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� Od začátku letošního roku proběh−
la celá řada prestižních soutěží,
v nichž přední místa obsadili žáci
středních škol Plzeňského kraje. Při
této příležitosti jsme se obrátili na
Ivanu Bartošovou, náměstkyni hejt−
mana pro oblast školství a cestovní−
ho ruchu, abychom se dozvěděli po−
drobnosti.

Mnoho soutěží pořádá přímo Plzeň −
ský kraj. Řada z  nich má dlouhou
histo rii. Ráda bych vyzdvihla skuteč−
nost, že v letošním roce jsme uspořá−
dali první ročník mezinárodní soutěže
„Robo−vozítko Plzeň 2020“ s účastí
studentů z pěti zemí a dvou kontinentů
světa. Přestože z dvoudenního klání
vyšli jako vítězové studenti z chorvat−
ského Daruvaru, na krásném 2. místě
skončil náš tým ze Střední průmyslové
školy elektrotechnické v Plzni.

Úkolem soutěžících bylo zkonstruo−
vat robotické vozítko, prezentovat ho
před mezinárodní porotou v anglickém
jazyce a projet s ním vymezenou drá−
hu v co nejkratším čase. Byla jsem
velmi mile překvapená, s jakým nad−
šením se žáci do soutěže pustili. Velký
vliv mělo také prostředí univerzity, kam
se mnoho ze soutěžících dostalo vů−
bec poprvé a bylo vidět, že je to velmi
nadchlo. Doufám, že i budoucí kroky
těchto nadaných studentů budou
směřovat právě ke studiu techniky na
Západo české univerzitě v Plzni. 
� Již určitou tradicí se stala
Technická olympiáda Plzeňského

kraje, kde vedle zapojení se střed−
ních škol spolupracují i technické fa−
kulty Západočeské univerzity v Plzni
jako je fakulta aplikovaných věd,
strojní a elektrotechnická...

Ano, v  únoru 2020 se konal již
7. ročník této kolektivní soutěže, kde

se vzájemně utkávají týmy složené ze
2 až 4 žáků z  jedné střední školy.
Odborná porota ze zúčastněných 100
žáků ze  13 středních škol nej lépe
ohodnotila například funkční model
výtahu, elektronickou šachovnici, prů−
myslového robota nebo projekt s ná−
zvem „Dostupná chytrá domácnost“. 
� Plzeňský kraj nepořádá jenom
technicky zaměřené soutěže. V  le−
tošním roce například opět se 

Zá pado českou univerzitou v Plzni
spolupracoval na 2. ročníku on−line
soutěže v porozumění anglickému
odbornému textu „KONTEXT“...

Tématem letošního ročníku, do ně−
hož se přihlásilo celkem 1707 žáků
z 19 škol z Plzeňského  kraje, byly

„Nové technologie“. Soutěžící byli roz−
děleni do 5 kategorií podle typu školy
a věku. Ve středních školách probíhala
4 on−line kola, kdy žáci pod dohledem
učitele zodpovídali   otázky k jednotli−
vým textům. Do finá le následně po−
stoupilo 54 žáků z 19 škol.

V rámci finále řešili všichni soutěžící
závěrečný on−line test v počítačové
učebně obdobně jako ve školních 
kolech. Na základě součtu bodů ze

všech kol postoupilo v každé z pěti ka−
tegorií pět soutěžících do posledního
ústního kola před komisi. Všichni
umístění na stupních vítězů dostali
poukázky na nákup elektroniky od
Plzeňského kraje a poukázky na jazy−
kové kurzy Mezi národní letní jazykové
školy Západo české univerzity v Plzni.
� Jaké další soutěže v  nejbližší 
době připravujete?

Od března 2020 bude probíhat
zbrusu nová on−line krajská soutěž
v  matematice mKONTEXT, která je
urče na pro celé třídy žáků 1. ročníků
středních škol. Finále soutěže se usku−
teční 16. dubna v prostorách Západo −
české univerzity v Plzni. 

Žáci gymnázií se utkají 26. března
2020 v soutěži Gymnazista roku.

Pro žáky základních i středních
škol jsou v  květnu připravené hned
dvě soutěžní akce, a to 3. ročník
Soutěže robotiky a Řemeslo má zlaté
dno, do které žáci základních a střed−
ních škol, a nově i účastníci zájmo−
vého vzdělávání ze středisek volného
času, přihlašují své vlast no ručně vy−
robené předměty.

V červnu pak na nádvoří krajského
úřadu v Plzni bude lákat prezentační
akce Ručičky kraje nové zájemce
o studium technických oborů střed−
ních škol.
Všechny informace o akcích a soutě−
žích Plzeňského kraje najdete na 
www.plzensky−kraj.cz/podpora−
technickeho−vzdelavani .

Ivana Bartošová děkuje za reprezentaci kraje za vítězství v Poháru vědy.

Žáci kraje soupeří v technických 
i jiných odborných soutěžích
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Mezi ženami, které se rozhodly svůj
profesní život zasvětit vědě, je také
Lucie Houdová – úspěšná vědkyně
z výzkumného centra NTIS
Fakulty aplikovaných věd
Západo české univerzity
v Plzni (ZČU). Věnuje se
technickému oboru s vý−
znamným humanitním
posláním. Možná právě to
na něm láká i další dívky.

Ing. Lucie Houdová, Ph.D., vystu−
dovala biokybernetiku. Od roku 2007
působí na Fakultě aplikovaných věd
ZČU, nejprve na katedře kybernetiky,
dnes ve výzkumném centru NTIS. Od
roku 2009, kdy její pracoviště začalo
spolupracovat s Českým národním
registrem dárců dřeně a s Nadací pro
transplantace kostní dřeně, se zabý−
vá výzkumem a vývojem informač−
ních nástrojů pro usnadnění činností
a procesů v oblasti transplantace
krve tvorných buněk. V dubnu 2018
získala Lucie Houdová jako vedoucí
IT skupiny registru dárců dřeně
Stipen dium Vladimíra Kozy. Říká, že
i díky spolupráci fakulty s registrem
se o biokybernetiku začalo zajímat ví−
ce studentů, zejména dívek.
� Jak jste se dostala ke spolupráci
s Nadací pro transplantace kostní
dřeně?

Pan primář Vladimír Koza, zakladatel
nadace a také Českého národního re−
gistru dárců dřeně, oslovil mého školi−

tele Eduarda Janečka, jeli−
kož měl povědomí o tom,
že se na Fakultě aplikova−
ných věd zabýváme bio −
kybernetikou.   V roce 2011
jsme rozběhli čtyřletý pro−
jekt podpořený Techno lo −
 gickou agenturou ČR Vý −

zkum a vývoj pokročilých IT technolo−
gií podpory vyhledávání dárce pro
transplantaci kostní dřeně. V té době
přecházel registr z využívání metod sé−
rologické typizace transplantačních
znaků, konkrétně HLA genů, která se
provádí z krve pomocí anti−HLA proti−
látek, na nové molekulárně genetické
metody, takzvanou DNA typizaci, kdy
se přímo z DNA určují konkrétní varian−
ty HLA genů. HLA geny hrají význam−
nou roli v imunitním systému, tudíž i při
samotné transplantaci a výběru dárce
kostní dřeně. Proto bylo třeba nedosta−
tečný vyhledávací algoritmus, založe−
ný pouze na sérologii a do značné míry
na subjektivním manuálním třídění, na−
hradit. Naším úkolem tedy bylo imple−
mentovat a optimalizovat vyhledávání
podle dat DNA typizace pro české pa−
cienty a také dokázat nabídnout české
dárce pacientům v zahraničí. 

��Je při vyhledávání dárce důležitá
jeho národnost?

Jde o etnickou nebo spíše genetic−
kou příbuznost. Pro Čechy najdeme
dárce mezi českými dárci zhruba v
třetině případů, jinak se musí registr
obrátit na registry zahraniční. V tomto
případě je pro české pacienty nejvíc
dárců z Německa, protože naše geno−
fondy jsou si blízké. Na druhou stranu
potřebujeme−li najít dárce třeba pro
pacienta vietnamské národnosti, musí
se kontaktovat zahraniční registry, kde
jsou dárci geneticky příbuzní.
��Došlo k propojení více pracovišť,
které je pro registr a především pro
pacienty velmi přínosné...

Ano. Víte, když se vybere dárce
a dojde k transplantaci, může nastat
velké množství potransplantačních
komplikací. Vše přitom závisí na
trans plantačních znacích a biomar−
kerech pacienta a dárce. Dalo by se
říci, že my se zabýváme výzkumem
více z pohledu dárců a skupina
Daniela Georgieva se na věc dívá
z pohledu pacientů. Dokážeme tak
prověřit nejrůznější rizika. A o registr
se stará Centrum informatizace
a výpočetní techniky, jak už jsem
zmínila, a stará se o něj velmi dobře.
Musí řešit zabezpečení dat, dnes už
také z hlediska nařízení o ochraně

osobních údajů, zálohování, krizové
plány, je toho hodně. 
�� Je určitě naplňující dělat práci,
která má tak významné pozitivní
projevy...  

To ano. Je pravda, že po zapojení
ZČU do spolupráce s registrem je ve
statistikách vidět výrazné zlepšení.
Nalezení vhodných dárců je určitě
rychlejší než dříve a přináší lepší
výsled ky. I zpětná vazba od odbor −
níků je velmi pozitivní. Navíc díky na−
ší spolupráci roste zájem o bioky −
bernetiku, hlavně mezi dívkami.
Letos vedu tři kvalifikační práce, dvě
bakalářské a jednu magisterskou,
a u všech jsou autorkami studentky.
Myslím, že se jim líbí ta provázanost
s biologií a medicínou.
��Jaké je podle vás dnes postavení
žen ve vědě?

V době svého studia, tedy téměř
před dvaceti lety, jsem se ve škole
setkávala s názorem, že ženy v tech−
nickém oboru, ale možná i obecně
ve vědě, nemají co dělat. Takový po−
stoj dnes naštěstí už nepřipadá
v úvahu. Pozice žen v oblasti vědy se
výrazně zlepšila a myslím, že obecně
je přístup žen vnímán jako obohacu −
jící. Zároveň ale stále platí, že je pro
ženy těžké se prosadit. Nesmí se ne−
chat odradit.

Svou prací inspiruje dívky vydat se cestou vědy
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Nejúspěšnější reprezentant−
kou ve školních postupových
soutěžích v  celé historii 
Pl zeň ského kraje je jedno−
značně Miro sla  va Novo −
veská z Masa ry kova gymná−
zia v Plzni.

Z  Mezinárodní chemické
olympiády (ICHO) dovezla hned
tři cenné kovy. V  roce 2018
získala zlatou medaili. O rok
později (2019) vyhrála ve
Francii stříbrnou medaili a v ro−
ce 2017 pak získala v Thajsku
bronz. Do sbírky cenných kovů
při dala ještě stříbrnou me daili
z Přírodo vědné olympiády ze−
mí EU (EUSO), Mirka zde 
řešila chemickou část této
týmo vé soutěže. Miroslava
Novoveská byla účastnicí Chemic −
kého a Dějepis ného kempu kona−
ných v  rámci projektu Podpora
talen tovaných žáků v  Pl zeňském
kraji. Momentálně studuje chemii na
Univerzitě v Cambridge.

Vojtěch Nováček z Gymnázia,
Plzeň, Mikulášské nám. 23 získal
ve školním roce 2018/2019 na
Mezinárodní geografické olym −
piádě (iGeo) konané v  Hong
Kongu bronzovou medaili.

Úspěšným byl také žák Gym −
názia J. Š. Baara, Domažlice,
Pivovarská 323, Pavel Kůs, který
přivezl ocenění z  Mezinárodní
olympiády v astronomii a astrofy−
zice (IOAA), a to v  letech 2015
(Indonésie) a 2016 (Indie).

Žák Gymnázia Jaroslava Vrch −
lic kého, Klatovy, Národních mu−
čedníků 347, Jan Soukup, přivezl
v roce 2015 čestné uznání z Mezi −
národní matematické olympiády
konané v Thajsku.

Nejúspěšnějším žákem šk. roku
2013/2014 byl Martin Hora
z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské
nám. 23, který přivezl bronzovou
medaili z  Mezinárodní matema −
tické olympiády konané v jihoafric−
kém Kapském Městě a stříbro ze

Středoevropské olympiády v infor−
matice z Chorvatska.

Nejvýraznější úspěch ve šk. ro−
ce 2012/2013 zaznamenal David
Hruška, žák Gymnázia, Plzeň,
Mikulášské nám. 23, který získal
čestné uznání na Mezinárodní ma−
tematické olympiádě v Kolumbii

a  bronzovou medaili na Středo −
evropské matematické olympiádě
ve Švýcarsku.

Obecně lze říct, že není školní
rok, ve kterém by žáci škol Plzeň −
ského kraje nedosáhli meziná −
rodního úspěchu. Rekordní byl

rok 2011, kdy žáci získali 5 me−
dailí z mezinárodních olympiád.
Všichni žáci museli projít sítem
postupových soutěží (tj. od škol−
ních kol přes okresní, krajská až
po národní), aby mohli náš kraj
a Českou republiku reprezentovat
na mezinárodních kláních.

Mirka Noveská na slavnostním vyhlášení 
vítězů 50. ročníku Mezinárodní chemické

olympiády v pražském Rudolfinu.

Vítězům robotické soutěže poděkovala 
Ivana Bartošová a rektor ZČU Miroslav Holeček

Jak úspěšní jsou studenti 
z Plzeňského kraje v mezinárodních soutěžích?

Již posedmé se v  prosto−
rách Západočeské univerzi−
ty v Plzni uskutečnila kolek−
tivní soutěž Technická olym−
piáda Plzeňského kraje, kde
se soutěžní týmy žáků střed−
ních škol, gymnázií a učilišť
utkaly v řešení problematiky
v oblasti techniky. 

„Technické obory jsou vel−
mi žádanými na trhu práce.
A právě prostřednictvím těch−
to soutěží se snažíme motivo−
vat žáky k dalšímu rozvoji na
poli techniky. Dalším příno−
sem této soutěže je také ukázka
spolupráce střední školy s univerzi−
tou, s níž se tak žáci seznámí nená−
silnou cestou,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Ivana Bartošová.

V letošním roce se do kolektivní
soutěže, kterou vyhlašuje Plzeňský
kraj ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou, přihlásilo 13 středních
škol s celkem 37 týmy, které před−

stavily po jedné soutěžní práci. Jako
ceny obdržely nejúspěšnější týmy fi−
nanční poukazy v hodnotě od 1 000
do 5 000 korun od Plzeň ské ho kraje
a za 1. místa tablety od ZČU.

Nejlépe porota ohodnotila Funkční
model výtahu týmu Gymnázium
Plzeň, Mikulášské náměstí ve slože−
ní Knopf, Danda, Linda, Hudousek
(kat. A) a Elektronickou šachovnici
týmu VOŠ a SPŠ elektrotechnická
Plzeň ve složení Pojar, Kratschmer,
Milt (kat. B).

Západočeská univerzita poskytuje
možnost konzultací s určenými od−
borníky k jednotlivým tématům, rov−
něž poskytuje možnost využití labo−
ratorních prostor k potřebným měře−
ním v rámci experimentů.  Práci musí
vytvořit skupina žáků z jedné školy,
pomoc z jiných subjektů je zakázána.
Konzultace jsou povoleny z pedago−
gického sboru dané školy a ze ZČU.
Své výsledky soutěžní týmy prezen−
tují před odbornou porotou.

Technická olympiáda kraje už zná vítěze
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Také náš region pociťuje v posled−
ních letech problémy v oblasti ži−
votního prostředí. Své o tom ví ze −
jména radní pro tuto oblast a země−
dělství Mgr. Radka Trylčová. A netý−
ká se to jenom nedostatku vody, ale
také stromů. Proto Plzeňský kraj 
poskytne 15 milionů korun na
ochranu lesa. Cílem je ochránit mla−
dé lesní porosty jejich oplocením,
ale i se zaměřením na meliorační
a zpevňující dřeviny. Termín pro po−
dávání   žádostí je od 1. 4. 2020 až
do 31. 3. 2021. 
� Paní radní, další milión korun je
určen na výsadbu stromů, že?

Jde o zapojení veřejnosti do
ochrany životního prostředí výsad−
bou listnatých a ovocných stromů.
Chceme tím  zlepšit mikroklimatické
a biologické podmínky, a to zejména
pozitivním ovlivněním teploty a vlh−
kosti v letních měsících, zvýšením
podílu kyslíku v ovzduší, snížením
prašnosti a hlučnosti v místě a v ne−
poslední řadě výsadba podpoří zvý−
šení biodiverzity organizmů. 

Máme připraveny pro žadatele
stromky (vysokokmeny) v ceně 
cca 1 500 Kč za kus včetně dopravy
do distribučního místa. Zájemci mo−
hou získat minimálně dva sadební 
materiály pro jednu přihlášku za
3 000 Kč (s DPH), maximální výše
je stanovena na 10 000 Kč (s DPH).
� Od kdy je možné o stromky 
žádat?

Předpokládaný časový harmo−
nogram je následující:
• jaro 2020 – vyhlášení výzvy pro−

jektu od 2. 3. – 30. 4., sběr a vy−
hodnocení přihlášek, zajištění 
sadebního materiálu

• podzim 2020 – předání stromků
oprávněným žadatelům, po kte−
rém následuje výsadba. Projekt
je určen všem fyzickým osobám
s trvalým pobytem na území

Plzeňského kraje, které projeví zá−
jem o výsadbu vybraných listna−
tých a ovocných stromů ve formě
vysokokmenů na území Plzeň −
ského kraje. Žádosti budou vyři−
zovány podle došlého pořadí až
do vyčerpání alokované částky. 

� Ještě jednu otázku – jak je to
v regionu s bojem proti suchu?

Tady kraj vyhradil částku čtyři mi −
liony korun na program Retence vo−
dy v krajině 2020. Účelem je zajistit
podporu pro projekty, které jsou pri−
márně zaměřeny na retenci vody
v krajině a snižování dopadů sucha
na životní prostředí. Podpora se týká
projektů zlepšujících vodní bilanci
v prostředí a zvyšujících stabili −
tu ekosystémů při hydrologických
extré mech prostřednictvím navracení
krajiny do přírodě blízkého stavu.
Podporováno je zlepšování zadržo −
vání vody v zemědělské půdě, reten−
ce srážkových vod z nepropustných
ploch v zastavěných územích obcí
a  výsadba vhodných dřevin podpo−
rujících zlepšení mikroklimatických
a biologických podmínek.

Předmětem dotace jsou zejména
náklady na realizaci projektů primár−
ně zaměřených na zlepšení retence
vody v krajině nebo v zastavěných
úze mích obcí. Příjem žádostí bude
pro bíhat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020
prostřednictvím aplikace eDotace.   

Peníze z krajského rozpočtu
pomohou lesům i vodě 

Mgr. Radka Trylčová
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Podpořit dostupnost ambulantní
zdravotní péče v Plzeňském kraji
2020 chce krajský úřad částkou
pěti milionů korun, kterou vyčlenil
z  rozpočtu. Snahou je zpřístupnit
ambulantní  péči u poskytovatelů
zdravotních služeb v  malých 
obcích na území kraje. 

„Zdravotní péče je v  určitých
oblastech zajištěna nedostatečně,
anebo hrozí, že tato péče přestane
být poskytována zcela. Tento pro−
gram by měl podpořit projekty, je−
jichž cílem je získat nové poskyto−
vatele zdravotních služeb primární
ambulantní péče nebo udržet stá −
vající poskytovatele na území obce.
V případě okresů Tachov a Plzeň−
sever jsou z důvodu chybějící ne−
mocnice v těchto oblastech do pod−

porovaných oborů zahrnuty i  někte−
ré z oborů specializované ambulant−
ní péče,“ uvedla krajská radní pro
zdravotnictví Milena Stárková.

Dotační program podporuje lékař−
ské obory všeobecné praktické lé−
kařství, praktické lékařství pro děti
a dorost, pediatrie či dětské lékař−
ství, zubní lékařství, gynekologie
a  porodnictví, ale na území okresů
Tachov a Plzeň−sever je to také lé−
kařský obor vnitřní lékařství, kardio−
logie, endokrinologie a diabetologie
a chirurgie.

Podpora dostupnosti ambulantní
zdravotní péče v  obcích se týká
malých obcí do 6  000 obyvatel, 
které vlastní prostory sloužící jako
ordi nace lékaře v dotčených obo−
rech, ale i pro obce, které chtějí
tako vé prostory pořídit. Dotace je
určena na zajištění prostor pro ordi−
naci a pořízení přístrojového či dal−
šího vybavení. 

„Druhou možností je pak podpo−
ra pro poskytovatele zdravotních
služeb, tedy  pro lékaře v dotče−
ných oborech, kteří působí v ordi−
nacích v malých obcích. Dotace
je určena na pořízení přístro −
jového či dalšího vybavení. Tady je
vyčleněna částka jednoho milionu
korun, přičemž se počítá s  50%
spoluúčastí. Důležité je také říci,
že pokud lékař získá dotaci do 
300 tisíc korun, musí poskytovat
zdravotní péči nejméně tři roky,
jestliže bude částka přesahovat
300 tisíc, doba udržitelnosti se
prodlužuje na pět let,“ upřesnila
radní Stárková. 

Lhůta pro podání žádostí je sta−
novena na dobu od 3. do 17. dubna
2020. 

