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Setkání vítězů 28. ročníku celostátní
výtvarné a literární soutěže Evropa ve
škole se uskutečnilo pod záštitou ná−
městkyně hejtmana Plzeň  ského kraje
pro oblast školství a cestovního ru−
chu Ivany Bar tošové a  primátora
města plzně Martina Baxy ve dnech
5. – 6. června 2019.

Do Plzně se sjeli vítězové výtvarné
i literární části soutěže se svými pe−
dagogy nebo rodiči ze všech koutů
Čech i Moravy. Nejprve navštívili ver−
nisáž výstavy v  Galerii Paletka, kde
atmosféru krásných výtvarných pra−
cí umocnilo vynikající kytarové duo
ze ZUŠ T. Brzkové v Plzni.

Slavnostní odpoledne pokračovalo
na Malé scéně DJKT, kde 58 oceně−
ných dětí a mladých lidí (soutěží se
od 4 do 21 let) převzalo diplomy
a ceny z  rukou významných hostů
a členů poroty. Všechny zúčastněné

pozdravili i hosté z Evropské akade−
mie v Arndstadtu, kde bude výstava
z Plzně pokračovat. 

Odměnou všem vítězům bylo také
večerní představení DJKT s názvem
U nás to baletí a ve foyer divadla si
všichni prohlédli další část výstavy.
Druhý den strávili účastníci setkání
v  expozicích Techmania Science
Center v Plzni a navštívili planetárium.

Kromě výstavy v  Galerii Paletka
můžeme vidět obrazy ze soutěže
i v Klubu Paletka a je připravena i vý−
stava na radnici na Slovanech.

Vyhodnocení celostátní soutěže
Evropa ve škole hostila Plzeň

„Vzdělání chceme poskytovat všem, kteří o to stojí“,
� Ucelená koncepce rozvoje vzdě−
lávání zahrnuje i zvýšení zájmu
o technické obory a spolupráce se
zaměstnavateli...

Tyto aktivity  odpovídají dlouhodo−
bým záměrům rozvoje regionálního
školství. Svého technického vybave−
ní školy vy užívají pro zájmové krouž−
ky žáků základních škol. Ti se s pro−
středím školy taktéž seznamují při
dnech otevřených dveří, které často
bývají spojeny s prezentací firem
spolupracujících se školou a kde žáci
konají svoji praxi. Tak je tomu např.
ve VOŠ a SPŠE Plzeň, kde se pravi−
delně koná akce „Otevíráme dveře
vzděláním“. Tady se prezentovalo na
50 firem, v nichž absolventi školy
mohou najít své pracovní uplatnění.
Do této oblasti  patří i zvýšení zájmu
žáků o vzdělávání v oborech zakon−
čených výučním listem. Jeho cílem
je podpora zájmu o strojírenství,
elektrotechniku, sta veb nictví a země−

dělství tím, že žákům těchto oborů
poskytujeme příspěvek na ubytování
v domově mládeže ve výši 500 Kč
měsíčně. Jejich motivaci  při výběru
technicky zaměřených učeb  ních
oborů umoc ňujeme také předá váním
854 kufříků se sadou nářadí žákům
1. ročníků uvedených   oborů.
� Zatím jsme mluvili o materiální
úrovni škol, jak je to s kvalitou
učitelů?

Daří se nám zajišťovat celoživotní
vzdělávání nejen u pedagogů.  Střední
školy již po několik let fungují nejen ja−
ko vzdělávací instituce počátečního
vzdělávání, ale taktéž jako centra celo−
životního učení. Školy nabízejí zájem−
cům různé vzdělávací kurzy, při jejichž
přípravě a realizaci spo lu pracují s vý−
robními firmami, institucemi a so −
ciálními partnery. Jsou významným
fakto rem ovlivňujícím kvalitu lidských
zdrojů. Školy tak napomáhají v sou−
časné době rychlého roz vo je techno−

logií řešit nároky na osobní odborný
rozvoj zaměstnanců firem a podniků.
V souvislosti s pořádáním rekvalifi−
kačních kurzů se školy stávají členy
profesních sdružení a cechů.
� Jak je to s financováním v oblasti
školství z rozpočtu kraje?

Za posledních 10 let kraj navýšil
částku do oblasti školství a tělovýcho−
vy zhruba o 160 mil. na 520 mil. korun.

Navíc došlo k finančnímu posílení
všech dotačních titulů. Dále byly
podpořeny projekty RIS 3 strategie
(ino vace ve vzdělávání) pro Západo −
českou univerzitu (7,8 mil. Kč) a Lé −
kařskou fakultu Univerzity Karlovy
(750 000 Kč). Techmania Science
Center kraj každoročně podporuje
částkou ve výši 10 mil. Kč.

Důležitým bodem je také zlepšová−
ní vybavení škol, navýšení materiál−
ních a provozních nákladů.  K  tomu
přispěla i skutečnost, že Plzeňský kraj
získal budovy, kde sídlí školy a škol−
ská zařízení zřizovaná krajem ve měs−
tě Plzni. Celkem pět budov bylo od−
koupeno a stejný počet převeden
z majetku města Plzně na Plzeňský
kraj. Je to důležité pro to, že můžeme
jako vlastník  investovat  těchto budov
a zlepšit tak jejich technický stav. 

Mgr. Ivana Bartošová

říká náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová
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Zakleté pírko je nová po−
hádka režiséra Zdeňka
Trošky. Rodák z jihoče−
ských Hoštic hlásí, že je
dotočeno. 

Napůl vznikala ve střed−
ních, západních a jižních
Čechách. Počasí štábu
přálo a tak se téměř nic ne−
muselo měnit. Diváci se na
ni mohou těšit v předpre −
miérách mezi Vánoč ními
svátky, oficiálně do kin
vstoupí po Novém roce. 

V hlavní roli Aninky di −
váci uvidí teprve 18letou
Anastasii Chocholatou,
kterou znají ze seriálů Modrý kód,
Vyprávěj, Ohnivý kuře nebo filmu
Jiřího Mádla Pojedeme k moři. 

„Potřeboval jsem ušlápnutou dí−
venku, její dvě filmové sestry jsou
pěkné metrnice a mají ji za služku.
Stázka vypadá jako takové nevinné
kuřátko pípátko a každý jí uvěří, že je
hodná,“ prozradil Zdeněk Troška,
který scénář psal se svým kolegou,
Jihočechem Markem Kališem. 

V pohádce Aninka najde kouzelné
pírko, s jehož pomocí přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby,
kterého hraje student DAMU a herec
Petr Urban… „Když sestry odhalí,
že se Aninka přátelí s krásným 
mladíkem, pírko jí ukradnou, zničí
a Vítek kvůli tomu zmizí. Aninka se
proto vydává do světa svého milého
hledat…,“ a víc neprozradím, přijďte
do kina,“ láká Troška.

V jižních Čechách se
Zakleté pírko natáčelo
na statku v obci nedale−
ko Křemže, v Male ni −
cích u Strakonic, v Čej −
kovicích i pod hradem
Hel fen burg. V hlavních
rolích se objeví i herec
a komik Lukáš Pavlá −
sek, který hraje vodní−
ka, Dana Syslová jako

čarodějnice, Sára Sandeva coby zlá
kněžna nebo Lucie Polišenská či
Martin Stráský. 

Teď režiséra i část štábu bude 
čekat malá pauza a pak až do konce
roku postprodukce. To znamená
střih, barvení, ozvučení, hudba,
postsynchrony a pak se mohou mi−
lovníci hezkých českých pohádek
přijít podívat do kina. (pru)

Foto: Fenix Film – Zakleté pírko

Zdeněk Troška a herecký tým

Lukáš Pavlásek v roli vodníka a Anastasie Chocholatá jako Aninka

Nová pohádka dotočena, hlásí Zdeněk Troška
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Projekt s názvem „Studuj srdcem“
zahájily střední zdravotnické školy
v  Plzni, Klatovech a Domažlicích.
Jeho cílem je zvýšit zájem o studi−
um na středních zdravotnických
školách a zlepšit stav zdravotnické−
ho personálu ve zdravotnických za−
řízeních PK. Smyslem je představit
zdravotnické obory žákům základ−
ních škol a tím je motivovat k jejich
studiu, potažmo i dále pokračovat na
vysokých školách zdravotnického
zaměření. 

V  plzeňské Střední zdravotnické
škole byla již v  předcházejících le−
tech vybudována čtyři edukační cen−
tra, která byla zřízena z projektu ROP
NUTS II Jihozápad: Edukační cent −
rum Zdravé zuby, Edukační centrum
senioři, Nu triční edukační centrum
a  Edukační centrum první pomoci.
V  současné době se z  prostředků
školy buduje společenská místnost,
která má sloužit pro neformální
setká vání s dětmi a žáky ZŠ. Využití

má též pro žáky a studenty školy, pro
sociální par tnery a pro seniory.
Škola nabízí žákovským kolektivům
základních škol návštěvu těchto cen−
ter s  praktickými ukázkami činnosti
zdravotnických pracovníků a bese−
dami na odborná témata.  

Aktivity k zvýšení zájmu o práci ve
zdravotnictví vyvíjí také Střední zdra−
votnická škola v  Domažlicích. Zde
probíhá program v odborných učeb−
nách pod vedením učitelek za asis−
tence žáků z 3. a 4. ročníku oboru
zdravotnický asistent. Cílem je podat
základní informace o stavech, při
kterých dochází k ohrožení zdraví dí−
těte, a jednoduchou radu, jak těmto
stavům předcházet. Program má ná−
zev „První pomoc a péče o dítě v ko−
jeneckém věku pro žáky 9. tříd ZŠ“.
Druhý velmi zajímavý program se
jmenuje „Na den sestřičkou“ a jeho
cílem je seznámit žáky s rozmanitos−
tí práce praktické sestry ve zdravot−
nickém a sociálním zařízení a eduka−

ce v tématech, jako je zdravá výživa,
prevence přenosu pohlavních cho−
rob či antikoncepce.

Střední zdravotnická škola v Kla to −
vech se zaměřila na projektový
„Týden zdraví na SZŠ Klatovy“, který
je určen pro děti z MŠ a žáky z okol−
ních ZŠ. Témata budou oblasti první
pomoci, dále přednášky a besedy na
témata kouření, drogy, výživa a poru−
chy příjmu potravy. Ve škole se při−
pravuje taktéž Zdravotnický kroužek
pro žáky základních škol v Klatovech
a okolí. Cílem kroužku bude naučit žá−
ky základům poskytování první po−
moci, zásadám zdravé výživy či je se−
známit se základy práce sestřičky. 

Zájem o pracovníky ve zdravotnict−
ví je veliký – většina zdravotnických
zařízení v Plzeňském kraji trpí nedo−
statkem zdravotnického personálu.
Zdravotnické školy nabízejí všem zá−
kladním školám účast v  těchto pro−
jektech, které jistě podpoří zájem
o zdravotnická povolání.

Školy  podporují zájem o povolání „srdce“

Významnou pomocí v  investicích do
modernizace vybavení a zařízení škol
Plzeňského kraje jsou investiční pro−
jekty realizované v rámci Integro va −
ného operačního programu (IROP).
33 krajských středních škol dokázalo
uspět se svými žádostmi a celková
hodnota schválených projektů dosáhla
více jak 300 mil. Kč, Plzeňský kraj se
na nákladech projektů podílí deseti −
procentní spoluúčastí. Získané finanční
prostředky byly školami využity k mo−

dernizaci prostor a vybavení, čímž do−
šlo ke zkvalitnění výuky, kterou nabízejí
svým žákům. Pozitivem realizovaných
projektů je i fakt, že pomáhají zlepšit
konektivitu a také bezbariérovost škol.
Kvalitní vzdělávací nabídka s moder−
ním ICT vybavením napříč předměty je
tedy dostupná i žákům s  fyzickým
hendikepem.

Zajištění bezbariérového vzdělávání
a zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů, takový byl cíl projektu

Gymnázia Luďka Pika v Plzni realizo−
vaného v rámci IROP. Ve škole došlo
k výstavbě výtahové šachty s  výta−
hem, která bude sloužit jako hlavní
komunikační cesta do celého objektu
včetně vybudování bezbariérových
toalet. Ze dvou oddělených budov se
tak stala jedna. Dále byla prove −
dena rekonstrukce laboratoře a učeb−
ny chemie vč. váhovny a skladu che−
mikálií. Celkové náklady projektu tak
dosáhly téměř 30 mil. Kč. 

Moderní učebny pro výuku pří −
rodních věd, jazyků, digitálních tech−
nologií či elektrotechniky a robotiky

otevřelo v půdní vestavbě klatovské
Gymnázium J.  Vrchlického. Jedno
z nej větších gymnázií v  Plzeňském
kraji přibližně s 660 žáky získalo na
projekt za 16,5 milionu korun také
evrop skou dotaci. Třída pro digitální
technologie je vybavena především

výkonnými počítači, na nichž mohou
žáci například editovat fotografie 
a videa, speciální vybavení má také
učebna elektrotechniky a robotiky,
kde mohou žáci sestavovat vlastní 
roboty. K dispozici mají i 3D tiskárnu.

Jako další příklad lze uvést projekt
„Rekonstrukce učeben včetně za −
jištění bezbariérového přístupu“
Obchodní akademie, Plzeň, nám.
T. G. Masa ryka 13 v celkové hodnotě
necelých 6,5 mil. Kč s vybudováním
výtahu na dvoře školy. V jeho  rám−
ci byla re konst ruována i historická
učebna základů přírodních věd
a chemie, která prošla první zásadní
úpravou od 30. let 20. století a byla
uvedena do původ ního historického
stavu dle dobových fotografií, při−
čemž byly zároveň použity i moderní
technologie.

Střední průmyslové škole dopravní
v Plzni se podařilo získat dotaci 5,3
milionu Kč na projekt s názvem Mo −
der nizace učeben odborných před −
mětů v  areálu SPŠD Plzeň−Křimice,
v němž se zaměřili na ekologické tren−
dy. Modernizovali učebnu elektromo −
bility a učebnu základního měření, do
kterých nakoupili technická zařízení.
Kon krétně se jedná o elektroautomobil
Kia Soul, diagnostické přístroje, zveda−
cí zařízení, měřidla, soustruh, 3D tis−
kárnu a ICT techniku. Vylepšili rovněž
venkovní prostředí školy odpočinkový−
mi altány pro žáky.

Učebna SPŠD Plzeň−Křimice

Učebna Gymnázia LP

Vybavení středních škol se zlepšuje
Před třemi roky se vrátila němčina
na největší strojařskou střední školu
v kraji. Nepovinnou výuku tehdy za−
čalo navštěvovat více než 70 žáků
Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy profesora Švejcara
v Plzni. V letošním školním roce už
bylo přihlášeno 130 žáků z 5 tech−
nických oborů této školy. 

Střední průmyslová škola stroj−
nická vzdělává ve strojírenských
oborech žáky, kteří následně míří
na technické obory vysokých škol
nebo do strojírenských firem.
Obnovení němčiny právě na této
střední škole je velice přínosné
a vítané u žáků i samotných firem.
„Žáci se u nás učí povinně pouze
jeden cizí jazyk a drtivá většina
z nich si vybírá angličtinu. Byl jsem
až překvapen, že zájem o nabízené
kurzy němčiny je tak veliký,“ říká
ředitel školy Rostislav Študent. 

Výuka probíhá formou odpoled−
ního kroužku a zaměřuje se na gra−
matiku a odbornou slovní zásobu.
Inovativním prvkem ve výuce je za−
pojení česko−německé jazykové
animace, nevšední metody k přiblí−
žení cizího jazyka. Zajímavou sou−
částí kroužku jsou rovněž návštěvy
rodilých mluvčích nebo exkurze do
německých firem v regionu. 

V Plzeňském kraji sídlí desítky
německých investorů, které za −
měst návají tisíce pracovníků v růz−
ných oborech. Znalost německého
jazyka je pro uchazeče na trhu prá−
ce prokazatelnou výhodou, a to ne −
jen v případě, že se ucházejí o pra−
covní místo u německé společnosti.

Kurzy němčiny jsou realizovány
díky finanční podpoře německých
investorů v  regionu, které v  tomto
projektu sdružuje Česko−německá
obchodní a průmyslová komora ve
spolupráci s Koordinačním cent −
rem česko−německých výměn
mládeže Tandem. Společně chtějí
zvýšit znalost němčiny v kraji a tím
zlepšit uplatnění mladých absol−
ventů na trhu práce. Realizaci dále
finančně podporuje Plzeňský kraj
z  prostředků Nadačního fondu
„Podpora technického vzdělávání
v Plzeňském kraji“.

Koordinační centra česko−ně−
meckých výměn mládeže Tandem
v Plzni a Regensburgu jsou v Čes −
ké republice a Spolkové republice
Německo celostátními odbornými
pracovišti pro výměnu dětí a mlá−
deže mezi oběma zeměmi. Koor −
dinační centra podporují sbližování
a rozvoj všestranných styků a přá−
telských vztahů mezi mladými lid−
mi z Česka a Německa. Více infor−
mací na www.tandem−org.cz.

