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Plzeňskému kraji se daří zachraňovat

w Pane náměstku, s jakou finanční
částkou může váš odbor každoroč−
ně hospodařit a které oblasti mů−
žete takto pokrýt?
Do rozpočtové oblasti kultura
a památková péče patří vedle sa−
motné finanční podpory oprav pa−
mátkových objektů či podpory kul−
turních akcí také prostředky na pro−
voz kulturních institucí Plzeňského
kraje, a to včetně platů. Jedná se
konkrétně o Západočeské muzeum,
Studijní vědeckou knihovnu, další
dříve okresní muzea a Stálou diva−
delní scénu Klatovy. Stálá divadelní
scéna sice nemá „stálý soubor“, ale
nabízí mnoho kvalitních divadelních
představení a koncertů, které svým
významem často přesahují místní
region. Celkové výdaje kraje v oblasti
kultury činí zhruba 417 milionů Kč,

vzácné památky

Ing. Vladislav Vilímec

což je 7,3 % celoročních daňových
příjmů kraje.
wTo je v porovnání s poměrem
celostátních výdajů na kulturu po−
měrně dost …
Ano, ve struktuře výdajů krajské−
ho rozpočtu není kultura žádnou po−
pelkou. Co by za to dal stát, který na
kulturu nedokáže vyčlenit ve svém
rozpočtu ani 1 % HDP. Podporu kul−
tuře se podařilo prosadit zejména
v prvních dvou volebních obdobích.

Tehdy jsem byl ekonomickým ná−
městkem a zároveň i předsedou ko−
mise pro financování krajů ustavené
Asociací krajů ČR. V té době jsem si
pohlídal, aby Plzeňský kraj měl
adekvátní prostředky i na kulturu
a památkovou péči. Nebyl jsem sice
za tuto oblast úplně politicky od−
povědný, ale oblast kultury je
vedle financí mému naturelu nej−
bližší. Z nastavení struktury roz−
počtu v těch prvních letech, kdy byl

hejtmanem MUDr. Petr Zimmer −
mann, těžíme dodnes. Nešli jsme
přitom cestou zadlužení, finančně
stabilní a zdravý kraj – to je tradiční
značka našeho kraje.
w Co si má běžný občan představit
pod pojmem památková péče, co
všechno se pod tím ukrývá?
V tom úzce úředním pohledu je to
především výkon státní památkové
péče. Za ten jsou ale ve spolupráci
se státním památkovým úřadem
zodpovědní krajští úředníci. Vý−
znamnou úlohou krajské samosprá−
vy je podporovat vlastníky památek
v jejich údržbě a opravách. Plzeňský
kraj je na kulturní památky velmi bo−
hatý region. Dokonce vlastní i jeden
objekt, který je národní kulturní pa−
mátkou. Jedná se o areál bývalého
proboštství cisterciáckého kláštera
v Mariánské Týnici. V objektu, který
prošel v posledních třiceti letech
rozsáhlou obnovou, sídlí také naše
Muzeum severního Plzeňska.
w Můžete nám osud tohoto klášte−
ra přiblížit, ne každý ho možná zná.
Tato Santiniho stavba byla na kon−
ci komunistického režimu tak zde−
vastována, že jí hrozila naprostá zká−
za. Po listopadu 1989 se naštěstí
takovému osudu této mimořádné
stavby vzepřeli starostové obcí na
Severním Plzeňsku, za podpory
tehdejšího okresního úřadu. Sám
... pokračování na straně 3
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Každým rokem slavíme 18. duben
jako Mezinárodní den památek
a sídel. Už od roku 1982 si připo−
mínáme význam tohoto kulturního
dědictví na celém světě. Na dru−
hou stranu si musíme připustit, že
péče o tyto kulturní a historické
hodnoty není právě snadná, často
je dokonce finančně velmi nároč−
ná. Své o tom v Plzeňském kraji ví
nejvíce náměstek hejtmana pro
oblast kultury a památkové péče
Ing. Vladislav Vilímec. Proto jsme
ho požádali o následující rozhovor.

