měs −
ta. Předpokládané výdaje projektu 
činí 1,99 mil. Kč,“ uvedla náměstky−
ně hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu Ivana Bartošová. 

Obědy do škol pro 23 zájemců

Dary potřebným 

Myslivec bez psa je pouze po −
lovičním myslivcem. Toto rčení
stále častěji slyšíme na různých
kynologických akcích a výjimkou
nejsou ani v plném proudu právě
probíhající jarní svody loveckých
psů, které organizují kynologické
komise okresních mysliveckých
spolků Českomoravské mysli −
vecké jednoty.  

Jarní svody psů jsou nejen pří−
jemným setkáním chovatelů nej−
různějších plemen, ale zjišťují se
zde především exteriérové a po−
vahové vady psů. I kynologická
komise Okresního mysliveckého
spolku ČMMJ v Rokycanech, kte−
rý hospodaří na zhruba 1200
hektarech,  uspořádala  v prosto−
rách Mysliveckého spolku Stráně
Rokycany jarní svod psů, na
němž se představilo přes deset
nejrůznějších plemen. Dorazili
kynologové z nejrůznějších částí
republiky.  

Je chvályhodné, že zájem o lo−
vecká plemena neutichá a kyno−
logie na Rokycansku jen vzkvétá.
Důkazem toho může být i nespo−
čet kynologických akcí včetně
nejrůznějších výcvikových dnů.
Seznam pořádaných kynologic−
kých akcí lze získat na telefonu
723 658 012 či webových strán−
kách spolku. 

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Jarní svod psů na bažantnici
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Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.

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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Záměr postavit novou budovu Zá −
pa  do české galerie v Plzni stále ži−
je! Potvrdil to náměstek hejtmana
Plzeňského kraje Vladislav Vilí −
mec, který upřesnil, že se jedná
o dílo s významným nadregionál−
ním dopadem, které bude tvořit
moderní polyfunkční budova. 

„Mezi hlavní přínosy a efekty  no−
vé budovy patří zásadní posílení 
kulturní nabídky (vybudování stálé
expo zice moderního umění, samo−
statná expozice Ladislava Sutnara,
realizace výstav dle programového

plánu, další doplňující kulturní aktivi−
ty, nabídka nových produktů), spl−
nění zákonných požadavků na pod−
mínky uchovávání sbírkového fondu
a péče o něj (vybudování centrální−
ho a tranzitního depozitáře ZČG),
zkvalitnění služeb a zvýšení nárůstu
počtu domácích i zahraničních náv−
štěvníků,“ zdůraznil Vilímec. 

Celková výše nákladů po přepočtu
na cenovou úroveň roku 2020 činí
929,4 milionů korun, a to včetně vy−
bavení mobiliářem a interiéru. Před −
pokládá dotaci ze státního rozpočtu
ve výši 480 mil. Kč a kofinancování
části projektu z rozpočtu Plzeňského
kraje ve výši 449,4 mil. Kč.   

Na podporu integrace cizinců získa−
la Plzeň stoprocentní podporu.

Část ku 1,267 milionu korun město
využije na aktivity, které povedou
k osvojení si znalosti českého jazyka,
zvyšování informovanosti a dove−
dnosti cizinců v tématech, která se
bezprostředně dotýkají jejich života
na území Plzně. Projekt cílí na jazyko−

vé kurzy českého jazyka, neboť jazy−
ková bariéra je tou zásadní v interakci
cizinců a majoritní společnosti, ať již
u dospělých nebo dětí cizinců. Jed −
ním z cílů je  Informační brožura pro
cizince, po níž je zvýšená poptávka
a která přinese ucelené informace ze
všech oblastí veřejného života v Plzni
v šesti jazykových mutacích. 

Podpora integrace cizinců  

Na novou galerii požaduje
kraj dotaci 
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Nemocnice Plzeňského kraje uza−
vřely v těchto dnech s Lékařskou
fakultou v Plzni Univerzity Karlovy
rámcovou smlouvu o zabezpečení
odborné praxe. Na základě této do−
hody budou každý rok vykonávat
v krajských nemocnicích akutní
péče praxi až čtyři desítky studen−
tů 6. ročníku. 

Nemocnice pro ně zajistí výkon
odborné praxe v souladu s požadav−
ky studijního programu a po skytnou
každému studentovi lékaře, který
povede jejich odbornou praxi. 

První studenti začnou vykonávat
praxi v souladu se smlouvou od
aka demického roku 2019/20. Už ve
čtvrtek se ale byli někteří medici se
svým budoucím působištěm se −
známit. Nemocnicemi v Domažli −
cích, Klato vech, Rokycanech a Sto −
du je provedli přímo předsedové
představenstev.

„Je to oboustranně výhodná spo −
lu práce. Aby se ze studentů stali lé−
kaři, musí se už na škole naučit pra−

covat v běžném provozu zdravot −
nického zařízení. A praxe v malé ne−
mocnici má své nesporné přínosy,“
říká děkan lékařské fakulty Jindřich
Fínek. „Na druhou stranu mohou 
nemocnice praktikující mediky za −
ujmout a přilákat je po ukončení stu−

dia do svých týmů už jako plnohod−
notné zaměstnance.“

Studenti vykonávají dosud praxi
téměř výhradně ve velkých nemocni−
cích. Praxe v nemocnicích okresního
typu je spíše výjimečná. Má přitom
své přednosti. „Jednak se studenti

díky menším kolektivům rychleji do−
stanou k širokému spektru výkonů,
ale také mají jedinečnou možnost na−
učit se diagnostikovat pacienty tak−
zvaně z ulice. To je pro každého za −
čínajícího lékaře velká zkušenost,“
doplnil děkan Jindřich Fínek.

Právě malá koncentrace studentů
na jednom pracovišti je předností
nemocnic Plzeňského kraje. „Školící
lékař se jim věnuje individuálně a oni
se mohou daleko intenzivněji zapojit
do jednotlivých činností na odděle−
ní. Stejně tak se dostanou velmi

blízko k diagnostickým metodám
i intervenčním výkonům,“ říká před−
seda představenstva Stodské ne−
mocnice Alan Sutnar s tím, že dosa−
vadní reakce praktikujících studentů
jsou v krajských nemocnicích ve−
směs pozitivní.

Podle smlouvy fakulta každým
rokem osloví a navrhne do každé
z akutních nemocnic kraje zhruba
desítku studentů na praxi ve čtyřech
základních oborech, tedy interna,
chirurgie, pediatrie a gy nekologie.
Nemocnice o ně budou pečovat nej−
en odborně, ale poskytnou jim i vy−
brané služby ve smyslu zaměstna−
neckých benefitů jako firemní stra−
vování, pomoc se zajištěním dopra−
vy či ubytování.