Němčina 
posiluje
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V Plzeňském kraji běží letos již de−
sátým rokem projekt, jehož cílem je
podporovat a  rozvíjet odborný
růst mimořádně nadaných žáků
z Pl zeňského kraje a jejich
pedagogů v oblastech pří−
rodovědných, spole čen −
sko vědních, jazykových,
uměleckých a řemesl−
ných. Projekt Střediska slu−
žeb školám s názvem Pod −
pora talentovaných žáků
v Plzeňském kraji byl v le−
tech 2010 a 2011 spolufi−
nancován evropským soci−
álním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Od roku 2012 podporuje
projekt ze svého rozpočtu
Plzeňský kraj.

Cílovou skupinou jsou
mimořádně nadaní žáci zá−
kladních, středních a zá−
kladních uměleckých škol,
tj. ti žáci, kteří se probojovali do kraj−
ských a vyšších kol předmětových
a uměleckých soutěží, a dále pak pe−
dagogičtí pracovníci, kteří připravují
žáky na soutěže. Od roku 2010 tuto
příležitost využilo 1.867 nadaných
žáků a jejich pedagogů. Záštitu nad
projektem převzala Mgr. Ivana
Bar tošová, náměstkyně hejtmana

Plzeňského kraje pro oblast školství
a cestovního ruchu.

Letos se kempy a kurzy uskuteční
opět na konci školního roku. Jako

první se rozběhnou v květnu a červ−
nu řemeslné kempy určené pro 
nadané truhláře, strojní mechaniky, 
obráběče kovů, automechaniky,
elektromechaniky a opraváře země−
dělských vozidel. Následovat budou
předposlední srpnový týden kempy
pro znalce českého jazyka a kurzy
pro hudebníky, nejúspěšnější účast −

níky soutěží určených pro žáky zá−
kladních uměleckých škol (hra na
elektronické klávesové nástroje,
akordeon, příčnou a zobcovou flétnu,

klarinet, saxofon a trub−
ku). Poslední srpnový tý−
den přivítáme v Plzni ta−
lentované matematiky, fy−
ziky, astronomy, chemiky,
biology, geografy, histori−
ky, znalce angličtiny, něm−
činy, francouzštiny a nově
ruštiny a španělštiny.

Neodmyslitelnou sou−
částí celého projektu je
testování žáků psycholo−
gy z  Pedagogicko−psy−
chologické poradny v Plz −
ni, jehož výsledky mají
šanci ovlivnit následný
vývoj účastníků skrze ro−
dinu, ale zároveň i peda−
gogy. Výstupem každého
ročníku projektu jsou

sborníky z jednotlivých kempů, které
jsou přístupné na webových strán−
kách projektu všem zájemcům
(www.podporatalentu.cz).

Jakých úspěchů dosahují naši žáci
v  celostátních a mezinárodních ko−
lech soutěží, naleznete na por tálu
Plzeňského kraje www.plzensky−kraj.cz
v sekci Výsledky soutěží. 

Kempy a kurzy pro nadané žáky slaví 10 let

Miroslava Novoveská z Masarykova gymnázia v Plzni, 
zlatá medailistka z Mezinárodní chemické olympiády 2018,
účastnice Chemického kempu

Plzeňský kraj v  rámci podpory
technického vzdělávání uspořádal
15. května 2019 Soutěž robotiky
pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje Bc. Josefa Bernarda. V  pro−
storách Techmania Science Center
v Plzni soutěžilo 34 týmů ve dvou ka−
tegoriích, přičemž žáci středních škol
soutěžili za své školy a týmy žáků ze
základních škol soutěžily pod hlavič−
kou střední školy, kam dochází na
technické kroužky. Žáci měli za úkol
v  rámci čtyřčlenného týmu sestavit
ze stavebnice robota, který bude po−
mocí senzorů schopen absolvovat
předem neznámou trať.

Závody robo−
tů probíhaly na
4 drahách na −
jednou, dvě by−
ly určeny pro
týmy ZŠ a dvě
složitější pro tý−
my SŠ. Závod
byl rozdělen na
kvalifikační ko−
lo, kterého se zúčastnily
všechny týmy a finálové
kolo, do kterého postou −
pilo 5 nejlepších týmů ze
ZŠ a 5 nejlepších týmů ze
SŠ. Každý tým měl k  dis−
pozici 8 minut, za kterých
se pokoušel zajet co nej−
rychlejší kolo.

Letos nově se žáci se svými robo−
ty účastnili i soutěže kreativity. Nej −
lépe porota ocenila design, originali−
tu a elektronické vybavení robota,
kterého přivezla Střední škola Kra −
lovice. A v kategorii základních škol
vyhrál robot, který soutěžil pod hla−
vičkou Střední školy zemědělské
a potravinářské z Klatov.

Soutěž robotiky je realizována
v rámci projektu „Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356
a ve spolupráci se Západočeskou uni−
verzitou v Plzni a Techmania Science
Center. Při slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže pře−
vzaly vítězné týmy
z  rukou hejtmana
hodnotné ceny a ani
ostatní soutěžící ne−
odešli bez odměny.

Po celou dobu konání soutěže měli
žáci možnost volné prohlídky expozic
science centra.

Záznam ze soutěže je na faceboo−
kovém profilu Technika a  řemeslo
Plzeňského kraje.
Výsledky kategorie SŠ
1. Gymnázium J. Vrchlického

Klatovy
2. Vyšší odborná škola a Střední

průmyslová škola elektro −
technická, Plzeň

3. Gymnázium Mikulášské náměstí,
Plzeň

Výsledky kategorie ZŠ
1. Střední odborné učiliště

Domažlice
2. Střední škola Horažďovice
3. Střední odborné učiliště 

elektrotechnické Plzeň
Cena Techmania Science Center

Gymnázium a SOŠ Rokycany

O soutěž robotiky je mezi žáky velký zájem

Zbrusu novou on−line soutěž v po−
rozumění anglickému odbornému
textu pro žáky středních škol při−
pravil Plzeňský kraj ve spolupráci
se Západočeskou univerzitou
v Plz ni. 27 škol z Plzeňského kraje
do ní přihlásilo celkem 1105 žáků.
Ti byli rozděleni do 5 kategorií po−
dle typu školy a věku.

Každé březnové pondělí byly
zpřístupněny anglické texty a tes−
ty, které museli žáci vyplnit ve
škole pod dohledem učitele. Po
4 týdnech bylo možné určit vítěze
školního kola, který postoupil do
finále soutěže, jež se uskutečnilo
4. dubna 2019 v prostorách Ústa −
vu jazykové přípravy Západočeské
univerzity v Plzni. 

V rámci finále soutěžící prokazo−
vali porozumění dvěma různým
textům: první text byl řešen on−line
v počítačové učebně obdobně jako
ve školních kolech soutěže, druhý
text si finalista po vylosování pře−
četl a odpovídal na otázky soutěžní
komise. Součástí finálového dne
byla také exkurze do laboratoří
Západočeské univerzity v Plzni. 

V  letošním roce byly v soutěži
použity odborné texty, které se
týka ly planety Země. Jednalo se
o texty z nejrůznějších oborů, 
které diskutovaly dané téma
z  mnoha úhlů pohledu. Soutěž
byla ale zaměřena na porozumění
odbornému anglickému textu,
niko liv na testování odborných
znalostí žáků.

Všichni umístění na stupních ví−
tězů ve finále si odnesli poukázky
na nákup elektroniky od Plzeň −
ského kraje a za 1. místa v jedno−
tlivých kategoriích dárkové pouka−
zy na jazykový kurz od Západo −
české univerzity v Plzni.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
I. a Gymnázium Blovice
I. b Gymnázium Blovice
II. a SOŠ Stříbro
II. b Obchodní akademie Plzeň
III. SPŠ strojnická a SOŠ 

prof. Švejcara Plzeň
Kompletní výsledky a podrobná

pravidla soutěže najdete na
www.kontext.zcu.cz.

Nejlepší angličtináři 
v soutěži KONTEXT

Vítězové soutěže – kategorie I
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� Mohl byste krátce představit společ−
nost AAQUILA Personalservice?

Firma AAQUILA Personalservice GmbH
je německá personální agentura se sídlem
v Regenu, což je okresní město stejno −
jmenného okresu sousedícího s  našimi
okresy Klatovy, Prachatice a částečně
s okresem Domažlice. Před sedmi měsíci
otevřela naše společnost také svoji po−
bočku v Klatovech. Naším cílem je přede−
vším pomoci zájemcům o práci v  Ně −
mecku najít a získat mnohdy jejich první
práci v Německu, tzn. jsme tedy velmi
často jakousi vstupní branou pro naše
uchazeče na německý pracovní trh.
��V čem konkrétně vaše pomoc uchaze−
čům o zaměstnání spočívá?

Díky tomu, že spolupracujeme s celou řa−
dou firem blízko hranic, jsme schopni přede−
vším najít a nabídnout většině zájemců
vhodné pracovní místo odpovídající jejich
kvalifikaci, dovednostem, zkušenostem a ja−
zykovým znalostem. Nabízíme prověřená
pracovní místa ve firmách, které jsou našimi
stálými klienty.
��Co zájemcům o práci v Německu nabízíte?

Nabízíme dlouhodobá pracovní místa (většinou po několika měsících
s možností přechodu přímo mezi kmenové zaměstnance dané firmy) blíz−
ko hranice s ČR, německou pracovní smlouvu a všechny výhody s  ní
spojené, především německé sociální, důchodové a zdravotní pojištění,
přídavky na děti, které od 01.07.2019 činí 204 € na jedno dítě (při kurzu
25,50 Kč/1 € tedy ca. 5 202,− CZK), 408 € na dvě děti (ca. 10 404,− Kč),
618 € na tři děti  (ca. 15 759,− Kč), 853 € na čtyři děti (ca. 21 750,− Kč)
atd. Pro zaměstnance může být také důležitá informace, že německá 
nemocenská placená zaměstnavatelem (tzv. Lohnfortzahlung) se vyplácí

od prvního dne pracovní neschopnosti po do−
bu 6 týdnů ve výši 100 % průměrné čisté
mzdy (poté přebírá platbu nemocenského –
tzv. Krankengeld – příslušná zdravotní pojiš−
ťovna). Zajímavá je rovněž pracovní doba,
která v průměru činí 152 hodin čistého času
měsíčně i nástupní mzda, která se zpravidla
pohybuje kolem 1 500 € – 1 600 € čistého
(v daňové třídě č. I, včetně příspěvklu na do−
pravu). V prvním roce zaměstnání také
24 dnů dovolené, přičemž s  množstvím
odpra covaných let tento nárok roste.
�� Co od zájemců o práci naopak poža −
dujete?

Především zájem o práci, férové jednání 
a určitou míru flexibility spojenou s  dojíždě−
ním do zaměstnání. 
��A co němčina?

Ještě před několika lety bych Vám řekl, že
bez slušných znalostí němčiny to nejde. Dnes
ale mnohdy stačí i jen opravdové základy.
Takže ani začátečníci se bát nemusí.

Práce v Německu blízko hranic! AAQUILA!

Zleva: Dennis Lo Conte (jednatel společnosti),
Miloslav Sláma (vedoucí pobočky), Alexander Wurzer
(jednatel společnosti)

AAQUILA Klatovy

Od února letošního roku nabízí v Klatovech své služby nová německá personální agentura AAQUILA Personalservis.
Pro zájemce o práci v Německu to znamená novou příležitost, jak získat pracovní uplatnění především v sousedním
Bavorsku blízko hranic – v dojezdové vzdálenosti ze všech příhraničních okresů v naší oblasti. Více informací nám
poskytl vedoucí pobočky personální agentury AAQUILA Personalservice v Klatovech pan Mgr. Miloslav Sláma.
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Dobry den, s makléřem rea−
litní kanceláře jsem pode−
psal rezervační smlouvu
o koupi nemovitosti (RS byla
podepsána mimo prostory
RK). V rezervační smlou vě
je uvedena rezervační zálo−
ha ve výši 250 000 kč a zá−
roveň pokuta za nedo držení
smluvních podmínek ve
stejné výši (250tis kč). Při
podpisu RS jsem makléře
informoval, že mohu poslat
částku pouze 50 tis kč, a tak
jsem i učinil. Do data uvede−
ného v RS se mi nepodařilo
zajistit financovaní nemovi−
tosti. RK po mně požaduje
doplaceni 200tis kč jako 
pokutu. Má na toto nárok?
Děkuji za Vaši odpověď. 

Petr Benda

Dobrý den, oprávněnost ná−
roku druhé strany nelze po−
soudit bez precizní znalosti
uzavřeného kontraktu. Proto
Vám mohu poradit pouze
v obecné rovině. Smlouva
o rezervaci je inominátní (zá−
konem neupravenou) smlou−
vou. Její obsah je tedy závis−
lý pouze na konsensu smluv−
ních stran. Lze si tedy dojed−
nat vše, co si strany přejí,
přičemž ujednání ve smlouvě
nesmí odporovat zákonu, ve−
řejnému pořádku a v nepo−
slední řadě dobrým mravům.
Zdali byly tyto podmínky spl−
něny, posoudí vždy jen soud.
Co se týká nezajištěného fi−
nancování, pak tato situace
leží na bedrech budoucího
kupujícího a druhá strana
k tomu nemusí nijak přihléd−
nout, nebylo−li ve smlouvě
ujednáno něco jiného. Uzav −
ře ní mimo prostory je proble−
matické co do zvýšených
oprávnění spotřebitele pro
odstoupení od smlouvy. Je
ale nutné podotknout, že
i takto uzavřená smlouva je
bezesporu platná, nebyly−li
porušeny výše uvedené pod−
mínky například vytvářením
nátlaku, tísně atp.  

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Pivovar Gambrinus si připomněl
150. výročí od svého založení. Po −
přát mu přišli představitelé Plzně
i vedení společnosti Plzeňský
Prazdroj, jejíž je Gambrinus sou−
částí. Zároveň  byla odhalena ka−
menná pamětní deska na zdi pivo−
varu, která nese závazek sládků
a vedení pivovaru, že se Gam −
brinus bude i nadále vařit způso−
bem typickým pro české pivo. 

„Na pivo Gambrinus jsme v Praz −
droji po právu hrdí. Jsme odhodláni
chránit dědictví našeho skvělého 
piva a zachovat jeho kvalitu i do bu−

doucna. 150. výročí založení pivo−
varu je nejlepší příležitost pro náš
společný závazek vařit Gambrinus
i v budoucnosti tak, aby se na něj 
lidé mohli vždy spolehnout,“ řekl
generální ředitel Plzeňského Praz −
droje Grant Liversage. 

Díky dovednosti a oddanosti slád−
ků v historii se Gambrinus zařadil
mezi pilíře české pivní kultury. Ti
dnešní navazují na jejich umění
a nadále dodržují principy, které stojí
za úspěchem piva Gambrinus. Slád −
ci i vedení pivovaru se proto roz −
hodli stvrdit závazek, že jsou odhod−
láni udržet českost a vysokou kvali−
tu piva Gambrinus i do budoucna.

Do redakce dostáváme hodně růz−
ných pozvánek. Samozřejmě není
v našich silách všude zavítat, ale
po pravdě řečeno, pozvánka ve
tvaru otevřené knihy nás opravdu
zaujala. A tak jsme vyrazili do
Střední školy a Základní školy,
Oselce, pracoviště Blovice. 

Jak jsme se na místě dozvěděli,
autorkou této nevšední pozvánky by−
la zástupkyně ředitele Mgr. Bc. Hana
Krýslová, která tak v Blovicích do −
slova vládne. Na jejích bedrech je tak
nejenom chod školy, ale i Domova
mládeže. Ale co ta zmíněná kniha?

„To je jeden z našich posledních
projektů, který si na svá bedra vzala
Mgr. Pavla Brunová. Ta ve škole
v Blovicích učí český jazyk a dějepis.
Jejím cílem tak bylo vytvořit ve škole
učebnu – knihovnu, která bude slou−
žit žákům nejenom při vyučování, ale
i ve chvílích volna,“ sdělil Mgr. Bc.
Zdeněk Tauchen, ředitel školy. 

Tato žákovská knihovna vznikla
z bývalého školníkova bytu. Na
každé lavici v nové učebně je umís−
těn počítač, nechybějí ani četné
kla sické knihy. Snahou je zlepšit
čtenářskou gramotnost u žáků, což
v dnešní elektronické době není
právě lehké. Počítač by totiž v žád−

ném případě neměl nahradit kla −
sickou knihu. Zdá se, že v Blovicích
to dobře vědí, a tak se vydali
správnou cestou.