Ambulantní zdravotní péče na venkově není dobrá

Milena Stárková
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Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uvedenou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v pří−
padě nedodržení doby ná j −
mu. Majitel mi kauci nechce
vrátit, že jsem tuto dobu ne−
dodržela a předčasně jsem
ukončila dobu ná jmu. Já
jsem ale dala výpovědní do−
bu dlouhou 2 měsíce. Náleží
mi tedy kauce, anebo ne?
Předem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se do−
týká více, poměrně frekvento−
vaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány prá−
vě proto, aby obě strany měly
vysokou míru jistoty, že po
urči tou dobu bude nájemce
hradit nájem a pronajímatel po−
nechá nájemce v bytě. Zvláštní
ujednání o předčasné (jedno−
stranné) výpovědi jsou časté,
a pokud s nimi strany nemají
problém, pak je lze ve smlouvě
sjednat. Nelze však takové
ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi
proti smyslu konsensu naleze−
nému v nájemní smlouvě. Není
možné, aby jedna strana sou−
hlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského zá−
koníku jsou veškeré smluvní
pokuty v nájemních vztazích
vyloučené a tedy i neplatné,
a to nehledě na dobu, kdy jste
nájemní smlouvu uzavřela. Lze
tedy s určitostí říci, že kauce
musí být po skončení nájemní−
ho vztahu vyúčtována, případ−
ně celá vrácena nájemci.  

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Krajská hospodářská ko−
mora v  Plzeňském kraji
ve spolupráci s Asociací
malých a středních pod−
niků a živnostníků České
republiky uspořádala ve
čtvrtek  20. 2. 2020 set −
kání vicepremiéra, mini −
st ra průmyslu a obchodu
a mi nistra dopravy Karla
Havlíčka s podnikateli. 

Uskutečnilo se na půdě
Plzeňského Prazdroje za
přítomnosti zástupců Sta −
tutárního města Pl −
zeň a Plzeňského
kraje, pozvání přijali
nejen reprezentanti
významných podni−
ků   z  celého plzeň−
ského regionu, ale
také živnostníci.  

„Hlavním téma−
tem byl stav napl−
ňování tzv. živnos−
tenského balíčku,
který je klíčový pro
významné snížení administrativní 
zátěže pro živnostníky a malé
a střední podnikatele. Následně byl
prostor pro dotazy hostů, kdy se

diskutovalo o aktuálních
téma tech a problémech,
které plzeňské podnikatele
trápí,“ sdělil Petr Chvojka,
předseda představenstva
Krajské hospodářské ko−
mory v Plzeňském kraji. 

Živou diskuzí byla probí −
rána možnost větší podpory

státu v  oblasti výzkumu a vývoje,
finan cování výstavby silnic II. a III.
tříd v  kraji, podpora smar t city 
či aktuálně řešená Zelená dohoda.

Závěrečným slovem pana ministra
došlo ke zhodnocení práce hospo−
dářských komor v ČR, kdy vyzdvihl
jejich potřebnost a přínos pro pod −
nikatelské prostředí. 

„Velice mě potěšil zájem a aktivita
diskutujících nejen ve věci Živnos −
tenského balíčku, ale i v dalších té−
matech. Bylo zřejmé, že přítomní
podnikatelé a manažeři mají emi−
nentní zájem o diskusi takového for−
mátu a obsahu,“ uvedl vicepremiér
Karel Havlíček.

Živnostníci diskutovali
s vicepremiérem Havlíčkem

Petr Chvojka
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20 000 Kč/měs.

1 999 000 Kč

2 990 000 Kč
4+kk/T (118 m2), ul. Skrétova, Plzeň−město
Nabízíme k prodeji prostorný mezonetový byt 4+kk ve velmi 
dobrém stavu o čisté podlahové ploše 104 m2, který se nachází ve
4. patře cihlového domu v blízkosti centra Plzně. Byt sestává z před−
síně, kuchyně s obývacím pokojem, dětský pokoj, koupelna s va−
nou, WC. Z obývacího pokoje vede schodiště do patra, kde se na−
chází podkrovní ložnice se vstupem na terasu a druhý dětský pokoj.
Na podlahách je dlažba a plovoucí podlahy. podíl na zahrádce ve
vnitrobloku domu + sklep. Nyní v plánu kompletní rekonstrukce
interiéru. Topení plynové etážové. Měsíční náklady – Fond oprav je
cca ve výši 1560,− Kč. Doporučujeme. � 734 319 301

4 990 000 Kč 
Rodinný dům 5+1 (1347 m2), Kladruby, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji rodinný dům okr. Cheb. I.NP: kuchyně,
obývací pokoj, koupelna s WC; II. NP: 3x pokoj. IS: voda
z vlastního vrtu + studna, elektřina 220/380V, septik, topení:
lokální tuhá paliva. Dům je částečně podsklepen a navazují na
něj dílna, na pozemku se dále nachází zahradní posezení
a kryté stání na automobil. Dům prošel rekonstrukcí – plasto−
vá okna, vnitřní rekonstrukce, rekonstrukce střechy. Možno
financovat hypotečním úvěrem Doporučujeme vidět!

� 734 319 302

2 599 000 Kč

Rodinný dům 5+2 (2091 m2), Potvorov
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 2091 m2

v Potvorově, okr. Plzeň−sever. I. NP: bytová jednotka
3+1; II. NP: bytová jednotka 2+1. IS: voda ze studny,
elektřina 220/380 V, obecní kanalizace, topení: ústřední
tuhá paliva. Dům je podsklepen a navazují na něj dílna
s garáží, na pozemku se dále nachází samostatná dílna
s garáží. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. � 734 319 302

1 899 000 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

Rodinný dům 4+1 (1191 m2), Chocomyšl
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1191 m2

v Chocomyšli, okr. Domažlice. Dům má 4 pokoje, 2
kuchy ně, 1 x koupelna, 1 x samostatné WC. IS: voda ze
studny, elektřina 220/380 V, obecní kanalizace, topení:
ústřední tuhá paliva, na domě plynová přípojka. Na dům
navazuje kotelna a prostorná stodola, na pozemku se dále
nachází samostatná garáž. V roce 2018 vyměnněna okna
za plastová. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. Ukazatel energetické ná−
ročnosti: Doporučujeme vidět! � 734 319 302

4+kk/2xB/G (125 m2), ul. V Bezinkách, 
Plzeň 2 – Slovany – Černice
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý a prostorný byt 4+kk se
dvěma balkony, vlastním parkovacím stáním před domem a ga−
ráží. Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží bytového domu
v ulici V Bezinkách 9, Plzeň – Černice necelých 5 minut od 
OC Olympia. Byt sestává ze vstupní chodby, odkud je vstup do
dětského pokoje, ložnice s vlastním balkonem a pracovny
s vlastím balkónem. Stylově zařízenou koupelnu s rohovou 
vanou a AU pračkou spojenou s WC nalezneme po levé straně.
Byt kompletně vybaven. � 734 319 303

D

G799 000 Kč
RD 2+1 (575 m2), Boněnov, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům. RD se nachází v klidné obci
Boněnov nedaleko obce Chodová Planá, v okrese Tachov. 1. NP do−
mu s valenými klenbami a klenutým sklípkem, kde bývala malá ves −
nická pekárna i s krámkem, je možné uvést do původního obyvatel−
ného stavu. V 2. NP se nachází byt o dispozici 2+1 sestávající z vět−
šího obývacího pokoje, ložnice, koupelny a kuchyně. Kuchyňská lin−
ka vybavena elektrickým sporákem. Zachovalé podkroví možno po
rekonstrukci využít k bydlení. Malá dílna.. IS: nové rozvody elektřiny
220/380V, nové rozvody vody, přeložená střešní krytina + nový 
komín. Topení: lokální tuhá paliva. � 734 319 301

2 299 000 Kč
3+1/L (72 m2), ul. Palackého, Přeštice, okr. Plzeň−jih
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové plo−
še 63,42 m2 v Přešticích v ulici Palackého. K bytu náleží
lodžie o velikosti 6,00 m2 a sklep o velikosti 2,88 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve třetím patře panelo−
vého domu, který prošel částečnou revitalizací (střecha,
plastová okna, plastové stoupací vedení). Byt je po částeč−
né rekonstrukci z roku 2010 (koupelna, kuchyně). Fond
oprav 520,− Kč. Bezproblémové parkování je zajištěno na
parkovacích stáních před bytovým domem. V okolí veške−
rá občanská vybavenost. � 734 319 301

G

Rodinný dům 4+1 (199 m2), 
Plzeň−Radobyčice
Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 4+1 na po−
zemku 199 m2 v Plzni − Radobyčicích. Nemovitost vyža−
duje rekonstrukci. IS: voda – vlastní studna + obecní vo−
dovod v komunikaci u domu, obecní kanalizace zavede−
na, elektřina 220/380 V, topení: ústřední tuhá paliva, 
plynová přípojka.
Doporučujeme! ��734 319 301

G

GG
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Co se skrývá za hereckým talen−
tem Marthy Issové a Václava Ne −
užila? Jaký je tajný recept Bolka
Polívky na úspěch? Díky čemu 
patří Jan Malíř mezi naše nejlepší
kameramany? Nejen tato tajem−
ství odhalí 33. ročník filmového
festivalu Finále Plzeň, který se bu−
de konat v západočeské metropoli
od 16. do 22. dubna 2020. 

Přinese novinky ze současné
čes ké filmové, televizní i internetové
tvorby. Ty nejlepší audiovizuální po−
činy ocení Zlatým ledňáčkem mezi−
národní a studentské poroty. Nebu −
de chybět bohatý doprovodný pro−
gram vhodný pro celou rodinu, ale
ani setkání s filmovými tvůrci a her−
ci. Moderátory celého festivalu bu−
dou opět herci Jan Cina a Petr Van −
čura, tvořící sehrané kreativní duo. 

K Jádru českého filmu
Kampaň 33. ročníku Finále Plzeň

odhalí základní princip fungování
českého filmu. Dostane se k  jeho
samotnému jádru. „Ke vzniku kvalit−
ního filmu nestačí jen talent, píle
a zvládnuté řemeslo. Je potřeba 
něco víc. Naklonit si vyšší moc, cosi
mezi nebem a zemí – tzv. Jádro.
Každý filmař k němu vzhlíží, ale ni−
kdo ho nikdy neviděl. My ho poprvé
odhalíme, a dokonce i přivezeme
do Plzně na festival,“ prozrazuje
spoluautor letošní kampaně Petr
Vančura, který je zároveň s Janem
Cinou osobním strážcem Jádra.  

Do nové etapy 
s novým logem

Po čtyřech úspěšných letech po−
řádání festivalu uspěla společnost
Film Servis Plzeň s.r.o. ve výběro−
vém řízení a získala tak možnost
orga nizovat Finále Plzeň i v  dalším
čtyřletém období. „Je to pro nás vel−
ká radost a potvrzení, že naši práci
děláme správně a festival se ubírá
správným směrem. Zároveň jsme

rádi, že můžeme potvrdit stálou
spolupráci s  našimi hlavními part −
nery – Eurosoftware, s.r.o. a Škoda
JS a.s.,“ říká ředitelka festivalu Eva
Veruňková Košařová. Do nové eta−
py vstoupí festival i s novým logem
a vizuálním stylem, jehož autorem je
Jaroslav Mašek.

Hlavní a doprovodný 
program 33. ročníku 

Finále Plzeň je největší regionální
kulturní akcí ve své kategorii, svou
profilací zaujímá i jednu z předních
pozic v rámci tuzemských festivalů
a oslovuje také zahraniční filmové
profesionály. Kromě nejzajíma věj −
ších snímků z  uplynulého roku,
exklu zivních festivalových premiér

a předpremiér a několika seriálových
maratonů nabídne 33. Finále Plzeň
také několik filmů natočených v čes −
ké koprodukci. Zahraničním filmům
je pak věnovaná sekce ZOOM. Fil −
moví profesionálové a studenti fil−
mových škol pak mohou využít festi−
valové platformy INDUSTRY DAYS. 

Festivalová místa v Plzni 
Tradičním festivalovým centrem

zůstává Měšťanská beseda se
čtyřmi promítacími sály, kavárnou
a zónou pro relaxaci mezi filmo −
vými zážitky. Festivalové dění se
bude odehrávat také v DEPO2015,
Anděl Music Bar, Café Regner,
MÖVEMENT v sadech před Měš −
ťanskou besedou a nově i v Di −
vadle Dialog.

Finále se dostane k samému 
jádru českého filmu

Marek Zelinka choreorgrafie 

Petr Vančura a Jan Cina 

Oceněný spot 
Diplom a pohár jako ocenění
odborné poroty získal na slav−
nostním vyhlášení cen Tour
Region Film propagační spot
Plzeňského kraje, a to v rámci
Mezinárodního veletrhu cestov−
ního ruch Holiday World v Pra −
ze. Jedná se o soubor jedenácti
audiovizuálních propagačních
spotů, z nichž jeden spot je
hlavní, jeden v kratší verzi a de−
vět krátkých variant o jednotli−
vých zajímavých osobnostech
Plzeňského kraje.

Statistika 
obyvatel Tachova
K 1. lednu 2020 žilo v Tachově
celkem 11 314 obyvatel (muži
5 466, ženy 5 848). Čísla sta −
 tistických údajů uvádějí násle−
dující: 
Přistěhování – 203 obyvatel
Odstěhování – 259 obyvatel
Narození – 112 obyvatel
Úmrtí – 140 obyvatel

Svátek nejen
pro potápěče

Ve společenském areálu Mže
v Tachově se ve dnech   6. břez−
na – 7. března uskuteční tradič−
ní festival PAF TACHOV 2020.
Svaz Českých potápěčů tak  vy−
hlašuje 42. ročník Mezinárod −
ního festivalu potápěčských fil−
mů, fotografií a dětské výtvarné
tvorby PAF Tachov 2020.  Po −
drob ný program festivalu najde−
te   na www.paftachov.cz. 

Jeho součástí je i sobotní 
POTÁPĚČSKÝ BÁL. Připravena
bude bohatá tombola a raut.
K tanci a poslechu hraje skupina
Anyway.



9Plzeňský rozhled  3/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Celou naši nabídku naleznete na stránkách www.sanatoriumpetak.cz
Dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 354 508 100 nebo písemně na adrese hotelpetak@email.cz

Týdenní seniorský pobyt

Víkendový pobyt zaměřený proti bolesti 
a stresu doplněný o molekulární vodík

V pobytu je zahrnuto:

Cena pro osobu ve dvoulůžkovém pokoji  9 950,- Kč – dle sezony.

Cena pro osobu ve dvoulůžkovém pokoji činí 3 990,- Kč

�� 7× ubytování (7 nocí) dle kategorie
�� Rozšířená polopenze – snídaně + večeře, 

k obědu polévka s pečivem
�� 10 léčebných procedur
�� 2 x bahenní zábal
�� 2 x klas. masáž zad
�� 1 x minerální perličková koupel
�� 1 x minerální uhličitá koupel

�� 1 x parafínový zábal na ruce
�� 1 x suchá uhličitá koupel
�� 1 x oxygenoterapie 20 min.
�� 1 x vstup do solné jeskyně
�� Komplexně zařízené balneo-oddělení, 

lékař v lázeňském domě, zdravot. personál
�� Využití františkolázeňských přírodních léčivých 

zdrojů – rašeliny, zřídelního plynu, minerální vody

�� 3 dny/2 noci s plnou penzí a množstvím procedur
�� Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standard 

s balkonem
�� Procedury zahrnuty v pobytu 

� Léčba molekulárním vodíkem – pitná kúra, tablety
� Perličková koupel – minerální voda Štěpánka

obohacená o tablety molekulárního vodíku
� Reflexní léčba – klasické baňky nebo pijavice 

dle lokality

� Reflexní masáž s molekulárním vodíkem
� Solná jeskyně
� Klasická masáž s molekulárním vodíkem**
� Parafínový zábal na ruce
� Přístrojová reflexní masáž plosky nohy

�� Pobyt začíná v pátek obědem a končí v neděli 
snídaní

�� V příjezdový den odpoledne a následující den 
jsou poskytnuty procedury

Nabídka:
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Střípky 
z Plzně

Peníze na zahrady   
Dohromady 275 tisíc korun po−
skytne město Plzeň sedmi měst−
ským obvodům, peníze jsou
urče ny na vybavení zahrad
u mateřských škol, a to herními
prvky a zahradním nábytkem.
Částku   rozdělilo s ohledem na
po  čet dětí v mateřinkách, záměr
schválili zastupitelé. 

Městský obvod Plzeň 1 získá
76 tisíc korun, druhý městský
obvod může použít na výbavu
školních zahrad 62 tisíc korun,
třetí městský obvod 77 tisíc ko−
run, městský obvod Plzeň 4 získá
částku 46 tisíc korun, pátý měst−
ský obvod pět tisíc korun, šestý
městský obvod šest tisíc korun
a tři tisíce budou poskytnuty de−
sátému městskému obvodu.

Opraví školní 
sportoviště

Plzeň i letos rozdělí   základním
školám na opravu a údržbu
spor tovišť částku pět milionů
korun z  rozpočtu Odboru škol−
ství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Plzně.  

Konkrétně 4. základní škola
Plzeň v Kralovické ulici vymění za
1,2 milionu korun výplně staveb−
ních otvorů tělocvičny včetně
ochranných sítí. Kopilitové stěny
jsou popraskané, kovové rámy
ve stěnách jsou zkorodované
a netěsní.  Škola  v Brněn ské ulici
opraví za jeden milion korun hřiš−
tě, které bylo v době nástavby
školy využíváno jako příjezdová
cesta a zařízení staveniště. 

Benešova základní škola a ma−
teřská škola Plzeň v Doudlev cích
za 750 tisíc korun vymění umělý
povrch hřiště, které bylo vybudo−
váno již v roce 1997.  17. základ−
ní škola a mateřská škola Plzeň
v  Malické ulici žádala finanční
podporu na opravu betonové po−
dlahy a položení elastické stěrky
v tělocvičně.  Bolevecká základní
škola Plzeň na náměstí Odboje
vymění za 1,9 milionu korun 
okna v tělocvičně č. 1 a 2, která
jsou v havarijním stavu. Mají
oloupané rámy a netěsní. V  tě −
locvičně č. 3 vymění zvlněnou
podlahu a dále provedou penetra−
ci povrchů hřišť.  

Smetanovské dny slaví, připomínkou
je i zajímavá venkovní výstava 
Jubilejní 40. ročník mezioborové−
ho festivalu Smetanovské dny
mapuje kompletní historii tohoto
významného festivalu od samého
počátku v roce 1981 až do posled−
ního ročníku v roce 2019. Výstava
je zároveň vzpomínkou na  osob−
nost Bedřicha Smetany, ke zhléd−
nutí před budovou Studijní a vě−
decké knihovny Plzeňského kraje
bude do 13. března. 

Venkovní výstava je průřezem
nejen čtyřicetileté historie tohoto
festivalu, který prošel bohatým vý−
vojem, ale i vzpomínkou na osob−
nost Bedřicha Smetany. Tento svě−
toznámý hudební skladatel po −
býval v Plzni v letech 1840 až 1843
a město na autora proslulé polky
Vzpomínka na Plzeň, jejíž za čá −
teční takty se staly znělkou plzeň−
ského rozhlasu, nikdy nezapo −
mnělo. Sme tanův festival vznikl dí−
ky iniciativě vysokoškolského pe −
dagoga a plzeňského hudebního
teo retika profe sora Antonína Špel −
dy a tehdejšího dirigenta opery
Divadla J. K. Tyla v Plzni Ivana
Paříka a dalších osobností. Festival
původně nesl název Smetanův
festi val, současný název získal až
v roce 1985. Byl založen jako více−
oborový umělecký festival, k ně−
muž se konalo odborné sympo −
zium na téma 19. století. Mezi
kultur ními akcemi a tématem vy −
hlá šeného sympozia existovala
dramaturgická spojitost.

Smetanovské dny letos nabíd−
nou nejen mimořádné umělce, ale
i souborné provedení smyčcových
kvartetů Ludwiga van Beethovena.
Vy stou pením fenomenálního hous −

lis ty Nikity Boriso−Glebského s Fil −
har monií Hradec Králové pod vede−
ním Ronalda Zollmana bude zahá−
jena hudební část festivalu Smeta −
novské dny.  

Dramaturgie letošního festivalu
zohledňuje kromě jubileí význam−
ných interpretů a hudebních sklada−
telů i 100 let od založení Sym fo nic −
kého orchestru Osvětového svazu
a 40. výročí vzniku festivalu Smeta −
novské dny. Celým festivalem se
prolínají následující témata: Od práce

k zábavě: Volný čas v české kultuře
19. století, Ludwig van Beethoven –
250 , Bedřich Smetana a související
odkazy, Slavná výročí a Výročí slav−
ných. 40. ročník multioborového

festi valu tak nabízí symfonické a ko−
morní koncerty, renomované umělce
a soubory, komponované hudebně−
literární pořady, dětské pořady, ope−
ru, klasiku, zahraniční rytmy, odbor−
né vědecké přednášky a další. 

Festival Smetanovské dny nabíd−
ne 18 zajímavých koncertů a bohatý
doprovodný program. Na své se
mohou tedy těšit nejen milovníci
klasické hudby, jazzu či jiných 
žánrů, ale  i  milovníci hudební his−
torie a divadla. 

Dominik Frodl prodloužil s HC Škoda Plzeň
HC Škoda Plzeň si pojistil služby
Dominika Frodla, brankář pode−
psal s  klubem novou smlouvu na
jeden rok. Třiadvacetiletý gólman
působí v  týmu indiánů od ročníku
2018/19, spojení mezi Dominikem
Frodlem a plzeňským klubem se díky
podpisu nové smlouvy o jednu sezó−
nu prodlouží. 