Stipendium už v krajských ne−
mocnicích dostává přibližně desítka
mediků. Mimo jiné i Ivo Mátl a Klára
Čápová, kteří svoji budoucnost
plánu jí spojit s Klatovskou nemocni−
cí: „Pro člověka, který se chce do−
stat blíž k praktické medicíně a ne−
má ambice stát se vědeckým pra−
covníkem, je krajská nemocnice
jasná volba,“ říká Ivo Mátl a s nad−
sázkou se ptá: „Komu by se nelíbilo
dostávat stipendium za to, že o něj
mají zájem?“ 

Nemocnice zajistí každý rok
odbornou praxi medikům
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Okolo 300 účastníků přijelo do
Grafenau na 3. Bavorsko−český
den, který se uskutečnil ve Forum
AMF u firmy Knauf AMF. Letošní 
téma bylo „Industrial Services
Excellence“ a bylo ukázáno, jak
si firmy mohou prostřednictvím 

ino vativních služeb získat nové zá−
kazníky a dostat se na nový trh, aby
byly zajištěné i do budoucnosti. Dr.
Stefan Mang, jednatel CenTouris,
to vysvětlil na příkladu firmy Hilti,
která došla k závěru „Nikdo nepo−
třebuje vrták, ale otvor ve zdi“. Na
základě toho vyvinula nové nabídky
služeb, které vedly ke konkurenční
výhodě. Jak se firmám Knauf 
AMF a ZF povedlo integrovat více

služeb, ukázali pan Karl Wenig,
jednatel Knauf AMF GmbH & Co.
KG a Dr. Ing. Christian Reischl,
vedou cí oddělení Data Analytics
u ZF Frie d richshafen AG.
Vrcholem akce byl jako již v minu−
lých letech networking po oficiální

části akce, neboť většina účastníků
profituje zejména z osobních rozho−
vorů a nových kontaktů. U stolů, kte−
ré byly rozděleny podle odvětví, pro−
bíhaly živé diskuze. Obdobné to 
bylo u tabulí, kde mohly firmy zve −
řej nit, co nabízejí a co hledají.
Manažerka kon taktních sítí ing.
Jaroslava Pongratz tyto informace
dvojjazyčně připravila a informace
následně společně s dotazníky 

z akce vyhod −
notí a zpro střed −
 kuje následné
kontakty. 
Tento praktický přístup, kdy
centrálními jsou osobní
setkání, je to, co činí
Bavorsko−český den
pro firmy úspěšným.
Dr. Olaf Heinrich, pre−

zident krajského sněmu Dolního
Bavorska, který nad akcí společně
s hejtmankou Jihočeského kraje
Mgr. Ivanou Strás kou, hejtmanem
Plzeňského kraje Bc. Josefem Ber −
nardem a hejtmankou Karlovar −
ského kraje Mgr. Janou Mračkovou
Vildumetzovou převzal zášti tu,
označil signálem, kdy se účastníci
setkají mimo velká centra a mají
možnost se přehraničně pro pojit.

„Chceme tím zdů−
raznit, že bavor−
sko−český hospo−
dářský prostor je

perspektivním vítězným re−
gionem“. Také zástupkyně

zemského rady okresu
Freyung−Grafenau vy−
zdvihla potenciál pří−
hraničního regionu.

Účastníci byli velice spo kojeni.
Příkladem je reakce pana Andrease
Spamera−Schmidta, personálního
poradce z Mnichova, který konsta −
tuje: „Je to první akce tohoto cha −
rakteru, kterou jsem navštívil a jsem
velice nadšen, jak je vše na vysoké
úrovni připraveno a zorganizo váno.
Je vidět, že v tomto regionu se
opravdu eko nomicky něco děje.“
Manažerka kontaktních sítí Jaro −
slava Pongratz společně s Bertra −
mem Vogelem, jednatelem Nieder −
bayern−Forum, kteří jsou hlavními
organi zátory akce, slyšeli hodně po−
zitivních zpětných vazeb typu: „Před
chvilkou jsem se seznámil s firmou,
s níž budeme od nyní spolupraco−
vat. Neznali jsme se, ačkoliv jsme
od sebe vzdá leni pouze několik kilo−
metrů.“ Je to „win−win“ situace pro
obě strany a další příklad pro příhra−
niční region, který je právě díky své
poloze regionem vítězů. (po)

3. Bavorsko−český den pro firmy

Kontaktní údaje:
Evropský region Dunaj−Vltava

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko – Čechy
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de

Zleva: Vládní prezident Dolního Bavorska Rainer Haselbeck, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf
Heinrich, zástupkyně zemského rady okresu Freyung−Grafenau Helga Weinberger, Dr. Stefan Mang (jednatel CenTouris),
ing. et ing. Jaroslava Pongratz, MBA (Evropský region Dunaj−Vltava), Dr. Ing. Christian Reischl (ZF), Peter Schmid (vláda
Dolního Bavorska), Bertram Vogel (Niederbayern−Forum), Katharina Wierer (HWK), Mgr. Alice Prokeš Gregová
(Jihočeská hospodářská komora), Karl Wenig (jednatel Knauf AMF) a Peter Sonnleitner (IHK).

Bavorsko−český hospodářský prostor
je perspektivním vítězným regionem

Plzeňská zoologická a botanická
zahrada aktivně podporuje několik
záchranných projektů, některé
dlouhodobě, již od roku 2006. V té−
to činnosti jí pomáhají donoři, jako
je firma ICE’N’GO,  nadšené školní
kolektivy, ochranářské organizace
a mnoho dobrovolníků.

„Zoo a BZ se rozhodla pomáhat
spravedlivě, a to jak doma v České

republice, tak venku za hranicemi.
V rámci svých možností se také
snaží chránit, pěstovat, chovat
a v lepším případě i rozmnožovat
ohrožené druhy přímo v ex−situ zoo−
logické a botanické zahrady. Tyto
možnosti jsou však závislé na pro−
storu a především na péči jednotliv−
ců. Zahrada pak plní roli jakési
„Noemovy archy“ pro případ krize

v přírodě, kdy mohou následně být
zahájeny repatriační či reintrodukční
procesy,“ sdělila Jiřina Pešová, kte−
rá má na starosti In− situ projekty.

Mnohem důležitější se v poslední
době jeví pomoc či podpora zá−
chranných projektů přímo v místě
ohrožení, tedy in−situ. Pokud se do−
staví pomoc včas, je možné zabránit
nebo alespoň zpomalit katastrofy 

v podobě mizení
ohrožených dru−
hů a především
jejich přirozené−
ho prostředí. 

Plzeňská zoo−
logická a botanická zahrada takto
v zahraničí pomáhá od roku 2006.
Další informace: 
www.zooplzen.cz/Podporujeme

Zahrada plní roli jakési „Noemovy archy“
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Městečko St. Englmar leží nedaleko
hranic s Českou republikou, v blízkosti
obce Viechtach, cca 50 km od hranič−
ního přechodu Železná Ruda a 90 km
od Strážného. Pro svoji nadmořskou
výšku 1 095 m se St. Englmar řadí ke
100 německým městům, které dostaly
přezdívku klimatické nebo také vzduš−
né lázně. Zážitkové místo v Bavor −
ském lese nabízející zábavu, dobro−
družství, pěší i cyklo turistiku navštíví
ročně kolem 100 000 návštěvníků

Stezka v korunách stromů
WaldWipfelWeg
Těšit se můžete na bezbariérovou pro−
cházku nad vrcholky stromů ve výšce
30 metrů. Za dobrého počasí uvidíte až
k Dunaji a k vrcholkům Alp. Stezka
v korunách stromů plynule navazuje na
Přírodní zážitkovou stezku, která je di−
dakticky zpracována a přináší zábavu
i poučení pro každého. Mimoto si užije−
te i putování po Stezce optických kla−
mů, kde vás bude šálit zrak. Děti se
mohou vyřádit na lezecké stěně, v dět−
ském lanovém parku, v indiánském 

týpí či pozorovat alpaky, klokany, lamy
a ovce ve volných výbězích.
Do areálu WaldWipfelWeg se platí
vstupné – 7,50 Euro dospělý, 5 Euro
dítě. Zvýhodněné jsou skupiny nad
15 osob nebo rodiny s dětmi. Stezka je
otevřena celoročně!