Okula dodává ochranné pomůcky
českým zdravotníkům
Po bok českých podniků, které
investují do rozšíření vlastní výro−
by na území ČR a zvyšují tak so−
běstačnost ČR ve výrobě vlastních
certifikovaných ochranných pomů−
cek, se zařadila společnost OKULA
Nýrsko.
„Dodáváme již pátým týdnem
ochranné obličejové štíty a ochran−
né brýle výhradně pro potřebu krizo−
vého štábu Ministerstva zdravot−
nictví České republiky a Správy stát−
ních hmotných rezerv v Sedlčanech.
K 20. dubnu bylo dodáno 26 250 ks
štítů a 3 322 ks ochranných brýlí,“
uvedl Emil Ondr, výrobně−technický
ředitel Okula Nýrsko a.s.
Okula Nýrsko začala s výrovou
ochranných pomůcek pro české
zdravotnictví v polovině března, od
14. dubna byla výroba ochranných
štítů postupně navyšována až na
současných 2 000 kusů denně. Díky
několika významným investicím je
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ale naplánován ještě vyšší denní ná−
růst výroby. Denně budou vyrábět až
2 800 ochranných štítů a 1 000 kusů
ochranných brýlí. Díky této výrobě

ochranných pomůcek nemusela
společnost řešit problém jako větši−
na jiných výrobců v okolí. Stejně ja−
ko ostatní sice pocítila i Okula pokles
v oblasti automotive. Na zastavení
provozu nebo propouštění lidí ale

díky vyšší výrobě ochranných po−
můcek nemuselo nikdy dojít.
Naopak OKULA Nýrsko a.s. v této
krizové době dala práci lidem z Nýr−
ska a okolí. Ihned přijala desítky lidí
na výrobu. Zájem o práci byl veliký.
Mezi nově pracujícími jsou totiž i lidé,
kteří kvůli pandemii o svoji práci při−
šli. „Musím říci, že jsem byl překva−
pený, kolik lidí se ihned do výroby
přihlásilo,“ říká Emil Ondr.
Lidé v této nelehké době vidí i to,
že pomáhají ostatním. „Naši zaměst−
nanci mají chuť sami vymýšlet no−
vinky a zlepšovat procesy. Díky to−
mu máme i nový plotr a budeme mít
nově postavenou pec. Sami chodí
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s nápady,“ potvrzuje Alena Jandová,
vedoucí personálního oddělení.
Pro vedení společnosti je zase
velmi podstatné, že dodává na
český trh a pomáhá českým obča−
nům. „Máme stále nabídky dodávat
ochranné pomůcky do zahraničí.
My jsme ale ryze česká firma,
a proto preferujme český trh. Jako
100% český výrobce chceme po−
krývat přednostně požadavky vlády
České republiky, krajů a zdravot−
nických zařízení. Export zboží do za−
hraničí i soukromým subjektům je
tak i nadále ve druhém čtvrtletí
výrazně omezen,“ uvedl Jan Motlík,
předseda představenstva.
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jsem klášter mnohokrát navštívil
a vždycky říkám, že jeho stavba
tehdy povstala z popela jako bájný
pták Fénix. Jsem opravdu rád, že se
dnes může těšit obdivu mnoha
návštěvníků. Z hlediska péče o kul−
turní bohatství je příběh tohoto kláš−
tera příkladný. V současné době se
s podporou Evropské unie ještě do−
stavuje poslední východní ambit
a památka tedy po mnoha staletích
bude dotvořena i z pohledu pů−
vodních uměleckých záměrů Jana
Blažeje Santiniho Eichla.
w Kdo určuje, co je a co není kul−
turní památka a jak se o ni starat?
Prohlášení kulturní památkou je
úřední akt. Příslušné k jeho vydání je
Ministerstvo kultury, které přitom
bere v potaz odborný názor státní
památkové péče.
w Není to tak dávno, co krajská ra−
da odsouhlasila několik desítek
miliónů korun právě pro obnovu
památkové péče. Kam konkrétně
tyto peníze půjdou?
Krajská rada odsouhlasila poskyt−
nutí dotací v celkové výši 27 mil. ko−
run. Nejedná se jen o památkové
objekty, ale také o objekty umístěné
v památkových zónách nebo rezer−
vacích. Tady je třeba mít na paměti,
že v těchto zónách jsou vlastníci
omezeni v nakládání se svým majet−
kem, a proto je na místě finanční
podpora i z úrovně veřejných roz−
počtů. Rada navrhla poskytnout do−
tace vyšší než 200 tis. korun 82 ža−
datelům přímo z programu zacho−
vání a obnovy kulturních památek.
Z druhého programu památkových
zón a staveb drobné architektury

vzácné památky
pak dalším 37 žadatelům. Uspělo
55 % žádostí o podporu z památko−
vé péče a výsledné dotace činí
v součtu 64 % požadované částky.

v Kanicích nebo v případě zámku
v Pteníně, který je v majetku obce.
Ze sakrálních staveb je na místě
jmenovat opravu střešního pláště

Náměstek hejtmana Vladislav Vilímec při jedné z akcí Barokních slavností.