„Jsme moc rádi, že Dominik Frodl
bude v  naší organizaci pokračovat
i příští sezónu. Prodloužit jeho
kontrakt s naším klubem bylo priori−
tou a my si moc ceníme, že si nás
vybral, přestože byly ve hře zajíma−
vé zahraniční nabídky. Dominik již

druhou sezónu potvrzuje, že je jed−
ním z  našich stavebních kamenů
a rok od roku se jeho výkony zlep−
šují,“ řekl Tomáš Vlasák, sportovní
manažer plzeňského klubu.

Během svého angažmá v  týmu
Škodovky se dosud Frodl představil
v modrobílých barvách v 99 extrali−
gových duelech, připsal si 11 čistých
kont a jeho průměrná úspěšnost zá−
kroků se drží téměř na 92 %. Dalších
10 zápasů odchytal za Plzeň v Cham −
pions Hockey League. V aktu ál ní se−
zóně Dominik Frodl dvakrát figuroval
v nominaci národního týmu na turna−
je EHT jako náhradník.
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však roz−
hodnete, dobře zvažte, kde je prodáte.
Je známo, že se stále vy skytuje v této
oblasti mnoho nepoctivců. Máme pro
Vás tip, kde se zaručeně nemusíte
žádných nekalých praktik obávat a na−
víc získáte garanci nejvýhodnější ceny
za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete nezá−
vazně přesvědčit. Ob slou ží Vás pří−
jemný a pro fesionálně proško lený
per sonál, který poskytuje bezplatné
odborné poradenství a individuální
přístup k zá kazníkovi. Prodávat mů−
žete používané, či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbr−
né zubní korunky, mince, investiční
zlato i stříbro. Pokud si nejste jisti,
přijďte se bezplatně informovat.
Manažer nám sdělil, že: „V součas−
né době se cena ryzího zlata pohy−
buje na Londýnské Burze kolem
31 000,− Kč za unci. Zá kazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny a
profesionální a poctivé jednání.”
Nevá hali jsme a zeptali se při opě−
tovné návštěvě Zlaté Banky v Plzni
jedné ze zákaznic na to, jak byla
s prodejem svého zlata či stříbra

spokojena. Dozvěděli jsme se, že se
jmenuje paní Plavcová a do Zlaté
banky přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec
získala 11200,− Kč. „Jsem moc
spokojená, ani mě nena padlo, že

můžu dostat tolik peněz. Jednání na
úrovni, ochota a slušnost – to se hned
tak nevidí, mohu jenom dopo ručit,“
říká s nadšením paní Plavcová.

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

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

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

13:00 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit

ke skutečným odborníkům. 

CENA ZLATA JE
STÁLE NA VRCHOLU

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše
zlato? Navštivte Zlatou Banku.
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Nové rekordy v plavání patří Jiřímu Řezáčovi 
Dva světové rekordy v  extrémně
vytrvalostním plavání získal tento
plzeňský plavec  poté, co byly zpět−
ně přezkoumány jeho výkony, které
zaplaval před sedmi lety na tratích
25 kilometrů a 40 kilometrů motýl.  

Zástupci agentury Dobrý den
z Pelhřimova spravující databanku
českých rekordů  přezkoumali vý −
kony zaplavané v  roce 1984 Bul −
harem Dobri Dinevem na tratích
25 kilometrů a 40 kilometrů motýl.
Zjišťovali, zda jsou tyto výkony stále
platnými světovými rekordy. 

Protože kromě časů dálkového
plavce Jiřího Řezáče z  roku 2013
nejsou nikde dohledatelné lepší re−
gistrované výkony, a protože jsou
jeho časy o mnoho lepší než stáva jí −

cí světové rekordy, rozhodla agentu−
ra Dobrý den uznat výkony a časy
Jiřího Řezáče na tratích 25 kilo −
metrů a 40 kilometrů motýl za rekor−
dy světové.

Fyzicky nejtěžším a nejnáročněj−
ším plaveckým způsobem motýl
doká zal Jiří Řezáč vylepšit původní
rekordy na 25 kilometrů o 2 hodiny,
7 minut a 57 sekund a 40 kilometrů

o 4 hodiny, 10 minut a 42 sekund.
Nově tak mají světové rekordy 
hodnotu – 25 kilometrů motýl 7 ho−
din, 28 minut a 38 sekund, 40 kilo−
metrů motýl 12 hodin, 24 minut
a 34 sekund.

Řezáč od roku 2011 vytvořil v ex−
trémně vytrvalostním plavání již
78 českých rekordů a nyní k  tomu
přidal i dva rekordy světové. Příští
rok by rád se svými svěřenci vytvořil
další světový rekord, tentokrát ve
štafetovém plavání. S vybranými je−
dinci ze své soukromé plavecké
školy by chtěl vytvořit nejdelší pla−
veckou štafetu na světě, která pře−
koná 34 let starý světový rekord
z roku 1987 zapsaný v Guinnessově
knize světových rekordů. 

Vítězem krajské soutěže EY Pod −
nikatel roku 2019 Plzeňského kra−
je se stal Jiří Soukup, zakladatel
a majitel rodinné firmy KERAMIKA
SOUKUP a.s.

Nezávislá porota ocenila u Jiřího
Soukupa odvahu, cílevědomost, indi −
viduální přístup k  zaměstnancům
a neustálou chuť rozšiřovat své pod−
nikání i do dalších oblastí výroby.

„Toto ocenění jsem nečekal a jsem
za něj moc rád. Patří všem našim za−
městnancům a mé rodině, protože se
se mnou v nemalé míře podílí na roz−
květu firmy. V roce 1990 jsem od nu−
ly začal podnikat společně s manžel−
kou. Teď nás čekají nové developer−
ské projekty a aktivity související
s Keramikou Soukup. Těším se,
kam nás nové cesty zavedou,“ uvedl
Jiří Soukup, majitel společnosti
KERA MIKA SOUKUP a.s.

Jméno držitele titulu EY Podni −
katel roku 2019 České republiky
bude spolu s vítězi v dalších
katego riích vyhlášeno 3. března
2020 v Praze. Vítěz z České re −

publiky se zúčastní celosvětového
fi nále sou těže, které se uskuteční
v  červnu 2020 v Monte Carlu 
a zabojuje o titul EY Světový podni−
katel roku.

Podnikatelem roku je Jiří SoukupStřípky 
z Plzně

Mikrogranty 
za půl milionu

Půl milionu korun má na letošní
rok připraveno město Plzeň na
podporu menších kulturních
a umě leckých projektů realizova−
ných na území města a v blízkém
okolí. Takzvané Mikrogranty jsou
určeny na projekty, které během
roku oživí kulturní dění ve městě
hudbou, tancem, divadlem, vý−
tvarným uměním, literaturou, lido−
vými tradicemi a jinými podobný−
mi aktivitami. Dotaci získá jen pro−
jekt, který je veřejně prezentován. 

„Kulturní projekty podporuje
město prostřednictvím dotačních
systémů již více než 22 let. Jde
nejčastěji o dotování širokého
spek tra kulturních aktivit zejména
neziskových organizací, v  někte−
rých případech zdánlivě menši−
nových kulturních a uměleckých
akcí a činností,“ uvedla náměst−
kyně pro oblast kultury, památko−
vé péče a sociálních věcí Eliška
Bar táková.

Průběžný dotační program na−
zvaný Mikrogranty na podporu kul−
turních a uměleckých projektů vy−
hlašuje Odbor kultury Magistrá tu
města Plzně od roku 2013. Dotace
v maximální výši 20 tisíc korun se
přiděluje v průběhu roku. Žádosti je
možné podávat od 23. března.
Termín uzávěrek odevzdání žádostí
je 31. března, 30. dubna, 31. čer−
vence a 1. září 2020. Zá jemce o
dotaci musí podat žádost před za−
hájením konání projektu.

Muzeum Českého lesa v  Tachově
nabízí stálé expozice historie, ná−
rodopisu a přírody, v refektáři go−
tické sbírky a sousoší Poslední 
večeře Páně v životní velikosti.  

Chystanou novinkou je od
27. března výstava velkoformá −
tových pláten ze sbírek muzea –
KŘÍŽOVÁ CESTA. Mimořádné zpří −
stupnění těchto jedinečných obrazů
je umožněno dočasným uvolněním
přízemních prostor muzea před
insta lací nové expozice historie.
Zároveň ve spojení se sousošími

Poslední večeře Páně a Kristus na
Hoře olivetské, která jsou trvale vy−
stavena v refektáři, jsou i připomín−
kou biblického výkladu velikonoč−
ních svátků.

Nenechte si ujít ani vernisáž vý−
stavy ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH
LETECH, která bude otevřena
24. března. Výstava je součástí
vzdělávacího projektu Památníku
Terezín a 15 základních a středních
škol z celé republiky (např. Gymná −
zium L. Pika v  Plzni). Seznamuje
s tím, jak probíhalo vzdělávání pře −

devším v Protektorátu, ale také třeba
v terezínském ghettu apod.   

V  závěru měsíce – 29. března
odpoledne – je připravena SMRTNÁ
NEDĚLE, tedy vynášení Morany
a velikonoční dílny. Spolu s dětmi ze
ZŠ Hornická již tradičně účastníci
vynesou Moranu do Mže a přinesou
líto do muzea. V muzeu budou při−
praveny velikonočně zaměřené vý−
tvarné dílny, drobné občerstvení.
Ochutnat bude možné například tra−
diční postní jídlo pučálku. Vlastní
vyfouklé vajíčko vítáno.

Třikrát zajímavě i zábavně z muzea
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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 u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
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
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých 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 současnosti 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
nemocí, 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 ko−
lik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na zá−
kladě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je pod−
půrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která
jsou bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz běh −
ne do postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat
na dálku a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. 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. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

Bojíte se rádi? Nebo snad jenom
trochu? Vyzkoušejte si to přímo
v Muzeu strašidel v Plzni, nám.
Republiky 33. 

To prošlo částečnou rekonstrukcí
a obnovou mnoha expozic, které
jsou obohaceny pohybovými, svě −
tel nými i zvukovými efekty. Ve skle−

pení se navíc objevily nové postavy
z plzeňských pověstí a v prvním 
podlaží vznikla Skřítkozemě. 

Pro sezónu 2020 byly vytvořeny
nové programy pro žáky mateř−
ských, základních i středních škol:
Veselá historie, Smysly smyslu −
plně, Nebojte se tmy a nejnovější
program Putování Skřítkozemí.
Budou−li návštěvníci vnímaví a vlíd−

ní, mohou v doprovodu skřítků 
nahlédnout do země plné ra dos −
ti, štěstí, barev a důvěry, kde po −
dání ruky jako smlouva stačí.
Budou moci pozorovat změny 
v pří rodě běhemčtyř ročních ob −
dobí, zvyky i tradice. Chcete vědět
víc? Přijďte se podívat denně 
10.00 – 18.00 hodin. Více na
www.muzeumstrasidel.cz

Putování Skřítkozemí a přitom v Plzni
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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.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium 
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

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

pro školní rok 2020/2021:

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

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

POZOR NOVINKA

Rokycany letos nabídnou
oslavy, koncerty i divadlo 
Mistrovství republiky v  thajském
boxu, Rokycanské kulturní léto,
oblíbené Setkání pod rokycanskou
věží nebo výročí rozhledny na Kotli
– to jsou jen některé z mnoha akcí,
které budou letos bavit obyvatele
i návštěvníky města. 

Samotné město letos uspořádá
především už tradiční akce. Nej −
rozsáhlejší z  nich je Rokycanské
kulturní léto, které bude každý týden
od poloviny června do konce srpna
nabízet divadelní představení, kon−
certy a další program na Masary −
kově náměstí, ve Spilce a  v Parku
U Plzeňské brány. Vstup je zdarma.
Velké množství diváků tradičně přita−

hují další velké akce, na kterých se
neplatí vstupné – Rokycanské pivní
slavnosti a dvoudenní Setkání pod
rokycanskou věží, jehož hlavní hvěz−
dou by letos měl být Marek Ztracený.
Nabitý bude kulturní program i kon−
cem roku, kdy se ve městě rozsvěcí
vánoční strom a také svíčky na
advent ním věnci ve Spilce. 

Radnice další akce spolupořádá.
Na přelomu února a března tak bude
město hostit Mistrovství republiky
v  thaiboxu, odehrají se také každo−
roční Oslavy osvobození, Den
s tech nikou v Muzeu na demarkační
linii anebo úplná novinka – Street
Food Festival. 

Sportovci reprezentující Plzeňský
kraj na MS/ME  si letos rozdělí
celkem 395 676 korun. Týká se to
atletky Ireny Stahlové, která se zú−
častní ME veteránů v halové atleti−
ce, dotaci získá i Michal Ženíšek
v účasti na mezinárodních zá vo −
dech psích spřežení nebo HORNÍK
POWERLIFTING KLUB VEJPRNICE
na účast na European Open,
MastersJunior Equipped Bench
Press v  Jekatěrinburgu. S  podpo−
rou může počítat také Pavel Kele −
men   na mistrovství světa v dráho−
vé cyklistice nebo Erik Eberman na
mistrovství Evropy v lukostřelbě.

O dalších    480 tisíc korun se po−
dělí například Karolina Dobrá   v dis −
ciplíně snowboardcross, Kateřina
Razímová v  běžeckém lyžování 

nebo Adam  Linhar t  na lyžařské 
závody v alpských disciplínách. 

V rámci individuální dotace OKHE
2020 rozdělí kraj ještě částku 
1 688 milionu korun. Celkem 200 ti−
síc korun získají Amatérští brokaři
Plzeň na  pořádání střeleckého závo−
du Olympijský trap u příležitosti oslav
75 let konce druhé světové války,
stejné peníze půjdou na Den ve vzdu−
chu s Plzeňským krajem 2020. Do −
taci ve výši 150 tisíc korun získá po −
řa datel Poháru Plzeňského kraje hor−
ských kol 2020 nebo Nadace pozem−
ního vojska AČR na opravu střechy.
Plochodrážní klub v AČR Plzeň obdrží
100 tisíc korun na zajištění semifinále
Mistrovství Evropy jednotlivců do
500 ccm a Evropského poháru mlá−
deže na ploché dráze v Plzni.

Miliony pro ty, kteří neleží na gauči
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Na Krajském úřadě Plzeňského kra−
je se v úterý 25. 2. 2020 uskutečnila
koordinační schůzka k připravenosti
Plzeňského kraje na možný výskyt
koronaviru. Níže je uvedeno obecné
doporučení pro obyvatele kraje:  

„V návaznosti na vyjádření Minis −
ter stva zahraničních věcí doporuču−
jeme zvážit návštěvu zemí s výsky−
tem koronaviru. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví (https://
www.mzcr.cz/) a Ministerstva za −

hra ničních věcí (https://www.mzv.cz/
jnp/cz/cestujeme/index.html). 
V  případě návratu z  rizikových 
oblastí doporučujeme telefonickou
konzul taci s praktickým lékařem.“ 

Koordinační schůzky se zúčastnili
zástupci Plzeňského kraje, složek
IZS, Krajské hygienické stanice
a Krajského vojenského velitelství
Plzeň. Plzeňský kraj spolupracuje
v této souvislosti velmi úzce s Kraj −
skou hygienickou stanicí a ostatními
složkami IZS.

Koronavir
– doporučení pro obyvatele

Participativní rozpočet, který
měst  ský obvod Plzeň 4 zavedl jako
první obvod v Plzni, míří do finále.
Občané do něho v  první fázi při−
spěli 49 nápady a návrhy, jak z ve−
řejných peněz vylepšit okolí, ve
kterém žijí. O návrzích, které spl−
ňují podmínky, nyní budou hlaso−
vat. Obvod na jejich realizaci vy−
členil 2 miliony korun.

„Máme radost z toho, s jakou od−
povědností občané k  participa −
tivnímu rozpočtu přistoupili. Za tři
měsí ce podali 49 návrhů, z nichž je
velká část proveditelná. V  období
od 1. května do 1. června budou
obča né o těchto návrzích hlasovat.
Vítězné projekty pak chceme zreali−
zovat do jednoho roku,“ říká sta −
rosta Tomáš Soukup.

Mezi nominovanými projekty,
které splňují kritéria, jsou například
stavba pumptrackové dráhy pro
bike ry, zlepšení mikroklimatu na
konečné zastávce trolejbusu číslo
16 pomocí stavby zelené střechy,
vybudování veřejných grilovacích
míst v blízkosti kostela sv. Jiří nebo
výsadba včelí loučky s kvítím.

Zapojení občanů bude klíčové
„Věříme, že hlasování bude napína−
vé do poslední chvíle a že se ho
zúčast ní co nejvíce občanů, kteří
nyní mají jedinečnou šanci vy −
lepšit veřejný prostor, ve kterém 
žijí. Rozhod nout nakonec může
i to, jak velkou podporu jimi favo −
rizovanému projektu dokážou ve

svém okolí za jistit,“ uvádí místo−
starostka obvodu Lenka Kočová.

Hlasování bude zahájeno 1. května
na webu www.rozhodnetesami.cz,
který bude zaktualizován o galerii
projektů. Ještě před samotným
hlaso váním bude spuštěna marke−
tingová kampaň. Na realizaci nápa−
dů čtvr tý plzeňský obvod vyčlenil
celkem dva miliony korun. Prioritu
dostane vítězný projekt, od kterého
se bude přistupovat k realizaci dal−
ších projektů, dokud se alokovaná
částka nevyčerpá. 

Šance i pro vyřazené projekty
Část nápadů z  řad veřejnosti však
alespoň prozatím zůstane jen na
papíře. Patří mezi ně návrh na od−
stranění největší černé stavby na
území západočeské metropole –
Carimexu, nebo vybudování výtahu
u doubravecké železniční zastávky.
V obou případech se jedná o stav−
by, které především z  majetko−
právních důvodů nesplnily stano−
vené podmínky par ticipativního
rozpočtu. 

„Mezi nápady se objevila i úprava
okolí rozhledny Chlum, která rovněž
nemůže být zahrnuta do participa−
tivního rozpočtu. Dobrou zprávou
ale je, že ji budeme řešit jako samo−
statný projekt, na kterém se podílí
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně. Momentálně vstupujeme do
fáze přípravy územního rozhodnutí
stavby,“ dodává na závěr starosta
Tomáš Soukup.

Chtějí sportovní dráhu,
zelenou střechu i grilovací místa



Střípky 
z Plzně
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Ve skupině klokanů rudokrkých se
letos v  plzeňské ZOO představí 
třetí bíle zbarvený klokan. Mládě
obje vili ošetřovatelé ve vaku kla−
sicky, tedy hnědě zbarvené samice
již 27. prosince, ale teprve na kon−
ci  ledna se jej podařilo vyfotogra−
fovat ošetřovateli Petru Böhmovi.
Mládě je zatím vidět jen spora −
dicky, ale s  přibývajícím věkem
bude vidět stále častěji
a začne z kapsy i vylézat.  

První klokan žil v  pl−
zeňské zoo v  polovině
60. let.   Byl to klo −
kan rudokrký. V  roce
1977 se na pět let ob−
jevuje poprvé vzácný
klokan uru. Od roku
1993 nechybějí klokani
dodnes, to se znovu ob−
jevuje klokan ru dokrký, je
tedy chován v Zoo Plzeň nepře−
tržitě 27 let. V českých oborách se
tento druh objevoval již v 19. století,
je to otužilý a často chovaný druh.

„Ve větším množství druhů a kusů
jsou v plzeňské zoo klokani chováni
posledních 20 let. Současná kolek−

ce má úcty−
hodných 9 druhů

ve třech velikostních stup−
ních. Klokaní trpaslíky (klokánek
krysí a králíkovitý), středně velké
druhy (klokan rudo krký, bažinný
a uru) i giganty jako klokan obrov−
ský a rudý,“ uvedl Mgr. Mar tin

Vobruba, tiskový mluvčí plzeňské
zoo. První bílá samice (Albína) při−
cestovala ze Zoo Zlín v  roce 2017,
v  roce 2018 měla bílé mládě (sa−
mec Jumpy), v roce  2019 klasicky
zbarvené.  V sezóně 2020 tak budou
ve výběhu již tři bílí klokani.

Foto: Petr Böhm, Zoo Plzeň

V ZOO je už třetí bíle zbarvený klokan

Mezi roztomilé přírůstky počátku
roku 2020 v  zoo Plzeň patří další
mládě jihoamerických stromo −
vých dikobrazů kuandu obecných.
Bydlí v Amazonském pavilonu ve
společné jihoamerické expozici
s dráp katými opičkami. Pavilon byl
postaven díky dotaci ROP v rámci
projektu Stopy člověka v  přírodě
v roce 2014. 

Chov se v Plzni daří, první jedinci
přijeli v roce 2011 a potomci chov−
ného páru postupně obohacují 
další zoo. Podle webu zootierliste.de

tyto kuandu nyní chová 
20 evropských zoo. Štafetu
chovu jsme převzali od zlín−
ské zoo, kde se narodila na−
še chovná samice. Plzeňský
chov je na množství mláďat
v  tuzemsku nejúspěšnější.
Kuandu je lesní, býložravý,
převážně samotářský živo−
čich. Má ovíjivý ocas. Ve

dne spíše odpočívá, v noci vyráží na
výpravy.   Plzeňská zoo nyní chová
4 druhy hlodavců příbuzných diko −
brazům: u sibiřského srubu klasické

dikobrazy, v Tropickém pavilonu di−
kobrazy neboli osináky filipínské
z ostrova Palawan, v africkém noč−
ním pavilonu osináky africké.