Ráj bobových drah
Pohodlně nahoru a zprudka dolů.
V bezprostřední blízkosti Stezky v ko−
runách stromů je zážitkový park Egidi−
Buckel se dvěma nejdelšími bobovými
dráhami v Bavorském lese o délce 
více než 1.000 m. Zlatým hřebem jízdy

na bobové dráze je zatáčka o 360° ve
výšce 6 metrů. Trochu adrenalinu při
takové jízdě ocení všichni. Zatímco si
děti užívají na dětském hřišti s prolé−
začkami, řádí na skákacím hradu,
autodromu, šlapacích tříkolkách, visu−
té lanovce apod., dospělí si mohou
nerušeně užívat chutnou bavorskou
kuchyni. Kdo by chtěl změnu, může si
zaskákat na trampolíně až do výšky
6 m, anebo vystoupat na místní roz−
hlednu do výšky 20 m. Vstup do zážit−
kového parku včetně parkování pro
osobní automobily je zdarma. Jízdné
zaplatíte pouze na bobové dráze a ně−
kolika vybraných atrakcích. 

Dům vzhůru nohama
Je to jediný dům v Bavorsku, který
stojí na střeše a vše je otočeno vzhůru
nohama. Zkrátka všechno je naopak.
Už při vstupu do domu budete zmate−
ni. To se nedá popsat, to se musí zažít.
Představte si doma mouchu na stro−
pě. V takové poloze budete v domě,
kde je všechno úplně „na hlavu po −
stavené“.          (re)

Pozvánka do prázdninového regionu St. Englma v Bavorském lese

Další informace v češtině naleznete na www.waldwipfelweg.de | Tipy na výlety do Bavorska najdete na www.bavorsko−cechy.eu

Dobrodružství i zábava pro celou rodinu

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje ve spolupráci se Statutárním
městem Plzeň a Vodárnou Plzeň
zahájila práce na stavebních 
úpravách Mohylové ulice v úseku
Husův park – Masarykova a na re−
konstrukci mostu přes Úslavu na
Chrástecké ulici.

Stavba je rozdělena na tři základní
etapy výstavby realizované za úplné
uzavírky jednotlivých úseků dle po−
stupu výstavby, s objízdnou trasou
pro veškerou dopravu ulicemi Masa −
rykova – Těšínská – Jateční (ve smě −
ru z Doubravky na Bílou Horu a Bo −
levec) a v opačném směru ulicemi
Jateční – Rokycanská – Masarykova.

První etapa výstavby bude probí−
hat v Mohylové ulici na úseku
Husův park – Staniční ul. do 31. říj−
na 2019, a to včetně rekonstrukce
mostu přes Úslavu, s dokončením
do 31. srpna 2019.  V této části bu−
dou převedeny autobusové linky
MHD č. 30 a 28 na objízdné trasy
včetně zřízení náhradních zastávek

za zrušené zastávky „Poliklinika
Doubravka“ a „Husův park“. Délka
stavebních úprav Mohylové ulice je

466 m. Dojde k novému šířkovému
uspořádání komunikace včetně
výmě ny konstrukčních a krycích

vrstev, dále proběhnou rekonstrukce
zastávkových zálivů autobusů MHD,
úpravy stávajících chodníků na stez−
ku pro chodce a cyklisty, úpravy
křižo vatkových napojení místních
komunikací a vybudování nových
parkovacích stání. Součástí stavby
je i kompletní rekonstrukce kana −
lizačních železobetonových stok
vejčitého tvaru, včetně odlehčovací
komory a vodovodu z tvárné litiny.
Rekonstrukce navazujícího mostu
přes Úslavu spočívá v zesílení nos−
né konstrukce pomocí předpína −
cích kabelů, výměně vozovky a izo−
lace, mostních závěrů, zídek, loži−
sek, zábrad lí, asfaltových chodníků
a celkové sanaci železobetonové
konstrukce mostu.

Celková cena za obě stavby je
91.805.585 Kč včetně DPH (z toho
pro SÚS PK 30.107.745 Kč, pro
město Plzeň 15.515.567 Kč a pro
Vodárnu Plzeň = 46.182.273 Kč).
Dokončení stavby je plánováno nej−
později do května 2020. 

Stavební úpravy Mohylové ulice“ a „Rekonstrukce
mostu přes Úslavu na Chrástecké ulici“ v Plzni
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Pojďte s námi do roku 1336,
a to v sobotu 11. nebo v nedě−
li 12.května! Tentokrát se po−
díváme do časů mládí Otce
vlasti. Karel IV. je moravským
markrabětem a slaví na Vel −
harticích 20.narozeniny.

Koho na Velharticích potká−
te? Nemůže chybět Karlova
manželka Blanka z Valois.
A samozřejmě také Bušek
mladší z Velhartic, věrný přítel,
služebník a kumpán mladic−
kých výbojů!Pánem hradu je ovšem
stále ještě Bušek starší z Velhartic
a ten pozval také českého krále Jana
Lucemburského. 

Staňte se i hosty na Velhar −
ticích užijte si zábavy, které
jsou přichystány pro urozené
panstvo.   Buďte svědky jed −
nání, která povedou Lucem −
burkové mezi sebou i se svými
spojenci. Přijede moravský
velmož Čeněk z Lipé. A až
z dalekých Prus na severozá−
padě Polska dorazí sám vel−
mistr řádu německých rytířů!
Uvidíte válečníky na koních,
krásné tanečnice, statečné

šermíře a potěší vás
i dobová hudba. Při −
jede také sokolník se
svými dravci a králov−
ský psovod se svými
chlupatými svěřenci.
V předhradí postaví
své stánky trhovci se
svými výrobky a hos−
podští s dobrým jíd−
lem a pitím. Pro děti
jsou připraveny hry
a soutěže, střelnice

z luku i z kuše a také dobový kolo−
toč. Uvidíte ukázku rýžování zlata
a sami si zkusíte, zda dokážete zís−
kat nějaké zlatinky. V hradním příko−
pu budou rytíři na koních předvádět

své dovednosti. Na koních
se budou moci povozit i malí
návštěvníci.  Každý si také bu−
de moci vyzkoušet, jak se
psalo husím brkem ve stře do −
věké pisárně neboli scripto−
riu.V sobotu i v neděli se začí−
ná na velhar tickém náměstí
v 10:00 hodin. V sobotu večer
jsou od soumraku (19:30 ho−
din) připraveny noč ní prohlíd−
ky hradu se zajímavým pro−
gramem a ohňovými efekty.

Přijeďte na velhartický hrad 
oslavit narozeniny Karla IV.
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Divadelní léto pod plzeňským ne−
bem chystá pro letošní rok vlastní
adaptaci hry J. K. Tyla Strakonický
dudák. 

Pod názvem Švanda dudák ji bu−
de režírovat Marek Němec, v titulní
roli se představí Ondřej Rychlý.
Scéna Divadelního léta vyroste
v polovině června v novém prostoru
v Plzni U Ježíška, a kromě premiéry
a deseti představení Švandy dudáka
se na ní v červenci budou odehrávat
i reprízy loňské velmi úspěšné 
inscenace Cyrano s Michalem Dlou −
hým. Chybět nebude ani zajímavý
doprovodný program.  