Počítač by neměl nahradit knihu

Střípky 
z Plzně

Pamětní deska 
českým vojákům

Pamětní desku věnovanou Čes ko −
slovenské samostatné obrněné
brigádě odhalili v Arroman ches
v Nor mandii. Je připomínkou 75.
vý   ročí vylodění spojenců v Nor −
mandii, brigáda byla součástí brit−
ských vojsk v rámci spojeneckých
armád a zasloužila se o obléhání
města Dun querque. Deska je
umís  těna v Muzeu vylodění v Arro −
manches, které se věnuje i památ−
ce československých vojáků. 

Závazek vytesán přímo 
do kamene
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1 599 000 Kč550 000 Kč
2+1/L (65 m2), ul. Pod Ohradou, Rokycany
Nabízíme k prodeji pěkný byt 2+1. Byt se nachází ve třetím
patře panelového domu, který prošel revitalizací (zateplení, fa−
sáda, střecha, plastová okna, nový výtah). Byt je v udržova−
ném stavu. K bytu náleží sklepní koje o velikosti 2,88 m2

v sute rénu domu a uzamykatelná lodžie v mezipatře, patřící
pouze k prodávanému bytu o velikosti 5,20m2. Fond oprav
2.113,− Kč. Bezproblémové parkování. V okolí veškerá občan−
ská vybavenost. Vřele doporučujeme! ��734 319 301

1 799 000 Kč

RD 5+2 (233 m2), Milavče 
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2 o za−
stavěné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Domažlice.
Nemovitost o dvou nadzemních podlažích má dispozici
5+2 a je částečně podsklepena. IS: voda: obecní vodo−
vod, obecní kanalizace, el. 220/380V, plynofikace v komu−
nikaci u objektu, vytápění: ústřední tuhá paliva. Možno
finan covat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 899 000 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 ko−
tel). Okna bytu jsou orientována do klidného vnitrobloku. 
Fond oprav 1.632,− Kč. � 734 319 301

2 099 000 Kč
RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov
Nabízíme rodinný dům, nyní využíván jako ubytovna pro pra−
cující. Rodinný dům se nachází v centru obce Skviřín, neda−
leko obce Bor. Dům prošel částečnou rekonstrukcí v roce
2018 (nově vybudováno topení – tepelné čerpadlo, plastová
okna, výmalba, koberce, interiér + kompletně a nově vyba−
veno). V domě je k dispozici 5 pokojů. V 1.NP se nachází ku−
chyně, společenský pokoj, pokoj se třemi lůžky, WC, koupel−
na. V 2.NP se nachází 4 třílůžkové pokoje. Každý pokoj má
své sociální zázemí. Dále prostor k parkování aut pro nájem−
níky a dále garáž a stodola.  � 734 319 301

3 300 000 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

St. pozemek (1 437 m2), Nebílovy, 
okr. Plzeň – jih
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1.437 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Nebílovy, 14 km od Plzně.
Dle ÚP plochy bydlení. IS: elektřina 230/400 V, obecní vodovod,
obecní kanalizace. K pozemku vede zpevněná přístupová komu−
nikace. Pozemek se nachází na velmi klidném místě s nádherným
výhledem na Radyni a lesy. Dostupnost do centra Plzně do 15ti
minut. Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá investice. 
Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi
a zdarma pomůžeme. � 734 319 301

2 250 000 Kč 

Chata 1+kk (397 m2), Plzeň – Bukovec                  
Nabízíme rekreační chatu na vlastním pozemku o celkové výměře
397 m2 v obci Plzeň, část obce Bukovec v okrese Plzeň – město.
Chata je dřevěná s betonovými základy, dispozičně řešena jako
1+kk a je v dobrém udržovaném stavu. Topení lokální na tuhá pali−
va, suché WC, elektřina: nový sloupek na pozemku, voda ze společ−
né studně cca 20 metrů od chaty. Chata se nachází v blízkosti lesa,
nedaleko řeky, a i přesto v blízkosti MHD. Přístup k chatě zajištěn po
zpevněné cestě. Vlastní podíl na přístupové cestě je součástí kupní
ceny. Velmi zajímavá nabídka k relaxaci. � 734 319 301

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

G

G

G G

C759 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
zřizo vatele inženýrských sítí. Velmi pěkná lokalita. 
Doporučujeme! � 734 319 302
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Radní opět řešili 
sokolovnu
Sokolovnu opět řešili na svém úter−
ním jednání rokycanští radní. Vedle
možné velké rekonstrukce nebo vý−
stavby zbrusu nového objektu se sá−
lem za stovky milionů probírali i úpl−
ně nový návrh. Podle něj je možné
připravit i takzvanou malou opravu.

„Jednalo by se o opravu, která by
umožnila začít sokolovnu používat
co nejdříve, odhadem do jednoho
roku, nejpozději od září 2020,“ vy−

světluje starosta Václav Kočí s tím,
že sál městu citelně chybí. Opravy
by řešily zatím jen havarijní stav bu−
dovy, opravily by se tak poškozené
střešní a stropní konstrukce. „Soko −
lovna by díky tomu mohla být po−
měrně rychle v provozu a až poté
můžeme dál řešit, zda následně
udělat kompletní rekonstrukci objek−
tu, nebo zda se v Rokycanech vy −
staví třeba nový kulturní dům,“
dodá vá starosta. 

Radní města schválili, že nechají
k malé opravě vypracovat projekto−

vou dokumentaci, která radnici vyj−
de asi na 150 tisíc korun. Projekt
ukáže pravděpodobný rozsah prací
a jejich přesnou cenu. Samotná
oprava by podle odhadů odborníků
měla vyjít asi na 10 milionů korun.
Návrh bude ještě projednávat zastu−
pitelstvo města. 

Protipovodňová 
opatření
Radní města schválili řešení proti−
povodňových opatření v Rokyca −
nech. Původní projekt už není mož−
né dál projednávat, protože územní
řízení nenabylo právní moci. Navíc
ani neřešil některá území města.
Radní proto jednohlasně rozhodli, že
by mělo město zadat studii, která by
prověřila možnosti protipovodňo−
vých opatření, a to přírodě blízkým
způsobem, který v rámci možností
zpřístupní řeku obyvatelům města
například vybudováním nových pří−
stupů k vodě. Nový projekt bude pro
Rokycany finančně náročnější, ale
bude šetrnější k přírodě a ochrání
celé město před velkou vodou. 

Veřejné zakázky
Veřejnou zakázku Rekonstrukce
kanalizace a výměna vodovodních
přípojek v Polní ulici získala z pěti
zájemců Vodohospodářská spo −
lečnost Sokolov, která nabídla 
nejnižší cenu, a to 5 986 162,− Kč
bez DPH.

O veřejnou zakázku Revitalizace
Rakovského potoka včetně povod −
ňového parku Šťáhlavská se postará
firma STAVBY−KAMENICTVÍ s.r.o. 
ze Stříbra. Její nabídková cena 
12 557 855 Kč bez DPH byla eko−
nomicky výhodnější než nabídka
druhého zájemce.

INFORMACE Z ROKYCAN
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Přesnější a rychlejší diagnostiku,
šetrnější a efektivnější léčbu nebo
úplně nový typ péče či vyšetření. To
vše umožní stovky kusů zdravotnic−
ké techniky a souvisejícího spo −
třebního materiálu, které v uply −
nulých měsících nakoupily s využi−
tím dotace z Integrovaného regio−
nálního operačního programu ne−
mocnice v Domažlicích, Klato vech
a Stodu. Od června už slouží všech−
ny tyto přístroje v hodnotě zhruba
160 milionů korun pacientům.

Nemocnice pořizovaly s využitím
dotace ve výzvě „Zvýšení kvality
návazné péče“ přístroje na podpo−
ru a monitorování životních funkcí
pro pracoviště intenzivní a resusci−
tační péče, zařízení pro radiodiag−
nostická oddělení, jednotlivé ná−
stroje i kompletní celky pro ope −
rační sály, rehabilitační zařízení ne−
bo vybavení laboratoří, ambulancí
i lůžkových stanic. Celkem se jed−
nalo o zhruba 200 druhů přístrojů,
nástrojů a zařízení.

Nemocnice v Do −
maž  licích nakoupila
250 kusů přístrojů za
42 milionů korun.
Mimo jiné pohyblivý
chodník pro nácvik
chůze v rámci rehabili−
tace, li neární dávko −
vače, ultra zvuk, endo −
skopy či laparoskopic−
kou věž.

„Částečně se jedná
o obměnu starších
přístrojů. Nová gene−
race nabídne pokroči−

lejší funkce, budou rychlejší, 
přesnější. Z části ale jde o nová
za řízení. Chceme rozšířit gyne −
kologickou i chirurgickou ope −
rativu,“ říká ředitel nemocnice
Petr Hubáček.

Hodnota 290 kusů přístrojů
nakupovaných ve Stodské ne−
mocnici je 44 milionů korun.
Patří sem například mobilní
rentgen pro traumatologické
operace, desítky nových elek−

tricky polohovatelných lůžek včetně
antidekubitních matrací a stolků,
plicní ventilátory, bicyklový ergo−
metr, videogastroskopy a video −
kolonoskopy. 

„Obnovou a mo dernizací nejenže
nabízíme lepší péči, ale také naše
zdravotnické zařízení zatraktivňuje−
me pro zdravotnický personál, pro
lékaře i sestry, kteří pochopitelně
chtějí pracovat s kvalitním a moder−
ním vybavením,“ doplňuje ředitel
Stodské nemocnice Alan Sutnar. 

Klatovská nemocnice pořídila
286 kusů přístrojů za více než
74 milionů korun. Třeba pro orto −
pedické operace ar troskopickou 
věž, separátory pro odběr plazmy na

transfuzní oddě −
lení, echokardio −
graf, infuzní pu m −
py pro dětské 
pacienty a další.
Nej vý znam nější
podíl pořizova −
 ného vy bavení
ovšem směřoval
v Kla to  vech do
klinických labora−
toří, konkrétně 77
kusů přístrojů za
34 miliónů korun.

„Kromě obno−
vy starších pří−
strojů se podařilo

dovybavit pracoviště něko lika uni−
kátními přístroji, které jsou dnes
hlavně ve fakultních nemoc nicích.
Od výměny očekáváme vyšší kvali−
tu, rychlost a pře s nost,“ říká ředitel
Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml.

Přístroje za 160 milionů korun 
už od června slouží pacientům

Artroskopická věž a shaver – Využí vají je ortopedi při  atroskopických opera−
cích, kdy např. z kolenního kloubu odstraňují  nadbytečnou tkáň bránící plynu−
lému pohybu kloubu.

Biochemický analyzátor: Na odděleních klinické bio−
chemie (nemocniční laboratoře) slouží k diagnostice
zdravotního stavu pacientů nebo ke sledování vývoje
léčby analýzou tělních tekutin.

Videogastroskop (gastroenterologická ambulance): 
Vy užívá se k přesnější a šetrnější diagnostice a léčbě 
onemocnění horní části trávicího traktu.

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

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

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

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

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

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

Stále přijímáme žáky 
na denní i dálkové studium všech oborů

pro školní  rok 2019/2020.

1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko 
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

Opět končí školní rok,
který hodnotíme ...

Dne 3. září 2018 zahájila naše
škola výuku 24. školního roku. Dá
se říci, že vhodně doplňujeme na−
bídku veřejných středních škol
v našem regionu.

Zvláštností výchovně vzděláva cí −
ho procesu naší školy je, že výuka,
zvláště u denního studia jednotli−
vých oborů, probíhá v menších tříd −
ních kolektivech. Pedagogové se
mohou plně věnovat jednotlivému
studentovi a také pomáhat studen−
tům v rámci podpůrných opatření
a individuálních plánů.

Pokud hodnotíme výsledky vzdě−
lávání, a především výsledky ma −
turitních zkoušek, myslím, že jsou
velmi dobré. Právě ve výsledcích se
odráží shora uvedená forma výuky
na naší škole a věnovaná péče
o studenta.

Máme také úspěchy v oblasti
vzdělávání dospělých, kde se také
snažíme o kvalitní výuku, což se od−
ráží ve výsledcích vzdělávání.

Od 1. 9. 2017 byla zahájena vý−
uka oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika, a to dálkovou formou.
Umožňujeme tak doplnění přede−
psané kvalifikace pro zaměstnance
mateřských škol a školních družin
především v malých obcích našeho
regionu. O tento obor je v našem re−
gionu velký zájem.

Také v oblasti rekvalifikace si mo−
hou  zájemci doplnit kvalifikace, a to
především u oboru kominík a elek t −
ro mechanik. I o tuto formu vzdělá−
vání je velký zájem.

Naše nabídka vzdělávání je tedy
pestrá.

Kladně také můžeme hodnotit vý−
sledky výchovně vzdělávací činnosti
v oblasti mimoškolní činnosti.

Ač je naše škola počtem studentů
denního studia menší, úspěchy se
dostavují i v mimoškolní činnosti.

Ve školním roce 2018/19 se stu−
denti naší jediné soukromé střední
odborné školy na okrese Domažlice
zúčastnili krajské předhlídky soutě−
že ve zpěvu a recitaci ruských auto−
rů – ARS POETICA na Západočeské
univerzitě v Plzni, umístili se na prv−
ním místě a postoupili do celostátní
soutěže.

Řeklo by se, že poprvé si jedou
vyzkoušet soutěž v neznámém pro−
středí, ve velké konkurenci dalších

škol Plzeňského a Karlovského kra−
je, navíc v jazyce, který se studenti
učí jen ze zájmu v kroužku.

Máme se ale čím pochlubit.
V sólové recitaci pro žáky středních
škol získal Erich Pross, student na−
šeho 2. ročníku gymnázia 3. místo
a hu dební skupina ve složení Petr
Obdr žálek a Michala Boříková, stu−
denti 4. ročníku gymnázia, Vlada
Román, studentka 2. ročníku gym−
názia – zpěv a hudební doprovod
ukulele a klávesy a kytarista Víťa
Havrylyak, student 2. ročníku 
obchodní akademie – zvítězili ve
své kategorii a postoupili do celo−
státního kola v Praze.

Rovněž třetí místo v okresním 
kole soutěže v anglickém jazyce
a čtvrté místo v krajském kole sou−
těže v anglickém jazyce je úspě−
chem. Také jsme se zúčastnili
okresního kola v německém jazyce,
kde se naše studentka  umístila na
třetím místě. To jsou úspěchy, které
nás těší a potvrzují hodnotu naší
peda gogické práce.

Naše hudební skupina, rozšířená
o další studenty, byla potěšit i senio−
ry v Černovicích, kam ostatně v mě−
nícím se složení jezdíme 2x ročně –
obvykle před Vánoci a kolem Veliko −
noc už řadu let, aby naši studenti
potěšili a rozveselili naše starší
spoluobčany svými adventními, vá−
nočními i velikonočními pásmy her,
říkadel a zejména písní a koled.

A budoucnost? Podněcovat záj−
my našich studentů, rozšiřovat je−
jich obzory a připravit je na jejich
budoucí studijní i profesní dráhu
v soukromé škole s možností indi −
viduálního přístupu ke každému 
studentovi.

Máme však připravenou zají −
mavou novinku – od 1. 10. 2019 – 
Konzultační středisko Staňkov
Fakulty veřejnosprávních a ekono−
mických studií v Uherském Hra −
dišti, kde jsme partnerem této 
vysoké školy. Bude se jednat o ba−
kalářské a magisterské studium
oborů z oblasti správy a ekonomi−
ky – kombinovanou formu studia
podle zájmu veřejnosti. Konzultace
u kom binovaného studia se budou
konat o sobotách a nědělích.

Mgr. Jitka Boříková
zástupkyně ředitelky
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Podle MMF činilo v roce 2018 globál−
ní zadlužení 152 bilionu dolarů, což
představuje 225 % HDP celého světa.
Za posledních 10 let tedy vzrostlo
o 25 %. Riziko zhroucení finančního
systému je tedy stále reálné. Proto se
stále více velkých hráčů na světových
trzích uchyluje k investicím do zlata.
Poptávka po žlutém kovu tak 
jeho cenu neustále zvyšuje.

Výkup drahých kovů je
v sou časné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak
své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální cena se pohybuje 
okolo 31 000,− Kč za unci.
„Své zlaté či stříbrné šperky můžete
snadno proměnit na velmi zajímavé
finanční částky“ konstatuje mana−
ger Zlaté Banky, který podle svých
slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla na −
vští vit Zlatou Banku v Plzni a infor−
movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, dostala
jsem 11 tisíc korun, za které jsem si

koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti a ještě
mi zbylo,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný personál, dis−
krétní prostředí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí. Nevá hejte

a přijďte ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.

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. 

Výkup zlata ve Zlaté Bance se vyplatí

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL



12 Plzeňský rozhled  7/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

První desítku let trvání má za se−
bou taneční škola Dance Nation
Plzeň. V tomto krajském městě
působí od roku 2009 a je určena
zájemcům už od tří let věku. Děti
trénují pod vedením Jany Dra −
 gouno vé Markové, mnohonásob−
né mistryně ČR. O víkendech pak
míva jí soustředění, a to zejména
před významnými závody či vy−
stoupeními.