Takové programy svým zacílením
nejsou jen symbolickou podporou,
ale mají reálný smysl v záchraně
památkových objektů.
w Máte proježděný celý kraj, jaké
další památky čekají na záchranu?
Plzeňský kraj vedle opravy drob−
ných památkových objektů samo−
zřejmě napomáhá zachránit i mnohé
zámky a velké sakrální stavby. V le−
tošním roce by měla jít například
dotace městu Bor na obnovu fasády
zámku, dále 400 tis. korun na
opravu pláště hospodářského ob−
jektu v areálu zámku Bystřice nad
Úhlavou. Stejná částka je navržena
i v případě oken a dveří zámku

kostela sv. Filipa ve Spáleném Poříčí
a dokončení obnovy omítek kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.
Plzeňský kraj přispívá ale například
i na opravy a záchranu varhan.
w Můžete být konkrétní?
V letošním roce by například mělo
dojít k dokončení restaurování
vzácných Guthových varhan v kos−
tele sv. Vojtěcha v areálu zámku
ve Šťáhlavech, k pokračování opra−
vy varhan v kostele sv. Apolináře
v Horšovském Týně a vzácných
varhan umístěných v kostele sv. Mi−
kuláše ve Kdyni.
w Jak se v této souvislosti daří
zapojit obce, místní spolky či

dobrovolníky? A mají vůbec zájem,
pokud jim ona památka nepatří?
Péče o historické dědictví vypoví−
dá o kulturní úrovni a vyspělosti naší
generace. V tomto ohledu se po−
listopadová éra zařadí mezi historic−
ky světlé body péče o památkové
objekty. Těší mě, že v takové době
mohu žít a svým politickým vlivem
dopomoci k tomu, abychom mohli
předat památky budoucím gene−
racím v mnohem lepším stavu, než
tomu bylo za minulého režimu.
Dobrým příkladem je také záchrana
novogotického zámečku Veselí v Ja−
novicích nad Úhlavou. Areál tohoto
romantického zámečku, který si jis−
tě zaslouží záchranu, převzal zájmo−
vý spolek. Zámeček je umístěn na
okraji Janovic směrem na Nýrsko
a přímo evokuje život našich předků
v čarokrásném prostředí.
w V kraji jsou ale i kulturní památ−
ky, které mají své soukromé vlast−
níky. Jak je to v takových přípa−
dech s jejich péčí či obnovou?
Plzeňský kraj si váží všech, kteří
pečují o kulturní dědictví zanechané
předchozími generacemi. Je to naše
chlouba a vizitka. O památky pečují
obce, kraje, církve, spolky, soukro−
mé společnosti i fyzické osoby.
Všichni žadatelé mají u nás stejné
podmínky pro získání dotací. Bez
nadšení a enormního úsilí soukro−
mého vlastníka by se například
nikdy neopravil hrad a zámek ve
Zbiroze, sídlo tří císařů, kde vznikala
Muchova slavná epopej. Takových
příkladů bychom ale našli v Plzeň−
ském kraji více. Velké naděje vklá−
dám právě do obnovy poničeného
zámečku Veselí v Janovicích.

Památková péče díky dotacím získá 27 milionů korun
Na dotační programy v oblasti pa−
mátkové péče krajská rada rozdě−
lila částku 27 milionů korun.
V rámci programu „Zachování a ob−
nova kulturních památek Plzeň−
ského kraje“ rada schválila přiděle−
ní 1,44 milionu korun 13 žadatelům
a doporučila zastupitelstvu schválit
přidělení financí dalším 80 žadate−
lům ve výši 20,56 milionů korun.
Na obnovu historického stavební−
ho fondu v památkových rezerva−
cích a zónách a staveb drobné ar−
chitektury; kopie sochařských děl
v exteriéru; na podpora tvorby plánů
Plzeňský rozhled 5/2020

ochrany na území Plzeňského kraje
rada schválila přidělit dotaci 37 ža−
datelům ve výši 3,35 milionu korun
a doporučila zastupitelstvu schválit
dotaci dalším 22 žadatelům ve výši
1,65 milionu korun.
Mezi podpořenými projekty s nej−
vyšší částkou dotace je například
pokračování obnovy národní kultur−
ní památky Kláštera premonstrátek
v Chotěšově, oprava obvodového
zdiva zámku ve Veselí v Janovicích
nad Úhlavou, obnova vnějších fasád
v hospodářském objektu v areálu
zámku v Bystřici nad Úhlavou, do−