Divadelní léto pod plzeňským ne−
bem patří s téměř 9000 diváky k nej−
větším open air divadelním akcím
v republice. Od roku 2008 festival
připravuje každý rok jednu původní

inscenaci, kterou zasazuje do kulis
širšího centra města Plzně. Diva delní
scéna s hledištěm pro přibližně 500
diváků vyrůstá každý rok v jiném pro−
storu a dodává tak letním večerům
neopakovatelnou atmosféru.

Prostranství U Ježíška si pro le−
tošní ročník zvolil režisér Marek
Němec, autorkou scény Švandy 
dudáka je Agnieszka Pátá−Oldak.
„Místo U Ježíška pro nás disponuje

neuvěřitelným přírodním zdrojem
v podobě lesíčka a je tady také 
krásný kopec s topoly, které přiroze−
ně značí cestu Švandy dudáka,“ říká
režisér Marek Němec.

Do hlavní role obsadil režisér
Ondřeje Rychlého, kterého plzeňští
diváci dobře znají z působení
v Divadle J. K. Tyla. Hereckou tváří
známou z televize i filmu bude
Mar tin Písařík v roli Vocílky, jako
Kalafuna se představí stálice Diva −
delního léta, herec DJKT Michal
Štěrba. Dorotku si zahraje student−
ka KALD DAMU Eliška Hanušová.
Poprvé se na Divadelním létě objeví
Tomáš Karger, kterého čeká dvoj −
role Trnky a Sultána. V dalším
obsa zení nebudou chybět oblíbené
tváře z minulých ročníků. Jana
Kubátová, Klára Krejsová, Bro −
nislav Kotiš a Antonín Procházka
ml. účinkují kromě Švandy dudáka
také v Cyranovi, jehož šest repríz
se U Ježíška odehraje ve druhé
polovině července.

Švanda dudák a Cyrano se odehrají U Ježíška

Dotaz čtenáře A. B. 
z Plzně − Slovany:
Soused poškodil můj pozemek
zavážkou zeminy, ke které jsem
mu nedal žádný souhlas. O ná−
pravě, případně náhradě škody,
jednáme už asi pět let a k domlu−
vě nedošlo. Mohu ještě nárok
uplatnit soudní cestou nebo je již
promlčen v obecné tříleté lhůtě?

Odpověï advokáta:
Obecná tříletá lhůta stanovená
§ 629/1 Nového občanského zá−
koníku trvá tři roky. V tomto smě−
ru je shodná s právní úpravou
v předchozím občanském zákoní−
ku, pokud jde o náhradu škody je
však právní úprava, a to pokud jde
o lhůty k uplatnění těchto práv,
zcela odlišná. 

Podle § 636 Nového občanské−
ho zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)
se právo na náhradu škody proml−
čí nejpozději za deset let ode dne,
kdy škoda vznikla a byla−li způso−
bena úmyslně, což je ve Vašem
případě docela možné, tak nejpoz−
ději za patnáct let ode dne vzniku. 

Problém bude ovšem zřejmě ni−
koliv prokázat, kdo a jakým způ−

sobem tuto škodu způsobil, neboť
jste se sousedem o této náhradě
škody jednali, avšak problém bu−
de prokázat výši škody. Ta bude
mimo jiné záviset na tom, jakým
způsobem jste pozemek před
vznikem škody využíval, zda jste
na něm pěstoval rostliny, popř.
zda na něm byly ovocné stromy,
keře, venkovní úpravy apod.
V tom případě by se při stanovení
škody přihlédlo i k úrodě, kterou
Vám poškozený pozemek poskyt−
nout nemohl, případně i k poško−
zení porostů nebo venkovních
úprav, pokud byly součástí poško−
zeného pozemku. 

Je−li mezi Vámi nesporné, že
soused škodu způsobil a ten to
uznává, pokud je tedy sporná toli−
ko její výše, doporučuji následu −
jící postup. 

Se sousedem se dohodnout na
odborně způsobilé osobě, kterou
nemusí být vždy jen soudní zna−
lec, která by posudkem určila tuto
výši škody s tím, že náklady toho−
to posudku byste uhradili každý
jednou polovinou a předem by by−
la uzavřena i dohoda na tom, že
se tomuto posudku podrobíte. 

V každém případě doporučuji ře−
šit záležitost smírnou cestou, ne−
boť v případě soudního sporu by
se mohlo stát, že náklady by mohly
převýšit efekt, který ze soudního
rozhodnutí očekáváte. Pokud se
však i takto rozhodnete, potřebuje−
te k důkazu odhad způsobené ško−
dy od nezávislého odborníka. 

JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Již potřinácté se uskutečnilo šet−
ření spokojenosti pacientů ve Fa −
kultní nemocnici Plzeň v rámci
projektu KVALITA OČIMA PACIEN−
TŮ na lůžkových odděleních. 

Souhrnná spokojenost stále roste
a v roce 2018 byla 86,2 %, což je
o 1,9 % více než v roce předchozím.
I v tomto šetření se opět potvrdil
dlouhodobý trend růstu kvality zdra−
votních služeb a z toho vyplývající
spokojenosti. Vyplněné dotazníky
odevzdalo během čtyř týdnů celkem
2 599 pacientů, kteří strávili v ne−
mocnici více než jednu noc. 

V šetření spokojenosti se pacienti
vyjadřovali k osmi samostatným
dimenzím: 
1. Přijetí pacienta do nemocnice 
2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi 
3. Koordinace a integrace péče

o pacienta 
4. Informace, edukace a komunika−

ce pacienta 
5. Tělesné pohodlí pacienta 
6. Citová opora pacienta a zmírnění

strachu a úzkosti pacienta 
7. Zapojení rodiny a blízkých do pé−

če o pacienta 
8. Propuštění a pokračování péče

o pacienta 

Nejvyšší spokojenost je s oblastí
„Zapojení rodiny“, kde výsledek do−
sáhl 95,0 % a s „Propuštěním a po−
kračováním péče“, s nímž je spoko−
jeno 93,0 % pacientů. V kategorii
„Respekt, ohled, úcta“ bylo vý−
znamné zvýšení spokojenosti pa−

cientů u „Způsobu komunikace
před pacientem ze strany sestry“
na 94,3 % a u „Způsobu komunika−
ce před pacientem ze strany lékaře“
na 92,2 %. U všech osmi dimenzí se
každým rokem spokojenost pacien−
tů zvyšuje. Výsledky šetření nabízí
detailní porovnání meziročních tren−
dů pro všechny klíčové i dílčí oblasti
spokojenosti, zároveň i pro jednotli−
vá oddělení a stanice. Šetření spo−
kojenosti pacientů je výbornou zpět−
nou vazbou a motivuje jednotlivé kli−
niky a oddělení k většímu rozsahu
služeb a péče. 

Co pacienty trápí a naopak, s čím
jsou spokojeni? 

„Nemocnice splnila mé předsta−
vy o kvalitní zdravotnické péči…....
Postrádala jsem na pokoji nástěn né
hodiny…… Myslím, že lepší péče
nemůže být…… Věkově by mohlo
být podle možností lepší rozdělení
na pokojích…… Každý pacient 
by se měl chovat tak, a uvědomit
si, že mu chtějí lékaři a celý per −
sonál pomoci…… Omezila bych
návštěvy na pokojích a nasměro −
vala je do kulturní místnosti…….
Chtěla bych poděkovat všem…..
Ta péče byla opravdu špičková
……. Je mi 87 let, péče, aby se
člověk neproležel, je až přehna−
ná…… Od minulé návštěvy se ra−
zantně zlepšilo stravování, až na
ten čaj…….. Hluk zvenčí – let
vrtul níku, ale chápu, že je to důleži−
té pro záchranu životů.“

�������

Pacienti jsou ve FN Plzeň 
vcelku spokojeni 
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Šulin, Mudrc, Drátěnka a Volej je
povedená čtveřice řemeslníků,
kteří jsou přesvědčeni, že ke
štěstí mohou dojít jen tehdy, po−
kud něco ukradnou. Když dosta−
nou za úkol vydlaždičkovat ve −
řejné záchodky a umývárnu, roz−
bíhá se smršť situačního hu −
moru. Každý z řemeslníků má to−
tiž svůj sen a chce si ho splnit
tak, že o polední pauze ukradne
pale tu dlaždiček a posléze ji pro−
dá. A protože stejný záměr mají
všichni, o komické situace ne −
bude nouze, přičemž páni řeme−
slníci nejdou pro peprnější slovo
daleko.