„Naše škola se věnuje soutěžní−
mu i nesoutěžnímu tancování ve
stylu Disco Show a Disco Dance,
v současnosti máme 120 tanečníků
ve věku od 3 do 16 let, kteří mají
inten zivní tréninky několikrát týdně.
Zúčastňují se disco dance ligy a ta−
ké postupových a pohárových sou−
těží s velkými formacemi,“ prozradi−
la zakladatelka a majitelka školy
Jana Dragounová Marková.

O tom, že se malým taneční−
kům opravdu daří, svědčí i jejich
poslední účast na Mistrovství ČR,
kde získali dvakrát zlato a dvakrát
stříbro. Vyhráli jak CDO – Czech
dance organization, tak CDT –
Czech dance tour. Získali tím
i právo na postup do mezinárod−
ních soutěží, což pro plzeňské

taneč níky znamená například účast
na mistrovství světa. Pěkné úspě−
chy na velkém pódiu mají na svém
kontě i ti nejmenší, konkrétně v ka−
tegorii disco dance a disco show
mini. Jak samy dětí potvrdí, tyto
soutěže jsou velice pěkné i z pohle−
du diváků, samozřejmě také inspi−
rující a pro tanečníky představují
velký zážitek.

Mistři ČR Disco Show a Czech
dance tour jsou z Plzně

Jana Marková Dragounová

Vanessa Mertová (vlevo) a Tereza Žemličková – závodí v kategorii 9 až 11 let. 

�

Radar ohlídá 
rychlost 

Více než stovkou se každý den řítí
některý z řidičů Šťáhlavskou ulicí
v Rokycanech, kde je maximální
povolená rychlost 50 kilometrů
v hodině. Radní města proto na
svém úterním jednání souhlasili
s pronájmem radarového měřící−
ho zařízení. První radar ve městě
začne sloužit už brzy. 

„Bude se jednat o úsekové mě−
ření v délce 507 metrů v obou
směrech. Zájmem města je zvýšit
v místě bezpečnost, dochází tu
totiž často k nehodám a i na pře−
chodech mají lidé problém ruš−
nou ulici překonat,“ říká starosta
Rokycan Václav Kočí. 

Radar by mohl být v provozu
od července. Snímky z něj popu−
tují ke strážníkům, kteří už prošli
školením, následně k úředníkům,
kteří budou přestupky řešit.
Záznam z radaru se bude ucho−
vávat celý měsíc. Díky dobrému
rozlišení tak může napomoci
i k objasnění řady trestných činů.
Po roce radnice vyhodnotí, jestli
se díky radaru zvýšila bezpečnost
a rozhodne se, zda bude v měření
pokračovat.

Druhá nejlepší 
v České republice
Velký úspěch mělo dětské oddě−
lení rokycanské knihovny v sed −
mém ročníku soutěže Kamarádka
knihovna. Výsledky celostátní
soutěže o nejlepší dětské odděle−
ní byly pro rokycanské knihovni−
ce milým překvapením. Knihovna

se totiž v kate−
gorii měst do
15 tisíc obyva−
tel umístila ja−
ko druhá! 

„Je to velký úspěch, po několik
období jsme byli stále třetí, i když
práce s dětským čtenářem byla
vždy nadstandardní. K letošnímu
úspěchu dopomohlo hlavně re−
konstruované dětské oddělení,
které hodnotící komise ocenila,“
těší ředitelku Městské knihovny
Janu Aubrechtovou. Ta doplňuje,
že ocenění patří také vedení měs−
ta, které knihovnu podporuje.  
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Plavecké areály v Plzni na Slo −
vanech a Lochotíně od července
mírně upraví ceny vstupného. 

Nově zavedou slevy pro držitele
zlatého Janského plakety, zvýhodní
vstupné pro dítě do šesti let a jeho
doprovod, návštěvníkům sauny na
Slovanech nabídnou permanentky.
Naopak mírně zvýšena bude základ−
ní cena vstupu pro dospělé, k níž
dojde po více než šesti letech. Tato
úprava má pomoci řešit problém
s nepřizpůsobivými návštěvníky
obou zařízení. Roste totiž počet

těch, kteří využívají nízké vstupné
a do areálu se chodí umýt a vyprat
si oblečení. Cena vstupu do obou
bazénů bude i po změnách nadále
patřit mezi nejnižší v republice.  

„Naším cílem je zvyšovat kvalitu
poskytovaných služeb. Zdražení se

nijak nedotkne dětí
ani seniorů nad 60
let, naopak například
nově může čerpat
slevu už jeden do−
spělý s jedním dítě−
tem do šesti let vě−
ku. Co se týká do−
spělých, tak základ−
ní cena bude u pla−
veckého bazénu
Slovany navýšena o

20 korun na 1,5 hodiny a u bazénu
Lochotín o 10 korun na jednu hodi−
nu,“ přiblížil Tomáš Kotora, ředitel
Bazénu Slo vany a předseda
Plavecké ho klubu Slávia VŠ Plzeň.
Klub má oba bazény prona jaté a
provozuje je.

Vedení bazénu dlouhodobě upo−
zorňuje na to, že v areálech roste
počet klientů, kteří návštěvu vzhle−
dem k nízké ceně považují za eko−
nomicky výhodnější variantu své
osobní hygieny. „V důsledku zvý −
šení cen očekáváme eliminaci
návštěv níků tohoto typu,“ doplnil
Tomáš Kotora. Zvýšení příjmů ze
vstupného podle něj také umožní
zlepšit výběr zaměstnanců pro oba
areály, a to zvýšením konkurence −
schopnosti provozovatele na trhu
práce s možností růstu platů za −
městnanců. „Bazény jsou mimo jiné
pracovně náročné zařízení, zejména
obsluhou stávajících technologií,
počtem obsloužených návštěvníků
plaveckých bazénů a v budoucnu

zavedením plánovaného elektro −
nického odbavovacího systému,“
doplnil ředitel. 

Nové ceny začnou platit od 1. čer−
vence 2019. Nově umožní také zá−
jemcům zakoupit si permanentku
pouze do sauny, a to na deset vstupů
v délce pobytu 1,5 hodiny, nebo dvě
hodiny. Vzhledem ke skutečnosti, že
bazén navštěvují i zaměstnanci vel−
kých plzeňských podniků, byl ceník
doplněn o položku permanentní vstu−
penky na 17 hodin pobytu za 750 ko−
run. Tato permanentka je určena pro
velké odběratele. Ostatní položky
v platném ceníku (pronájmy organi−
zacím atd.) zůstanou beze změny. 

Oba městské bazény procházejí
postupnou úpravou, rozsáhlá mo−
dernizace probíhá v areálu bazénu
Slovany od loňského dubna. Díky
investicím v celkové výši zhruba
120 milionů korun vznikne nový dět−
ský bazén se samostatným vstu−
pem i kompletní zázemí dětského
bazénu, vybudována bude i nová
výměníková stanice, bazén také zí−
ská centrální vstup, recepci hotelo−
vého typu, nové šatny, turniketový
odbavovací systém a další.  

K získání mistrovského titulu 
v ex tra  lize házené popřáli zástupci
Pl zeňského kraje týmu Talent
Robstav−M.A.T. Plzeň. Hráči Talen −
tu získali mistrovský titul zpět po
dvou letech.

Za skvělou reprezentaci kraje po−
děkoval hráčům a celému reali zač −
nímu týmu hejtman kraje Josef
Bernard: „Jste příkladem pro děti
a mladé lidi a děláte dobré jméno
celému Plzeňskému kraji. Za to vám
patří velký dík,“ uvedl hejtman.  

Uznání patří hráčům také za to, že
nemají rozhodně takové podmínky
pro sport jako vyhlášené kluby jinde
v republice, a přesto mají vynikající
výsledky. Házenkáři Talentu získali
v předchozích dvou sezónách
(2017/18 a 20116/17) druhé místo
v extralize a tři sezóny předtím si dr−
želi pozici mistra extraligy. 

Poděkování
mistrům 

Ceny v bazénech podraží
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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 čer −
padla. Vytápění přeruší−

me cca na dvě hodiny, takže ani 
nepoznáte, 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

Čas prázdnin a dovolených se neza−
držitelně blíží. Správci plzeňských
památek jsou připraveni na vypuk−
nutí hlavní návštěvnické sezóny,
která s sebou přinese řadu kultur−
ních akcí. Na Kozlu přivítají císaře
Josefa II. Zámek Horšovský Týn
hostí druhý ročník Trauttmans −
dorffských slavností. Poznáte, jak se
žilo služebnictvu na manětínském
zámku,  na noční oživené prohlídky
se můžete vydat na hrad Švihov nebo
do kláštera Klad ruby. Technicky za−
měřené prohlídky unikátního vodního
systému připravil klášter Plasy, zá−
mek Červené Poříčí si prohlédnete
doslova od sklepa po půdu. Na hra−
dech Rabí a Velhartice potěší malé
návštěvníky řada divadelních před−
stavení. Zámek Nebílovy uspořádá
další ročník multižánrového hudební−
ho festivalu Anima music i divadelní
léto, hudba bude znít i na zámku
Manětín a v  klášterním kostele
v  Kladrubech během festivalu
Kladrubské léto. Prázdniny tradičně
vyvrcholí v  sobotu 31. 8. Hrado −
zámeckou nocí.

Zámek Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí přichystal pro
zvídavé návštěvníky speciální pro−
hlídky hlavní zámecké budovy na−
zvané Od sklepů až ke komínům.
Speciální prohlídkou projdete i běž−
ně uzavřené prostory hlavní zámec−
ké budovy. Od sklepení přes všech−
na zámecká patra se vyšplháte až
do věže k hodinovému stroji.  

Klášter Kladruby
Spor mezi králem Václavem IV. a arci−
biskupem Janem z Jenštejna se roz−
hoří v červenci v klášteře Kladru by. Již
po devatenácté se návštěvníci v rámci
Benediktinských dnů, oživených noč−
ních prohlídek, ponoří do historie to−
hoto místa a dozvědí se, jakou roli
sehrál kladrubský klášter v mučednic−
ké smrti Jana Nepo muckého.  

Zámek Kozel
Zámek Kozel navštíví ve dnech 5. a 6.
7. císař Josef II. Barokní slavnost s
názvem Císař na Kozlu připomene vý−
ročí dostavby zámku, od něhož letos
uplynulo 230 let. V rámci vstupného
na slavnost budou volně přístupné
interiéry zámku. Talen tované hráče na
dechové nástroje z britského Bir −
minghamu přivítají na Kozlu 1. 8. 

Zámek Manětín
V hlavním sále manětínského zámku
se 6. 7. představí komorní soubor
Quartetto Telemann. Pěvec ký a hu−
dební večer s díly Mozarta, Dvořáka,
Bacha, Händela či Pucciniho si ná −
vštěvníci vychutnají 27. 7. Zpěvačku
Helenu Kadeřáb kovou Tašnerovou tu
doprovodí hrou na klavír Hana
Milerová a Gabriela Dundová hrou na
příčnou flétnu.  

Zámek Nebílovy
Hudební festival Anima music na
zámku Nebílovy budou sny, iluze i
stinná zákoutí hudby.   Koncem srp−
na, od 27. do 31. 8., se zámecké ná−
dvoří promění v divadelní jeviště pod

širým nebem. V  hrách Celebrity,
Enigmatické variace, Sex pro pokro−
čilé a Mužem i s  mužem se letos
publiku představí například  Karel
Roden, Jana Krausová, Ondřej Sokol,
Martin Stránský, Kateřina Kaira
Hrachovcová či Vanda Hybnerová. 

Klášter Plasy
Do běžně nepřístupných prostor se
v  létě podívají návštěvníci plaského
kláštera, kteří si ve dnech 13. a 14.
7. a 17. 8. vyberou technicky za −
měřené prohlídky nazvané Vodní
systém.    

Na 26. a 27. července plaský
klášter přichystal, stejně jako klášte−
ry Kladruby a Teplá, večerní prohlíd−
ky nazvané Nocí ke hvězdám.
Prohlídku si mohou zpestřit hledá−
ním tajenky, jejíž rozluštění je oprav−
ňuje ke vstupu zdarma do výše zmí−
něných klášterů. (podrobnosti naj−
dete na www.plzenskyrozhled.cz)

Léto na hradech a zámcích
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Letní barokní festival, který je sou−
částí unikátního projektu Plzeň −
ského kraje Západočeské baroko,
letos nabízí 11 hlavních akcí dopl−
něných řadou menších na mnoha
místech po celém kraji.

Slavnostní zahájení v Mariánské
Týnici   zavedlo návštěvníky do časů
barokních a ukázkami kostýmů
i různých dobových pochutin se tak
mohli naladit na letní měsíce, kdy
program festivalu nabízí řadu zají−
mavých akcí.

Na různých místech celého kraje
se konají nejen koncer ty barokní
hudby, divadelní představení, ochut −
návky dobové gastronomie, ale též
komponované pořady pro děti
či ukázky sokolnictví nebo ře−
mesel.  Barokní písně, ukáz−
ka dobových vůní či svato−
jánský koncert se uskuteční
při Barokní svatojánské noci
v Kla tovech, originální diva−
delní představení na chůdách
mj. nabídne klášterní slav−
nost v Ta chově, tance a život
šlechtičen uvidí návštěvníci
na Zámku Hrádek, tradiční

květinová slavnost bude ve Svoj −
šíně nebo barokní den z pohledu
služebnictva na zámku v Manětíně.
Nově se připojuje dvůr Gigant
v Záluží u Stoda s barokní mysli−
veckou hostinou či šermířskými
souboji, Muzeum jižního Plzeňska
v Blo vicích zase na místním zámku
představí komentované prohlídky či
vir tuální prezentace barokní podo−
by zámku. Celý festival pak zakončí
14. září klášter v Chotěšově.

Doprovodné akce 
po celém kraji

Připravena je i celá řada dopro vod −
ných akcí, ať už se jedná o barokní
odpoledne pro děti v Nepomuku, 

zajímavý koncert Beatles ve fraku
aneb Baroko naruby v Jízdárně ve
Světcích u Tachova, procházky ba−
rokní Plzní nebo barokní slavnost na
bylinkovém panství Rochlov.  Již po−
druhé se k festivalu připojuje vyni−

kající česká violistka Jitka
Hosprová se svou sérií kon−
certů vážné hudby v kostelích
a památkách pod názvem
Procházky uměním.

Do barokních památek, jichž je
na území Plzeňského kraje ne −
bývalé množství, chce projekt
Západo české baroko přilákat
co největší množství návštěvníků
z tuzemska i z ciziny. Jedním z vý−

znamných par tnerů je společnost
DEPO2015, která festival pre −
zentuje v rámci přeshraničního
projek tu „Barokní region Čechy
Bavorsko“.

Barokní festival 2019 nabízí bohatý program
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

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

Plzeňský kraj zainvestuje stami−
liony korun do modernizace
a rozšíření domova sociálních
služeb v Liblíně na Rokycansku.
Přestavba bývalého zámku je ny−
ní ve fázi studie, kterou vypraco−
val renomovaný architekt Jan
Soukup. Modernizace zásadně
zvýší komfor t klientů. Z areálu
například zmizí tzv. finské dom−
ky. Zatímco stavba nového ob−
jektu by si vyžádala náklady
zhruba ve výši 330 milionů ko−
run, výkup pozemků a změnu
územního plánu, rozšíření stá −
vajícího objektu je ve studii od−
hadnuto na 293 milionů. Kraj na−
víc nebude muset složitě hledat
nové využití pro zámecký objekt,
k jehož opuštění by při stavbě
nového zařízení došlo.

Prázdninové 
otevřené dílny

Chcete najít pravěký depot nebo
se stát šperkařem doby bronzo−
vé? Zahrát si v zámeckém parku
hry, které hráli vaši prarodiče?
Vyrobit si loutku nebo procvičit
hmat a sluch? Pokud ano, čekají
na vás na zámku Hradiště v Blo −
vicích na jižním Plzeňsku!

Každé prázdninové úterý (9. 7.
– 27. 8.) jsou tady připraveny
tema tické dílny, které se letos bu−
dou týkat archeologické výstavy
Zrození kovu. Příběh bronzu a že−
leza, Dětství v zámeckém parku –
výstava dokumentující podobu
zámku Hradiště a přilehlého parku
na konci 19. století a život v něm
z pohledu dětí zámeckého za−
hradníka, Loutkové laboratoře II.
a stálého haptického programu
Dotýkejte se, prosím!

Začíná se vždy v 10.00 a ve
14.00 hodin. Rezervace je vhod−
ná, ale není nutná. Více po −
drobností na www.muzeum−
blovice.cz

Uctít 170. výročí narození Karla
Klostermanna, spisovatele by tost −
ně spjatého se Šumavou, se roz−
hodli aktéři hned několika míst −
ních spolků. 

V místech, která se osudově váží
k osobě spisovatele či k jeho romá−
nům, postaví unikátní fota lavičky.
Ty budou kompletně vyrobené z jed −
noho kmene dubu a osazené stati−
vem pro upevnění fotoaparátu. 