končení opravy krovu a střešní kry−
tiny po požáru v zámku Planá, do−
končení obnovy omítek a interiéru
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Stříbře, oprava jižní fasády zám−
ku Ptenín, oprava krovu a střešní
krytiny hospodářského dvora zám−
ku v Nekmíři, výměna oken a insta−
lace dveří v zámku Kanice nebo
obnova fasády průčelí kostela sv.
Václava v Radnicích a také obnova
fasády severního křídla zámku
v Boru.
Dále díky dotaci poskytnuté přímo
radou bude například obnoveno vni−
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třní zařízení vodní pily v areálu
Liteňského mlýna, restaurována
okenní vitrážová výplň v kostele
sv. Petra a Pavla v Milířích, obnove−
na fasáda městského domu v Rab−
štejně nad Střelou nebo opraven
jižní úsek městského opevnění v Ta−
chově. Navržené dotace pomohou
k restaurování varhan umístěných
v sakrálních objektech (kostel
sv. Apolináře v Horšovském Týně,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Němčicích na Plánicku, kostel
sv. Mikuláše ve Kdyni a kostel
sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech).
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Střípky
z Plzně
Kontaktní centrum
omezilo provoz
Na 1800 telefonátů odbavilo za
měsíc svého fungování Kon−
taktní centrum pro osoby v nou−
zi, které spustila Plzeň pro
své občany v úterý 17. března
2020. Jen za první týden to bylo
na pět stovek hovorů. Více než
200 dobrovolníků pomohlo vo−
lajícím za tu dobu vyřídit přes
1300 nákupů, vyzvedlo jim léky,
vyvenčilo psa a další. Díky kon−
taktnímu centru se také podařilo
dostat k osamělým seniorům,
kteří potřebují neodkladnou po−
moc. Linka kontaktního centra
378 032 222 bude fungovat
i nadále, vzhledem k menšímu
počtu volajících v posledních
dnech upravuje svůj provoz na
čas od 9 do 15 hodin, místo
původního času od 8 do 18 ho−
din. Senioři nejčastěji volají
právě v dopoledních hodinách.
Kontaktní centrum funguje díky
spolupráci s Mezigeneračním
centrem TOTEM.

Mezinárodní letní jazyková
škola letos nebude
Z důvodu mimořádných vládních
opatření, které vyvolala koronaviro−
vá pandemie, se letos nebudou ko−
nat dvě největší letní školy Západo−
české univerzity. Nedojde ani na
některé další. Většina menších škol
se zatím na prázdninovou výuku
připravuje. Zda se uskuteční, bude
záviset na vydaných nařízeních.
Organizátoři z Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara rozhodli,
že se 16. ročník mezinárodní letní
umělecké školy ArtCamp uskuteční
až příští rok. Totéž rozhodnutí učinil
tým Ústavu jazykové přípravy, který
chystal už 31. ročník Mezinárodní
letní jazykové školy.
Obě akce mají už tradičně spo−
lečný zahajovací den, který se měl
letos konat 13. července, a také zá−
věrečnou slavnost spojenou s kon−
certem. Příští rok by se školy měly
uskutečnit od 12. do 30. července.
„Věříme, že nám zachováte přízeň
a budete se společně s námi těšit
na viděnou v příštím létě!“ vzkazují
pořadatelé Mezinárodní letní jazy−
kové školy. „Připojte se k ArtCampu
na Facebooku, kde můžete sledovat
aktuální dění a prohlédnout si videa
a fotografie z minulých ročníků,“
dodává tým Sutnarky.
Mezinárodní letní škola umění
ArtCamp dává už od roku 2005
českým i zahraničním příznivcům
umění možnost strávit část léta
v kreativním a inspirativním prostře−
dí, objevit či rozvinout svůj talent,
potkat zajímavé české i zahraniční

umělecké osobnosti a připravit se
k přijímacím zkouškám na umělecké
vysoké školy. Na Mezinárodní letní
jazykovou školu se každoročně hlá−
sí stovky zájemců. Má tradici od ro−
ku 1990 a její kurzy vedou nefor−

ve věku 16 – 19 let. Také Letní
škola virtuální reality, kterou ob−
vykle v červenci pořádala pro stu−
denty středních škol katedra prů−
myslového inženýrství a mana −
gementu Fakulty strojní, hlásí, že

mální, zábavnou formou kvalifikova−
ní lektoři včetně rodilých mluvčích.
Také některé další letní školy se
letos vzhledem k aktuální situaci
konat nebudou. Vynucenou pauzu
bude mít kurz JuniorFEL, který
vždy srozumitelnou a hravou for−
mou seznamuje žáky 2. stupně zá−
kladních škol a odpovídajících roč−
níků víceletých gymnázií se zá −
kladními poznatky a zajímavostmi
v oborech elektrotechnika a elek−
tronika. Neusku teč ní se ani sou −
středění, které je určeno pro stu−
denty netechnických středních škol