Mládě vydrží rezavě zbarvené jen
několik týdnů, poté přebarví do
dospě lé barvy. Malá samice je již
10. mládě pro Zoo Plzeň a přišla na
svět 11. února 2020.

Foto: Kateřina Misíková 

Novoroční šimpanz
Caila má kmotra

Mládě pokřtil na začátku února
primátor města Plzně Martin
Baxa. Na návrh ošetřovatelů mu
udělil jméno Caila. Jednak se
jedná o pokračování abecední
řady a jednak jde o parafrázi
svahilského jména znamenají−
cího „čistá, čirá, přírodní“.

Začátek chovu šimpanzů v Plzni
se datuje od konce roku 1964.
V roce 2000 vznikl přírodní výběh
a došlo k sestavení větší tlupy, kte−
rá byla vždy hodně „mezinárodní“;
po ustálení měla dlouho 6 členů.
Jediný samec Bask (*1993), je
odchovancem Safariparku Dvůr
Králové po odchytových rodičích.
První  a v podstatě jediný úspěšný
odchov v  Plzni pochází z  roku
2003 – samice Bamia. Nyní je ve
Francii a  sama je již  matkou. Od
té doby v  zoo ČR nedošlo k od−
chovu jiného mláděte např. z dů−
vodů stáří zvířat, sestavování no−
vých skupin.  

Nyní zde žije skupina ve slože−
ní 1 samec, 4 dospělé samice
(z toho 2 dovezené v posledních
letech ze Španělska a Švýcarska
– poddruh čego). Mládě – sami−
ce z  1.1. 2020 – rodiče Bask
a Zedonja (pro ní poprvé),
Zedonja je původem z  holand−
ského Arnhemu. Stala se 1. pří−
růstkem roku 2020 v Zoo Plzeň

V ZOO mají další mládě dikobrazů kuandu
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Stavby zkolaudované nebo uvede−
né do provozu mezi daty 1. lednem
a 31. prosincem 2019 se mohou
ucházet o titul Stavba roku Plzeň −
ského kraje či o některou z dalších
sedmi cen, které se v soutěži udě−
lují. Přihlásit je mohou investoři,
projektanti, zhotovitelé nebo vlast −
níci do 27. března 2020. 

Soutěží se v  sedmi kategoriích –
novostavby, rekonstrukce, stavby
pro bydlení, stavby dopravní a inže−
nýrské, průmyslové, sportovní a vol −
nočasové a veřejná prostranství.
Organizátorem této soutěže je Kraj −
ská hospodářská komora v Plzeň −
ském kraji, vyhlašovatelem pak Pl −
zeň ský kraj a město Plzeň. Novinkou
letoš ního ročníku soutěže Stavba ro−
ku Plzeňského kraje je právo odborné
poroty doporučit oce něné stavby
do celostátní soutěže Stavba roku.
Pokud se jejich přihlašovatelé roz−
hodnou se celostátní soutěže účast −
nit, přispěje jim město Plzeň a Pl zeň −
ský kraj na přihlašovací poplatek. 

„Jsem potěšen, že Plzeňský kraj
a město Plzeň finančně podpoří
případ nou snahu vítězných staveb

k  přihlášení se do celostátní sou −
těže.  V  soutěži Stavba roku Plzeň −
ského kraje prezentované stavby
dokreslují celkový rozvoj našeho
kraje. Předpokládám, že řada letoš−

ních přihlašovatelů staveb bude 
také z  řad soukromých investorů,
které sdružuje Krajská hospodářská 
komora v Plzeňském kraji,“ sdělil

Petr Chvojka, předseda před sta −
venstva Krajské hospodářské 
komory v Plzeňském kraji. 

Jak uvedl, tato soutěž má mezi
členy hospodářské komory velký

ohlas, přičemž cílem je, aby polo −
vina přihlášených staveb pocháze−
la ze soukromého sektoru. V  této
souvislosti také zdůraznil, že vítají

debatu o stavebním zákonu, která
probíhá napříč podnikatelským
sektorem.  

Plzeňského primátora také těší,
že se stavebnictví v Plzni i v celém

Plzeňském kraji daří, a stavby, kte ré
financuje město, jsou v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje úspěšné.  

Nový ročník soutěže bude vybírat
nejlepší díla roku 2019

Josef Bernard, Martin Baxa, Petr Chvojka a Stephan Kronmüller

... pokračování na straně 19
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Majitelé bytů ze čtyř paneláků
v Plzni v Krejčíkově ulici se do−
hodli a připravili projekt ozele−
nění střech svých domů. 

Jako vůbec první plzeňské spo −
lečenství vlastníků jednotek tak
chtějí být nejen příkladem pro
ostatní. Od vegetační střechy
o plo še více než 600 m2 si slibují
to, že lépe zadrží a omezí odtok
srážkové vody, zlepší mikroklima
lokality, sníží prašnost. Obyvatelé
také chtějí začít střechu plně
využí vat k  relaxaci a odpočinku.
Město Plzeň jim na projekt přispě−
je částkou 615 tisíc korun. 

Více než polovinu plochy bude
tvořit plnohodnotný travní porost,
zbytek pak suchomilná vegetace.
Část zbývající plochy střechy bu−
de pokryta kačírkem a umožní tak
další prorůstání zeleně. Poslední
část, zhruba 300 metrů čtvereč−
ních, pokryje dlažba na terčích,
umožňující pohodlný pobyt oby−
vatel domu. S přidělením dotace
z Fondu životního prostředí města
Plzně souhlasili zastupitelé. Zele ná
střecha je moderním a funkčním
způsobem izolace, v Plzni bu de
vůbec první takto realizovanou
střechou na panelové zástavbě. 

Společenství ve své  žádosti
o dotaci uvedlo, že věří, že se po−
dobný přístup k  rekonstrukci
střech panelových domů stane
standardem. Podle původního
projektu z  roku 1963 byla jejich
střecha projektovaná jako poby−
tová, ale nikdy k  tomu účelu ne−
sloužila. Navíc nevhodným za −
teplením z  roku 1999 byl na ni
i omezen vstup. Při plánování no−
vé rekonstrukce tak vznikl nápad
na zelenou střechu. 

První etapa projektu odstarto−
vala v červnu 2019. V současné
době probíhají demoliční práce,
nové zateplení, hydroizolace
a další stavební úpravy. Tuto eta−
pu si společenství vlastníků hradí
z  vlastních prostředků. Ve druhé
etapě rekonstrukce, která začne
na jaře letošního roku, bude vy−
budována zelená střecha. Celko −
vé náklady na první i druhou eta−
pu rekonstrukce jsou vyčísleny
na zhruba 6,  9 milionu korun.
Z  dotace bude hrazeno pouze
ozelenění střechy. 

Zelená střecha
pomůže k lepšímu

klimatu

Rokycanská nemocnice rekonstruuje
byty pro zaměstnance
Rokycanská nemocnice začala
v únoru druhou etapu rekonstrukce
domu s byty pro zdravotníky, kteří
nemají v Rokycanech vlastní byd−
lení. Dům stojí v blízkosti nemoc−
ničního areálu a má 16 bytových
jednotek typologie 1+1. Tři se re−
konstruovaly loni v zimě. V těchto
dnech začala úprava dalších sed−
mi. Dokončeny budou v dubnu.  

Jedná se o kompletní modernizaci
interiérů včetně sítí a výměny oken.
“V bytech se dělá voda, elektřina,
tope ní, podlahy. Budou se stavět
kompletně nová bytová jádra včetně
koupelny, toalety i kuchyňského kou−
tu a všechny interiéry se budou nově
omítat,“ říká ředitel nemocnice Ja −
roslav Šíma s  tím, že práce budou
probíhat postupně a za částečného

provozu. „Tři jednotky jsou obsazené.
Proto se napřed udělají čtyři prázdné.
Pak se uživatelé přestěhují a bude
se pokračovat,“ doplňuje ředitel.

Nemocnici se v posledních měsí−
cích daří doplňovat týmy zdravotní−
ků. Díky tomu mohla v  závěru loň−
ského roku obnovit provoz lůžkové
stanice C interního oddělení a vše
nasvědčuje tomu, že v  letošním 
roce otevře zcela novou lůžkovou
kapacitu – oddělení následné péče.

„Sestry i další zdravotnický per−
sonál přichází nejen přímo z Roky −
canska, ale i z Plzně nebo různých
koutů země. Abychom je jako za−
městnavatel zaujali, musíme mít pro
ně adekvátní bydlení. Umíme jim
třeba i společně s městem najít byt,
anebo máme k  dispozici právě

vlastní kapacity. Nemocniční byty už
ale byly zastaralé. Proto jsme se loni
rozhodli je postupně kompletně mo−
dernizovat,“ vysvětluje předseda
představenstva Nemocnic Plzeň −
ského kraje Marek Kýhos a doplňu−
je, že byty pro personál modernizují
i další nemocnice Skupiny NPK.

Letošní druhá etapa rekonstrukce
vyjde na 3,1 milionu korun. Loňské
úpravy stály 1,5 milionu. „V plánu je
samozřejmě i rekonstrukce zbylých
čtyřech bytů a následně i společ−
ných prostor, tedy chodeb a sklepů.
A rádi bychom celý bytový dům i
zateplili,“ říká dále Šíma.

Nemocnici letos čeká i výstavba
nového systému pro vytápění
a chystá se postupná rekonstrukce
celé nemocnice.

Jaké investice plánuje
plzeňská trojka v roce 2020?

Minimálně šest velkých inves −
tičních akcí a další čtyři projekty
týkající se mateřských škol plá −
nuje v letošním roce městský 
obvod Plzeň 3. Do rekonstrukcí
a nových stavebních prací investu−
je až 77 mil. korun.

Už v březnu by měla být zahájena
první z investic, a to vybudování
parkovacích míst v ulici U Borského
parku. Rekonstrukce navýší kapaci−
tu o téměř třicet parkovacích míst,
která budou společně s chodníky
dlážděná, aby bylo umožněno v ma−
ximálním možném rozsahu vsako−
vání srážkových vod. Celkové ná −
klady na výstavbu a rekonstrukci
jsou odhadovány na 8,5 mil. korun.
Rekonstrukce a rozšíření by se letos
měla dočkat také hasičská zbrojnice
ve Skvrňanech.

Důvodem rekonstrukce je sanace
stávajícího nevyhovujícího stavu
zejména suterénní části budovy
a vytvoření provozuschopného ře−
šení s dostatečným zázemím pro
uživatele i techniku odpovídající
standardům 21. století. Jedná se
o přístavbu garážového stání pro
nový zásahový vůz, technické míst −

nosti s dílnou a čistící místnosti.
Díky možnosti nově využít suterénu
budovy dojde k rozšíření zázemí pro
hasiče.  Dispoziční přestavbou proj−
de i první nadzemní podlaží a celá
budova bude zateplena. Na realizaci
této výstavby bude mít vliv dotace,
o kterou obvod zažádal. Celkové ná−
klady totiž přesahují 20 mil. korun.

Zajímavým plánem je 
vybudování louky pro psy.

„Ve spolupráci s Útvarem kon−
cepce a rozvoje města Plzně a Sprá −
vou veřejného statku města Plzně
jsme vytipovali lokalitu v Borském
parku, kam bychom chtěli umístit
oplocenou louku pro psy. Ta umožní
základní výcvik psů a jejich volný
pohyb bez rizika kolize s ostatními
uživateli Borského parku. Výsled −
kem má být vzorové uživatelsky pří−
jemné zařízení, a proto je přípravě
věnována náležitá pozornost,“ pro−
zrazuje místostarosta Petr Baloun.

Investice spojené s mateřskými
školami, které spadají do správy
obvo du, se budou týkat například
úpravy kanalizace a hospodaření
s dešťovými vodami ve 22. MŠ

v Mánesově ulici, rekonstrukce
a zateplení pláště budovy v 61. MŠ
v ulici Nade Mží nebo instalace 
pitných fontán v 63. MŠ v Lábkově
ulici. Největším projektem však bu−
de rozšíření 55. MŠ v Mandlově ulici
na Borech.

V plánu je výstavba nového dvou−
podlažního objektu, který propojí
stávající pavilony. Mateřská škola 
získá nejen nové třídy, ale i nové
prostory pro tělesné a duševní akti−
vity dětí, rodičů i přátel školy. Jako
navazující investice bude rekon−
strukce části Mandlovy ulice, kdy se
zlepší dopravní obslužnost. Před po −
kláda né náklady jsou odhadovány
na téměř 30 mil. korun.

Mezi dalšími investičními akcemi
pro rok 2020 je také 1. etapa revi−
talizace areálu Škodaland, která
přinese úpravy koupacího jezírka
za účelem zlepšení kvality vody,
insta lace nového dětského prvku
nebo doplnění zeleně. Na Valše by
měla vzniknout zpevněná plocha
pro sběrné místo vybraných 
od padů a budova úřadu v sadech
Pětatřicátníků se dočká výměny
oken v čelní fasádě.



19Plzeňský rozhled  3/2020 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

„Letos zatím vybíráme objekty,
které by se mohly o vítězství uchá−
zet. V  kategorii dopravních a inže−
nýrských staveb by připadala 
v úvahu například nová lávka přes
Rad buzu v Liticích, která je součástí
projektu Greenways, tedy sportovně
rekreační trasy v údolí řek. V  kate−
gorii sportovní a volnočasové stav−
by by to mohla být výstavba nového
dětského bazénu v plaveckém areá−
lu na Slovanech nebo novostavba
skateparku ve Škoda sport parku,“
shrnul primátor  Martin Baxa.

Přínosem pro soutěž je i už 
druhým rokem par tnerství firmy
EUROSOFTWARE, s.r.o. z  Plzně.
„Dlou hodobě věnujeme pozornost

zvelebování našeho regionu a in−
tenzivně se zasazujeme o vzdělání
i volnočasové aktivity našich dětí
a celé budoucí generace.  V  loň−
ském roce jsme měli čest předat
Cenu veřejnosti autorům budovy
lesní školky, kterou navštěvují děti
některých našich zaměstnanců,
a těší mě, že tato rekonstrukce 
získala i Cenu primátora,“ řekl
Stephan Kronmüller, zakladatel
a jednatel společnosti EURO −
SOFTWARE, s.r.o.

Výsledky soutěže budou slav −
nostně vyhlášeny 9. června 2020
v Měšťanské besedě v Plzni. Pod −
mínky soutěže a další informace
jsou k dispozici na 

www.stavbarokupk.cz.

... dokončení ze strany 17�

V loňském roce získala Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 modernizace
trati Rokycany – Plzeň (kat. D). Oceněna byla  za vysoce profesionální 

provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 obdržela i  Obnova Lobezského parku,
Plzeň (kat. G), a to  za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu 
příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.

Nový ročník soutěže bude vybírat
nejlepší díla roku 2019
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Po 15 letech začalo město Plzeň
v únoru  stavět městské byty. Cel −
kem 18 domů se 183 byty o veli−
kosti 1+kk a 2+kk vybuduje v lo−
kalitě Zátiší ve Skvrňanech do září
roku 2022.

Celkové náklady, které Plzeň po−
kryje téměř z poloviny příjmy z pro−
deje svých bytů na Sylvánu, před−
stavují částku 405 milionů korun
včetně DPH. Byty budou určeny 
lidem, kteří získávají obtížně ná−
jemní nebo vlastní bydlení na ko−
merčním trhu.

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhru−
ba před 15 lety se jedná o náš
největ ší projekt v  bytové oblasti.
Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic
Línská a Kreuzmanno va reagujeme
na nepříznivý vývoj v  tomto místě,
které je vnímáno jako problémové
z hlediska kvality bytů i skladby oby−
vatel, s čímž souvisí riziko rezidenč−
ní segregace. Chátrající bytové do−
my nahradíme moderním komu −
nálním bydlením pro seniory, hendi−
kepované občany i například pro
mladé rodiny,“ vysvětlil primátor
města Martin Baxa.

V únoru začnou demoliční práce.
Nejprve se zbourá v první etapě de−
vět domů z celkových 23. Na Zátiší
bydlely více než dvě stovky obča−
nů. Již v  loňském roce bylo z cel−
kového počtu 92 bytů vyklizeno 23,
převážně z první etapy. V  letošním
roce je vyčleněna částka na Zátiší
ve výši 136 milionů korun včetně
DPH. Nové bydlení bude určeno
zejména pro cílové skupiny z Kon −
cepce sociálního a dostupného
bydlení statutárního města Plzně na
roky 2016–2020. 

„Nabídneme jej seniorům, zdra−
votně postiženým občanům, samo−

živitelům a samoživitelkám, rodinám
pečujícím o zdravotně postižené dí−
tě, také jako startovací dostupné
bydlení mladým domácnostem do
35 let věku,“ přiblížil radní pro oblast

ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem David Šlouf.

Měsíční nájemné u bytů bezba −
riérových a zvláštního určení bude
činit 50 korun za metr čtvereční, pro
všechny ostatní byty bude měsíční
nájemné v  sazbě odpovídající výši
nájemného u ostatních standardních
bytů ve vlastnictví města Plzně
s meziročním nárůstem. Nově vy−
stavené bytové domy budou splňo−
vat současné požadavky na ener −

getickou náročnost
i hygienické a požární
předpisy. Vytápění bu−
de zajištěno prostřed−
nictvím centrálního zá−
sobování.

Nová zástavba na−
hradí současné polo−
dřevěné typové domy,
které zde byly vystavě−
né na začátku pade −
sátých let. Objekty jsou

zcela za hranicí své životnosti a je−
jich rekonstrukce je prakticky ne−
možná. V konstrukcích současných
domů je navíc azbest, nebezpečný
odpad, který musíme zlikvidovat.

Plzeň začíná s kompletní revitalizací lokality Zátiší
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Městský obvod Plzeň 10 – Lhota
v současnosti buduje novou soko−
lovnu na místě bývalé nevyhovu −
jící klubovny u fotbalového hřiště
v ulici Kolem Zahrad. 

Město Plzeň v červenci  letošního
roku začne se stavbou sálu soko −
lovny, který bude využíván jako těloc−
vična, ale i jako místo pro konání kul−
turních a společenských akcí. Do −
končen by měl být v červenci příštího
roku. Kompletní budova sokolovny
bude sloužit zdejšímu fotbalovému
klubu TJ Sokol Lhota, zároveň se sta−
ne jediným místem v desátém měst−
ském obvodě, kde se budou moci
občané potkávat a pořádat zde akce.

V loňském roce tady začali se
stavbou sokolovny,  letos pokračuje
výstavba sálu, jenž bude sloužit jak
spor tov cům, tak občanům. Fi nanč ní
ná    klady na stavbu druhé etapy
soko lovny, tedy multifunkčního cvi−
čebního sálu, jsou ve výši 22,5 mili−
onu korun včetně DPH. První etapa
si vyžádá celkové náklady ve výši
26,6  milionu korun včetně DPH.
V druhé části realizace dojde k vý−
stavbě samotného sálu s vloženými

dvěma sklady, nad nimiž bude ote−
vřená galerie. Půdorys sálu bude
mít rozměry 28x13 metrů, výšku
8,5 metru. Jedná se o rámovou
konstrukci s šikmými sloupy a příčlí
v jednostranném sklonu. 

„Nový sportovní sál, jenž bude
propojen s  výstavbou  první etapy,
využijí sportovci pro volejbal, nohej−

bal, badminton, basketbal, ale sál bu−
de též ozvučen a může být tedy vy−
užit pro další aktivity typu fitness,
aerobic a jiné. Samozřejmě bude
sloužit jako společenský sál našeho
městského obvodu. Nová sokolovna
našemu společenskému životu ve
Lhotě významně pomůže. Do sou−
časnosti nemáme prostory, kde by−
chom mohli pro naše občany pořá−

dat akce a setkání. Nyní
se konají pouze v zase−
dací místnosti v budově
úřadu městského obvodu
nebo jsme nuceni je po−

řádat mimo náš obvod. Na stavbě
sokolovny se bude náš obvod podílet
částkou šesti milionů korun,“ řekla
starostka obvodu Zdeňka Hončarová.

Tělocvična s  plochou střechou
bude jednopodlažní. Nosná konst −
rukce bude ocelová, tvořená rámy.
Na vnější plášť se použije pozinko−
vaný plech, vrstvený plastem v ba−
revném provedení. Horní vrstva po−

dlahy v tělocvičně bude sportovní
dřevěná víceúčelová s trojitým pruž−
ným roštem. První etapa zahrnovala
stavbu vlastní budovy sokolovny
o celkové ploše 312 metrů čtve −
rečných, vybudování inženýrských
sítí, parkovacích ploch. Sokolovna
je rozdělena na šatny, tvořící zázemí
pro fotbalová družstva, a klubovnu,
která bude sloužit spor tovcům
i návštěvníkům, o celkové rozloze
78 metrů čtverečných. Kapacita klu−
bovny je 40 míst k sezení. V objektu
dále budou sociální zařízení, sklady
a klubový bar.

Sportovní sál poslouží sportovcům i občanům
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Určitě už jste to slyšeli, a to tvrzení
v titulku článku, dokonce je o něm
jedna hodně známá česká pohád−
ka o Drvoštěpovi. Proč je tedy při−
rozené denní světlo pro člověka
tak důležité? Slunce je od pradáv−
na součástí našeho života a má
blahodárný vliv na  psychiku, zdra−
ví i pocity energie, radosti a poho−
dy. Současný způsob života a prá−
ce nás však stále více “uzavírá”
do budov, kde je přirozeného den−
ního světla málo nebo převažuje
umělé osvětlení. V průměru tak
strávíme devadesát procent času
v budovách bez dostatečného slu−
nečního svitu, ať už doma nebo
v práci. Ztrácíme tak kontakt
s denním světlem a léčivými
schopnostmi slunce.