První lavičku, které byla vyro be −
na z pětitunového kmene, slavnostně
odhalili v neděli 16. června ve 14 ho−
din v osadě Zhůří u obce Rejš tejn na
Klatovsku, a to v místě nádherného
výhledu, hned u tu ristického vyhlídko−
vého bodu: https://mapy.cz/s/3sPad.

Konkrétně Strakonický pivovar
tak oslaví i letošní 370. výročí od
založení pivovaru, což z něj činí 
jeden z nejstarších pivovarů u nás.

První lavička Karla Klostermanna

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Plzeň
opět uspořádala Dětský den pro
znevýhodněné děti. Pro tento škol−
ní rok jsme zvolili téma „V tropic−
kém ráji“ a jsme moc pyšní, že se
nám podařilo připravit tuto akci již
po dvacáté. Dětský den se konal za
slunečného počasí 6. června 2019

v krásném areálu TJ Sokol Nová
Hospoda v Plzni. 

Na celém projektu se podíleli žá−
ci prvních a druhých ročníků SZŠ,
a to napříč obory. Nejprve byla již
v  dubnu vyhlášena školní do bro −
činná akce na darování plyšových
zvířátek, hraček, her, knih. Dět −
ských hraček se vybralo velké
množství, zapojili se nejen studenti,
ale také pedagogové. Darované
hračky pak v den akce slouží jako
odměny pro soutěžící. Žáci se po−
starali o sportovní soutěže ve ven−
kovním areálu, nechyběla ani dis−
kotéka s  kulturním programem
a malování na obličej, což patřilo
mezi dětmi k velmi oblíbeným. 

První netrpěliví náv−
štěvníci přišli již před
devátou hodinou, ale

my byli připraveni. Sou −
 tě žilo se nejen na 15
spor tovních stanovištích,
ale také v  sále KD. Vy −
střídalo se zde na 200
dětí z  různých speciál−
ních MŠ a ZŠ z  Plzně
a okolí. Mezi soutěžícími
byli žáci s  vadami řeči, zraku, slu−
chu, zdravotně postižení, ale také
děti s poruchami autistického spek−
tra. Naši žáci vždy po dohodě s vy−
učujícími osobně pečovali o pohodlí

návštěvníků, tím si přímo v  praxi
vyzkoušeli svoje znalosti z  oblasti
pedagogiky a psychologie.

Z rozzářených očí náv−
štěvníků lze usoudit, že si
děti Dětský den opravdu
užily. Účastníci si odnesli
nové zážitky, diplomy,
hračky, odměny i slad−
kosti.  Poděkování patří
TJ Sokol Nová Hospoda, 

našim žákům, realizačnímu týmu
a vedení SZŠ a VOŠZ, zejména ředi−
telce školy PhDr. Ivaně Křížové za
kaž doroční podporu našeho projektu.

Radka Polívková 

Dětský den se odehrál „V tropickém ráji“
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Od prvního července začaly zhru−
ba šestitýdenní stavební práce na
opravě dlažby Wilsonova mostu
přes řeku Radbuzu na Americké
ulici. Most bude po dobu rekonst −
rukce zcela uzavřen, a to i pro měst−
skou veřejnou dopravu. Od prvního
července také začne druhá etapa
oprav Rooseveltova mostu, který
spojuje centrum města s Roudnou.
Tato rekonstrukce rovněž přinese až
do konce prázdnin úplnou uzavír−
ku mostu pro veškerou dopravu
a v červenci i pro pěší.

Důvodem opravy Wilsonova mo s −
tu je nevyhovující stav povrchu vo −
zov ky po jejím pětiletém užívání od
dokončení celkové rekonstrukce
mostu v květnu 2014. Oprava spo −
čívá ve výměně podkladové vrstvy
vozovky a zpětném osazení dlažby,
budou provedeny úpravy odvedení
deš ťo vé vody a další práce. Most bu−
de při stavbě zcela uzavřen, ob jízd ná
trasa pro MHD povede po Anglickém
nábřeží. Vozovka na Wilsonově 

mostě se zvlnila vlivem provo−
zu již poměrně brzy po rekonst −
rukci. Stavebníci v srpnu 2017

pro vedli na zkoušku několik variant
předláždění vozovky a v měsíčních
intervalech pak rok měřili, jak která
varianta na provoz na mostě reaguje.
Na základě výsledků vybrali tu nej−
vhodnější, kterou nyní provedou. 

Rekonstrukce Rooseveltova mos−
tu, jenž prochází kvůli zhoršenému
stavu mostní konstrukce rozsáhlou
opravou, vstoupila 1. července do
druhé etapy. Při stavebních pracích
se ukázalo, že most je v horším sta−
vu, než se předpokládalo. Oprava
tedy bude komplexnější, než se pů−
vodně plánovalo. Přesto by neměl
být termín opětovného zprovoznění
mostu na konci prázdnin ohrožen. 

Zatímco během 1. etapy stavby
mohla přes Rooseveltův most jezdit
pouze MHD a po jednom chodníku
mohli chodit pěší, bude do konce
srpna uzavřen pro veškerou dopra−
vu a v červenci i pro pěší. Provoz
bude veden po objízdných trasách
přes most generála Pattona nebo
okolo Boleveckého rybníka.  

Wilsonův most dostane
novou dlažbu

Nejdelší a nejrozmanitější vyznamenaná turis−
tická stezka umožňuje putovat bez hranic od
Dunaje až po Šumavu. K 660 km bavorské
Zlaté stezky se nyní přidává 289 km české
sourozenecké cesty. Společně s napojovacími
cestami a příčnými spojeními tak vznikla mezinárodní turistická cestní
síť se 13 hraničními přechody o délce přes 2000 km.
Srůstá dohromady, co dohromady patří. Bavorský les, nejstarší německý
národní park a jediný prales, je hluboce srostlý s Národním přírodním par−
kem Šumava na české straně. Společně oba parky utvářejí největší souvislé
lesní pohoří ve Střední Evropě. Přírodní ráj v srdci kontinentu, nedotčený
a divoký, provinutý pěší cestní sítí. To je Zlatá stezka vedoucí tajemnými le−
sy, neporušenými vřesovišti, divokými říčními údolími, podél zámků, hradů
a malebných městeček. Zlatá stezka vás povede po stopách Keltů a Chodů,
obchodníků a rýžovatelů zlata, pašeráků a svatých. Budete procházet místy,
po kterých se kdysi přepravovalo „bílé zlato“ – sůl od Dunaje do Čech. 
Podél Zlaté stezky pěšího turistu srdečně přivítají hostitelé s lůžky všech
kategorií a s regionálními specialitami. Odpočinete si, načerpáte nových sil
a opět se vydáte po Zlaté stezce Zelené střechy Evropy, kde je volnost 
turisty nekonečná.

Zlatá stezka – síť turistických cest 

Prospekty i celou podrobnou knihu průvodce dostanete:
Informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska 
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň, Tel. +420 720 983 682
info.plzen@bavorskelesy.cz | www.bavorsko−cechy.eu 

Informační centrum Bavorsko – Čechy
České Budějovice, Karla IV. 416/14, 370 01 České Budějovice
T +420 724 888 069 | info.cb@bavorskelesy.cz 

na Zelené střeše Evropy
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Více než tři tisíce vynesla skautská
sbírka nazvaná Společně proti leu−
kemii!, jejíž výtěžek získá Nadace
pro transplantace kostní dřeně. Do
humanitární akce se Junák – svaz
skautů a skautek ČR zapojil poprvé
v roce 1998.  

„Letos jsme měli tři kasičky a vy−
bírali jsme příspěvky v sobotu
8. června na Svojsíkově závodě na
Skautské louce a také v ulicích
Rokycan,“ říká Mar tin Mrázek ze
střediska Rarášek. 

Následně a pod dohledem místo−
starosty Tomáše Rady byly zapeče−
těné kasičky otevřeny. Skauti vybrali
3 435 korun, což je na jednodenní
sbírku pěkná částka. 

A nešlo o jediný sobotní úspěch
rokycanských skautů. Hlídka dívek

totiž zazářila v konkurenci 22 dal−
ších soutěžících týmů z Plzeňského

kraje a postoupila do celostátního
kola Svojsíkova závodu. 

Pro nemocné vybrali přes tři tisíce korun

Tři plavci Sportovního klubu Rad −
buza Plzeň se zúčastnili Letního
poháru jedenáctiletého žactva
v Chomutově. 

Tyto závody jsou rozděleny pro
oblast Čech a pro oblast Moravy,
jde o mistrovský závod pro kate −
gorii jedenáctiletého žactva. Ve vel−
ké konkurenci vybojovali naši plavci
celkem 8 me dailí, z toho 5 zlatých
a 3 stříbrné a téměř  ve všech 
disciplínách si zlepšili svá osobní
maxima. Za zmínku stojí
obzvláště výkony Jana
Foltýna a Anto nína Kováře. 

První z jmenovaných
ovlá dl závody na 100 metrů
polohově s časem 1:16.24,
na 400 metrů volný způsob
(5:16.33), 200 metrů polo−
hový závod časem 2:45.17
i závod na 800 metrů volný
způsob, ve kterém zaplaval
čas 10:45.95. V závodech
na 200 metrů prsa časem
3:06.80 a na 200 metrů
volný způsob (2:25.41)
skončil druhý. 

Antonín Kovář vyhrál zá−
vod na 100 metrů znak časem
1:14,89, druhý byl v závodě na 200
metrů znak (2:43.55). Za zmínku
stojí i výborné časy ze zbylých zá−
vodů, ve kterých plaval 100 metrů
polo hově (1:21.17) a 200 metrů
polohově (3:02.33). 

Skvělého času dosáhl v závodě
na 100 metrů prsa i Daniel 

Ada movič, zaplaval čas
1:37.65 a značně pře−
konal své dosavadní
osobní maximum.

„Gratulujeme našim
plavcům k dosaženým
výkonům, děkujeme je−
jich trenérům za přípravu
a rodičům za podporu.
Máme i zastoupení ve
starších ročnících, této
skupině plavců se říká

masters, jejich věkové kategorie
jsou rozdělené po pěti letech věku
počínaje dvaceti lety.  Pro tyto závo−
dníky se o stejném víkendu konaly
vrcholné závody (mistrovství České
republiky) sezóny v Mladé Boleslavi.
Čtyřčlenná výprava posbírala cel−
kem sedm cenných kovů,“ sdělil
Luboš Ibrmajer, prezident spolku. 

Jaroslav Konvář (1941) si vypla−
val dvě stříbrné medaile z distancí
50 metrů prsa (1:04,57) a volný
způsob (0:47,15).  Zbyněk Beneš
(1951) si svým nejrychleji zaplava−
ným časem zajistil zlatou medaili
ze stovky volný způsob (1:37,37),
další dvě medaile byly stříbrné z
padesátek volný způsob (0:41,43)
a znak (0:50,24). Jeho sbírka z této
soutěže je kompletní díky třetí příč−
ce ze stovky znak (1:50,25). 

Druhým místem na stupních vítě−
zů se blýskl Radek Levora (1971),
když mu časoměřiči naměřili čas
0:33,40 v disciplíně 50 metrů znak. 

Díky účasti Vlastimila Šimka, byl
dvakrát čtvrtý v cíli padesátek volný
způsob a znak, mohla plzeňská vý pra −
va soutěžit i ve štafetách 4x 50 me trů
polohový závod a volný způsob. 

České ceny 
za architekturu 

v Plasích

Ve venkovní expozici areálu
Centra stavitelského dědictví
Národního technického muzea
v Plasích u Plzně je k vidění první
ze série výstav 34 nominova−
ných děl České ceny za architek−
turu 2019. 

Soutěžní přehlídka staveb rea−
lizovaných na území České re−
publiky v posledních pěti letech
má sloužit ke kontinuální propa−
gaci kvalitní české architektury.
Zahrnuje široké spektrum děl –
od velkých komplexů a náklad−
ných staveb po drobná díla, 
třeba i dočasného charakteru.
Nejlepší nominované projekty si
ve venkovní expozici můžete
prohlédnout od 27. června do
31. října 2019. Vstup na výstavu
je zdarma.   

Drahé kovy připluly díky plavcům 

1. místo Jan Foltýn

1. místo Antonín Kovář

Pozvánka na vernisáž výstavy
fotografií z cest po 

„zemi vycházejícího slunce“ 
– Obrázky z Japonska.

Jejím autorem je ředitel 
Českého rozhlasu v Plzni 

PhDr. Zdeněk Levý. 
Výstava je umístěna v hala
Českého rozhlasu v Plzni, 

náměstí Míru 10, a je otevřena
denně od 8 do 18:00 hodin. 

Potrvá do 30. července 2019.

Obrázky z Japonska
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Dotaz čtenářky KS: 
Dobrý den, stala se nám s manže−
lem taková nešťastná událost, kdy
dva agresivní hlídací psi mezi mří−
žemi hradby vtáhli našeho pejska do
areálu a na místě ho roztrhali. Pes
byl na odvíjecím vodítku a manžel
se mu přes hradbu snažil pomoci.
Došlo tak k vážnému poranění ruky,
několika měsíčnímu léčení antibioti−
ky, operace a nakonec k amputaci
jednoho článku prstu. Po jeden a půl
měsíčním šetření Policie ČR nám
bylo oznámeno, že nedošlo k žádné−
mu porušení zákona ani z naší stra−
ny, ani ze strany majitele pozemku,
kde se vše odehrálo, a že se může−
me obrátit na občanský soud. Jaké
jsou nyní naše možnosti?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
jak také vyplývá z Vašeho dotazu,

tak celá věc má skutečně dvě roviny,
a to občanskoprávní a trestněprávní. 

Začnu nejprve tou občanskopráv−
ní. Ust. § 2933 občanského zákoníku
přímo upravuje škodu způsobenou
zvířetem, když říká, že způsobí−li ško−
du zvíře, nahradí ji jeho vlastník,
v  tomto případě se tedy nezkoumá
zavinění, jde o objektivní odpověd−
nost, rozhodující je vlastnictví zvířete,
popř. komu bylo zvíře svěřeno. Po
vlastníkovi psů tak můžete požadovat
vzniklou újmu, a to nejen škodu na
Vašem usmrceném psovi, ale zejmé−
na náhradu újmy způsobené na zdra−
ví Vašeho manžela (léčebné výlohy,
bolestné, ztížené společenské uplat−
nění), lze se také domáhat náhrady
újmy způsobené duševními útrapami,
když jste přišli o svého mazlíčka.
Podstatné v prvé řadě bude stanovit
správně výši náhrady újmy, kterou
požadovat. Pokud by vlastník psů byl
ochoten jednat o mimosoudním vy−
rovnání, lze výši náhrady domluvit
podle Vaší přibližné představy, kdyby
s  vlastníkem psů nebyla rozumná
řeč, přichází na řadu žaloba k soudu,
kde má být požadovaná částka již vy−
číslena, jako podklad pak slouží 
nejlépe znalecké posudky. V někte−
rých případech, zejména u nemajet−
kové újmy, je totiž pouze znalec
schopen správně vyčíslit vzniklou 
újmu. Soudní řízení je pak svou pova−
hou sporné, kde žalobce musí tvrdit
rozhodné skutečnosti a podložit svá
tvrzení důkazy. V  tomto případě se

nabízí zejména svědecké výpovědi
kolemjdoucích, prověrka na místě,
výpovědi jiných pejskařů s podobnou
negativní zkušeností s těmito agresiv−
ními psy a lékařské zprávy z  léčení
Vašeho manžela. Každé sporné říze−
ní, i toto, s sebou samozřejmě nese
určitou nejistotu, jak se celá věc vyvi−
ne a jak konkrétní soudce rozhodne,
nikdo bohužel předem neumí garan−
tovat plný úspěch ve věci; od míry
úspěchu ve věci se pak odvíjí povin−
nost k náhradě nákladů soudního ří−
zení protistraně. Mezi náklady soud −
ního řízení by byly zahrnuty i nákla−
dy na vypracování znaleckého po−
sudku. Dá se předpokládat, že vlast −
ník psů bude navrhovat snížení 
náhrady z důvodu, že Váš manžel ne−
dodržel tzv. prevenční povinnost, kdy
zákon vyžaduje, aby si každý počínal
při svém konání tak, aby nedošlo
k nedůvodné újmě. Bylo by pak na
soudu (pokud by věc řešil), aby tako−
vou námitku posoudil, zda jednání
Vašeho manžela vzniklé újmě přispě−
lo a jestli jeho jednání bylo nedůvo−
dné nebo ne.