letos se konat nebude. Totéž letos
platí i pro Letní školu Univerzity
třetího věku ZČU.
Většina organizátorů letních škol
zatím čeká na další vývoj a nařízení
vlády. Patří mezi ně katedra tělesné
výchovy a sportu, která naplánovala
na 29. června – 3. července Krea−
tivněsportovní příměstský tábor.
Určen je především pro děti od 6 do
13 let a program je zaměřen na vše−
stranný pohybový rozvoj dětí. Aktuál−
ní informace jsou k dispozici na we−
bových stránkách katedry kts.zcu.cz
v sekci on−line přihlášky.

Rokycanské sídliště dostane zeleň i nová hřiště
Zeleň, nová parkovací stání, hřiš−
tě pro děti i pro seniory, lavičky,
pítka a další vybavení – tak by
mělo po regeneraci vypadat
sídliště Mládežníků – Pražská –
Kozlerova – Raisova.
Rokycanská radnice už má při−
pravenou projektovou dokumen −
taci, se kterou se můžou zájemci
seznámit na veřejném předsta −
vení. Následovat by mělo rozhod−
nutí o umístění stavby a stavební
řízení, do kterého můžou oby −
vatelé, kteří jsou účastníky řízení,
zasahovat.
4

Území vymezuje ze severu
a z východu ulice Mládežníků a pří−
jezdová komunikace k řadovým ga−
rážím, z jihovýchodu Pražská, z ji−
hozápadu Soukenická a ze západu
Dvořákova ulice, areál mateřské
školy a řadové garáže. Projekt řeší
regeneraci sídliště včetně rekonst−
rukcí komunikací, veřejných pro−
stranství, hřišť, inženýrských sítí,
zeleně a vegetačních úprav. Ve ve−
řejných prostranstvích budou prvky
městského mobiliáře – lavičky, od−
padkové koše, stojany na kola ne−
bo nové sušáky na prádlo.

Kvůli kolizi se stavbou nebo kvůli
zhoršenému pěstebnímu či zdravot−
nímu stavu půjde k zemi asi osmde−
sátka stromů. Počítá se ale s dopl−
něním stávajících dřevin listnatými
a jehličnatými stromy, se založením
plošných výsadeb nižších půdopo−
kryvných keřů nebo keřů rostoucích
solitérně, ve skupinách nebo ve for−
mě živých plotů. Na ostatních plo−
chách dojde k regeneraci trávníků
nebo k založení nových.
Projekt počítá s výsadbou více
než 160 listnatých a jehličnatých
stromů, se dvěma desítkami vyš−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ších keřů, půdopokryvné keře
a nízké živé ploty by měly růst na
více než 1600 m2.
Ve vnitrobloku Pražská – Raisova
nahradí současné hřiště nové multi−
funkční sportovní hřiště s oplocením.
Využívat jej bude možné pro basket−
bal, fotbal, házenou nebo volejbal.
V plánu jsou také dětská hřiště, fit−
ness hřiště nebo plochy s prvky pro
seniory. Sídliště dostane nové lavič−
ky, stojany na kola, odpadkové koše,
informační tabule, šipkový orientační
systém, zahrazovací sloupky proti
vjezdu, pítka a sušáky na prádlo.
Plzeňský rozhled 5/2020

ZLATÁ HOREČKA
Výkup zlata a stříbra je nejlepší
ve Zlaté Bance.
Mnoho z nás většinou ani netuší,
jaké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené, či polá−
mané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné pří−
bory či z módy vyšlé šper−
ky. Výkup drahých kovů
je v současné době nej−
rychlejší a nejjednodušší
způ sob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální
cena zlata se na Londýn−
ské burze pohybuje okolo
41 000,− Kč za unci.
V souladu s kurzem české
koruny cena zlata od za−
čátku roku 2020 opět
stoupla. „Své zlaté či stří−
brné šperky můžete snad−
no proměnit i na částky
značně přesahující Vaše

ním personálu jsem byla velice
spokojená a mile mě překvapila
i vyplacená hotovost, a to přes
9 tisíc korun,“ pochvaluje si.