Ruku na srdce – kdo z nás ne−
má zkušenost s řemeslníky, kteří
bývají nespolehliví, drzí, občas
i kradou. Tahle čtveřice vás ale
místo vytočení do běla zaručeně
donutí se smát. 

Režie této zlodějské komedie
Práskni do bot se ujal Jan Hře −
bejk a její děj zasadil do českých
podmínek. Jak sám Hřebejk 
říká: „Hrdinové hry jsou pře−
svědčeni, že ke štěstí mohou
dojít jen tehdy, pokud něco
ukradnou. To se nám zdálo na−
tolik české, že jsme děj přenesli
z irského Belfastu do současné
pražské reality.“ 
Hrají: Jan Hrušínský, Vlastimil
Zavřel, Martin Sitta a Václav Liška
Režie: Jan Hřebejk

Legendární Plavci v čele s Janem Van −
čurou se opět vracejí do Měšťanské bese−
dy. A oslaví tu 55 společných let na scé−
ně! Jedna z nejstarších českých country
kapel si při této příležitosti na koncert po−
zvala jako hosta Irenu Budweiserovou. 

„Beseda, to bývala stálá scéna Plavců
a věřím, že i nadále bude,“ říká Jan Van −
čura, poslední ze čtveřice zakladatelů.
V nové sestavě dále figurují další výborní
hudeb níci, například uznávaný harmoni −
kář a zpěvák Mário Bihári, vítěz několika 

evropských kytarových soutěží
Jakub Racek nebo kontrabasista
Lukáš Pelc. Díky nim a také zpě −
vačce Ireně Budweiserové doplňují
Plavci své koncer ty třeba i rom −
skými a bluesovými písněmi nebo
spirituály.

Na staré songy, mezi které patří
Pole s bavlnou, Láska je věc kouzel−
ná, 500 mil, Teče voda, Promovaní
inženýři a další, se ale nezapomíná.
Ty prostě zaznít musí.

12. 5. 19:30
Práskni do bot 

21. 5. 19:00 v Měšťanské besedě Jan Vančura & PLAVCI 
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Dnes jsem si vybral nanejvýš
zajímavé téma, jakým je pro−
stituce. Do mé poradny chodí
i prostitutky, takže jsem pro−
nikl i do jejich světa. Vy po −
zoroval jsem zvláštní věc.
Většina z nich nosí křížek.
Když jsem se zabýval amule−
ty a talismany, opakovala se
jedna věc. Kdo se nechtěl za−
milovat a mít trvalý vztah, no−
sil křížek. Ze zkušenosti se
potvrdilo, že to funguje. Netý −
ká se to těch, kdo již vztah
mají. A zvláštní je, že když že−
na s křížkem na krku přišla,
většinou tvrdila, že jí křížek
koupil partner. Je jasné proč.
Aby se náhodou někde jinde
nezamilovala. Pro to tvrdím,
že je mnohdy obtížné rozlišit,
s jakým úmyslem a proč do−
stáváme dárky. To se netýká
jen přívěšků nebo prstýnků.
Jeden klient měl velké zdravotní
potíže a přišel je se mnou řešit.
Zjistil jsem, že zdravotní potíže
má od té doby, co si pořídil ně−
jakou věc do bytu. Přiznal se mi,
že dostal obraz od kamaráda,

malíře. Věštbou mi vyšlo, že
malíř má duševní poruchu a je−
ho negativní energie je v onom
obraze. Řekl jsem mu, že pokud
nechce mít problémy, ať se
obrazu zbaví. Netvr dím,
že musím mít vždy
pravdu, ale je do−
bré si tak závažné
tvrzení ještě ně−
kde ověřit. On
to neudělal a do
roka zemřel.
Proto je důle−
žité vážit, od
koho a za ja−
kým účelem do−
stáváme dárky.
Čí n ské přísloví pra−
ví: „Kdo s dárky při−
chází, jistě má nějaké přání“.
Podle statistiky se předpoklá−
dá, že prostitucí se živí v Čes ku
13 až 15 tisíc žen. Podle mé
věštby je jich dvojnásobek.
Lidé je většinou odsuzují, ale
neuvědomují si, že prostituce
je například i to, když někdo
svolí k sexu za naturální mzdu,
jako jsou například prémie
v zaměstnání, vyšší pracovní
pozici, zejména (podle vy   jád −
ření klientů) ve státních institu−
cích. Asi to není neobvyklé, jak
dokládají klientky. To vše má
stejného jmenovatele: rychlé
a relativně jednoduše vydělané
peníze. Podle mé věštby se
takto chová cca 35% žen
a 10% mužů. 

Protože jsem věštil mnoha ta−
kovým ženám, přišel jsem na
jeden další společný jmeno−
vatel a tím je porucha osob−
nosti. Ale to je důsledek. Pří −
činou je chyba v rodinném
systému. Většina těchto žen 
říká, že sex za peníze bere ja−

ko strategii přežití. Když
jsem jim namítal, že

existují i jiné mož−
nosti vy dělání pe−

něz, uká  zalo se,
že se jim moc
pracovat za
běžnou mzdu
nechce. 
Proto má kaž−
dé dítě dva ro −

di če, kdyby je−
den selhal, má

druhého. Když
sel žou oba, ze jmé −

na matka, problém je
na světě. A to je moje zkuše−

nost s prostitutkami. Jsem pře−
svědčen, že klienti prostitutek
neřeší to, že sexem s prostitut−
kou sdílejí její problémy, nehle−
dě na infekce, které přenášejí
do svého rodinného systému.
V oblasti prostituce nehraje
roli vzdělání. Byl jsem v kontak−
tu s jednou psycholožkou, která
se živila jako společ ni ce.
Tvrdila, že čeká na
vho d  ného bo  ha −
té ho klienta, se
kterým si vysnila,
že vytvoří rodinu.
Věštil jsem jí, že „vrá−
na k vráně sedá“ a tudíž se jí to
nepovede. A také ne povedlo.
Ten „pan vysněný“, poslední její

klient, byl bohatý cizinec. Klient −
ce bylo 36 let, jemu 50 let. Va −
roval jsem ji, že to nedopadne
dobře. Celý příběh je na film,
tak jen stručně. Opravdu se
vdala za onoho vysně ného ci−
zince. Asi bral viagru, protože
se povedlo jedno dítě, rok 
pauza, druhé dítě. Když mlad−
šímu dítěti byly tři roky, rozvedl
se a manželku poslal zpět do
Česka a děti jí soudně nechal
odebrat.
Věřím, že je těžké, když dítě
nemá podporu rodičů, mno  h dy
ani dobré vzdělání a má
vstoupit do života. Těžká si−
tuace. Nedivím se, že únikem
z reality je duševní porucha,
která je v takovém případě
skutečnou strategií pro přeži−
tí. Proto jsem přesvědčen, že
by každé dítě mělo být pozoro−
váno ve škole pomocí testů, vy−
tvořených dobrými psy chology
a v případě zjištění chyby v ro−
dinném systému, hledat nápra−
vu. Každé dítě by si zasloužilo
mít cca v patnácti letech Ro −
dinnou konstelaci provedenou
dobrým psychologem, aby se
tím „vyčistila pří  padná nerovno−
váha v rodinném systému“ rodi−
ny, kterou si při narození nevy −
bíráme. Tím by měli všichni rov−
né podmínky pro vstup do ži −

vota, ubylo by
duševně ne−
mocných lidí

z těchto vznik lých
problémů, kte rých
podle mých zku−
šeností přibývá.