To, zda byl nebo nebyl spáchán
trestný čin, musí posoudit policie.
Zde by se nabízelo podezření ze
spáchání trestného činu ublížení na
zdraví z nedbalosti popř. těžká újma
na zdraví z  nedbalosti. Je otázkou,
jak moc se věcí policie zaobírala,
když Vás odkázala na občansko −
právní nároky, pokud byste s  jejich
šetřením nebyli spokojeni, lze se
obrá tit na okresní státní zastupitel−
ství a v  písemném podání celou
událost popsat.  Pokud by státní zá−
stupce měl podezření ze spáchání
trestného činu, musela by policie
případ prošetřit podrobněji. V rámci
trestního řízení je možné uplatnit ná−
hradu vzniklé újmy, opět by ale měla
být její výše podložena. Kdyby věc
projednával soud a uznal by majitele
psů vinným ze spáchání trestného
činu, mohl by v odsuzujícím rozsud−
ku rovnou uložit majiteli povinnost
nahradit škodu. Kdyby soud nabyl
dojmu, že by pro zjištění správné vý−
še náhrady újmy musel provádět
rozsáhlejší dokazování, tak by Vás
mohl s náhradou škody odkázat na
občanskoprávní řízení.

Popsané kroky lze činit současně,
nic nebrání tomu, abyste oslovili ma−
jitele psů s návrhem na mimosoudní
řešení, popř. podali žalobu o náhradu
vzniklé újmy, a současně napsali
státnímu zástupci. Pokud by v rámci
jednoho řízení (např. trestního) byla
náhrada újmy přiznána, pak se jí sa−
mozřejmě již nelze domáhat občan−
skoprávní cestou. Kdyby státní zá−
stupce měl podezření ze spáchání
trestného činu, pak by jej policie mu−
sela prošetřit bez ohledu na to, jestli
byla újma už nahrazena, nebo ne.

Mgr. Zdenka Ambrožová, advokát

Advokátní kancelář, 
JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Nová cyklostezka byla slavnostně
otevřena v Mochtíně na Klatovsku
za přítomnosti náměstka hejtmana
pro oblast dopravy Pavla Čížka
a také starosty obce Mochtín, kde
dílčí úsek nové cyklostezky leží.

Jde o úsek cyklotrasy č. 305
v celkové délce 832 m. Tento úsek
byl vybudován mezi obcí Mochtín
u bývalého mlýna k silnici vedoucí
do obce Újezdec. Vybudováním této
novostavby byla svede−
na cyklo  doprava ze zatí−
žené komunikace I. třídy
číslo I/22 na úsek s vy−
loučeným provozem
motorových vozidel.

„Dále cyklotrasa po−
kračuje po již vybudova−
né lesní cestě s omeze−
ným provozem motoro−
vých vozidel a napojí se

na nadregionální cyklo trasu číslo
38, po které je možné jet na kole až
do Klatov,“ uvedl   Pavel Čížek. 

Původní rozpočet díla byl 7,255
mil. Kč. Využitím recyklátu získa−
ným při opravě Plánické ulice v Kla −
tovech se podařilo ušetřit  1,89 mil.
Kč. Cel kový náklad na vybudování
cyklostezky činil 5,365 mil. Kč.
Plzeňský kraj na vybudování poskytl
dotaci ve výši 4,7 milionů korun.   

Cyklotrasa po lesní cestě



24 Plzeňský rozhled  7/2019Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V současné době je úbytek hmyzu
ožehavým tématem a zabývá se
jím i druhý plzeňský obvod. 

Za žádoucí se považuje obnova
hmyzích společenství a zároveň za−
mezení dalšího hubení hmyzu. Stav
mohou pomoci zlepšit tzv. brouko−
viště. Jde o uměle sestavený sou−
bor kmenů, jeho částí nebo masiv−
ních větví, které vytváří prostor pro
organismy vázané na odumírající
nebo odumřelé dřevo. U všech
součástí broukoviště platí, že by
mělo být stabilně poskládané, aby
nehrozil sesuv.

„V městském obvodě Plzeň 2 –
Slovany se snažíme reagovat na
znepokojující situaci, a to například
vytvořením lepších podmínek pro 
život hmyzu stavbou hmyzích
domeč ků nebo broukovišť. Hmyzí
domečky lze spatřit především
v areálu školek, kde se u dětí při−
rozenou a hravou formou podporuje
informovanost o přírodě a možnost
pozorování života hmyzu,“ uvedl
starosta MO Plzeň 2 – Slovany
Lumír Aschenbrenner.

Odbor životního prostředí MO P2
– Slovany se chce zaměřit přede−
vším na ponechání mrtvého dřeva
po kácení jako náhradu za mizející
stanoviště starých stromů. Ve vyti−

povaných lokalitách se seskládá
dřevo tak, aby došlo ke kontaktu
s půdou a tak nabídlo možnost
úkrytu či potravy dalším orga −
nismům. I přes svůj název brou −
koviště neposkytuje úkryt pouze
hmyzu. Zabydlet se v něm mohou
i ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci.

Spolu s umístěním broukoviště bu−
de instalována i informační tabulka. 

Pomoci zastavit vymírání hmyzu
se dá omezením používání insekti −
cidů, podporou výsevu trávo by −
linných společenstev, omezením se−
čí, ale také umisťováním broukovišť
a hmyzích domečků. 

Broukoviště pomohou ochránit hmyz  

Do belgické ZOO Pairi Daiza  odjel
v polonivě června samec pumy
americké Gary. Narodil se v mni−
chovské ZOO  1. května 2006. 

Jeho jediná odchovaná dcera
Missoula (*11. 4. 2012) nyní žije
v Tierwelt  Herberstein v Rakousku.
Oba jsou jedinými představiteli své−
ho poddruhu (Puma concolor mis−
soulensis) v Evropě. Tento poddruh
pumy byl v Plzni chován v letech

2015−2019. Předtím zde pumy žily
v letech 1959−2000. 

„Naše ZOO dává přednost chovu
ohrožených levhartů čínských, kdy

nedávno z Polska dorazila mla−
dá samice Tika.  Příjezd samce

je zatím v jednání. V nedávné mi −
nulosti byla v Plzni již odchována
dvě tato mláďata,“ zdůraznil tisko−
vý mluvčí plzeňské ZOO Mar tin
Vobruba.

Foto: Kateřina Misíková 

Samec pumy Gary opustil PlzeňStřípky 
z Plzně

Přesnější dopravní
model města

V rámci projektu PoliVisu navštívil
západočeskou metropoli tým me −
zi národních expertů. Cílem projek−
tu je shromáždit relevantní data
a vyrobit analytické nástroje pro
podporu důležitých politických
rozhodnutí. Plzeň je jedním ze tří
zapojených pilotních měst (spolu
s belgickým Gentem a francouz−
ským  Issy−les−Mouli neaux), při−
čemž na západě Čech se odborníci
soustředí na oblast dopravy, a to
komplexně – od automobilové
a veřejné dopravy po pěší, cyklisty
nebo systém parkování.  

V současné době má sice Plzeň
k dispozici dopravní model, ale díky
tomuto projektu dojde k jeho vý−
znamnému zpřesnění a dodání dal−
ších funkcí. To městu přinese velmi
cenné informace, které může zo −
hlednit při rozhodování. Ať už se
jedná o vizualizaci dopadu plánova−
ných uzavírek a dopravních ome −
zení nebo údaje o rizikových mís−
tech z pohledu dopravních a jiných
přestupků. Projekt PoliVisu je plně
financován z evropského programu
HORIZON 2020 zaměřeného na vě−
du a výzkum, přičemž úspěšnost
žadatelů o získání grantu z tohoto
programu nepřesahuje 10 procent.

Podpoří aktivity dětí
a mládeže    

Odbor školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně vy−
hlásí dotační program na rok 2020
ve čtyřech oblastech. Podpoří pro−
jekty, které se zabývají primární
prevencí rizikového chování a me−
diální výchovou dětí a mládeže,
dále projekty rozvíjející tělovýchov−
né aktivity, technické vzdělávání
a volnočasové aktivity dětí a mlá−
deže v oblasti výchovy a vzdělá −
vání. Celkem má být rozděleno
3,7 milionu korun. 

Cílem dotačního programu je
předcházení rizikovým jevům
v chování žáků, jako jsou například
záškoláctví, šikana, vandalismus,
užívání návykových látek, patolo−
gické hráčství, sebepoškozování,
rizikové sexuální chování a další
negativní jevy, ale i podpora bez−
pečnosti užívání médií, a to přede−
vším v souvislosti s rozvojem inter−
netových médií a sociálních sítí.



25Plzeňský rozhled  7/2019 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Projekt příhraniční spolupráce
„Udržitelný venkov“ je realizo−
ván obecně prospěšnou spo−
lečností Úhlava ve spolupráci
s Úřadem pro výživu, zeměděl−
ství a lesnictví v Chamu a další−
mi regionálními partnery.
Jeho hlavním záměrem
je podpora života na
venkově v jeho růz−
ných podobách. 
Rádi bychom zatrak−
tivnili a propagovali
příhraniční česko−ba−
vorský region, a to jak
pro turisty, tak pro míst−
ní obyvatele. Za tímto úče−
lem vzniká síť partnerů na české
i bavorské straně hranice, která
usiluje o podporu lokální produk−
ce zemědělské a řemeslné. 
Společně pořádáme akce pro
veřejnost, exkurze a workshopy,
kde představujeme místní farmá−
ře a řemeslníky. 

Organizujeme také kurzy za −
měřené na zvýšení kvalifikace
a zlep šení možností drobného
podnikání na venkově. Kurzy se
zabývají tradičními technikami,
dnes už pozapomenutými (koší−

kářství, perníkářství…), zpra −
cováním domácích pro−

duktů, ale i marketin−
govými a jinými do−
vednostmi. Sou −
částí vzdělávání je
také kurz němči−
ny, který si klade

za cíl odstranění ja−
zykové bariéry mezi

obyvateli česko−němec−
kého příhraničí. 

Pro zvýšení povědomí o míst −
ních producentech vychází kata−
log „Průvodce regionálními pro−
dukty“, který představuje farmáře
a řemeslníky na české i bavorské
straně. Jedná se o cca 70 pro du −
centů z oblasti Pošumaví a Bavor −

ského lesa, kteří na svých far−
mách a v obchůdcích nabízejí 
širokou škálu vlastních výrobků.
Tito lidé zde nejen žijí, ale také
utvářejí místní krajinu i ráz života

v příhraničí. Katalog vychází
v čes ké a německé jazykové mu−
taci a je k dispozici na akcích pro
veřejnost. Elektronická verze je
ke stažení na stránkách obecně
prospěšné společnosti Úhlava.
Pro aktuální informace o dění
sledujte www.uhlava.cz nebo fa−
cebookovou stránku Udržitelný
venkov. Rádi Vás uvítáme na nej−
různějších akcích v regionu.   (pi)

Bylinkový workshop – Klášterní mlýn Altenmarkt.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Udržitelný venkov v česko−bavorském příhraničí
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Pracovní nabídky 

Nerozhoduje Váš věk ani vzdělání, 
rozhodují pouze Vaše schopnosti!

Pracovní pozice je vhodná i pro osoby 
s menším hendikepem

(prostory nejsou bezbariérové).

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

• 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.: 602 336 997 (paní Hatalová)
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá 

do plzeňského call centra
energické lidi

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

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

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

a přivítají možnost dobrého výdělku.

Již šestým rokem se v červnu sešli
žáci středních škol Plzeňského
kraje, aby prezentovali svůj um
v  oblasti technických oborů na 
akci Ručičky kraje. Letos se akce
zúčastnilo celkem 19 středních
škol, které představily náplň krouž−
ků, jež nabízí žákům škol základ−
ních. Cílem akce je seznámit děti
s  technickými obory a  přilákat do
škol, které tyto obory vyučují, více
uchazečů o studium. 

Prezentace středních škol přiláka−
la na nádvoří zhruba 850 žáků zá−
kladních škol z  celého Plzeňského
kraje, zájem vzbudily stánky i u ve−
řejnosti. Spolu se středními školami
se prezentovala i Západočeská uni−
verzita v Plzni. K  vidění byl napří−
klad  robot podávající propisovací
tužky, drony, robotické ruce, virtuál−

ní realita, GPS vybavení, elektro −
automobil, kovářské práce, auto −
trenažér a další. Žáci gymnázií před−
váděli zajímavé chemické a fyzikální
pokusy. Každý návštěvník obdržel
také destičku se součástkami vy −
tištěnými na 3D tiskárně, ze kterých
si mohl sestavit robota.

Akce byla pořádána ve spolupráci
se Svazem průmyslu a dopravy ČR,
nejsilnějším zaměstnavatelským
svazem sdružujícím klíčové od −
větvové svazy a významné firmy
v České republice. Proto zde měli
svůj stánek s prezentací i 4 regionál−
ní zaměstnavatelé, kteří nabízejí
uplatnění absolventům technických
a přírodovědných oborů (ŠKODA
TRANSPORTATION a.s., ŠKODA
ELECTRIC a.s., Daikin Industries
Czech Republic s.r.o., COMTES FHT

Veřejná prezentace „Ručičky kraje“
zaplnila nádvoří krajského úřadu
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Čas pro dobrou věc nastal opět po
roce pro západočeské zaměst −
nance Skupiny ČEZ. V Plzeňském
a Kar lovarském kraji tak dobro −
volníci již po dvanácté po dva dny
pomáhali v osmi obecně prospěš−
ných organizacích či zájmových
sdruženích.

Pomoc za ta léta víceméně již
ostřílených 96 dobrovolníků byla 
více než různorodá. Na tradiční
jednoduchou otázku „Proč jste ta−
dy?“ bylo přitom vždy a všude jako
první slyšet ještě jednodušší odpo−
věď: „Abychom pomohli.“

Konkrétně v Plzeňském kraji
se dobrovolnického dne zúčastnilo
77 energetiků. Pomáhali plzeňské−
mu stacionáři Človíček, který provo−
zuje Diakonie ČCE; obecně prospěš−
ným společnostem Pomocné tlapky
v Oseku u Rokycan a Brána kláštera
Chotěšov či občanskému sdružení
Blízký soused z Plzně. Rovněž za −
vítali na pomoc sdružením Tvrz
Veselí a Ledovec v Ledcích u Plzně.
Několik jich dokonce přijelo až
z Moravy. Nejen proto, aby přiložili

ruce k dílu. Chtěli rovněž poznat
osobně své kolegy či kolegyně, s ni−
miž jsou jinak v kontaktu jen přes
telefon či e−mailovou poštu.

Zahradnické, úklidové a údržbové
práce, odstranění zbytků zdiva bý −
va lé stodoly, příprava pastviny pro
ovce, ale i vyprání a roztřídění kostý−
mů či rekvizit Cirkusu Pacien to; to
vše zaměstnalo šestnáctičlenný pl−
zeňský tým Call centrum SOHO ČEZ
Prodej. Ženy i muži tak smysluplně

strávili jeden pracovní den v Ledcích
u Plzně, kde tamní terapeutické 
centrum Ledovec poskytuje zázemí
a podporu lidem s duševním one−
mocněním a mentálním handicapem. 

„Jako každoročně děkujeme lidem
ze Skupiny ČEZ, že k nám v rámci
dobrovolnictví zavítali a vydatně po−
mohli. Jezdí k nám od samého začát−
ku a mnozí z nich se k nám opako −
vaně vracejí. Dobrovol nictví je tak
přínosnou a vítanou akti vitou nejen

pro nás, ale i pro ně. Ti, co jsou zde
poprvé, mají možnost seznámit se
s tím, jak to v terapeutických centrech
funguje. Moc nás těší, že se k nám
dobrovolníci nejen z ČEZ rádi vracejí,“
říká Petr Mora vec z Ledovce. 

Jiná poměrně početná skupina 21
energetiků z různých společností
Skupiny ČEZ pracovala v zahradě
a objektu bývalého správního úřadu
kláštera – Lesovny, který se snaží
zrenovovat obecně prospěšná spo−
lečnost Brána Kláštera Chotěšov.
Zde je čekala údržba zahrady, vyčiš−
tění a spárování její zdi a natírání
různých dřevěných prvků. Uvnitř ob−
jektu pak někteří likvidovali chodbo−
vou podlahu, na další čekaly hroma−
dy starých vytrhaných parket k od−
nosu, případně hrubý úklid prostor.  

Hned dvě pětičlenné party ener−
getiků se vystřídaly u Pomocných
tlapek v Oseku u Rokycan.  První se
věnovala úklidu a zvelebení vnitřních
prostor k secvičováním psů. Druhá
během dalšího dne čistila venkovní
fasádu objektu, natírala plot a uklí −
zela kotce.