Osobnosti chtějí pomoci,
my můžeme také

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí.
očekávání,“ sděluje manager Zlaté
Banky, který konstatuje stále stou−
pající počet zákazníků.
Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informo−
vat se o výkupních cenách. „Měla
jsem několik starých řetízků, prs−
ten, náušnice po prarodičích a jed−
nu stříbrnou minci a rozhodla jsem
se je prodat. Zaujala mě pobočka
Zlaté Banky, která nabízí dlouhodo−
bě vysoké ceny za výkup. S jedná−

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

To je nyní nejdůleži−
tější úkol nás všech,
které zasáhla »ko−
ronavirová krize«!
Čeští podnikatelé,
živnostníci, řemeslníci, umělci,
sportovci, ale i mnozí další si pro−
cházejí něčím, co tu nikdo od
II. světové války nezažil.
Naprostá paralýza všeho. Obrov−
ské ekonomické, ale i psychické do−
pady situace s názvem covid−19.
Infekční nákazy, která přinesla velká
restriktivní opatření, zákazy a jedno
velké STOP podnikání ve všech
směrech…
Zapojila se celá řada známých
osobností. Halina Trsková, místo−
předsedkyně představenstva Pojiš−
ťovny VZP, a. s. (PVZP) přišla s ná−
padem na tuto unikátní kam−
paň a představila ji producentovi,
režisérovi a podnikateli Tomáši
Magnuskovi a společně ji ve velmi
krátkém čase zrealizovali.
„Cílem projektu je podpořit české
firmy, výrobky, služby, umění, zkrát−
ka všechno, co nám tu ekonomiku
pomůže sice pomalu, ale jistě vrátit

do starých kolejí.
Protože je to jen
a jen na nás,“ říká
hlavní autorka pro−
jektu Halina Trsková.
„Mně se to od začátku zdálo jako
dobrý nápad, a proto jsem do toho
šel bez nároku na honorář, stejně

Tomáš Magnusek, Daniela Kovářová
a Josef Maršálek

jako řada našich přátel a známých,
kteří vystupující v této kampani,“ pro−
zradil režisér, producent, ale také
podnikatel v hotelnictví a gastronomii
Tomáš Magnusek, který je zároveň
i předsedou Obce spisovatelů ČR.
Na webu: www.ozivimecesko.cz se
můžete podívat ta unikátní video−
spot a získáte i další informace

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Systém sleduje spotřeby energií
Od 1. ledna letošního roku spustil
centrální plzeňský obvod pilotní
projekt systému, který dálkově sle−
duje spotřebu energií a médií v pěti
budovách mateřských škol, což
umožňuje aktivní dohled a vyhod−
nocování spotřeby v daném objek−
tu. Další čidla také sledují vnitřní
prostředí a veškerá data jsou po−
mocí bezdrátové technologie pře−
nášena do centrální aplikace, kde
Plzeňský rozhled 5/2020

je možné sledovat skutečnou denní
a měsíční spotřebu v porovnání
s obvyklým stavem a odhalit pří−
padné nedostatky. Jednotlivá čidla
včetně veškerých nezbytných kom−
ponentů pro dálkový přenos jsou
instalována na vstupech jednotli−
vých energií a médií, tj. vodo −
měrech, plynoměrech nebo kalo−
rimetrech (podle druhu vytápění
objektu) a elektroměrech.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den. Měl bych na
Vás jeden dotaz. Byli jsme
s manželkou ve středu na
prohlídce bytu. V inzerátu
byla nemovitost nabízena za
2890000 Kč. Nám se byt líbil
a líbí pořád a už na pro−
hlídce jsme řekli, že bychom
o něj měli zájem. Slečna
z realitní společnosti nás
však zarazila a řekla, že teď
o víkendu zde ještě bude
“den otevřených dveří” a až
potom že můžeme dát na−
bídku, za kolik bychom byt
chtěli. Že prý bude možná
více zájemců a pak bude zá−
ležet na tom, kdo nabídne
víc. Přijde mi zvláštní, že
když je u inzerátu uvedena
cena za nemovitost, já ji
akceptuji a chci nemovitost
koupit, že musím čekat na
další prohlídky (byli jsme
první, kdo v bytě byl a první,
kdo projevil zájem o koupi).
Je tento postup normální?
Obvykle se pak takto na−
vyšují ceny nemovitosti?
V extrémním případě mi ni−
kdo nemusí sdělit, že jsem
jediný zájemce, ale stejně
se mě zeptají, kolik jsem
ochoten za byt zaplatit.
A abych byl upřímný, nechci
takto zbytečně přijít o stati−
síce Kč. Můžete mi prosím
poradit? Musím opravdu če−
kat na další prohlídky a pak
navýšit cenu? Existuje na to
nějaký zákon či vyhláška,
jak se v tomto případě jed−
ná? Jinak myslím, že i s ma−
jiteli jsme si docela sedli
(subjektivní názor). Moc dě−
kuji za odpovědi. S přáním
hezkého dne Jan Čuřík.
Dobrý den, obchodních praktik
je nepočítaně a tato není nijak
neobvyklá, byť nepříliš etická.
Realitní kancelář by měla uvést
už do inzerátu, že nemovitost
bude prodána nejvyšší nabíd−
ce, případně Vás o tomto způ−
sobu prodeje informovat již
před sjednáním prohlídky. Žád−
ný zákon však toto neurčuje.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Infolinka s přepisem hovoru
pro neslyšící
Plzeňský kraj spustil službu, která
usnadní telefonickou komunikaci
osobám s postižením sluchu, ne−
doslýchavým, seniorům a případ−
ně cizincům, kteří preferují psanou
formu projevu. Tato služba je po−
skytována zdarma.
Nově poskytovaná služba umož−
ňuje online přepis telefonního hovo−
ru. Volající tak má možnost sledovat
přepis hovoru přímo na webových
stránkách Plzeňského kraje. Tato
služba je označena mezinárodním
symbolem pro neslyšící a bude
aktivní minimálně do 31. 7. 2020
z důvodu realizovaných opatření
v souvislosti s ochranou proti roz−
šíření onemocnění COVID−19 způ−
sobené novým koronavirem. Službu
online doslovného přepisu zavedl
krajský úřad ke své hlavní infolince
+420 377 195 111.
Tato služba využívá simultánní
přepis mluvené řeči a je určena hlav−
ně lidem, kteří jsou nedoslýchaví
nebo ohluchlí a lidem, kteří jsou
schopni komunikovat v českém jazy−
ce. Služba funguje prostřednictvím