V konečném důsledku by stát
ušetřil a všichni by byli šťastní
a měli se rádi. 

Aby se vás to netýkalo, přeje 
Stanley Bradley.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda o dárcích a prostituci:

Kdo s dárky přichází, jistě 
má nějaké přání

Domácnosti a firmy v loňském ro−
ce sebraly a předaly k recyklaci
719 tun světelných zdrojů, tedy
kompaktních úsporných a lineár−
ních zářivek, výbojek a LED diod. 

Sběru se nejvíce dařilo v Králové −
hra dec kém kraji a Praze, kde se se−
sbíralo 125, respektive 116 gramů
„světelného“ elektroodpadu na jed −
noho obyvatele. Nejméně úspěš né
s 51 gramy na obyvatele byly kraje
Středo český a Jiho moravský.

„Královéhradecký kraj a Praha
mají dlouhodobě nejlepší výsledky

sběru. Lidé i firmy jsou zde více za−
měřeni na ekologii a zároveň se
v těchto krajích koncentrují firmy,
velkoobchody a obchodní řetězce,
které nasbírají největší objem
elektroodpadu. Oproti nejslabším
krajům se zde sesbírá více než
dvojnásobek objemu úsporek,“
shrnuje výsledky sběru Zuzana
Adamcová, zástupkyně kolektivní−
ho systému EKOLAMP, který zajiš−
ťuje zpětný odběr a zpracování
osvětlovacích zařízení a dalších
elektrozařízení. 

Plzeňsko mezi prvními
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NABÍZÍME pozici provo−
zního manažera pro
oblast  Plzeňsko. Náplň
práce:  Zajištění provozu
objektů, zajištění perso−
nálně provozních agend,
podpora zabezpečení
provozu řízení a kontrola
výkonu ostrahy. Nabízí −
me: Odpovídající plato−
vé ohodnocení, nást.
plat 30 000 Kč, automo−
bil, notebook, služební
telefon zajímavou a dy−
namickou práci, mož−
nost plánování svého
pracovního času, přátel−
ský kolektiv a zázemí, fi−
remní akce. profesní ži−
votopis: martina.halouz−
kova@bartonapartner.c
z. KŘI PM 190073

MUŽ 42 LET,  vzdělání
SOU, manuálně zručný,
hledá práci. Rád se učím
novým věcem, preferuji
osobní setkání. Domaž −
lic ko a okolí. Telefon:
725541088. PM 190065

JSI ZCELA obyčejná dív−
ka nebo žena zralého
věku? Potřebuješ si
rychle vydělat dostatek
peněz? Příjemným způ−
sobem v diskrétním pri−
vátku? Tak neváhej
a napiš ženě s pochope−
ním. Ozvu se i začáteč−
nici. Tel.: 607477727
KŘI PM 190069 

PŘIJMU ženy do noč −
ního klubu u něm. hra−
nic, ubytování zdarma,
věk nerozhoduje, tel.:
732504490. RR 90296

JSTE VYUČENÁ CUK−
RÁŘ/KA nebo SERVÍR−
KA??? Hledáte ZAJÍ −
MAVOU práci v NA HO−
RÁCH s ubytováním
zdar ma? V dlouholeté
zaběhlé a vyhlášené ka−
várně – cukrárně, s bo−
hatými zkušenostmi
a mnoha oceněními,
přijmeme na hlavní pra−
covní poměr servírku
a cukrářku. Požadujeme
základní znalost něm −
činy u servírky a praxi
v oboru u cukrářky. 
Více informací na tel.:
725835555. RR 90334

PŘIJMU brigádníky –
studenty, důchodce, že−
ny na MD – do zahrad−
nictví. Sadba a sběr plo−
dů. Sezóna jaro až pod−
zim. Tel.: 604978604.
RR 90335

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5 m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buň −
ky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami,
zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
190026

PRODÁM silniční be to −
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a  přede−
pnuté stropní  panely 6 x
1 m,  dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň  a oko−
lí. Možnost  naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027

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 ocelovou ná−
drž z vagonu 20 m3,
vhodná na jímku nebo na
vodu. 604867469 Tel.:
604867469   PM 190029

HRÁŠKOVĚ zelenou ple −
chovou vanu 170cm dl.
a stavební míchačku 
zn. AL−KO Garten Hobby
na 1 kolečko malty, info
na tel.: 605758988. RR
90321

POTŘEBY na paličková−
ní, váleček, 42 paliček,
háček, špendlíky, tel.:
607866783. RR 90287

CIRKULÁRKU dom. výro−
by, silný motor, 200L sud
od nafty + ruč. pumpa,
stůl 200 x 65 x 80 cm –
venkovní. Tel.:
605325131. RR 90295

DÁMSKÉ boty zn. Walk −
maxx sandály + kotníč−
kové, velikost 40.  Zn.:
Levně. Tel.: 739920325.
RR 90322

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

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

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované od−
ěvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání za
obranu vlasti a za služ−
bu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vo−
jáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z po−
zůstalosti po pilo tech
apod. Tel.: 721730982.
PM 190003 

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,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré hous−
le, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
190025

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

KOUPÍM různé před−
měty ze starého kolo−
niálu, restaurace, ob−
chodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd. o Sta −
 rém Plzenci – vše sta−
ré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322 PM
190014 

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, rá−
dia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pio−
nýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím 
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
190010

NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyzname ná −
ní, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 190012

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 
věci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 190009

Z VAŠÍ POZŮSTA −
LOS TI koupím vše
staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré sta−
ré hračky, figurální
porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obra−
zy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohle−
dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný náby−
tek, chromový lustr,
formy na pečení, ka−
menné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze
staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Mo −
torky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, kte−
ré již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM
190011

KOUPÍM uniformy čet−
nictva, policie – Ra −
kousko – Uhersko, SNB,
RG, cedule četnické po−
licejní stanice aj. Foto,
bodák, odznak NB. Tel.:
728347491. PM 190005

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pum −
 pičku, staré lampy,
zvonky, starého i ne−
pojízdného Pio nýra,
moped S11, S22, 
JAWETA i na náhrad−
ní díly,  Škoda 120
a Škoda 130, Škoda
1000 MB, Škoda
Octavia,  náhradní
díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na
ČZ 250 typ 513 mo−
tocros, Jawa  panel−
ku nebo kývačku,
pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM
190004 

KOUPÍM svářečku typ
KS nebo TRIODIN možno
i se závadou na opravu.
Německý traktor jedno−
válec nebo dvouválec
i nepojízdný. SUZUKI
SAMU RAI s SPZ i v hor−
ším stavu. Tel.:
721803621. RR 90275



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

KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. znám−
ky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit.
rádio Talis man, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
diny, hodinky náramko −
vé a kapesní: Omega,
Heuer, Glass hütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelá nové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykou pím
i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na −
 bízím solidní jednání.
Mám zájem také o staré
veterány, cokoliv co se
hýbalo i značně poško−
zené, koupím i díly.  Tel:
608979838. Email: 
ant ikvs@seznam.cz.
PM 190020

VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění ex−
pozice 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 ob−
lečení, převlečníky,
pláš těnky, celty, stany,
nebo dílce, čepice, kal−
hoty, saka, boty, holínky
a pod. Dále výstroj –
helmy, dalekohledy, op−
tiky, vysílačky, vyzna−
menání, odznaky, opa−
sky, přezky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vo−
jenskou tématiku a vy −
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM starý gramofon
značky Konrady – dobře
zaplatím. Tel. 602441949
Klatovy. RR 90305

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré
helmy – vojenské, ha−
sičské, policejní, čet −
nické, motocyklové, vy−
cházkové, nebo jen čer−
né plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, ko−
kardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel:
731454110.