Energetici opět věnovali svůj čas dobré věci
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Během své návštěvy zažijte neopakovatelnou radost z čisté přírody, odhalí−
te velké množství pamětihodností, přírodních krás a nabízíme bohaté kultur−
ní vyžití.
Největší lákadlo naší turistické oblasti v Lohbergu je bezesporu jedinečná ba−
vorská zoologická zahrada. Svou rozlohou není nijak veliká, ale má nesmírný
význam. Na úpatí Velkého Javoru skrývá řadu divokých zvířat, které žijí nebo ži−
li ve zdejší volné přírodě. Na zhruba 10 hektarech poznáte svět našich zvířat
tak, jako nikde jinde. Je zde více jak 400 zvířat ze 100 druhů, například losi,
smečka vlků, 3 rysí dámy, divoké kočky, bobři a další, které celý rok denně od
9 hodin (v zimě od 10 hod.) čekají na své návštěvníky. Hned na začátku zoolo−
gické zahrady se děti jistě potěší krmením a hlazením domácích zvířat, kousek
opodál čeká na nejmenší parádní dětské hřiště se spoustou houpaček a průle−
zek. Zoologická zahrada nabízí organizované prohlídky dokonce i v noci
a spoustu dalších akcí v průběhu celého roku. Najdete je v kalendáři akcí. 
Přímo od zoologické zahrady v Lohberghütte se můžete vydat na výlet vláčkem
na Malé Javorské jezero. Jízda je velkým zážitkem pro malé i velké a v cíli cesty
na vás čeká krásná divoká příroda. Chráněné území – Malé Javorské jezero se
svými živými plovoucími ostrovy je skutečný klenot v srdci Bavorského lesa
a doslova vyzývá každého ke krásné procházce kolem. V jeho blízkosti se na−
chází malá restaurace, která svádí k odpočinku a občerstvení s výhledem na
modrou vodní hladinu. 
Cestovní kancelář WENZL také nabízí okružní jízdu, při níž poznáte okolí 
známých vzdušných lázní Bodenmais ze všech jeho krásných stran. Užijte si
panoramatickou jízdu vláčkem, který startuje denně každou hodinu od 10:00
hodin před radnicí v Bodenmaisu. Cestu je možné několikrát přerušit a znovu
nastoupit a jet dál. Například vystoupíte u dolní stanice lanovky na vrch
Silberberg. Vřele doporučujeme vyjet lanovkou nebo vyšlápnout na vrchol po
svých a odměnou vám bude úžasný jedinečný výhled na Bodenmais a okolní
kopce. Nebo se rozhodnete navštívit bývalý stříbrný důl s komentovanou pro−
hlídkou. V okolí se také nachází letní bobová dráha a nádherné dětské hřiště.
Potom budete pokračovat v jízdě panoramatickou cestou, uvidíte údolí
Zellertol, které se táhne od Bodenmaisu až po Bad Kötzting. Projedete kolem
Camping Resortu a dostanete se do historického centra s katolickým kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Jízda pokračuje kolem školy až do skleněného

ráje firmy Joska. Tady na vás čeká
nádherně vyzdobená zahrada
a obchod se sklem. Odpočinout
a osvěžit se můžete v restauraci
nebo pivní zahradě. Děti budou
šťastné na místním zážitkovém
hřišti.
Při zpáteční cestě vláčkem na vás
čeká ještě několik krásných vý −
hledů na okolní hory jako třeba
Malý a Velký Javor. Vystupuje se
u ra dnice v Bodenmaisu.          (pi)

Zveme vás do nejkrásnějších míst Bavorského lesa

Lohberg je ideální místo pro 
rekreaci na úpatí Velkého Javoru

CENA ZA OKRUŽNÍ JÍZDU:
Dospělí – Cesta tam a zpět: 7,50 €
Děti 4–13 let: 4,50 €
Skupiny od 10 lidí: 6,50 €
Rodinná jízdenka 2 dospělí 
+ vlastní dětí do 13 let: 20,− €

JÍZDNÍ ŘÁD na 
www.wenzl−bodenmais.de

Čím dál víc práce mají v poslední
době rokycanští strážníci kvůli tep−
lým nocím, kdy mají lidé často ote−
vřená okna až do rána. Přibývá totiž
stížností na rušení nočního klidu.

Městští policisté tak třeba zasa−
hovali v bytě v Soukenické ulici, kde
se hlasitě hádaly tři ženy. Jedna
z nich, která pochází z Ukrajiny, byla

silně opilá a chtěla skočit z okna. Za
asistence strážníků ji proto sanitka
převezla na psychiatrické oddělení
do nemocnice v Plzni.  

Těžko pochopitelné je jednání ně−
kterých majitelů psů, kteří nechávají
své mazlíčky zavřené v horkých
dnech v autě. Už několik takových
případů museli řešit rokycanští

strážníci. Jeden z pejskařů si napří−
klad šel zaplavat do bazénu, pes na
něj zatím čekal v autě s pootevřený−
mi okénky. I když bylo zvíře v pořád−
ku, strážníci návštěvníkovi bazénu
doporučili, aby mu nechával ve voze
vodu a nejlépe aby ho s sebou v ob −
dobných si tuacích vůbec nebral.
Kuriózní pohled se naskytl strážní−

kům v Palackého ulici, kde dělníci
pracující na rekonstrukci našli kolo
připoutané k jednomu z bagrů a ne−
mohli tak stroj používat. Hlídka 
překonala zámek a kolo uložila na
služeb ně. Po několika dnech na
služebnu přišel majitel bicyklu, kte−
rý prý kolo k bagru připoutal, když
se opil a zjistil, že není schopen 
odjet. Svůj dopravní prostředek tak
už má zpět doma.

Rušení nočního klidu nebo kolo připoutané k bagru
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V plzeňských ulicích od června při−
bylo 15 nových bicyklů. Systém
sdílených kol provozovaný spol−
kem Kolemplzne.cz byl posílen dí−
ky plzeňskému výrobci klimatizací
Daikin, který provozovateli věno−
val dar ve výši 100 000 korun prá−
vě na nákup nových kol. Cílem pl−
zeňského Daikinu je podpořit eko−
logicky šetrné způsoby dopravy
a ulevit městu od automobilů.

Obyvatelé Plzně a okolí mají od
května v rámci systému půjčování
sdílených kol Kolemplzne.cz k dispo−
zici 94 bicyklů. Jejich počet byl navý−
šen díky daru Daikinu, který projekt
podpořil částkou 100 000 korun.

Obliba sdílených kol v českých
městech roste, neboť jej obyvatelé
využívají jako ekologicky přívětivější
alternativu k ježdění autem, a záro−
veň jako zdraví prospěšnou aktivitu.
„Podpořit bikesharing jsme s rozhodli
proto, že Daikin je velká nadnárodní
společnost, která dlouhodobě dbá na
společenskou odpovědnost, udržitel−
ný rozvoj a šetrnost svých aktivit vůči

životnímu prostředí,“ uvádí Tomáš
Matoušek, náborový a PR specialista
společnosti Daikin.

Nová kola posílila systém stávají−
cích 80 kusů a jsou obyvatelům k dis−
pozici v centru města i jeho okolí.
Rozpoznat v terénu kola, která finan−
coval Daikin, bude jednoduché. Kaž −
dé kolo zakoupené pomocí finanční−
ho daru bude mít na rámu logo spo−
lečnosti. „Naše kola budou obyvatelé
města moci využívat vždy po celou
sezónu, tedy od března do listopadu,“
říká Tomáš Matoušek. Společnost pro

veřejnost navíc připravila dvacet pou−
kázek na týdenní předplatné pronáj−
mu kol zdarma, o něž si obyvatelé bu−
dou moci zasoutěžit na facebooko−
vých stránkách Daikinu.

Daikin v plzeňském regionu dlou −
hodobě podporuje aktivity zaměřené
na ekologii a sport. Finančně přispěl
na Půlma raton Plzeňského kraje
a závody dračích lodí. Na přelomu
roku se stal kmotrem páru pižmoňů
severních v plzeňské zoo. Plzeňský
Daikin získal ocenění Super Green
Heart Factory za dlouhodobé úsilí

o co největší šetrnost svých výrob−
ních aktivit vůči životnímu prostředí.
Nejnovější klimatizační jednotky
s logem Daikin, které opouštějí pl−
zeňskou výrobní linku, jsou plněné
moderním ekologickým chladivem
R32. Výrobce se každoročně připo−
juje k různým ekologickým projek−
tům, jako je například Hodina Země.

Sdílená kola od Daikinu už jezdí po Plzni
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Ani nesnesitelné vedro a řada akcí
v okolí neodradily téměř stovku
účastníků společné akce Mysli −
veckého spolku Sirá a Českého
svazu ochránců přírody v Roky −
canech s výstižným názvem Od −
po ledne s přírodou.  Připraven byl
pestrý program, jehož smyslem
bylo představení volnočasových
aktivit v přírodě včetně myslivosti.

Nezapomnělo se však ani na dě−
ti. Pro ty byl určen i zajímavý do−
provodný program skládající se ze
střelby ze vzduchovky na běžící
terč, jízdy na koních a naučné
stezky Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem,
pobočky Plzeň, kterou si mohli
kromě dětí projít i rodiče. Všechny
jmenované disciplíny byly neustále

v obležení, což bylo příjemným
zjištěním nejen organizátorů, ale
i samotných rodičů, byť díky krás−
nému počasí řada lidí zůstala zřej−
mě raději někde ve stínu či u vody.

Poté se již přítomným před−
stavila dvojice Zdeňka Suku −
pová a Lenka Krátká se svými
čtyřnohými kamarády a před−
vedla ukázku lovecké kynolo−
gie. Pejsci – ohaři tak ukázali

několik disciplín, které jsou vyža−
dovány na zkouškách, kde psi 
získávají loveckou upotřebitelnost.
Dalším vystupujícím byl Soubor
brdských trubačů / Jitka Maxová,
František Svejkovský a Svejkovský
junior / jejichž ukázka se týkala vý−
voje tohoto významného odvětví
myslivecké kultury, která i díky jim
získává na Rokycansku stále větší
oblibu. Na jejich vystoupení navá−
zal Radim Šíma, který předvedl vá−
bení zvěře na různé typy vábniček.

Jeho vystoupení sklidilo zaslouže−
ný obdiv, neboť i vábení zvěře za−
znamenává určitý rozvoj v naší
myslivosti. Obohacením programu
byly i obrazy Václava Lasáka.

Díky zájmu Mysliveckého spol−
ku Sirá, rokycanských ochránců
přírody i široké veřejnosti se poda−
řilo zrealizovat další velice zdařilou
akci, která se uskutečnila v honitbě
hospodařící na více než sedmi
stech hektarech. O tuto krásnou
honitbu, v níž převládá výskyt zvě−
ře srnčí a černé, se aktivně starají
všichni členové spolku, jehož zá−
zemí je v areálu lovecké chaty, kde
se akce uskutečnila.   

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

CÍRKEV A PIVO 
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11 v Plzni,  na−
bízí zajímavou výstavu Církev a pivo. Zdánlivě nesourodá témata církev
a pivo si klade za cíl zmapovat výstava, která připomíná, že pivo mělo 
v životě církve již od počátku velice důležitou úlohu. Po všeobecném histo −
rickém úvodu a představení vztahu piva a církve ve světě se výstava
zamě řuje na regionální církevní pivovarnictví.

Ač až do počátku 17. století probíhaly ostré
disputace o tom, zda je chmelový mok nápoj
božský či ďábelský, patřily mnohé církevní 
řády k průkopníkům ve vaření piva. Plzeňský
kraj nebyl výjimkou. Klášterní pivovary
v Kladrubech, Stříbře, Albrechticích, Dožicích
či Horažďovicích patří k nejstarším na území ČR. Do dnešních dnů se do−
chovaly různé předměty připomínající tuto zapomenutou kapitolu církevní
historie. Závěr výstavy připomene, že dnes je u nás církevní pivovarnictví
opět živým feno ménem. Výstava je připravena ve spolupráci s Muzeem
šumavského pivovarnictví v Dešenicích.

INSPIRACE MODROTISKEM
Ve sklepení Národopisného muzea Plzeňska, nám. Republiky 13, je k vidě−
ní nová výstava „Inspirace modrotiskem“. Modrotiskem v názvu výstavy
není myšlena známá metoda tisku na textil. Přeneseně tak bývá nazý −
vána dnes již pozapomenutá fotografická technika zvaná kyanotypie.
Vznikají při ní modro−bílé snímky se specifickou náladou čehosi dávno
minu lého. Výstava spojuje vlastní autorskou tvorbu inspirovanou lidový−
mi kroji s motivy ze sto let starých fotografií krajek a výšivek ze sbírky
Marie Lábkové.

MEDVÍDCI NA ZÁMKU
Na tachovském zámku můžete až do 15. září navštívit výstavu zapůjčenou
PhDr. Ondřejem Bastlem, největším soukromým sběratelem u nás.
Představují se medvídci ve všech podobách – plyšoví, figurky, na 
rytinách, keramice, pohlednicích, textilu... Malí návštěvníci mají k dispo −
zici omalovánky s medvědími motivy nebo si mohou složit medvědí 
ori gami. Pokud máte doma nějaké vyřazené medvídky, můžete je tady 
odevzdat do medvědího boxu. 

Odpoledni s přírodou přálo počasí

KAM ZA KULTUROU O PRÁZDNINÁCH
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Také letos zahájila rokycanská knihovna provoz Čtecího
místa na místním koupališti. Opět po roce tak vyrazila
do terénu za svými čtenáři, kteří tak při odpočinku 
u vody mají možnost věnovat se čtení. Kdokoliv si může
půjčit knížku, během slunění ji přečíst nebo odnést i do−
mů a po přečtení ji zase vrátit třeba v kamenné budově
na náměstí.  

„Celý rok jsme shromažďovali, odkládali a připravova−
li knížky, které jsme  dovezli a umístili hned ve vstupní
části  koupaliště. Zájemci zde najdou výběr letního čtiva
– detektivky, romány pro ženy, humor i pár dětských
knížek. Knihy v průběhu léta doplníme a vyměníme,“
uvedla Jana Aubrechtová, ředitelka knihovny.

Knihovna na koupališti
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V SOŠ a SOU Sušice realizují
kromě výuky vlastních žá −
ků i celoživotní vzdělávání 
růz ných věkových  skupin.
V rámci projektu iROP s ná−
zvem „Rekonstrukce části
školy na centrum celoživotní−

ho vzdělávání“ vznikly nově
zrekonstruované a nově vy−
bavené učebny pro výuku
technického vzdělávání pro
všechny věkové kategorie
zájemců. 

Jedna učebna je speciálně vy−
bavena pro žáky mateřských
škol, další pro žáky základních
škol a poslední bude sloužit
pro dospělé uchazeče v rámci
celoživotního vzdělávání jako
posluchárna, která je vybavena
velmi moderní 3D technikou.
Celá akce byla dotována z pro−
středků EU částkou přesahující

5 miliónu korun. Předpoklá −
dáme, že s novým školním ro−
kem bude zahájena výuka ve
škole v Poštovní ulici, (kde jsou
tyto učebny umístěny) v rámci
celoživotního vzdělávání pro
zájemce různých věkových
skupin. Vše má za cíl podpořit
vzdělávání lidí a přispět k roz −
šíření zájmu o technické obory
od těch nejmenších dětí. Vě −
říme, že to přispěje k nárůstu
žadatelů a následně absol −
ventů technických oborů, kte−
rých je stále nedostatek na trhu
práce.   (pi)

Registrační číslo projektu:   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930

Rekonstrukce části školy na centrum celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání v SOŠ a SOU Sušice

U příležitosti 150. výročí své exis −
ten ce spustil Archiv města Plzně dva
elektronické projekty – Ency klo pedii
Plzně (encyklopedie.plzen.eu) a Di −
gitální archiv (digiarchiv.plzen.eu) 

Cílem elektronické Encyklopedie
Plzně je přiblížit zájemcům historii
nejen plzeňských ulic, ale také udá−
lostí, budov a osobností spjatých
s městem. Vzorem plzeňské ency −
klopedii byla Internetová encyklo −
pedie dějin Brna. 

Digitální archiv umožňuje přes
dálkový přístup studium archivních
fondů uložených v Archivu města
Plzně, jim přiřazených archivních

pomůcek a digitalizovaných archi−
válií, tzv. digitalizátů. Postupem ča−
su budou přibývat nejen další hesla,
ale budou se doplňovat i ta stávající.
Plzeňané se tak mohou seznámit s
historií svého města v knižní podobě
díky třísvazkovému vydání Dějiny
města Plzně. Digitální
archiv pak umožní zá−
jemcům studium listin,
fotografií, rukopisů či
kronik v elek tronické
podobě.

„O elektronické en−
cyklopedii Plzně jsme
přemýšleli už několik

let, ale její realizaci jsme museli
odsu nout kvůli projektu Dějiny
města Plzně. Práce proto začaly až
v polovině roku 2017. Inspirací
a vzorem pro nás bylo Brno,“ vy−
světlil městský archivář Adam
Skála. Síť encyklopedií spojuje

jednotný systém
vyvíjený od roku
2001 brněnským
autorským ko −
lektivem, databáze
hesel vytvářejí sa−
mostatné týmy od−
borníků v jed −
notlivých městech.