Jak se projevuje nedostatek denní−
ho světla na našem zdraví?
Nedostatek denního světla působí
negativně především na psychiku,
snadněji podléháme stresu, jsme
podráždění, cítíme se více unaveni
a hůře se nám soustředí. Bez denní−
ho světla se nám také zhoršuje zrak

a mohou bolet a pálit oči. Ne do −
statek denního, potažmo slunečního

světla, má vliv také na
tvorbu vitamínu D, řídnutí
kostí, metabolické poru−
chy i na náš imunitní sys−
tém, bez jehož správné
funkce pak snadněji po−
dléháme nemocem.
Umělé osvětlení není 
řešení
Umělé osvětlení nedokáže

nahradit denní světlo v jeho pravém
smyslu. Umělé světlo je jedno −
tvárné, nenabízí přirozenou dyna −
miku ani blahodárné účinky na náš
metabolismus jako denní světlo.
Navíc stálé intenzivní umělé osvětle−
ní, jaké vyzařují například zářivky
v  kancelářích, v  lidském těle navo−

zuje pocit, že je neustále pravé po−
ledne, což je pro tělo dlouhodobě
vyčerpávající. Může tak narušovat
náš přirozený biorytmus, na který
má vliv pravidelné střídání denní 

doby, světla a tmy, ale i jemných
světelných posunů během dne.
Nejčastěji se to pak projevuje 
právě na našem duševním i těles−
ném zdraví. 
Kudy do místnosti přivést denní
světlo?

Přirozenou cestou, kudy přivádí−
me denní světlo do většiny interiérů,
jsou okna. Často ale samotná okna
nestačí, protože nepřivedou dost
denního osvětlení do všech mís−

tností a jejich zákoutí. Proto
se dnes hodně mluví o tzv.
světlovodech. Jejich výho−
dou je, že přináší světlo do
místnosti shora, tudíž podvě−
domě působí ještě přirozeněji
jako zdroj osvětlení než okna
samotná. Budováním světlo−
vodů se dnes zabývá řada fi−
rem, jednou z  prvních, která
přišla na český trh, je společ−
nost Lightway.

Pokud uvažujete o stavbě
či rekonstrukci domu, vyplatí
se o světlovodu uvažovat.
Ne každý si nechá hned po−
stavit křišťálovou střešní ko−
puli s  odraznou vrstvou ze
stříbra a skleněný rozplytlo−
vač světla, ale i jednodušší
řešení mohou být účinná.

Pamatujte, že denní světlo pomáhá
snížit negativní dopady pobytu
člově ka uvnitř budovy a přispívá
lepšímu zdraví. A do toho se vyplatí
investovat. (la)

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

Uklízejme promyšleně
Máme telefony, které jsou o krok
napřed před našimi myšlenkami,
inteligentní chladničky a pračky, co
se dokáží v pravou chvíli samy za−
pnout. Stejně tak „rozumný“ by měl
být i náš vysavač. Měl by mít pře−
hledné ovládání, které zároveň po−
skytne veškeré důležité informace
o koncentraci nečistot v bytě a zá−
roveň by měl k úklidu využívat nej−
modernější technologie, které zaří−
dí, že prach opravdu zmizí v útro−
bách filtru.

Speciální tyčové vysavače zjed−
noduší uklízení, které už dávno ne−
smí být celodenní dřinou. Mají di −
gitálně řízený motor a využívají
cyklonovou technologii, jež zajistí

zachycení částic prachu a dalších
nečistot již od velikosti 0,3 mikro−
metru. Nástavce lze využít jak na
rovné podlahy, tak na koberce. Díky
akumulátoru nikde nepřekáží napá−
jecí kabel a vysavač přitom bez
problémů vydrží celou hodinu
v nejvyšším výkonu.

Vařme v netoxickém
nádobí
Většina nepřilnavého nádobí na va−
ření je potažena polytetrafluorethy−
lenem, zkráceně PTFE neboli teflo−
nem. Přitom je ale dokázáno, že již
při zahřátí na 200 °C se začínají do
ovzduší uvolňovat látky, které jsou
toxické pro životní prostředí a zá −
roveň mohou u člověka přivodit

přízna ky podobné chřipce. Tyto
symptomy sice poměrně rychle
samy od sebe odezní, přesto je ale
na zvážení, zda je nutné vařit na
škodlivém nádobí, když nabídka na
trhu je tak široká.

Vhodnou alternativou jsou hrnce
a pánve z přírodních materiálů, jako
je nerezová ocel, keramika nebo li−
tina. Litina má navíc tu výhodu, že
se vždy zahřeje rovnoměrně v celé
ploše. Může být navíc opatřena
smaltovaným povrchem, tedy čistě
minerální glazurou, která zajistí 
nepřilnavost. 

Vyměňme plasty
Jednorázovým plastům už sice ne−
úprosně zvoní hrana, co ale plasto−
vé krabičky na svačiny, obědy nebo

na skladování jídla? Dáváme pozor
na to, abychom k vaření použili lo−
kální suroviny nejlépe v bio kvalitě,
pokrm připravíme na netoxickém
nádobí, následně jej ale často ulo−
žíme do plastového boxu, v němž
si jej odneseme druhý den do prá−
ce! Většina běžně používaných
plastových nádob přitom při kon−
taktu s tuky, při vyšších teplotách
nebo, nedej bože, v mikrovlnné
troubě prokazatelně do pokrmů
uvolňuje toxické ftaláty.

Na trhu existuje široká nabídka
boxů, kterými ty plastové můžeme
plnohodnotně nahradit. Pro domácí
použití se hodí skleněné skladovací
nádoby, v nichž je zpravidla možné
pokrm následně ohřát v mikrovlnné
nebo pečící troubě. Pro svačiny ne−
bo pracovní obědy jsou lepší boxy
z nerezové oceli či bambusu, které
nelze rozbít.

Tipy pro zdravější domov



25Plzeňský rozhled  3/2020 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Počítadlo výsadbové iniciativy
Sázíme budoucnost, která míří na
10 milionů stromů do roku 2024,
za čtvrt roku od spuštění přeskoči−
lo hranici půl milionu. 

Aktuálně se zastavilo na čísle více
než 570 tisíc, stromy pomohlo do
krajiny a měst dostat na 8,5 tisíce 
lidí. Unikátní portál s interaktivní ma−
pou na www.sazimebudoucnost.cz
tak vůbec poprvé návštěvníkům
umožní sledovat, kde se stromy
skutečně sázejí, jaké druhy jsou
zrovna v kurzu nebo kdo za výsad−
bovými akcemi stojí.

„Nejčastěji lidé vysazují duby, ja−
vory a lípy. Mezi nejčastější sa −
zeče patří spolky a obce, největší
absolutní počet stromů si připsaly
těžební společnosti v rámci rekul −
tivace po těžbě. Celkově se nám 
sešlo přes 420 akcí, nejaktivnější
sazeči co do počtu výsadeb jsou
v Jiho moravském kraji,“ shrnuje
Miroslav Kundrata, strategický ředi−
tel Nadace Partnerství, která sázecí
výzvu spustila.

V Plzeňském kraji se k sázení
stromů přidalo na deset subjektů.
Díky výsadbě jedenapadesáti ovoc −
ných stromů se například v Kralo −
vicích podařilo tamnímu Okrašlo −
 vacímu spolku a rovné stovce do−
brovolníků obnovit zaniklou historic−
kou cestu. „Vzniklo tak přímé spo −
jení města s Voleským rybníkem,
který je hojně navštěvovanou rekre−
ační lokalitou kralovických občanů,“ 

vysvětluje Jakub Chaloupka z tam−
ního Okrašlovacího spolku.

K další obnově aleje vedoucí z ob−
ce k bývalé papírně u Kosího potoka
přispěli zasazením dvaceti ovoc −
ných stromů dobrovolníci v obci
Kořen. Akci Alejí není nikdy dost
zorganizoval spolek Pomozme si
sami díky dobrovolníkům v rámci
projektu 72 hodin. Za další výsad−
bou sadu Stromy za mostem stojí
skautské středisko Lípa Prapořiště. 

„Chtěli jsme vysadit sad ze sta−
rých odrůd a podpořit ho keři. Cílem
bylo hlavně přivést děti i s rodiči
k sázení stromů,“ podotýká Michal
Marce z Junáka. Sad tvoří sedma −
dvacet nových stromů.

Iniciativa Sázíme budoucnost ale
není jen o hloubení jam a zatloukání
kůlů. „Soustředíme se také na meto−
dickou podporu správných výsadeb
a péči o stromy, odstraňování le −
gislativních bariér pro výsadby nebo
snazší čerpání peněz na sázení i ná−
slednou péči. Zájemci o výsadby ve
městech už nyní mohou žádat o pod−
poru ze Státního fondu životního pro−
středí, na jaře Fond spustí také po −
sílený titul Programu péče o krajinu.
Již tradičně mohou zájemci soutěžit
také o granty Nadace Part nerství.
Řada výzev se ale otevírá již nyní,
stromy od začátku února podporuje
například i Nadace ČEZ. Všechny
možnosti financování najdou zájem−
ci na www.sazimebudoucnost.cz,“
uzavírá Miroslav Kundrata.

Dobrovolníci sázejí stromy
po celém Plzeňském kraji

Po pěti dnech v práci si rádi o ví−
kendu zajedeme do přírody, aby−
chom se nadýchali čerstvého
vzduchu. Co ale vzduch v našem
bytě nebo kanceláři? 

Je dokázáno, že hlavně ve vel−
kých městech se bojíme větrat, aby−
chom do bytu nepustili škodliviny.
Přitom kvalita interiérového vzduchu
je až pětkrát horší než stav toho.
Nejhůře jsou na tom dětské pokoje,
kam nechceme pustit chlad. A co
teprve moderní kanceláře, ve kte−
rých přirozeně větrat není vůbec
možné a jsme odkázáni jen na vzdu−

chotechniku. Veškeré nedostatečně
větrané vnitřní prostory jsou přitom
rájem pro bacily, roztoče a plísně.
Je tedy zcela logické, že neustále
přibývá alergiků, astmatiků a rok co
rok zápolíme s epidemiemi chřipek.

Trávíte−li většinu dní ve vnitřním
prostředí, zamyslete se nad tím, jak
často jej větráte, respektive nad
kvalitou vzduchu v něm. Jestliže o ní
pochybujete, pořiďte si kvalitní čis−
tičku vzduchu. Ta se postará o to,
aby se do vašeho organismu nedo−
staly bacily, alergeny, plísně či pev−
né částice prachu a jiných nečistot.

Dýchejme zdravý vzduch
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Společnost KM Wood s.r.o. vznikla
přes 7 lety a už od svého počátku na−
bízí svým zákazníkům veškeré služby
spojené s vlastnictvím lesa. Jedná se
například o nákup či prodej dřeva,
odbornou správu lesa dle lesního zá−
kona, těžbu dřeva, zakládání, pěsto−
vání a ochranu lesa. Od října loň −
ského roku je součástí firmy i Pila
Nepomuk. Jednatele firmy ing. Karla
Maršíka jsme se zeptali.
l Pane inženýre, nejdříve trochu
osobní otázka. Proč jste ve své pod−
nikatelské dráze vsadil na dřevo?
To je velice jednoduchá odpověď.
Pocházím z lesácké rodiny a lesnictví
jsem také vystudoval. Můj život od dět−
ských let je spjat s lesem a přírodou. Je
to pestrá a zajímavá práce, která vám
každý den přináší něco jiného.
l Co nabízí firma vlastníkům lesů?
Dokonalý servis.
Od zakládání lesa,
zalesňování, přes
výchovu a ochra−
nu mladých po−
rostů až po finální
těžby. Umíme ma−
jitelům lesa také
vytěžené dříví pro−
dat za velmi zají−
mavé ceny, což
není v dnešní době
díky kůrovcové
kalamitě jednodu−
ché. Na trhu je
přetlak dřeva.
l Po těžbě je nutné také les řádně
uklidit.
Na to máme perfektní techniku v podo−
bě dvou traktorů Drtičů klestu. Je to

nová výkonná technologie a velký po−
mocník při úklidu lesa a likvidaci klestu
po těžbě. Za den vyčistí 1 až 2 hektary.
Pro vlastníka lesa je určitě zajímavá
infor mace, že na naši práci, to je na 
drcení klestu, dostane 50 % dotaci.
Veškeré administrativní práce spojené
s dotací umíme vlastníkovi lesa vyřídit.
l Po úklidu je třeba vysadit nový les.
To také umíte? 
Samozřejmě. Sadební materiál naku−
pujeme a holiny po těžbě vysadíme.
V současné době máme například vel−
kou zakázku u města Havlíčkův Brod,
kde letos vysazujeme přes milion saze−
nic. Nejde jen o samotné vysazení, ale
je zapotřebí udělat oplocení, aby zvěř
sazenice nepoškodila. Zde je také mož−
nost získat dotace, což rovněž umíme. 
l Proto je výhodné si objednat u va−
ší firmy komplexní služby?

Jednoznačně. Potvrzuje to zájem vlas−
tníků jak soukromých majitelů lesů,
tak obcí měst a také státního podniku
Lesy ČR. Kůrovcová kalamita a v po−
slední době i časté silné vichry ničí 

lesní porosty a povinností vlastníků je
starat se o lesy. Naše firma jim nabízí
komplexní servis.
l Nyní máte i množnost vlastního
zpracování dřeva.
K tomu nám slouží pila v Nepomuku.
Momentální kapacita pořezu je 1200
kubíků. V současné době plánujeme
další technologie, které zvýší kapacitu

pořezu o 100 procent. Dřevo určené
k pořezu nakupujeme pro pilu v okolí
60 kilometrů, to znamená z Klatovska,
Horažďovicka, Strakonicka, Plzně−jihu.
Jsme schopni nabídnout veškerý sorti−
ment pilařských výrobků – jako jsou
například prkna, fošny, hranoly, latě,
stavební řezivo, štěpku, kůru, piliny.
Nově jsme rozjeli výrobu kůlů na oplo−
cenky se špičkou, a to buď kulaté nebo
hranaté, které impregnujeme, aby 
v zemi vydržely delší dobu.
l Dřevo je asi v současné době 
dobrý prodejní artikl?

Kdo má zájem o dříví, tak kdy jin−
dy než nyní si ho koupit. Cena
dřeva je někde na 25 až 30% cen
před rokem 2017. Těží se skoro
dvojnásobně oproti minulým ro−

kům. Dříví prodáváme po celé Evropě,
dále na Balkán – Bosna, Hercegovina
a zprostředkovaně i do Číny. Dřevo
prodáváme i soukromníkům včetně
dopravy. Jsme schopni jim dřevo při−
vézt až domů.
l Mám takový dojem, že přijde do−
ba, kdy uvidíme les pouze na foto−
grafii.

To s vámi nemohu souhlasit. Proto,
aby k tomu nedošlo, nabízí naše firma
komplexní služby. Od vysazení až po
těžbu a opětné zalesnění. Našim klien−
tům říkáme, nechte to na nás, máme
velké zkušenosti. Výhody takové
spolupráce jsou jednoznačné. Pružně
a rychle vyřešíme přání klienta, vyso−
ká kvalita našich služeb je za nízké 
ceny. Při dlouholeté spolupráci mají
naši klienti slevy, dále jim nabízíme
výkup dřeva za co nejvyšší ceny
a pla tíme ihned. Totéž je i u výkupu
lesních pozemků.  (re)

Jednatel společnosti KM Wood s.r.o. ing. Karel Maršík říká:

Stále více vlastníků lesů požaduje 
komplexní lesnické služby

Nakládku a dopravu dříví zajišťujeme vlastními kamiony po celé ČR.

Drtič klestu TREEMME MM350X. Traktor má obrovskou
frézu o výkonu 350 koní. Rozdrtí klest i pařezy na štěpku.
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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 našich
instrukcí sám zajistit a tím se mu ce−
na instalace snižuje. Pokud potřebu−
jete  vše nechat na nás, samozřejmě
stavební přípravu zabezpečíme. 

V  případě, že se
tepelné čerpadlo ne−
zavěšuje na stěnu
domu, je zapotřebí
připravit  základové
pasy pod vnější jed −
notku. Prostup do
domu si můžete sa−
mi připravit nebo 

využít našeho „jádrového vr −
tání“. Vyvrtat otvor trvá několik
minut včetně vrtání betono−
vých nebo žulových soklů. 

Před montáží společně po−
soudíme odvod vznikajícího
kondensátu u vnější jednotky.
Tento bod stavební přípravy

není možné podceňovat, neboť
množství zkondenzované vody může
být více jak 10 l za den. Je žádoucí,
aby se voda vsakovala do terénu ne−
bo odváděla do deš ťové kanalizace. 

Dále před montáží společně vyřídí−
me žádost o připojení tepelného čer−
padla k  elektrické síti a dohodneme
se s vámi, kdo připraví elektrický pří−
vod  do místa, kde bu de vnitřní část
tepelného čerpadla. 

Poslední co zbý  vá, je provedení
úpra vy otopného sys tému pro připo−

jení  trubek k tepelné−
mu čerpadlu. Zpra vidla
se toto provádí naší fir−
mou v  den montáže
tepelného čerpadla.  

Dle konkrétní  situ−
ace v  některých pří−
padech dokonce ani
stávající otopný sys−

tém nevypouštíme, ale místa při −
pojení 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.

Prvního října minulého roku se
otevřela možnost podávat žádosti
o„KOTLÍKOVÉ DOTACE“. Všichni

naši zákazníci
mají žádosti po −
 dané a tím té−
měř jisté přizna−
né plnění, které
je 80 až 85 %
z  fakturo va né

částky do max. výši 150 000 Kč.
Takže obdrží až 127 500 Kč.

Podmínkou přiznání dotace je
odstranění kotle na pevná paliva
první a druhé emisní třídy a insta−
lovat tepelné čerpadlo. Žádné 

zateplení domu, nebo jiné úpravy
není potřeba pro vádět.

V těchto dnech žádosti o kotlíko−
vou dotaci můžete nadále podá−
vat! Žá dosti padají do „zásobníku“
a odtud se při uvolnění finančních
prostředků přesouvají do evidence
žadatelů.

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně

Ohýbačka trubek

Jádrové vrtání

Lisovačka Cu 
trubek REMS
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Mnozí lidé vybírají pro své bydlení
i lokality, které nabízejí klid a ukli−
zené ulice. Toho si je dobře vědo−
mo i vedení plzeňského centrální−
ho obvodu, které získalo nový val−
ník Citroën Jumper, s nímž bude
za jišťovat úklidové a další práce
obecně prospěšného charakteru
spojené s  životním prostředím
v cent rálním obvodu.  

Nové auto bude sloužit také k to−
mu, aby pracovníci mohli pružně 
reagovat na podněty občanů a byli
včas k dispozici. Valník bude rovněž
použit k  převozu nahromaděného
materiálu, jako jsou např. větve, 

listí, hlína nebo písek či
k  převozu mobiliáře.
Pomůže tak naplňovat
heslo, které je umístěné

na vozidle, tedy Náš obvod – naše
starost.

Tento malý náklaďák bude zcela
jistě využit i pro další potřeby úřadu,
například při odvozu skartace a stě−
hování nábytku a v neposlední řadě

bude skvělým pomocníkem při za−
jišťování akcí pořádaných naším
obvo dem. Své uplatnění najde i při
technickém zabezpečení voleb.

Pro lepší rozpoznání vozidla je no−
vý valník opatřen registrační znač−
kou na přání MO3 UKLID, která byla
obvodu vydána Magistrátem města
Plzně zdarma jako samosprávné
části města. 

S úklidem pomůže nový valník

Rok úspěšný
pro stavebnictví
V roce 2019 byla zahájena vý−
stavba 38 677 bytů, což oproti
roku 2018 představuje růst
o 16,8 %. Podle informací Čes −
kého statistického úřadu se
jedna lo o již šestý růst v  řadě,
což lze zcela jistě považovat
za úspěch. Většinu zahájených
bytů tvoří byty v  rodinných do−
mech a realizují se převážně
mimo hlavní město. 

V  Praze se uplatňují přede−
vším byty v  bytových domech
a v roce 2019 se jich zahájilo
meziročně dvakrát více. Do kon −
čo vání by tové výstavby aktuál−
ně těží z  vysokého zahajování
v minulých letech. V roce 2019
počet dokončených bytů pře−
sáhl 36 tisíc a přiblížil se hod−
notám z období konjunkturních
let, kdy bylo dokon čováno  řá−
dově kolem 40 tisíc bytů. 

Jak hodnotíme 
úroveň své 

domácnosti?
Nadpoloviční většina (55 %)
Čechů hodnotí životní úroveň
své domácnosti jako dobrou,
asi třetina (34 %) ji pokládá
za „ani dobrou, ani špatnou“
a 11 % ji vnímá jako špatnou.
Vyplývá to z šetření Centra pro
výzkum veřejného mínění pro−
vedeného letos v květnu.

Optimističtěji se o ekonomic−
ké situaci vyjadřují vysoce 
kvalifikovaní odborní a vedoucí
pracovníci, lidé ve věku od 30
do 44 let, Pražané, voliči ODS či
ANO a ti, kdo důvěřují vládě.
Naopak kritičtějšími v tomto
směru jsou nezaměstnaní, dů−
chodci, lidé ve věku od 60 let
výše, dotázaní z měst s popula−
cí od 5 do 15 tisíc obyvatel, vo−
liči KSČM, rozhodnutí nevoliči
a lidé, kteří vládě nedůvěřují. 