společnosti Transkript
Online s.r.o.
„Osoby se sluchovým postižením
nechtějí používat redukovanou,
zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně
vidět doslovně, co jim druhá strana
hovoru říká. Velmi početnou skupi−
nou, která efektivně využije tuto
službu, jsou také senioři, kteří
mnohdy mívají věkem získanou ne−
doslýchavost a tuto službu využijí
také cizinci, kteří mají částečnou
znalost češtiny,” uvedl za společ−
nost Zdeněk Bumbálek.

Jak službu využít
Na webu Plzeňského kraje klient vy−
hledá odkaz infolinky s logem pro
neslyšící, který je umístěn ve spodní
části webu u dalších kontaktů, vedle
ikonky facebooku a kanálu youtube
„Infolinka s online přepisem pro
osoby s postižením sluchu”. Po je−
ho rozkliknutí napíše do políčka své
telefonní číslo a potvrdí tlačítko
„Zavolejte mi”. Po přijmutí příchozí−
ho hovoru vyčká na písemný pokyn
přepisovatele, že může začít mluvit.

Tento pokyn se mu zobrazí v okně
pro přepis. Poté, co se přepisovatel
spojí s operátorem infolinky, sdělí
mu, že volá klient, který bude využí−
vat službu přepisu řeči, proto může
z důvodu čtení textu docházet k ne−
patrnému zpoždění v jeho reakcích.
Samotný rozhovor mezi klientem
a operátorem již probíhá zcela stan−
dardně, přepis řeči operátora sledu−
je klient po celou dobu hovoru na
webové stránce.
Tato služba je pro občany zcela
zdarma. Více informací naleznou
zájemci na webových stránkách
Plzeňského kraje ZDE.

Na Plzeňsku odevzdali k recyklaci
téměř 76 tun baterií

ravsko slezský kraj se 70 gramy
a Karlovarský kraj s 72 gramy.

Lidé v Plzeňském kraji vytřídili
a k recyklaci vloni předali 75,6 tun
baterií. Podle statistik neziskové
společnosti ECOBAT, která v Česku
zajišťuje zpětný odběr baterií, kaž−
dý obyvatel kraje vytřídil v průmě−
ru 129 gramů baterií, což je o šest
procent méně než v roce 2018.
Nejvíce baterií lidé odevzdali ve
městech a obcích, kde k třídění mo−
hou využívat červené venkovní
kontejnery, sběrné nádoby na měst−
ských a obecních úřadech a ve
sběrných dvorech. Celkem šlo
o 40,8 tun baterií, což je o 13 % více
než v loňském roce. Za pozornost
stojí i množství baterií vybraných ve
školách zapojených do programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Školáci, studenti a pedagogové
v nich vytřídili o čtvrtinu více než
loni – celkem 7,5 tun baterií.
„Plzeňský kraj je hezkou ukázkou,
jak obce, města a neméně krajský
úřad dokážou informovat a povzbu−