Digitální archiv umožňuje dálko−
vý přístup k digitalizovaným archi−
váliím uloženým v Archivu města
Plzně. Z velkého množství fondů
byly v prv ní řadě vybrány jednak ty
nejcennější a jednak ty nejpouží −
vanější. Pro jekt digitalizace začal
na konci roku 2015 ve spolupráci
s Českou/ Slo ven skou misií Církve
Ježíše Krista Svatých posledních
dnů. Digitalizáty jsou zpřístupněny
prostřednictvím programu Vade −
mecum, který používá většina ve−
řejných archivů v ČR. V digitalizaci
našich fondů budeme pokračovat
i v budoucnu.

Encyklopedie Plzně a Digitální archiv elektronicky
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Zajímalo mě, kolik lidí hledá
smysl života. Podle mé věštby
v mládí hledá smysl života
20 % žen a 20 % mužů. Časem
se to mění jen u žen, a to
tak, že po dospě −
losti jejich dětí
nad smyslem ži−
vota pře mýš lí
50 % žen. 
Dostáváme se
te dy k otázce.
Proč nad smy s −
lem života ne−
přemýšlí více li−
dí? Jedním z dů−
vodů je skuteč−
nost, že nemá smysl
přemýšlet nad smyslem
života, pokud jej nemáme mož−
nost změnit. Nicméně stále platí,
že když už tady jsme, máme se
snažit žít co nejlépe, nejdéle
a ve zdraví, bez ohledu na smysl
života. Náš život vznikl a jsme
teď a tady, v podstatě bez vlast −
ního přičinění. Jsem přesvěd−

čen, že proto je uži tečnější při−
způsobit se aspoň orien tačně již
vytvořenému žebříčku hodnost,
žít naplno a neztrácet čas tím,

že hledáme smysl života.
Žebříček hodnost

souvisí s hierarchií
v rodinném sys−

tému, kdy na
prvním místě
jsme my, pro −
tože jsme nej −
důle žitější. 
Na druhém

mí s tě by měl
být partner, pro −

tože se předpo −
klá dá, že s ním bu−

deme do konce života
(i když to tak v praxi občas není).
Na třetím místě by měly být 
děti, ale jako vedlejší produkt
dobrého vztahu z lásky, ne jako
smysl života. Mnoho žen, které
mají děti jako smysl života, v do−
spělosti své potomky nechtějí
pustit do jejich života, což je pro

takové děti katastrofa. Je nutné
si přiznat, že děti máme větši−
nou pro uspokojení mateřského
pudu u žen a pudu zachování ži−
vota u mužů (pokud tento pud
nemáme porušen). Přišel jsem
na to, že u dětí se položí základy
výchovy do cca osmi let, do
patnácti let dětí se už dá
jen korigovat a v osmnácti
se již nedá nic změ−
nit. Proto u dětí zá−
vislých jsou
na vině vždy
rodiče. Kaž −
dé dítě je
závislé na
rodičích. Úko −
lem rodičů je do dospělosti dětí,
tedy do jejich osmnácti let, zba−
vit děti závislosti.
Na dalších místech je práce.
Z ní máme peníze nutné k za−
chování pudu života – za peníze
musíme bydlet a jíst. Dále je to
seberealizace, která je ideální,
když souvisí s prací. Není umění

dělat, co člověka baví, ale umě−
ní je najít zalíbení v tom, co dě −
láme. A to se týká většiny lidí
v Česku, protože to štěstí dělat
co nás baví, má jen cca 30

až 40 % populace.
A většinou jsou to
ti, kteří mají  ob−

chodní talent a pod−
nikají, proto mohou
dělat, co je baví.
Všem přeji jen to
nejlepší. Každý je
strůjcem svého

ště s tí, ne osudu. Ale i ten mů −
žeme alespoň trochu ovlivnit,
když ne změnit.        

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Každý je strůjcem svého štěstí, ne osudu
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda o smyslu života:



HLEDÁM spolupracovníky
na pozici welness porad−
ce, práce z domu, vhodné
i pro studenty a maminky
na MD. Tel.: 737832914,
e−mail: kami.skriv@
seznam.cz. RR 90435

PŘIJMU kuchaře – pekaře
pizz do Waldmünchenu
SRN. Nástup ihned na dobu
neurčitou, plný úvazek. 
Tel.: 0049−99723754. RR
90442

NOVĚ otevřené call cen−
trum v Klatovech nabízí
poslední volná místa. Pro
info volejte 603554334.
RR 90459

JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ/
KA nebo SERVÍRKA???
Hledáte ZAJÍMAVOU práci
NA HORÁCH s ubytováním
zdarma? V dlouholeté za−
běhlé a vyhlášené kavárně
– cukrárně, s bohatými
zkušenostmi a mnoha oce−
něními, přijmeme na hlav−
ní pracovní poměr servír ku
a cukrářku. Poža dujeme
základní znalost němčiny
u servírky a praxi v oboru
u cukrářky. Více infor   mací
na tel.: 725835555. RR
90404

HLEDÁM zedníka, pří −
padně dva nebo s  poda −
vačem na stavební prá −
ce v Klatovech. Tel.:
604867469 PM 190106

PRODÁM podlahová prk−
na, 28x146x4000, péro,
drážka, smrk, kvalita A/B,
přirozeně sušená na půdě
10 let. 50m2 cena 21 600
Kč. 15 km od Plzně−sever.
Tel.: 604384504. PM
190098

CIRKULÁRKU dom. výroby,
silný motor; 200 L sud od
nafty + ruč. pumpa; krá −
líkárnu 6 kotců, tel.:
605325131. RR 90428

PRODÁM automatickou
pračku Whirpool na 5 kg,
plnění vpředu, zánovní, zá−
ruka do 9.2.2021. Cena 
5 000 Kč. Dále prodám ku−
latý stolek průměr 60 cm,
výška 55 cm. PC 3 600 Kč,
sleva na 1 200 Kč. Tel.:
608898069. PM 190102

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam −
ži tému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
190026

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté stropní
panely 6 x 1 m,  dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla −
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu, no−
vý lak, cena dohodou. Dále
nakladač ozn. 500 za trak−
tor s drapákem, bez píst−
nic. Tel: 604867469 PM
190028

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

KOZÍ mléko 25 Kč/l, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 90384

2 NOVÉ velké slunečníky
3,5m x 3,5 m. Tel.:
602614480. RR 90464

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
190032 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 190033

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě vojen−
skou vzduchovku do 5
000 Kč a po  pohraniční
stráži maskované oděvy,
saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do 
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, tě −
žítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, letec−
ké uniformy a vše z po−
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 190003 

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel.: 605080878.
PM 190009

KOUPÍM  jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu. Tel.:
728209526. PM 190088

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní 
díly,  Škoda 120 a Škoda
130, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia,  náhradní
díly, celé auto i vrak. Též
náhradní díly na  ČZ 250
typ 513 motocros, Jawa
panelku nebo kývačku,
pionýr 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, kata−
logy, dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM
190004 

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček nebo
bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel. 603512322 PM 190018

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj. sbě−
ratelské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a kapes−
ní: Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stop  kami i bez. Porcelá nové
a kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960. Vy kou −
pím i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabí zím
solidní jednání. Mám zájem
také o staré veterány, cokoliv
co se hýbalo i značně po −
 škozené, koupím i díly.  Tel:
608979838. Email: antikvs
@seznam.cz. PM 190020

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do −
mácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel.: 737903420.
PM 190011

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP –
RENOVACE  – (chromo−
vaný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky,  a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 190012 

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Husch,
Igra a jiné, i ve špatném 
stavu. Nebo jen příslušen−
ství. Dále koupím trafa, do−
mečky a vše co souvisí se
železnicí. Prosím ty, co volali
minule, aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty.Tel.:
731064361. PM 190056

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré helmy
– vojenské, hasičské, poli−
cejní, četnické, motocyklo−
vé, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky, čás−
ti, díly, odznaky, kokardy
a podobně. Velmi dobře za−
platím. Tel: 731454110.

VOJENSKÉ muzeum se za−
měřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění expozice
vykoupí za velice slušné
ceny: Vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily. Dále chladné zbra−
ně – Kordíky, dýky, tesáky,
šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, letec−
ké bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláštěn−
ky, celty, stany, nebo dílce,
čepice, kalhoty, saka, boty,
holínky a pod. Dále výstroj
– helmy, dalekohledy, opti−
ky, vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vojen−
skou tématiku a vybavení
do roku 1950. Velice děku−
jeme za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082
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KOUPÍM chatu či menší RD,
chalupu nebo pozemek 
k rekreaci. Výsluní, Valcha,
Litice nebo Lhota u Plzně. Za
slušnou cenu, platba v hoto−
vosti. Přímo od vlastníka bez
RK. Kupní smlouvu a převod
zajistím. Tel.: 608898069.
PM 190097

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy kou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190036

KOUPÍM A DOBŘE ZAPLA−
TÍM LES. Na velikosti ani
stáří nezáleží, platím hotově.
773585290. RR 90431

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst −
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaručujeme pouze so−
lidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Práv −
ní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT 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 ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu 
od nájemců. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190038

PRONAJMU nový byt 3+kk
s terasou v Praze na metru
Stodůlky. Jen SMS na
737441365. Zavolám zpět.
RR 90427

HLEDÁM pronájem pokoje
na vesnici okolo Klatov.
Mobil – 723930175. RR
90415

PRONAJMU nový podkrov−
ní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s  balkónem a se
zahra dou,  95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou ro −
dinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 190035

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane −
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyře −
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 190043

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 190044

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

PRODÁM družstevní byt
3+1 s balkonem 72 m2

v Horažďovicích. Tel.:
721211714. RR 90382

ROZVEDENÝ muž 52/178
žijící v Plzni by rád touto
cestou poznal nezadanou
ženu přiměřeného věku, kte−
ré také chybí někdo blízký
a ráda by zas prožívala život
ve dvou. Tel.: 737903420.
PM 190101

SPOLEHLIVÝ muž 58 hledá
upřímnou štíhlejší ženu,
bydlím u Klatov, tel.:
720339894. RR 90461

ZAJIŠTĚNÝ MUŽ, čtyřicát−
ník hledá touto cestou přítel−
kyni a kamarádku. Plzeňský
kraj. Tel:604867469 PM
190100

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

47/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu štíhlé postavy, ne−
kuřačku, se zájmy o cesto−
vání. Tel.: 607289646. PM
190103

OSAMĚLÝ MUŽ – absti−
nent, nekuřák, aktivní turis−
ta hledá osamělou ženu pro
vážné seznámení, nejdříve
seznamovací schůzky o ví−
kendech, popřípadě společ−
né celé víkendy. Později
trva lý společný život. Ne
sezna mování po telefonu.
Možno odkudkoliv. Nabízím
lásku, věrnost, oporu a v pří−
padě dětí v péči pomoc
s péčí o ně a jejich výchovu.
Očekávám ochotu změny
bydliště. Odpovědí zasílejte
na adresu redakce pod
č. inz. PM 190105

ZAJIŠTĚNÝ muž 45 let,
hledá ženu na vážné se−
známení pro všední i ne−
všední dny v životě. Su −
šicko, Klatovsko. Tel.:
723252803. RR 90443

HLEDÁM pohodovou, štíh−
lou ženu na hezký diskr. tr−
valý vztah bez narušení
soukromí, vášeň po letech
upadla, ale na svém vztahu
nebudu nic měnit, chybí Ti
sex, fajn kamarád – mile−
nec? Ozvi se. Sympatický
sportovec 47/180/84 sport.
postavy. DO, KT, tel.:
733407817. RR 90383

MUŽ 45/195/střední po−
stavy hledá pohodovou že−
nu štíhlé postavy na mile−
necký nebo vážný vztah.
Nejlépe Sušice a blízké oko−
lí. PS: Láska je mocná ča −
rodějka. Tel.: 607647563.
RR 90452

DOBRÝ den, paní, co Vás
hledám, jmenuji se Zdeněk,
37 let, zajištěnej, bydlím na
Domažlicku, věk nerozho−
duje. Tel.: 774630658. RR
90420

60/170, rozv., ml. vzhl., za−
jištěný hledá dominantní,
elegantní přítelkyni – paní.
Na krásné chvíle – život.
Najdeme spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 90441

ROZVEDENÝ 60letý
174/80 nekuřák abstinent
hledá sympatickou ženu
pro vážné seznámení, která
ráda lyžuje, jezdí na kole
a má ráda přírodu. Tel.:
728407942 – SMS,
Klatovsko. RR 90445

AHOJ, najdu Tě? Slušnou
hodnou ženu, která touží po
hezkém společném životě s
45letým mužem a nechce
být také dále sama. Mít pro
koho žít, těšit se jeden na
druhého. Nehledám nic jiné−
ho, jen lidské štěstí se že−
nou do pohody i nepohody.
Jen ze Sušice a blízkého
okolí. Jen vážně. Tel.:
731789666. RR 90453

VDOVEC – 61 let – 175/62
hledá sympatickou ženu
pro vážný trvalý vztah. Ku −
řák, abstinent, klidné po −
vahy. Hledáš−li vztah, věr−
nost, rád Tě poznám. Tel.:
721933950 DO+KT. RR
90454

JE MI 64 roků. Jsem vdo−
vec 180cm vysoký a jsem
štíhlý. Nekouřím, nepiji
a pravidelně sportuji. Hle −
dám štíhlou ženu nekuřač−
ku, která ráda tancuje mo−
derní i dechovou hudbu
a která nechce být stále sa−
ma. Bydlím blízko Horaž −
ďovic a jmenuji se Jaroslav.
Tel.: 721241622. Volat po
20. hodině. RR 90455

JÁ 57/170 mladšího vzhle−
du hledám sympatickou že−
nu štíhlé postavy přiměře−
ného věku pro vše hezké.
Tel.: 721050036. RR 90458

OSAMĚLÝ muž – absti−
nent, nekuřák, aktivní tu−
rista, hledá osamělou ženu
pro vážné seznámení – nej−
dříve seznamovací schůzky
o víkendech, popřípadě
společné celé víkendy, 
později trvalý společný ži−
vot. Ne seznamování po
telefonu. Možno odkud −
koliv. Nabízím lásku, věr−
nost, oporu a v případě dětí
v péči pomoc s péčí o ně
a jejich výchovou. Oče −
kávám ochotu změny byd−
liště. RR 90462

HLEDÁTE štěstí a lásku.
Seznámíme Vás s mužem
z Bavorska. 720409101.

VDOVA 65/162 hledá ka−
maráda – nehledám peníze
ani majetek, jen trochu lid−
ského štěstí. Zn.: Léta letí.
Odpovědi zasílejte do redak−
ce po č. inz. PM 190104

VDOVA, důchodkyně, hle−
dá kamarádku pro kulturní
i turistické aktivity. Bydlím
10 min. od KT. Prosím pí−
semné odpovědi do redak−
ce. RR 90363

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 604867469.
PM 190031

NABÍZÍME na posekání trá−
vu na seno (zkrmení) z ovo−
cné zahrady 2 000 čtve −
rečních metrů  u Holýšova.
Tel.: 774140229.

KDO provede práce mi −
nibagrem na chatě v Chlis −
tově č. E27, hledá Brožová.
Tel.: 722746466 SMS. RR
90433

KOUPÍM  Simson, Jawa,
Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj.
728222938. PM 190099

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030 

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
90048

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku ze −
miny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeš tice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 190034

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále mož −
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 190013 

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



TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 
73 73 09 PM 190039

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−

ce máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
190040

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň −
ském kraji Vám vyplatíme
až 80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 
73 73 09 PM 190041

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábk −
ová, tel.: 608117789. RR
90044

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemo −
vitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A neza−
platíte ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz ne−
bo volejte zdarma na 800
888 957.  PM 190042

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.

Tel.: 604871028.
RR 90005

SPOLEČNÍK pro ženy, ma−
sáže atd., celá ČR. Tel.:
723930175. RR 90414

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové
a jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jádra,
malířské práce, bourací
práce, obklady, dlažby
a dal ší práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Su −
šicko a okolí. Rozumné
a přijatelné ceny. Tel.:
721757399. RR 90419

WELNESS poradenství: re−
dukce hmotnosti, sportovní
výživa, individuální stra −
vovací a pohybový plán.
Osob  ně i na dálku. 
Tel.: 737832914, e−mail:
kami.skriv@seznam.cz.
RR 90436

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

ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90463

HOTOVOSTNÍ  PŮJČKY!
Vyplácíme  ihned na ru−
ku! 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  ho −
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je anti depre −
sivní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ost r a    žitý,
ale zbytečně ne štěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabili taci. Oblíbený
pro vý stižnou a při způ −
sobivou povahu. Mi láček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s  nadšením.

 Kup ní smlou va při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz
602823882, 378774498.
RR 90128

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

VELKÁ SLEVA pánové urči−
tě by bylo škoda nevyužít
mé super nabídky. Letní
slevička kompl. erot. služ−
by 60 min. jen 1000 Kč, 
30 min. 600 Kč. Pohledná
sexy 44 let. Ve dne volat,
SMS ne. Tel.: 730509461
KŘI PM 190107
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rozhledu
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do domácností
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