V porovnání s výsledkem za−
znamenaným o rok dříve, tedy
v květnu 2018, se čísla nijak zá−
sadně neliší. Podíl příznivého
hodnocení životní úrovně vlast−
ní domácnosti dosahoval loni
53 %, podíl nepříznivého činil
14 % a variantu hodnocení „ani
dobrá, ani špatná“ tehdy zvolilo
33 % respondentů.

Ať už se jedná o péči o naši pokož−
ku, vlasy, zuby nebo o čisticí pro−
středky pro domácnost, přemýš−
lejme „zeleněji“. 

Přestože jsou bio produkty napří−
klad pro péči o ústní hygienu zcela
nedostačující, měli bychom se více
zaměřit na složení výrobků, které ku−
pujeme. Většina z nich totiž obsahuje
zbytečně vysoké množství konzer−
vačních látek, alkoholů či silikonů pro

náš organismus vysloveně škodlivé.
Vhodné jsou proto přípravky založe−
né na přírodní bázi doplněné o ne−
zbytné množství konzervantů a látek,
které z nich činí prospěšné produkty. 

To samé pak platí i o produktech
pro domácnost. Bio prostředky ne−
zničí veškeré škodlivé bakterie, na
druhou stranu běžně dostupné pro−
dukty obsahují antibakteriální slož−
ky, které v domácnosti napáchají ví−

ce škody než užitku. Spousta z nich
například obsahuje látku triclosan,
jež sice odstraní zárodky plísní a
bakterií, zároveň ale její přítomnost v
lidském těle snižuje schopnost re−
agovat na antibiotickou léčbu a je
spojována s hormonálními výkyvy
či rizikem vzniku rakoviny prsu.
Základem i pro domácí čisticí pro−
středky by tedy měly být přírodní
složky. (as, až)

Používejme zelenější drogerii
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Několik zásadních novinek má
grant Stromy, který díky Nadaci
ČEZ umožňuje realizovat vý −
sadbu nové nebo obnovu již doží−
vající zeleně ve městech, obcích
i jejich okolí. 

Tou nejvýznamnější je, že se grant
otevírá všem právnickým subjek−
tům, takže o něj mohou žádat
i obec ně prospěšné spolky a sdru−
žení. Proto je i prodloužena povin−
nost souhlasu majitele s  výsadbou
na jeho pozemku z pěti na deset let
a na stejnou dobu je nově stanove−
na i udržitelnost nové zeleně. Pod −
mínka, že se žadatel bude o stromy
starat po dobu pěti let, zůstává.
Maximální výše nadačního příspěv−
ku je 150 000 korun.

„Grantové řízení Stromy je zamě−
řeno na zlepšování životního pro−
středí pomocí podpory liniové vý−
sadby stromů. Obce vysazují nové
nebo obnovují původní aleje, stro−
mořadí, protiprachové a protihlučné
stěny či větrolamy. Často se na vy−
sazování stromů podílejí sami oby−
vatelé, někdy jsou to celé rodiny,
které se stávají patrony stromů
a starají se o ně i během jejich další−
ho růstu. Jsme si proto dobře vědo−
mi, že hlavně v  obcích je výsadba
nové zeleně věcí veřejnou a dále se
pak o ni místní, zvláště děti z mate −

řinek a základních škol, vzorně stara−
jí. Díky nově upraveným pravidlům
grantového řízení se ovšem veřejnost
může v  rámci spolků do sázení za −
pojit ještě více. Nyní tak již mohou
o grant například zažádat dobrovolní
hasiči, tělovýchovné jednoty, ochrán−
ci přírody, různá obecní sdružení
a podobně,“ říká Michaela Ziková, ře−
ditelka Nadace ČEZ. 

Nadace ČEZ poprvé vyhlásila
grant na stromy v  roce 2011. Bě −
hem uplynulých let tak na různých

místech v České repub−
lice zapustilo kořeny
kolem 95 tisíc stromů
a keřů. Převážně jde
o lípy, javory a habry,
různé druhy jehličnanů
a ovocných stromů či
rozmanité okrasné keře.
Někde byly ozdraveny
původní aleje u silnic
a polních cest, jinde byla obnovena,
případně zcela nově vznikla, liniová,
sadová či parková výsadba. 

Kromě okrasného účelu
pak na mnoha místech
slouží vzrostlé listnáče
a jehličnany například i jako
protiprašná nebo proti −

hluková bariéra, případně větrolam.
Jsou přirozeným úkrytem a zdrojem
potravy pro drobné živočichy.
Šikovně umístěná zeleň také snižuje
negativní důsledky urbanizovaného
prostředí, je schopná zvyšovat vlh−
kost vzduchu a tlumit výkyvy teplo−
ty. Funguje jako významný produ−
cent kyslíku, částečně vzduch zba−
vuje škodlivých plynů a pachů.  

Od roku 2011 až do současnosti
Nadace ČEZ v rámci grantu Stro −
my 454 podpořila projekty za bez−
mála 52 miliony korun. Konkrétně
v západních Čechách to bylo
57 projektů, z nichž 42 bylo reali−
zováno v Pl zeň ském kraji. Včetně
Karlo var ského kraje se jedná o fi−
nanční podporu za téměř sedm
milionů korun. V rámci celé České
republiky bylo již vysazeno na 
93 000 stromů a keřů. Jeden strom
přitom za celý svůj život spotřebuje
jednu tunu CO2.  

„Pokud ale někde letos uvažují až
o  podzimní výsadbě, musí se žá−
dostí počkat až na červen, kdy bude
vyhlášeno druhé kolo grantového ří−
zení Stromy právě pro podzimní vý−
sadbu,“ uzavírá Michaela Ziková.

Ať již výsadba nové zeleně probíhá kdekoliv 
a v  jakékoliv podobě, vždy je ve finále označena
infor mativní cedulkou Nadace ČEZ.

Loňská výsadba v obci Drmoul v Karlovarském kraji.

Také rodiště druhého československého prezidenta, Kožlany na Plzeňsku,
se v loňském roce dočkalo díky Nadaci ČEZ nové zeleně.

Nadace ČEZ a grant Stromy
s novými pravidly  

Víte, že…
…stromy jsou obrovské chladicí systémy bez účtů za 
elektrickou energii? Využívají sluneční energii na přeměnu
kapal né vody ve vodní páru, čímž chladí svoje okolí. Za horké−
ho počasí je povrchová teplota lesa srovnatelná s teplotou 
vodní hladiny blízkého rybníka, zatímco nedaleká suchá louka
a silnice s asfaltovým povrchem jsou o více než 20 °C teplej−
ší. Energetický ekvivalent chlazení výparem je přibližně
70 KWh na každých 100 litrů transpirované vody, což je ener−
gie srovnatelná s výkonem klimatizačních zařízení pro dvě
domác nosti. Energetický ekvivalent chlazení výparem je
přibliž ně 70 KWh na každých 100 litrů transpirované vody,
což je energie srovnatelná s výkonem klimatizačních zařízení
pro dvě domácnosti.
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Celkem 21 nových projektů, které
doplní veřejná prostranství ve
městech a vesnicích o zeleň a vod −
ní prvky, vyroste po celé České 
republice díky grantovému progra−
mu Zelené oázy. 

V Plzeňském kraji přiklepla gran−
tová komise finance záměru na vy−
budování zahrady u volnoča−
sového centra v obci
Vochov severně
od Plzně.

Mezi úspěšné žadatele rozdělili přes
1,4 milionu korun. 

V Plzeňském kraji Nadace Part −
nerství letos vybrala a podpořila část−

kou přes 51 tisíc korun projekt s ná−
zvem Zahrada u volnočasového 
centra v obci Vochov, jehož organizá−
torem je spolek Vochomůrky. Tamní
dobrovolníci chtějí díky grantu vy bu −

dovat za −
hradu u volno−

časového centra,
která bude sloužit jako

relaxační prostředí pro
děti i dospělé. Zahradu zpe −

stří bylinky, jahody, ale také zábavné
prvky pro děti v podobě špalků nebo
pískoviště. V neposlední řadě vy −
budují organizátoři také prostor pro
králíky, morčata nebo třeba husy.

„Jedná se o pro−
jekt místního spolku,
který chce upra vit
bezútěšný prostor
mezi budovou a plo−
tem na zaned baném
pozemku bývalého

JZD. Nová zelená
oáza bude sloužit 
také dětem z mikro
jeslí. Vše chny Zele −
né oázy pak po −
mohou k propojení
a po sílení míst ní ko−
munity i k přírodě
blízké obnově život−
ního prostředí,“ oce−
ňuje projekt Petr Kazda, ředitel
Nadace Partnerství.

Podobných projektů je v tomto
roce po celé republice celkem 21.

Žadatelé pocházejí z deseti krajů.
Odborná komise hodnotila třeba 
míru zapojení veřejnosti nebo správ−
nou skladbu rostlin.

V Zelených oázách je i volnočasová zahrada Vochov

Hlasujte pro nejlepší dřevěné
stavby až do 11. března v anketě
Dřevěná stavba roku 2020
na www.drevenastavbaroku.cz/
hlasovani.. Můžete vyhrát 3denní

dovolenou ve srubu. Mezi sou −
těžícími jsou i stavby z našeho
kraje. 

Vybírat můžete z devíti soutěžních
kategorií: malá a velká dřevěná 

hřiště, návrhy a rea−
lizace dřevěných
konstrukcí či mo−
derních dřevo sta −
veb, realizace rou−
benek, srubů, inte −
riérů a v neposlední
řadě z nově otevře−
né kategorie zajíma−
vosti ze dřeva.  

V každé kategorii můžete poslat
až 3 hlasy. Když budete hlasovat
ve všech 9 kategoriích, zařadíte
se do soutěže o 3denní romantic−
kou dovo lenou ve srubu v podhůří
Orlických hor v areálu Akademie
Libchavy s.r.o. „Šanci na výhru si
významně zvýšíte, pokud odešlete
všech 27 hlasů, které máte k dispo−
zici po registraci vaší e−mailové ad−
resy na našem webu,“ doporu čuje
ředitel Nadace dřevo pro život
Stanislav Polák.

Dřevěné stavby lákají každoročně
pozornost tisíců hlasujících, kteří jim
v minulém ročníku odeslali téměř 45
tisíc hlasů. „I letos budou mít hlasují−
cí z čeho vybírat. Při hlášené stavby
jsou krásné, inspi rativní a prospívají
našemu zdraví i planetě,” doplnil
Polák s tím, že věří, že zájem o tyto
stavby i nadále poroste. Výsledky an−
kety, kterou Nadace dřevo pro život
vyhlašuje už po desáté, budou zve−
řejněny 22. dubna na slavnostním
vyhlášení vítězů v Praze.

Hlasujte a vyhrajte dovolenou ve srubu
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Český svaz ochránců přírody
v Rokycanech, Povodí Vltavy, s. p.
a řada nadšených dobrovolníků
bude v sobotu 28. března uklízet
okolí Klabavské nádrže. Stane se
tak v rámci kampaně „Ukliďme svět
– ukliďme Česko“, jejímž cílem ne−
ní jen úklid přírody, ale i výchova
veřejnosti k okolnímu prostředí.
Obliba této kampaně rok od roku
vzrůstá a je chvályhodné, že po −
dobných uklízecích akcí přibývá.
Neorganizují je však jen ochránci
přírody, ale řada jiných subjektů
včetně myslivců. Bližší informace
najdete na www.uklidmecesko.cz .

Klabavská nádrž nedaleko Ro −
kycan je známou zastávkou celé
řady opeřenců při jarních a pod−
zimních tazích. Máte−li štěstí, set−
káte se zde s kormorány, volavka−
mi, orlovci či jinými zajímavými
druhy, orla mořského nevyjímaje.
Vodní plocha je však také rájem ry−
bářů. Jdete−li okolo, jistě na někte−
rého vyznavače Petrova cechu 
narazíte, jak tiše sleduje, až mu ně−
jaká ryba zabere. Klabavská nádrž

je však silně znečištěna
různý mi odpadky z  plastů
či dalšími naplaveninami.
Proto vznikl nápad zorgani−
zovat úklid okolí Klabavské
nádrže, do kterého se může
zapojit každý. 

Sraz zájemců je buď
v  9.00 hodin před sídlem
rokycanských ochránců pří−
rody ve Švermově ulici
748/II v Rokycanech, nebo

v 9.15 hodin u dom−
ku hrázného na Kla −
bavě. Po krátkém
úvodu bude probíhat
úklid, který završí
společný táborák
a zhodnocení akce.
S  návratem je počí−
táno odpoledne, ale
není vyloučeno, že
skončíme dříve. Do −
poručujeme se tedy

vhodně obléci, vybavit se pevněj−
ší obuví a především nezapome−
nout na rukavice. Organizátoři za−
jistí pytle na odpad, jeho odvoz
k  likvidaci, občerstvení a drobné 
upomínkové předměty. Případné 
dotazy rádi zodpovíme na tel.
603239922. 

Je nutné připomenout, že uklízecí
akci organizujeme každý rok a vždy
se setkává s  velkým ohlasem.
Stovky naplněných pytlů s různými

odpadky – to bývá ob−
rázek, který lze vidět.
Díky obětavosti a ná−
klonnosti všech, kteří
přijdou pomoci, se
alespoň na nějaký čas
Klabavská nádrž stane
krásnou.  Přijďte nám
tedy i vy pomoci uklidit
nepořádek po jiných.

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP

Rokycany

Dobrovolníci uklidí okolí Klabavské
nádrže. Přijďte pomoci i vy!
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Vaše pracovní nabídky 

V mezikrajském porovnání se
v produktivitě práce Plzeňský kraj
umístil v roce 2018 na pátém nej−
vyšším místě a její meziroční růst
byl třetí nejnižší. 

Ještě v  roce 2017 představoval
HDP na 1  zaměstnaného v  porov −
nání s  ostatními kraji třetí nejvyšší
produktivitu. Nejvyšší HDP na 1 za−
městnaného byl dosažen v  krajích
Hl.  město Praha (1  437  853  Kč)
a  Středočeském (999  741  Kč), 
nejnižší v  krajích Karlovarském
(686  786  Kč) a  Ústeckém
(795 821 Kč).

Meziročně vzrostl HDP na 1  za−
městnaného nejvíce v  krajích
Jihočeském (o  8,9  %) a  Jiho −
moravském (o 6,8 %). Naopak nej−
nižší růst byl zaznamenán v  kraji
Olomouckém (o  0,9  %) a  na Vy −
sočině (o 1,4 %). Mezi hlavní fakto−
ry, které mohou významně ovlivňo−
vat produktivitu práce, patří kvali −

fikace a  motivace zaměstnanců,
efektivně vynaložené investice, kva−
lita řízení zaměstnanců, sofistiko −
vaná výroba a  investování do vědy
a výzkumu.

Plzeňský kraj se potýká nejen
s nedostatkem kvalifikovaných pra−
covníků  v  oblasti vědy, výzkumu
a  inovací, ale i  technických oborů.
Jestliže míra investic (podíl THFK
na HDP) ještě v roce 2013 činila
22,5  %, v  roce 2017 se již tento 
podíl snížil na 18,9 % (údaje za rok
2018 nebyly zatím k  dispozici).
Oproti roku 2013 se snížil i  podíl
výda jů na vědu a  výzkum na HDP.
Na trhu práce chybí řemeslné pro −
fese a řada podniků tím ztrácí kon−
kurenční výhodu v  podobě levné
pracovní síly. Tyto uvedené faktory
mohou souviset s  nižším růstem
makroekonomických ukazatelů v re−
gionu a jeho posunu ze třetí pozice
na páté místo.

Srovnání produktivity práce
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Dne 4. 2. 2020 se konalo
v Bratislavě MISTROVSTVÍ EV−
ROPY soutěže KORUNA KREA−
TIVITY – OPEN INTERNATIO−
NAL CHAMPIONSHIP OF EU−
ROPE CROWN OF CREATIVITY
2020 pod záštitou Asociace
Fisy, působící jako odborná
asociace středních odborných
škol a středních odborných
učilišť v kadeřnickém a vizá−
žistickém oboru. 
Do evropského finále s tématem
SCIENCE FICTION SHOW získalo
postup na základě výsledků
v před chozích soutěžích, které se
uskutečnily v Bratislavě, Sušici,
Domažlicích a Prostějově, šedesát
žáků z 28 českých a slovenských
škol. 
Ze SOŠ a SOU Sušice se na
Mistrovství Evropy kvalifikovali
čtyři žáci oboru vzdělání Kadeřník
v několika kategoriích a s velkým
úspěchem reprezentovali nejen

svoji školu, ale i město Sušice
a Plzeňský kraj.
Mistrem Evropy v kategorii Spo −
lečenský účes se stal Matyáš Jílek
s modelkou Andreou Fran číkovou.
Další titul Mistr Evropy v kategorii
Foukaná získala také Anna Skýpa −
lová s modelkou Sand rou Kodýt −
kovou. Eva Pešťáková s modelem
Adamem Pešťákem obsadila krás−
né 2. místo v kategorii Facepainting
a dále jí byla udělena cena kreativi−
ty od člena odborné poroty Pavla
Filandra. Hodiny nácviku zúročila i
žákyně Eliška Kožiolová a s model−
kou Barborou Vláčilovou se umísti−
la v kategorii Společenský účes
mezi deseti nejlepšími.
Žáci oboru Kadeřník SOŠ a SOU
Sušice tak dosáhli mimořádných
výsledků v silné mezinárodní kon−
kurenci a právem jim i učitelkám
odborného výcviku patří gratulace
a velké poděkování za reprezenta−
ci školy.                                  (pi)

Městská policie Plzeň uvítala v pá−
tek ve svých řadách devítku nových
strážníků, kteří úspěšně složili před
komisí Ministerstva vnitra ČR zkouš−
ku z odborné způsobilosti potřebnou
pro výkon povolání. 

Tři ženy a šest mužů od října 2019
procházelo náročným kurzem, bě−
hem něhož si dokázali osvojit po −
třebné zákony týkající se jejich práce
a na výbornou také zvládli fyzickou
a střeleckou průpravu.

Nováčci budou zařazeni na služeb−
ny v centru města, služebnu v Plzni
na Lochotíně, Doubravce a Skvr ňa −
nech.  Mgr. Marek Šilhan, který je
dočas ně pověřen velením městské 
policie, a zástupce velitele pro výkon
služby Bc. Michal Rybáček jim předali
nezbytné služební odznaky a získané
osvědčení o odborné způsobilosti
strážníka. 

Plzeň má nové strážníky

SOŠ a SOU Sušice má mistry Evropy
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Od 1. až do 20. dubna 2020 
bude probíhat příjem žádostí
v rámci dotačního programu
Ekologické zahrady 2020, na
který je alokována částka
500 tisíc korun.  Snahou je pod−
pořit regionální projekty, činnos−
ti a opatření, které napomohou
k využití zahrad pro netradiční
formy výuky, školní a  mimo−
školní aktivity v oblasti EVVO,
ochranu životního prostředí
a komunitní akce či setkávání. 

„Předmětem dotace je fi −
nanč ní příspěvek na založení
nebo úpravu stávajících exten−
zívně využívaných zahrad, ale
i na pořízení základního mobi −
liáře pro potřeby výuky ekolo−
gické výchovy, či na opatření
vedoucí k dovybavení zahrad
pro komunitní setkávání. Žá −
dosti se podávají výhradně pro−
střednictvím aplikace eDotace,“
uvedla radní pro životní prostře−
dí Radka Trylčová.

Čtyři projekty za více než 50 mili−
onů korun, které počítají s  úpra−
vami plzeňských parků a rekreač−
ních míst, má letos v plánu zápa−
dočeská metropole. 

Prostřednictvím své Správy ve−
řejného statku města Plzně od −
star tuje práce na rozšíření parku
Zemník na Košutce za 18,5 milionu
korun, dokončí úpravy Parku
U Ježíška za 15 milionů korun, 
zrealizuje druhou etapu obnovy
Lochotínského parku za 13 milionů
korun a jedenáct milionů korun dá
také na obnovu víceúčelové nádrže
v Červeném Hrádku. 

„Letos zahájeným projektem bu−
de Park Podzemník, jenž se týká
rozšíření parku Zemník na Košutce
západním a  severozápadním smě−
rem. Jde o  jednoduché, přírodně
krajinářské úpravy s  vybaveností
pro krátkodobou rekreaci obyvatel
velkého košuteckého sídliště. Při
tvorbě projektu jsme vycházeli ze
spolupráce s  veřejností, kdy se

uskutečnila dvě setkání komunitní−
ho plánování. Projekt bude dokon−
čen v  polovině příštího roku,“ při−
blížil primátor Martin Baxa. 

V parku budou vybudovány ces−
ty pro pěší, jejichž trasy respektují
současné pěší tahy v území, v plá−
nu jsou drobné modelace terénu,
jednoduché prolézačky pro děti
z klád a špalků a hřiště pro výcvik
psů s  kladinami a překážkami.
Doplněn bude jednoduchý mobiliář
k posezení a piknikování.  V prosto−
ru bývalého hřiště BMX, tedy v  te−
rénní sníženině, vznikne jednodu−
ché hřiště – plácek na hraní míčo−
vých a  jiných her. Na vyvýšeném
místě se vzrostlou borovicí lesní
bude upravena vyhlídka. 

Letos půjdou peníze také na
dokon čení Parku u Ježíška.  Pro −
jekt upravuje používané pěší pro−
pojení mezi Mikulášskou ulicí 
a  nivou řeky Radbuzy jižně od 
areálu Miku lášského hřbitova.
Cesta se napojí na stávající stezku

pro pěší a  cyklisty podél řeky.
Vybudované  rampové schodiště
překoná výšku 11,5 metru na 
délce 82,5 metru. Podél  bude vy−
stavěna    opěrná zídka, nově bu−
de průchod osvětlen veřejným
osvětlením. Součástí jsou i sadové
úpravy, pořízení mobiliáře i pro −
lézačky pro děti. Stavba byla zahá−
jena vloni. 