PENÍZE za vaši rekreač−
ní nemovitost ihned! Vy −
kou píme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň – sever. Pod −
mínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektři−
na. Peníze vyplácíme do
tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190036

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
vitosti k prodeji, pře−
dání. Vyklizení, likvida−
ce odpadu, vymalo −
vání, úklid okolních
prostor – zahrady, 
papo9@seznam.cz,
tel.: 603512322  PM
190017 

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

KOUPÍM pozemek, mani−
pulační plochu, stavební
pozemek, sklady. V oko lí
Sušice a do 15 km.
Prosím nabídněte. Tel.:
608775005. RR 90302

KOUPÍM garáž v Klato −
vech na Domažlickém
předměstí, popř. vymě−
ním garáž v Borské ulici
(pod Křesťanským vrš−
kem) za garáž na Do −
mažlickém předměstí.
SMS na tel.: 723255353.
RR 90327

Koupím les s pozem−
kem. Stáří ani výměra
nerozhoduje. Horší stav
nevadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038

PRODÁM stavební par−
celu na JZ straně na
Týnci u Klatov s krásným
výhledem na Šumavu.
Plocha 1238 m2 sítě 
na pozemku (el., voda,
kanalizace). Tel.:
603337355. RR 90331

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v panelových domech
v Plzni. Máme připrave−
ny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vy −
řešíme. INSTINKT REA−
LITY 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 příze−
mí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190044

KONKRÉTNÍ  kupec hle−
dá byt 1+kk o výměře
20 – 30 m2 kdekoliv
v Plzni. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena
do 1 mil. Peníze k dispo−
zici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190045

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnan−
ce hledáme čisté byty
k dlou hodobému pronáj−
mu. 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
schopnosti a právní 
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190038

UBYTOVÁNÍ na Šumavě
v patře rodinného domu.
Dva pokoje s balkónem
pro 2 a 4 osoby. Spo −
lečná koupelna a WC, 
kuchyňka. Cena 160 Kč/
os./noc. Sušicko. Tel.:
376526153. RR 90293

PRONAJMU řadovou ga−
ráž Pod Větrovnou v Kla −
tovech, info na tel.:
605758988. RR 90320

PRONAJMU zavedenou
a plně vybavenou kavár−
nu v Klatovech. Tel.:
602614480. RR 90319

PRONAJMU byt 3+KK,
75 m2 v Klatovech, ve
dvorním traktu nad 
restaurací. Info tel.:
777051422 – večer. RR
90300

MUŽ čtyřicátník hledá
touto cestou přítelkyni
a kamarádku. Plzeňský
kraj. Tel:604867469 PM
190072

SVOBODNÝ 60 let, 
75/170, nekuřák z Plzně
hledá kamarádku přiměře−
ného věku, nekuřačku
z Plzeňska, která má ráda
výlety do přírody a za 
kulturou, hudbou. Uvítám
vnoučátka. Těším se na
společné jaro. Volat po 19
hod. na tel.: 776107499.
PM 190063.

44 PLZEŇÁK, prý po−
hledný, pohodář, dítě ve
střídavé péči, vlastní zá−
zemí, hledá pohlednou,
štíhlou ženu pro vážné
seznámení a vztah.
Za SMS děkuji. Tel.:
607814372. PM 190062

55/175 NEKUŘÁK hledá
ženu nekuřačku pro váž−
né seznámení. Moc rád
bych poznal hodnou že−
nu, které schází pohlaze−
ní, políbení, pěkné slovo
a má ráda milování. Tel.:
723870534. PM 190064

ŠTÍHLÝ Plzeňák 52/178
cm hledá ženu s vyřeše−
nou minulostí, která je
nyní bez partnera a má
zájem se seznámit. Tel.:
737903420. PM 190066

60 LETÝ abstinent a ne−
kuřák, ze severozápadní−
ho Domažlicka, se záj−
mem o pěší turistiku
a cestování vlakem po
česku, hledá nezadanou
ženu ve věku 37−58 let
pro vážné seznámení.
Spo leč ný rodinný život.
Mož no odkudkoliv, upřed −
nostním však ženu bydlící
v Plzni, kam jsem ocho−
ten se po seznámení pře−
stěhovat. Jen vážné na−
bídky. SMS celý den, vo−
lat po 20 hodině na tel.:
705404111 PM 190076

MOC BYCH SI PŘÁL naj−
ít skromnou, křehkou ví−
lu, štíhlejší postavy, do
50 let z Plzně a okolí, kte−
rou bych chránil před
vším zlým do konce živo−
ta.  Pokud také zažila vel−
ké zklamání, třeba by
chtěla partnera, pro kte−
rého bude vždy na prv−
ním místě, který ji nikdy
nezklame, nebude lhát
ani podvádět. Jsem už
skoro 10 let rozvedený,
nekouřím, ani nepiju, ne−
chodím do hospod, ale
ani do společnosti. Nej −
raději bych trávil většinu
času jen se svojí vyvole−
nou, chodil s ní za ruku
na procházky, jezdil na
výlety, cestoval po světě
nebo se k ní jen přitulil
doma u televize. Prosím
SMS na tel.: 608430998
PM 190070

TOLERANTNÍ VODNÁŘ
hledá ženu ve věku 56−
63 let do 168 cm, spíše
štíhlejší, k vážnému se−
známení, pro kterou není
charakter a čestné jedná−
ní cizí. Totéž nabízím i já.
Nevím, zda toho v dnešní
době nežádám příliš
mnoho. Rád cestuji, ale
samotného mne to tolik
nebaví. Také chalupařím
a rád jsem v přírodě. Tel.:
606414620. PM 190071

52/180 hledá pohodo−
vou ženu, která přijme
pozvání do botanické za−
hrady. Tel.: 605142760.
PM 190074

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 zdraví,
slušnost, diskrétnost, se−
rióznost, trvalý, diskr.
vztah, bez narušení sou−
kromí. Sport. udržovaný
48/180/84 sport. po −
stavy. KT, DO. Tel.:
721460064 nebo petr−
mare@gmail.com. RR
90207

MLADÝ muž 32 let hledá
touto cestou mladou
slečnu do 37 let. Tel.:
720319436,703361413.
RR 90281

44

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Plzeňský rozhled  5/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



ON z Bavorska, hledá ji
z Čech – Ag. Arendas,
tel.: 774066171.

51/170 hledám kama−
rádku z Klatovska, na
procházky přírodou, po−
sezení u kávy i více.
Minulost vyřešena. Zn.:
Jaro, léto ve dvou. Tel.:
776342527. RR 90289

ROZVEDENÝ Němec 61
let, štíhlé postavy, rodin−
ný typ, nekuřák, sportov−
ně založený se zájmem
o přírodu, zvířata, hledá
ženu 55+ s podobnými
zájmy, částečná znalost
němčiny vítána. Prosím
foto. Písemné odpovědi
prosím do redakce. RR
90303

41LETÝ, vyšší sportovní
postavy, hledá ženu do
50 let na trvalý vztah a ro−
dinný život. Pokud víš, co
život obnáší, tak se budu
těšit na Tvou odpověď.
Tel.: 606930164. RR
90301

HLEDÁM ženu do 66 let,
173 cm, pološtíhlou! Pro
soužití na malé vsi. 10
km od Sušice pro pěší
výlety i autem. Podpora,
upřímnost, spolehlivost.
Tel.: jen SMS! na
601351205. RR 90316

HLEDÁM nezadanou že−
nu pro společný manžel−
ský život. Podmínkou:
100% zdrav. stav, bez
důch. a soc. dávek (s vý−
jimkou dávek na děti).
Odepíši dopisem, uveďte
adresu. Ondra Zdeněk, Za
Pivovarem 76, 34526
Bělá nad Radbuzou. RR
90323

AHOJ, najdu Tě? Sluš −
nou hodnou ženu, která
touží po hezkém společ−
ném životě s 51letým
mužem a nechce být také
dále sama. Mít pro koho
žít, těšit se jeden na dru−
hého. Nehledám nic jiné−
ho, jen lidské štěstí se že−
nou do pohody i nepoho−
dy. Jen vážně. Tel.: +420
720539647. RR 90324

JÁ 56/170 mladšího
vzhledu hledám štíhlou
ženu pro vážné sezná −
mení. Tel.: 721050036.
RR 90325

MUŽ 44 l. 180 štíhlé po−
stavy hledá štíhlou dívku
pro vážné seznámení do
40 let. Tel.: 606343610.
RR 90328

60LETÝ abstinent a ne−
kuřák ze severozápadní−
ho Domažlicka se záj−
mem o pěší turistiku
a cestování vlakem po
Česku hledá nezadanou
ženu ve věku 37 až 58 let
pro vážné seznámení,
společný rodinný život.
Možno odkudkoliv,
upřednostním však ženu
bydlící v Plzni, kam jsem
ochoten se po seznámení
přestěhovat. Jen vážné
nabídky. Odpovědi pro−
sím do redakce. RR
90329

HLEDÁM sympatickou
ženu okolo 40 let, neku−
řačku, štíhlé postavy
k vážnému seznámení, se
zájmy o turistiku, kolo
a cestování. Tel.:
607289646. RR 90330

MUŽ 47 l. štíh. post.
z KT, nekuřák, hledá po−
hodovou nekuřačku štíhl.
post. př. věku z KT a oko−
lí. SMS na tel.
703500341. RR 90336

POHODOVÝ SŠ 45 let,
se smyslem pro hu−
mor, sportovní posta−
vy, rád pozná štíhlou
nezadanou ženu
z Kla tov k občasným
schůzkám. Pokud Ti
schází popovídání,
obejmutí, pohlazení,
… , napiš SMS na
728219590. Nezá vaz −
ně si povíme víc.
Uvítám kamarádsko –
milenecký vztah, spo−
lečné výlety, večere,
grilování, bazén....

HLEDÁM přítele k váž−
nému seznámení, který
ví, co chce a chtěl by
s námi žít společný život.
Může být i z vesnice. Zn.:
Do 50 let, vážně. Pí −
semné odpovědi zasílejte
na adresu redakce pod č.
inz. PM 190075

MAMINA, 42 let, hledá
muže pro rodinný život,
pracovitého a spolehlivé−
ho muže věku 40 až 45
let pro život. Hledám lá−
sku a porozumění. Tel.:
731949067. RR 90317

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

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

PRODÁM Citroen C3, 
r.v. 2003, obsah 1.1 ben−
zin, klima, el okna, servo,
centrál, imobiliser, najeto
123tkm se servisní kni−
hou, tón. skla, nekuřák,
cena 59.000 Kč, Klatovy,
723439518. RR 90342

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

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, digitální
klima, cena 59.000 Kč ,
KT, tel: 723439518. RR
90338

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:
35.000 Kč, telefon:
731577303 Přeštice. RR
90339

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
90340

PRODÁM Peugeot 308
sw, r.v. 2008, obsah 1. 6
hdi, 80 kw, tmavě šedá
metalíza, klimatronik, alu
kola, panorama střecha,
servisní kniha, dobrý
stav, tažné zařízení, cena
99000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR
90341

KOUPÍM traktor Zetor
řady 50−7745 – prostě
červený, může být i v
hor ším stavu s propadlou
stk , nejsem překupník,
sháním ho pro sebe, při−
jedu, zaplatím a převod
zařídím, prosím volejte
723439518. RR 90343

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopání
bazénů, uložení bazénů,
odvodňovací drenáže
okolo domů, případně
zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku
zeminy i větší množství
cca 3000 tun. Cena při
menším množství 100
Kč/t při větším množ ství 
sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Telefon: 603383211,
604867469. PM
190034

Vyklízení−Výkup rych−
le a levně. Provádíme
vyklízení bytů, nemo−
vitostí, půdních pro−
stor, sklepů, garáží,
pozůstalostí aj. Kdy −
koliv – soboty, neděle,
svátky. Možnost vyklí−
zení zdarma. Vyku −
pujeme starý náby−
tek, knihy, hračky, vě−
ci z pozůstalosti, sbě−
ratelské předměty aj.
Tel.: 728652306 KŘI
PM 190067 

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
190041

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190039

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., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190040

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc!
Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
190042

KLÁŠTERKA
– revize komínů 

a kotlů.
Tel.: 604871028.

RR 90005

OCEŇOVÁNÍ nemovitos−
tí – znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

PŘEVÍJENÍ elektromo−
torů třífáz. i světelných.
Krátké dodací lhůty.
Letovy – Horažďovicko.
Tel.: 376396324. RR
90277

ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90326

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
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Uzávěrka řádkové inzerce je 24. května 2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
PROVÁDÍM veškeré
zednické práce – jádro−
vé a štukové omítky, le−
pidlo, perlinka, rekon−
strukce bytového jádra,
malířské práce, bourací
práce, obklady, dlažby
a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Kla −
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 90290

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 

ÚDRŽBA zahrad, stříhá−
ní živých plotů, sekání
trávy. Tel.: 702858393.
RR 90225

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková,

tel. 721 943 234
RR 80609

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

MILÁ přítulná blond,
s pevnými přírodními
čtyřkami tě provede do
tajů rozkoše, 42 let, na
originál vlastní fotečce.
SMS ne, volat ve dne na
tel.:604561766 KŘI PM
190068 

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

SYMPATICKÁ baculka
ve zralém věku nabízí
erotickou relaxaci, pří−
jemné odreagování, mi−
lování, orálek bez a další
erot. služby ve svém by−
tečku v Plzni. Diskrétně!
Tel.: 607412325 KŘI PM
190063

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 

COTON DE TULEAR.
Pro dám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje stři −
 hovou 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
dohodou. Kontakt – e−
mail: hajami@volny.cz
602823882, 378774498.
RR 90128

Další 
číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 
3. 6. 2019
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