V listopadu by také měla být
dokon čena druhá etapa obnovy
Lochotínského parku. Projekt za −
hrnuje pěstební zásahy a  úpravy
stávající zeleně, nové výsadby
stromů, regeneraci a znovuzaložení
travnatých ploch, květinové záho−
ny, zavlažovací systém, úpravu ve−
škerých parkových cest a zpevně−
ných ploch, tůň na zachycení sráž−
kové vody, doplnění mobiliáře,
infor mačního systému, veřejného
osvětlení, dětských prvků i fit prvků
pro dospělé. Související investicí
bude položení kanalizačního potru−
bí podél retenční nádrže Vinice, jež
má v  budoucnu sloužit pro převe−
dení dešťových vod z oblasti Vinic
a  Kopeckého pramene do parku
a  dále do nivy Mže. Náklady na
projekt jsou 13 milionů korun. 

Do obnov a úprav parků 
více než 50 milionů 

Zelená 
pro ekologické 

zahrady 
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Nízkorychlostní kontrolní vážení
vozidel na silnicích I., II. a III. třídy
v  Plzeňském kraji zajistí až do 
31. 12. 2020 státní příspěvková
organizace Centrum služeb pro sil−
niční dopravu. Na silnicích I. třídy to
však může být pouze s předchozím
souhla sem jejich vlastníka, tedy
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Tento souhlas už kraj získal. Ná −
klady na zajištění výše uvedených
služeb nepřesáhnou 363 000 korun.

„Kraj nejen zajišťuje nízkorychlost−
ní kontrolní vážení vozidel, ale je

i částečným příjemcem finančních
prostředků ze zaplacených pokut,
které jsou ukládány provozovatelům
vozidel za to, že na pozemních ko−
munikacích provozovali přetížená vo−
zidla. Systém kontrolního vážení vo−
zidel mj. přispívá k ochraně pozem−
ních komunikací a rovněž k ochraně
účastníků silničního provozu a přispí−
vá ke zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích. Jde te−
dy o činnost, která je nesporně ve ve−
řejném zájmu,“ zdůraznil náměstek
hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. 

Hlídku městské policie ze slu −
žebny Lochotín, strážníky z  od −
chytové skupiny a Karla Makoně
ze Záchranné stanice živočichů
Plzeň zaměstnalo na Košutce
uprchlé prase.

To volně pobíhalo na parkovišti
nad nemocnicí Privamed. Jakmile
se jen hlídka k němu přiblížila s od−
chytovou tyčí v  ruce, dalo se na
útěk a nedalo se chytit. Nakonec

zmizelo v  trnitých keřích. Díky do−
bré místní znalosti hlídka věděla,
kde je zvíře chováno a kdo je jeho
majitelkou, a proto ji o celé věci
telefonicky informovali. Zároveň jí
srozuměli s tím, že celá událost bu−
de předána k  dořešení správnímu
orgánu z důvodu podezření na pře−
stupek podle zákona na ochranu

zvířat proti týrání. Prase nakonec
zajistil podle dalších zjištění jiný
chovatel, ke kterému si našlo cestu
a snažilo se dostat k  jemu chova−
ným zvířatům. 

Kontrolní vážení vozidel 

Strážníci naháněli prase 
po Košutce
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Výstava Zpěvem k  srdci, srdcem
k  vlasti, kterou najdete v  Zápa −
dočeském muzeu, je věnovaná
historii plzeňského pěveckého
spolku Hlahol plzeňský. Co se do
památné knihy zanésti má, přečte
se dříve v  sezení výboru nebo
v měsíční hromadě. Tak zní vůbec
první věta zapsaná na předsádce
pamětní knihy zpěváckého spolku
Hlahol plzeňský. 

„Jeho stanovy byly schváleny
v říjnu 1862 a již v únoru následují−
cího roku se uvedl veřejnou pro−
dukcí. Následujících sto let pak
patřil k  pevným součástem plzeň−
ského kulturního života. Byl sou−
částí mohutné vlny zakládání no−
vých spolků, která se vzedmula na
počátku 60. let 19. století. Rodící

se občanská společnost si tak vy−
tvářela základnu pro svůj společen−
ský, kulturní, národní a nevyslo ve −
ný, avšak zřetelně i politický život,“
sdělil kurátor výstavy Mgr. Tomáš
Bernhardt. 

Nový plzeňský spolek svým ná−
zvem i zaměřením navazoval na
příklad nedávno vzniklého pražské−
ho Hlaholu (který trvá dosud).
Pěvecké spolky v  té době vznikaly

v  mnoha malých i velkých měs−
tech. Nava zovaly na starší tradici
pěstování společného zpěvu, re s −
pektive hudby vůbec. Jejich funk −
ce však byla odlišná od dnešních
hudebních skupin a orchestrů.
Mezi členy bychom většinou našli
představitele místních politických,
hospodářských i kul turních elit.

Dlouho šlo především o mužský
svět, i když potřeba obsáhnout
i ženské par ty tuto hranici po −
stupně stírala.

Brzy se ustálila praxe, že bez
míst ního pěveckého spolku se ne−
obešla žádná pořádná slavnost.
V  případě větších souborů, jako
byl Hlahol plzeňský, ale přichá −
zely ke slovu také umělecké ambi−
ce. Sbor si brzy začal troufat na 

ná ročnější skladby vyžadující vět −
ší obsazení. Udržoval kontakty
s  Bedřichem Smetanou, od polo −
viny 80. let 19. století spolu   −
pracoval s  Antonínem Dvořákem,
Leošem Janáčkem, Čes kou fil −
harmonií. Vyrážel také na zájez dy, 
zprvu za hranice města, později za
hranice země. 

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti

Dámský sbor Hlaholu Plzeňského v roce 1907, (AMP)

Mužský sbor Hlaholu plzeňského kolem roku 1920, (AMP)

Pomoc obcím
Na odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí Plzeň −
ského kraje uvolnili radní celkem
40 milionů korun. Sběr žádostí 
bude probíhat od 3. 4. do 15. 4.
2020. Plzeňský kraj již mnoho let
finančně pomáhá svým obcím při
jejich řešení nastalých havarijních
stavů a naléhavých potřeb, ať už
se jedná o opravy střech či celých
budov. Z tohoto dotačního titulu lze
požadovat   dotaci jak investičního,
tak  neinvestičního charakteru. 

Podpoří 
přívoz Darová

Členové krajské rady odsouhlasili
příspěvek pro obec Břasy na  za−
jištění provozu a rozvoj  přívozu
Darová pro letošní rok 2020, a to
částkou ve výši  ve výši 320 tisíc
korun.  Vloni byl jeho provoz   za−
jištěn celoročně, ponechána byla
jeho prodloužená provozní doba
od 5:00 do 20:00 hodin. Za loň−
ských 12 měsíců   bylo převeze−
no 31 tisíc osob a 23 tisíc auto−
mobilů. Tato čísla jsou nižší než
skutečnost z předchozího roku,
a to zejména v souvislosti s opě−
tovným uvedením mostu v Dola −
nech do provozu. Tržby za po−
skytnuté služby tak náklady na
provoz pokryly pouze částečně
a díky dotaci od Plzeňského kraje
se provoz podařilo zajistit.

Šek pro prvorozené
První holčička a první chlapec
narození v  roce 2020 v  Plzeň −
ském kraji obdrží jako každý rok
dárek v podobě šeku na deset ti−
síc korun. První dívkou v  letoš−
ním roce je Kristýna Křelovcová
ze Stříbra, která se narodila 1. 1.
2020 v 07:55 hod. ve Fakultní ne−
mocnici Plzeň. Prvním chlapcem
kraje je Lukáš Marek ze Šťáhlav,
ten přišel na svět 1. 1. 2020
v 03:37 hod. opět ve Fakultní ne−
mocnici Plzeň. Hejt man Plzeň −
ského kraje přijímá a obdarovává
první občánky Plzeňského kraje
od roku 2010. Letošní předání
šeku a přivítání nových občánku
se uskuteční 19. března 2020
v 10:00 hodin na Krajském úřadě
Plzeňského kraje. 
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Dotaz čtenářky AP: 

Dobrý den, 
má sestra má problém se
svým manželem, pokaždé
když se trochu napije, tak
je doma agresivní, křičí na
sestru i jejich děti a já se
obávám, aby je časem nena−
padnul i fyzicky. Na policii mi
v podstatě řekli, že s tím nic
neudělají, protože švagr za−
tím nic protizákonného ne−
udělal, ať to zkusíme u sou−
du. Čeho je možné se u sou−
du domáhat?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
v prvé řadě bych uvedla na pra−

vou míru, že i agresivní chování
bez přímého fyzického napadení
by mohlo být kvalifikováno jako
trestný čin, který by mohla policie
vyšetřovat. Policie má navíc opráv−
nění škůdce vykázat z obydlí, lze−li
na základě zjištěných skutečností,
zejména s ohledem na předcháze−
jící útoky, důvodně předpokládat,
že se osoba dopustí nebezpečného
útoku proti životu, zdraví anebo
svobodě nebo zvlášť závažného
útoku proti lidské důstojnosti.

Nicméně Váš dotaz a zřejmě
i doporučení policisty směřuje
k institutu předběžného opatření ve
věci ochrany proti domácímu nási−
lí. Vaše sestra může podat návrh
na vydání takového předběžného
opatření, kterým by soud jejímu
manželovi uložil například, aby
opustil společné obydlí a bezpro−
střední okolí a zdržel se setkávání

s Vaší sestrou. Jelikož se jedná ve
většině případů o naléhavé situace,
rozhoduje soud o návrhu do 48
hodin od podání. Za takto krátkou
dobu soud samozřejmě nestihne
vyslýchat účastníky nebo si obsta−
rávat důkazy, musí vycházet čistě
z  informací obsažených v návrhu
a přiložených důkazů. Z  toho dů −
vodu je nutné, aby v  návrhu byly
co nejpodrobněji vylíčeny všechny
podstatné skutečnosti a pokud lze
předložit jakýkoli důkaz, tak je to
vhodné. Pokud k  fyzickému útoku
v minulosti již došlo, je nejvhodněj−
ším důkazem lékařská zpráva
o ošetření po napadení. Případně
lze předložit např. prohlášení sou−
sedů, jsou−li svědky hádek.

Pokud soud návrhu vyhoví, tak
předběžné opatření trvá jeden mě−
síc od jeho vykonatelnosti, při−
čemž vykonatelnost nastává vydá−
ním předběžného opatření. Měsíc
je poměrně krátká doba, proto zá−
kon umožňuje podat návrh na pro−
dloužení předběžného opatření,

k  čemuž ale soud již nařídí ústní
jednání za účasti navrhovatele
a odpůrce. Výhodou podání návrhu
na prodloužení předběžného opat−
ření je to, že dokud soud ne −
rozhodne o prodloužení předběž−
ného opatření, tak trvá původně
vydané předběžné opatření bez
ohledu na to, zda již uplynul měsíc
od vykonatelnosti předběžného
opatření. O prodloužení předběžné−
ho opatření musí soud rozhodnout
do dvou měsíců od podání návrhu
na prodloužení.

Ještě je důležité zmínit, že návrh
na vydání předběžného opatření se
podává k okresnímu soudu místně
příslušnému dle bydliště navrhova−
tele. Návrh může podat i nezletilá
osoba starší 16 let, nebo dítě, za
které ale návrh musí podat zákon−
ný zástupce, orgán sociálně právní
ochrany dětí nebo advokát za si −
tuace, kdy už je dítě dostatečně
rozumově a volně vyspělé na udě−
lení takové plné moci.
Mgr. Zdenka Ambrožová, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Když mi zhruba před měsícem za−
volal pracovník Odboru životního
prostředí, Úřadu městského obvo−
du Plzeň 3 s tím, že by se chtěl po−
radit ohledně rozmístění ptačích
budek na území městské části,
ideálně parkového okruhu v  sa−
dech, tak jsem nápad s  radostí
uvítal a hned si řekl, že je třeba ho
podpořit. 

Proto jsem také nabídl, že vytipuji
vhodné typy budky jak pro ptáky, tak
pro netopýry s  tím, že zcela určitě
náš spolek pomůže i s  jejich roz −
místěním a osazením. 

Úřad budky vybral, objednal a za−
platil, přičemž v pátek 14. 2. 2020
jsme je s Milošem Paiskerem st. na
úřadě převzali a začali ihned osazo−
vat. Pro uchycení poměrně těžkých,
ale zato dlouhověkých, vyzkouše−
ných a nejlepších budek, co znám,

jsme zvolili šetrný způ−
sob přichycení pomocí
ocelového lanka. Pů vod −
ní drátěný závěs byl tím
pádem nahrazen ocelo−
vým lankem zajištěným
ko vovou sponkou, tak
aby budka byla uchyce−
na bezpečně, nespadla
a mohla minimálně 30
let plnit svou funkci.

S  instalací budek jsme za−
čali krátce po deváté hodině
v parku pod Divadlem Josefa
Kajetána Tyla. Za doslova
aprí lového počasí jsme pak
do 15. hodiny v pátek rozvěsi−
li pouze 10 budek. Dalších
13 jsem jich pak o víkendu
rozvěsil s děvčaty v Mlýnské
strouze, Štruncových sadech

a na soutoku řeky Radbuzy
a Mže.  Budky jsou určeny

pro hnízdění sýkor, špačků, vrabců
a speciální černé jsou pak jako úkryt
pro netopýry, kteří se na lokalitě 
zejména ve Smetanových  sadech
pravidelně vyskytují. 

Budky v městských parcích v Plz ni
nejsou žádnou novinkou. V  roce
2000 náš spolek díky podpoře měst−
ského Nadačního fondu Zelený po−
klad nechal vyrobit a rozmístil celkem
290 ptačích budek a polobudek 

zejména do polesí Zábělá, Pytel a Háj
i větších městských parků. V  roce
2011 jsme rozmístili cel kem 500 pta−
čích budek do všech mateřských
škol na území města Plzně. V obou
případech se však jednalo o klasické
dřevěné budky, které dnes už doslu−
hují a postupně se rozpadají. 

Budka je starost. Výrobou a pově−
šením ptačí budky však akce ne −
končí. Každá budka musí splňovat
určité parametry, musí být pro ptáky
bezpečná, funkční a musí se udr −
žovat, pravidelně kontrolovat i čistit.
U dřevěných budek je to kompliko−
vané, jelikož se rozpadají a jsou po−
ničeny častěji než budky, které jsme
osazovali teď. To však nemění nic na
tom, že i tento typ betonových bu−
dek je třeba jednou za čas vyčistit.
Další věc je samotná instalace bud−
ky. Vybrat vhodné místo, dostatečně
upevnit a to vše tak, aby ptáci či
neto pýři budku využívali a neměli
problémy třeba při vyvádění mláďat.
To vše zejména v městském pro−
středí není zrovna snadná věc, a tak
když už město (úřad) se rozhodlo
do budek investovat a pořídil ty nej −
lepší, tak jsme nabídli své zkuše−
nosti a budky rozmístili. 

Foto : Taťána Typltová  
Text :  Karel Makoň

Ptačí budky ovládly plzeňské parky
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Pane Brázdo, svět zasáhl
vir koronavirus. Máme se
v blízké budoucnosti
obávat dalších virů,
které nás budou po−
stupně ničit?
Už před dvaceti lety
jsem předpověděl,
že věk dožití budou
negativně ovlivňovat
infekce, které budou
mutovat, a duševní
poruchy. Na oboje
existuje řešení. Na in−
fekce je třeba posilovat
imunitní systém mými
známými způsoby – aku −
presuru (zápěstí na zápěstí)
2x týdně, držet 20 minut, chodit na
masáže páteře aspoň jednou za půl roku,
užívat preventivně vitamíny a minerály,
které ze stravy nepřijmeme. Jsou to ze −
jména: B, C, Rutin, Křemík, Hořčík, Váp −
ník, Fosfor, Zinek, Selen, Jod, Koenzym
Q10, Beta−glukany. Na drobné infekce je
nutné užívat přírodní antibiotika, jako na−
příklad Oregano a Štětka lesní.
Jako prevence na problémy s psychikou
je potřeba najít rovnováhu mezi prací
a odpočinkem, zdravě se stravovat, mít
dostatek pohybu, žít ve správném pro −
středí se správným partnerem a dělat tu
správnou práci. 
Velká Británie opustila Evropskou unii.
Byl to pro ni dobrý nebo špatný krok?
Podle mne to byl správný krok, který své
pozitivní výsledky nepřinese ihned, ale do
tří let už je uvidíme všichni.
Mezi lidmi stoupá arogance a nenávist.
Kdy to skončí a lidé se začnou opět
chovat k sobě normálně a budou se
vzájemně respektovat?
Všechno souvisí se vším. Když někomu
nadáváme, je dobré si uvědomit, že mluví−
me o sobě. Druhé změníme, jen když
změníme sebe. Každý by měl proto začít
dělat pořádek u sebe. Svět nezměníme,

druhé nezměníme. Proto
nemá smysl vydávat

energii na to, co
změnit nemůže−

me. Je dobré se
přestat starat
o to, co druzí.
Potom to bu−
de dobré a
mů žeme být
šťastní. 
Musím se při−

znat, že i mně
nějakou dobu

trvalo, než jsem
k tomu došel.

Lepší ale po −
zdě, nežli nikdy.

Přibývá psychicky
labilních lidí, kteří své

problémy řeší násilnými činy, na−
příklad vraždou. Změní se někdy tato
situ ace, pane Brázdo?
Situace se patrně nezmění, ale můžeme
docílit toho, že my mezi ně patřit nebude−

me, když se budeme řídit radami, které
jsem uvedl v předešlých odpovědích. 
A k tomu to hlavní: „Odpustit, neočekávat,
nelpět“. 
Rádi bychom od vás, pane Brázdo,
slyše li radostnou pozitivní věštbu.
Existuje vůbec nějaká?
Radost, pohodu, zdraví můžeme mít, ale
podmínkou je mít schopnost být šťastný.
A to každý neumí, resp. není to každému
dáno osudem. V takovém případě je nut−
né to změnit. I na to mám radu.
Zhmotňovat myšlenku (přeprogramovat

špatný program
v podvě−

domí) lze
jen v poledne,

opakovat 12x
po sobě, 12 dní,
tři až sedm dní

po sobě a dát
zhmotnění myšlenky maximum

energie. A to jde jen na správném místě,
jako je například kostel, chrám, les, voda.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav
Brázda odpovídá na otázky čtenářů

Žárlivost je téma, které se tyká mnoha lidi. Je dobré si připomenout takových
pět zásadních důvodů žárlivosti.

1.  Partner dává důvod k žárlivosti svým chováním.
2.  Žárlivec je sám nevěrný a myslí si, že partner dělá to samé, co  dělá on sám.
3.  Když si žárlivec nevěří a mysli si, že by jeho partner mohl mít někoho lepšího,

či chce odejít.
4.  Když chce žárlivec sám odejit ze vztahu a schválně dělá dusno,  hledá důvod

k rozchodu.
5.  Žárlivec může být duševně nemocný.

Důvodů může být více, ale pro jednoduchost jsem vybral ty zásadní. 

Pokud chcete vědět, která varianta je ta správná, dejte žárlivci test s otázkou:

Jaká čísla tě napadnou z čísel 1–5, když se ptám na náš vztah?

Čísla odpovědí odpovídají číslům ve variantách v textu. 
Pokud chcete otestovat, zda je partner/ka žárlivý/á, můžete zkusit další test:

Otázka na žárlivce zní: „Jaké tě napadne písmeno z písmen A, B, C, D, E, když
se ptám na náš vztah?“ 

Odpovědi: A = Není žárlivý. B = Občas o tom přemýšlí. C =Žárlivost už hraje roli ve vztahu a občas to vybuchne. 

D = Žárlivost přestává být pod kontrolou. E =Žárlivý je nad únosnou mez, buď ať se jde léčit, nebo je lepší odejít.

Mám žárlivého manžela, který nemá jediný důvod mě podezírat. Přesto
jeho žárlivost se stále stupňuje. Například jdu se osprchovat a už je pro−
blém. Zasměju se s přáteli, kteří jsou i jeho přáteli, a opět žárlí. Dříve
jsem u něho žárlivost nepociťovala. Můžete mi poradit, pane Brázdo?



Bezpečnostní agentura
hledá pracovníky ostrahy
+ Velitele směny. Denní
i noční režim. Nenáročná
pozice. Možnost plánování
směn. Po zaučení ná bo −
rový příspěvek. Pozice
v Plzni, Stříbro. Férové jed −
nání samozřejmostí. Mož −
nost vzdělání „certifikát
strážného“. Velmi vhodné
pro OZP. Kontakt. 734
154 896. KŘI PM 20067

HLEDÁM pána, který by
pomohl na jaře s drobnou
úpravou na zahrádce.
Mzda podle dohody. Do −
mažlické předm., Klato −
vy. Tel.: 732228696. RR
20148

CAFÉ CHARLOTTE V Že −
lez né Rudě přijme bri−
gádně aktivní DŮCHOD−
KYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ
a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden prá−
ce a týden volna, uby −
tování zdarma, celoroční
provoz a výborné platové
ohodnocení. Kontaktujte
nás na telefonu 725 835
555. RR 20085

DO PĚKNÉHO čistého pri−
vátku s diskretností přijmu
dívku, ženu od 18 do xxx
let, věk nerozhoduje, spo−
lehlivost ano. Jsem žena
s  pochopením, pomohu
(i začátečnici). Na SMS se
ozvu. Tel.: 739869771.
KŘI PM 20069

PRODÁM dřevěné brike−
ty RUF oblíbené svou vy−
sokou výhřevností a do−
bou hoření. 1000 kg =
4500,−Kč. V Plzeňském
kraji doprava zdarma. tel.:
604575136. PM 20001

SBĚRATELI prodám: Ro −
bot UKS typ E 20 vel. 1
z roku 1957. Kompletní
a plně funkční. Cena do−
hodou. Tel.: 731446058.
RR 20125

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt −
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušo vickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 20023 

PRODÁM silniční betono−
vé 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. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 20024 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s  rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469 PM
20025 

KOMPLET ložnice světle
krémové barvy z dílny
truhláře−řezbáře z konce
19. století ve stylu secese
s některými prvky no −
vého rokoka. Byla určena
především pro bohaté
měšťany a nižší šlechtu.
Kontakt – tel.: 604 710
446. RR 20106

CIRKULÁRKU dom. vý −
roby se silným motorem,
tel.: 605325131. RR
20144

PÁNSKÉ kolo vhodné do
terénu i na silnici – málo
jeté s přehazovačkou.
Cena 1.000 Kč. Tel.:
728496857. RR 20180

ČTYŘRADLIČNÝ pluh
hyd raulický RASPE. Cena
25.000 Kč. Čelní rotačku
šíře 2,70 m zn. NIEMAIER
(zašlu foto). Cena 23.000
Kč. Tel.: 724003512. RR
20182

OBĚHOVÉ čerpadlo (te−
plovodní) 20−NTV−73−3−
LM – nepoužité, cena do−
hodou. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 608292025.
RR 20184

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Děku −
ji. Tel.: 721127427. PM
20030

KOUPÍM staré pivní lahve.
Tel.: 732170454. PM
20064

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603 383
211. PM 20028 

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky ná ram −
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
20059

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, 
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medai−
le a vyznamenání – civilní
i vojenské, pohledy, bi −
žuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. : 603872698
PM 20034

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kame −
ninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo −
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned –
děku ji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porce lán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na
peče ní, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebuje−
te. Tel.: 737903420. PM
20014

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Pro sím ty, co volali minu−
le, aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty. Tel.:
731064361. PM 20061

KOUPÍM  jakoukoliv ta−
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v  nálezo−
vém stavu. Tel.: 728 209
526. PM 20016

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP –  RENOVACE  –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání,
od znaky, a jiné. Mož −
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
20005

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré po −
jízdné, nepojízdné veterá−
ny, motorky, Pionýry, mo−
pedy, moto kola, vraky,
torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte.
Tel.: 605 080 878. PM
20015

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, a jiné.
Vše staré, spojené se
Starým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy− Sla −
via, Stella, Haenel, Zbro −
jovka. Dále koupím pivní
lahve s nápisy z 20−30 let,
půllitry, porcelánové pod−
tácky. Pivní pípu, stáčeč−
ku, paroží, náramkové
a kapesní hodinky, rádia,
mince, reklamní smaltova−
né cedule, moped Sta −
dion− motory a díly k ně−
mu, atd. Tel.. 737903420.
PM 20012

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i ne pojízdnou,  Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,  aj.
náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 20020

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

SBĚRATEL koupí staré
pivní lahve s litými nápisy.
Dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva
a limo nád, půllitry, podtác−
ky, sudy a vše, co je spo−
jené s pivovarnictvím na
okrese Klatovy. Za nabídku
předem děkuji, zajímavé
věci dobře ocením. Tel.:
722720295, 606482803.
RR 20143

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027
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KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM dubovou kulati−
nu od průměru 50 cm
a délky 1 metru. Beru
i pokřivené a klidně i roz−
větvené kusy. Tel.:
607234652. RR 20038

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

KOUPÍM starou vzdu−
chovku.  Po armádě a  po−
hraniční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty  a jiná vy−
znamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků,
leta del, letecké uniformy
a vše z  pozůstalosti po
pilo tech apod. Tel.:
721730982.  PM 20019

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču −
jeme pouze solidní kliente−
lu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu 
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20037

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k  pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20038

PRONAJMU prodejnu
v centru Klatov, pronajmu
garáž u fotbal. hřiště, pro−
najmu zahradu na Markýtě
za sekání trávy. Tel.:
602857551. RR 20146

URGENTNĚ hledáme
k pro  deji byty do 80 m2

v  panelových/cihlových
domech v  Plzni. Máme
připraveny investory (pří−
mé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je do −
končena v  řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20043

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s  lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 
3 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20044

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1,5
mil. Peníze k  dispozici 
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20045

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň – sever. Pod mínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Pe −
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20036

KOMPLETNÍ SERVIS –
příprava vaší nemo −
vitosti k prodeji, předá−
ní. Vyklizení, likvidace
odpadu, vymalování,
úklid okolních prostor
– zahrady, papo9@
seznam.cz, tel.: 603
512 322  PM 20010 

53/178 – rozvedený,
štíhlý muž z Plzně, hledá
nezadanou ženu, která je
nyní bez přítele a ráda by
zase prožívala život ve
dvou. Tel.: 739846564.
PM 20060

MOC BYCH SI PŘÁL najít
nějakou skromnou, křeh−
kou vílu, štíhlejší postavy
do 50 let, kterou bych
mohl chránit před vším
zlým. Pokud také zažila
velké zklamání, možná by
ocenila partnera, pro kte−
rého bude vždy na prvním
místě, který jí nikdy ne−
zklame, nebude lhát, ani
podvádět. Jsem 10 let roz−
vedený, nekouřím, nepiju,
nechodím do hospod,  ka−
váren, ale ani do společ−
nosti. Nejraději bych trávil
většinu času jen se svojí
vyvolenou, chodil s ní za
ručičku na procházky, jez−
dil na výlety, cestoval po
světě nebo se k ní jen při−
tulil doma u TV. Odpovědi
prosím formou SMS na
č. 608822575. PM 20063

52/180 POHODÁŘ, hledá
pohodářku.: tel 607 467
062. PM 20003

SYMPATICKÝ, příjemný
46/181/88 s hezkou
sport. postavou hledá pří−
jemnou štíhlou nebo mírně
plnoštíhlou ženu, co má
ráda sex, mazlení, masáže
a chce zažívat něco hezký−
ho, trvalý diskr. vztah, na
věku nezáleží, na sympa −
tiích a solidním jednání
ano, KT, Kdyně, DO, tel.:
733407817. RR 20047

HLEDÁM ženu, veselou,
sympatickou, postava tak
akorát do 60 L. JÁ dů −
chod ce, sám, optimista,
179/99 DOMAŽLICE,
mob: 776276685, SMS
NE! RR 20111

JSEM štíhlý nekuřák, VŠ,
49/180/85 a hledám inte −
ligentní a sympatickou
štíhlejší ženu do 49 let
z KT, DO a okolí. Jestli jsi
veselá optimistka s podo−
bnými zájmy (příroda, zví−
řata, výlety, hudba, …),
budu moc rád za odpověď
na č. 723620097. Hezký
den. RR 20102

POHODOVÝ, štíhlý 48letý
hledá štíhlou dívku, ženu
i starší, která je taky sama
a chybí jí též něžný dotek,
pohlazení a hezké popoví−
dání u kávy. Můžu nama−
zat, namasírovat i záda
dopo ledne. Uvítám dlou −
hodobý vztah, přátelské
schůzky bez narušení sou−
kromí. Piš kdykoliv na
SMS 722512502 – PJ,
PM, DO, Sušice, Horaž −
ďovice a okolí. RR 20121

41LETÝ, vyšší sportovní
postavy, prý pohledný,
hledá ženu do 50 let na tr−
valý vztah plný lásky a ra−
dosti. Budu se těšit na
Tvoji brzkou odpověď. Tel.:
607522000. RR 20175

SYMPATICKOU a štíhlou
hospodyni do 50 let z Kla −
tov a okolí, a má to ráda,
jen volat! Tel.: 724516519.
RR 20138

ZAJIŠTĚNÝ muž s vlas−
tním zázemím hledá ženu
na vážné seznámení, 
Su šice, tel.: 723252803.
RR 20152

54 LET, svobodný, by rád
poznal dívku k seznámení.
Máš−li vlastní dítě a kladný
vztah k životu na vesnici,
rád Tě poznám. Tel.:
723224715. RR 20153

SYMPAŤÁK 176, po 70,
stále sport., hl. lásku, co
též nezklame, bohaté 
za jiš tění výhodou. Tel.:
704532965 – nutně SMS.
RR 20163

HLEDÁM klidnou pohodo−
vou ženu nekuřačku, se
zájmem o rod. život, příro−
du, cestování, chalupa −
ření. Co hledám, to i na −
bízím. Tel.: 607439878.
RR 20165

ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes agenturu
Arendas www.vdejsedo−
bavorska.cz, 792471354.

JÁ 37 let, hledám ženu či
dívku na občasný flir t
a erotické hrátky, diskrét−
nost zaručena. Tel.: 720
352 667. RR 20101

69LETÁ vitální, společen−
ská vdova se smyslem
pro humor a zálibou 
zahrádkaření, cestování
– hle dá kamaráda, přítele
z Horažďovicka či Kla −
tovska. Telefon: 604 151
453. RR 20147

ZDARMA nabízím velké
množství prken ze sklep−
ních kójí v Plzni−Roudné.
Kóje nutno rozebrat, prkna
vynosit a odvézt ná klad −
ním autem. Tel.: 602 471
108. PM 20062

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
de mon táž ocelových
konst rukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 20027

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma −
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím
jaké koliv moto Babetu,
Jawetu, Jawu CZ apod.
i nepojízdné. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 20031

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jed notlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Sluš né jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 RR 20072
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PRODÁM VW Touran r.v.
2003, najeto 380000 pneu
zimní + letní nové, nová
spojka, kompresor, klima,
nové brzdy, auto je tech−
nicky v pořádku, nemá rez.
Cena 70.000 Kč, při rych−
lém jednání sleva možná.
Tel. 608275185. RR 20130

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2001  obsah
1.4 benzin, modrá barva,
se servisní knihou, el ok−
na, radio, centrál, nová stk
a emise, cena 49.000 Kč,
KT, Tel: 723439518. RR
20169

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r. v. 2013, obsah
2.0 tdi, najeto 192 tkm, pl−
ná servisní kniha, tažné
zařízení, parkovací sen −
zory, vyhřívaná sedadla,
dvojitá podlaha v kufru,
1. majitel, abs, esp, navi−
gace,   klimatronik, nové
brz dy, super stav, nová stk,
alu kola, cena 149.000 Kč,
Klatovy, telefon: 723 439
518. RR 20166

PRODÁM Peugeot Part −
ner, r. v. 2008, provoz
2009, najeto 158 tkm se
servisní historií, nové roz−
vody, obsah 1.6 hdi, 2 x
šoupačky, parkovací sen−
zory, klima, el okna, servo,
servisní kniha, velmi
dobrý stav, nová stk,  cena
129.000 Kč, rychle doho−
da, KT, Tel: 723439518.
RR 20167

PRODÁM Suzuki Swift, r.
v. 2006, najeto pouze
82000 km, servisní kniha,
obsah 1.3 benzin, 5 dveří,
červená barva, alu kola,
klima   + zimní pneu, el 
okna, 1. majitel, melni do−
brý stav, nová stk a emise,
cena: 89.000 Kč, Klatovy:
723439518. RR 20168

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.: 775 104
121. RR 20082

PRODÁM Ford Fusion, 
r.v. 2004, modrý, najeto
173 tis., 1.4 benzín. Velmi
sluš  ný stav. Cena: 45 tis.,
tel.: 721026513. RR
20159

PRODÁME Škodu Favorit
135 L, bílé barvy, r.v.
1989, eko daň zaplacena,
2. majitel, TK do května
2020, cena dohodou, tel.:
606314066. RR 20161

PRODÁM Peugeot Part −
ner, obsah 1.6 16V, klasic−
ký dobrý motor, benzin,
servisní kniha, šoupačky,
klima, el okna, radio, nová
stk, imobiliser, 1. majitel,
cena: 119.000 Kč, Klato −
vy tel: 723439518. RR
20170

PRODÁM Peugeot 207
sw, černá metalíza, obsah
1.4  54 kw, klasický dobrý
motor, r.v. 2009, nový olej,
rozvody, svíčky, el. okna,
servo, centrál, radio, nová
stk, hagusy,  cena: 79.000
Kč, Klatovy, tel: 723 439
518. RR 20171

PRODÁM pneu 195/65 –
15; 175/70 – 13; 155/70
– 13; 165/65 – 14;
175/70 – 14; 185/70 –
14; 185/65 – 15; 205/55
– 16; 225/45 – 17 i jiné
rozměry. Tel.: 602834411.
RR 20162

HOTOVOSTNÍ půjčky
IHNED na ruku! Půjčky
na účet do 24 h! Stačí
OP ČR, příjem, mobil a
přijít: Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16
h, t.: 605760958.  KŘI
PM 20021

ET semináře a před −
váděčky. EET jen za 
99,− Kč měsíčně! EET
poklad ny mobilní/stálé.
www.SoftAg.cz, 604
951 057. KŘI PM 20065

PŘEVEDU záznamy z  vi−
deokazet na DVD nebo
Flešku. Levně. Tel.
777  554  484. KŘI PM
20002

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603 512 322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 20006  

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje vaši si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20039

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a
do měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20040

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20041

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.  PM 20042

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jád−
ra, malířské práce, bou−
rací práce, obklady, dlaž−
by a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Kla −
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné a přijatelné ce−
ny. Tel.: 721757399. RR
90652

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní rea−
lizaci oplocení. Při je −
deme – zaměříme – na−
ceníme – zajistíme ma−
teriál – postavíme. Poté
si můžete v klidu užívat
bezpečí vaše ho domova.
Volejte: 733710319, piš−
te:  bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plota−
na.cz.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 20077

ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 20174

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel a nábytek do
roku 1980. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

NABÍZÍM vedení účetnict−
ví pro společnosti i ne −
ziskové organizace, ve−
dení daňové evidence pro
OSVČ. DPH, mzdy, perso−
nalistika, dotační pora−
denství. Tel.: 723489024.
RR 20103

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.: 608 117
789. RR 20081

KLÁŠTERKA 
– revizekomínů 

a kotlů.
Tel.: 604871028.

RR 20183

FYZIREI – energetické
ma sáže, harmonizace 
čaker. Tel.: 775348283,
e−mail: pohoda22@
seznam.cz. RR 20137

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 20032

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí pří−
jemný relax a krásné mi−
lování, orálek bez a jiné
erot. služby v  soukromí
v  Plzni. Diskrétně. Tel.:
607412325. KŘI PM
20035

V MÉ NÁRUČI najdeš to,
co v  jiné ne, jsem tak
akorát, příjemná. Zavolej
ve dne na 604561766.
KŘI PM 20068 
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
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                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
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servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
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e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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Uzávěrka řádkové inzerce je 26. března 2020

�

V jihočeském městě Strakonice
proběhlo setkání dvou spolků, a to
českého ze Srní „Karel Kloster −
mann – spisovatel Šumavy“ a ba−
vorského z Grafenau „Karl Klos −
termann – Dichter des Böhmer −
waldes“. Odehrálo se v blízkosti ře−
ky Otavy, kterou slavný spiso vatel
tolik miloval, a to v Měšťan ském 
pivovaru Dudák ve Stra konicích. 
Křest knihy Skláři, kterou její autor
Karel Klostermann napsal v roce
1896 v původním názvu Majitelé
huti, byl českou stranou spolku vy−
dán v těchto dnech pod edičním
vedením Ing. Petra Kuncla a pro −
vedených úprav Tiborem Vargou
i Evou Waldmannovou. Vydávaná
kniha je zdařile doplněna ilustrace−
mi mladičké Zuzany Jandové v du−
chu moderní doby, aby oslovila ze −
jména mladé čtenáře. 
Vstupního slova křtu se ujal tiskový
mluvčí Pavel Pechoušek, který při−
vítal předsedy obou spolků Václava
Sklenáře a Williho Stegera. Poté
mezi hosty křtu přišel sám „Karel
Klostermann,“ jenž pozvánku do−

stal ze spisovatelského nebe od
Pána nejvyššího, aby nás svou pří−
tomností potěšil slovy:
„Milí drazí, přišel jsem mezi vás,
vždyť nemohl jsem si nechat ujít 
tuto výjimečnou příležitost křtu mé

knihy, přesně v den mých 172 na −
rozenin…“ (Karel Klostermann –
13. 2. 1848 – 16. 7. 1923).
Za nevšední umělecký výkon patří
slova uznání a díků aktérovi zpodob−
nění Karla Klostermanna, všude pří−

tomného nestora Šumavy Emila
Kintzla. Emile, dík! Samo zřejmě, že
se křtilo Klostermanovo dílo pivem
Klostermann. Těch, komu přísluší
poděkování, by se našlo jistě mno−
hem víc. Svou přítomností stvrdil
význam tohoto dne i ředitel Měst −
ského pivovaru Dudák, pan Dušan
Krankus a místostarosta města
Strakonice, Ing. Rudolf Oberfalcer. 
Karel Klostermann čerpal svůj ná−
mět mezi skláři na dnes zaniklé
Hůrce, kde stával i kostel svatého
Vincence vybudovaný r. 1732. Ve
zdejší hrobce byla uložena těla ve
skleněných rakvích rodiny Hafen −
brädlů a Abélů a také lékaře Josefa
Klostermanna, otce autora. 
Slavnostní křest tak naplnil vzá −
jem ná předsevzetí, která si před
dvaceti lety slíbily český a ba −
vorský spolek přátel Karla Klos  ter −
man na. Zvolna se tak naplňuje 
odkaz píseckého přítele Karla Klos −
termanna, básníka Adolfa Heyduka:
Karel Klostermann se stal apošto−
lem smíření mezi Čechy a Němci. 

Karel Fořt

Křest knihy Karla Klostermanna „Skláři“ v novém 
kabátě a duchu přeshraniční spolupráce dnešní doby

Křest knihy Karla Klostermanna Skláři. Zleva v první řadě: Tibor Varga,
Zuzana Jandová, Eva Waldmannová, v zadní řadě, opět zleva – sládek pivo−
varu Vlastimil Matej, Ing. Petr Kuncl, Ossi Heidel, předseda českého spolku
 Václav Sklenář, vedle Emil Kintzl (alias Karel Klostermann), předseda
 německé sekce Willi Steger a Christa Steger.
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Réva SUPERNOVA 
vynikající extra sladká stolní
odrůda bez semen, velmi
odolná i do vyšších poloh.

189 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
velmi rané, téměř beztrnné 
nebo i sladké odrůdy, plody
mají skvělé léčivé účinky
a mnoho  vitamínů.

OBŘÍ KANADSKÁ 
BORŮVKA
jediná opravdová borůvka pro
Vaši zahradu, je velmi odolná  
a bohatě plodící. 

89 Kč

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER 
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování. 

69 Kč 149 Kč

MARANELL® – 
SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit.

69 Kč 99 Kč 99 Kč

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ
od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu 
chutných plodů.

Balení 12 ks 
od 139 Kč

69 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ 
velkoplodé odrůdy jahodníků 
do všech oblastí. 
Plodí již několik týdnů 
po vysazení. 

Balení 12 ks 
od 89 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK   
vynikající léčivka používaná 
již po staletí, roste  v každé 
zahradě, nevymrzá.  

59 Kč

RÉVA RED GLOBE  
velmi odolná a úrodná odrůda, 
velké hrozny s obřími a velmi 
sladkými  bobulemi. 

129 Kč

MALINÍK MARASTAR
stáleplodící maliník s velikými
a velmi sladkými plody, 
odolný do všech oblastí.

99 Kč

RŮŽE   
velkokvěté, polyantky i pnoucí
v nádherné barevné škále, 
vybírejte z desítek odrůd. 

od 79 Kč

SIBIŘSKÝ JILM 
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot, vyroste až 2 m 
za rok.  
Sází se cca 3ks/m

Balení 10 ks
149 Kč  

99 Kč

VELKOPLODÁ LÍSKA
WEBBOVA  
odrůda s velikými plody 
a vysokou plodností, 
zraje v září.

149 Kč

BELAMCANDA –
ANGÍNOVNÍK  
tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě 
i na zahradě.

49 Kč 199 Kč

NOVINKA NOVINKA

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expe-
dují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme
barevný katalog a katalog návodů na pěstování.

Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice 
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

1 ks od 89 Kč
1 pár samec
+ samice od 188 Kč

SUPERCENA

SUPERCENA NOVINKA

NOVINKA

OBŘÍ IBIŠEK
JAZBERRY JAM
neuvěřitelně veliké květy září 
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již první rok.

POSCHOĎOVÁ CIBULE 
sibiřská cibule, kterou 
můžete sklízet i v zimě. 
Cibulky mají vynikající chuť. 

MALINÍK 
GOLDEN EVEREST  – 
stáleplodící  – vynikající žlutá
odrůda, plodící celé léto, 
velmi odolný. 

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
„WOJTEK“   
velkoplodá a velmi úrodná 
odrůda s chutí borůvek, zraje
již koncem května !!! 

OSKERUŠE VELKOPLODÁ
– SOSSENHEIMER RIESEN
velkoplodá odrůda vhodná 
k pálení i k jídlu. 

PEPINO VIOLET    
exkluzivní odrůda s lahodnými
fialovými plody, 
má trochu menší vzrůst, 
ale je velmi úrodné.