dit místní lidi k třídění odpadů. Jejich
iniciativa je vidět na výsledcích,“
říká Petr Kratochvíl, jednatel ne−
ziskové společnosti ECOBAT a do−
dává: „Mírně také rostl sběr baterií
v obchodech, naopak pokles množ−
ství vytříděných baterií jsme zazna−
menali ve firemním sektoru.“
V celé České republice bylo
v loňském roce k recyklaci ode−
vzdáno celkem 1 696 tun baterií,
což představuje 46 % baterií doda−
ných na trh. Mezi kraji jsou ve sbě−
ru baterií velké rozdíly. Pokud by−
chom výsledky přepočetli na počet
obyvatel, průměrný Čech by v roce
2019 vytřídil 159 gramů baterií.
Nejlepší kraje odevzdaly v přepočtu
na obyvatele přes 250 gramů. Kraj
Vysočina s 271 gramy vybraných
baterií vystřídal v čele tabulky do−
savadního lídra Jihomoravský kraj.
Ten skončil s 261 gramy druhý.
Třetí bylo Hl. m. Praha s 212 gra−
my. Na opačném konci je Mo −

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Má to smysl! Ze 100 kg baterií
získáme 65 kg surovin

Díky recyklaci získáme ze 100 kg
použitých baterií 65 kg kovonos−
ných surovin, z kterých je možné
vyrobit nové produkty, včetně bate−
rií. Čím více se tedy použitých ba−
terií dostane do recyklačního pro−
cesu, tím méně přírodních zdrojů je
nutno vytěžit. Zdraví nebezpečné
materiály, které mnohé baterie
obsahují, se podaří prostřednictvím
recyklace zachytit. Z jedné tuny ba−
terií lze přitom znovu získat až
167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg
manganu a přibližně 15 kg niklu
a mědi. Využitelnost takto získa−
ných kovů je velmi široká – od vý−
roby turbín, kovových konstrukcí,
akumulátorů, elektrických vodičů
a chladičů, střešních okapů, popel−
nic, autobaterií, nástrojové oceli,
dobíjecích i běžných baterií, sklo−
keramických varných desek až po
příbory, CD/DVD disky, mince,
kosmetiku nebo šperky.
Plzeňský rozhled 5/2020

G

699 000 Kč
2

G

1 499 000 Kč

799 000 Kč
2

Chata 1+1 (168 m ), Újezd nade Mží, okr. Plzeň−sever

RD 2+1 (575 m ), Boněnov, okr. Tachov

Stavební pozemek (936 m ), Dolní Lukavice

Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu s o dispozici 1+1 s veran−
dou v kat. území Újezdu nade Mží o zastavěné ploše 34m2. Chata se
nachází 100m od řeky Mže, 300m od Zříceniny hradu Buben a 1km
od obce Újezd nade Mží. V 1.NP chaty se nachází skeplní prostory,
technická místnost a udírna. V 2.NP chaty se nachází veranda ku−
chyňka, obývací pokoj s ložnicí. IS. el. 220/380V, voda ze společné
studny ihned u chaty. Chata stojí na vlastním pozemku a déle k ní pří−
sluší zahrádka o velikosti 134 m2. Přístup přímo k chatě automobi−
lem. K dispozici kompletní stavební dokumentace. Velmi krásné
místo k rekreaci. Doporučujeme!
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům k rekreaci s možností trvalého bydle−
ní. RD se nachází v klidné obci Boněnov nedaleko obce Chodová
Planá. Obec je obklopená lesy s minerálními prameny a pastvinami
s dalekými výhledy do okolí. 1.NP domu je možné uvést do původní−
ho obyvatelného stavu. V 2.NP se nachází byt o dispozici 2+1 sestá−
vající z většího obývacího pokoje, ložnice, koupelny a kuchyně.
Kuchyňská linka vybavena elektrickým sporákem. Zachovalé podkro−
ví možno po rekonstrukci využít k bydlení. Malá dílna.. IS: nové rozvo−
dy elektřiny 220/380V, nové rozvody vody, přeložená střešní krytina
+ nový komín. Topení: lokální tuhá paliva .
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek o vý−
měře 936m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup
k pozemku je po zpevněné komunikaci. IS v dosahu.
Velmi pěkná lokalita.
& 734 319 302

G

2 999 000 Kč
2

Rodinný dům 4+1 (199m ),
Plzeň−Radobyčice
Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 4+1 na po−
zemku 199m2 v Plzni − Radobyčicích. Nemovitost vy−
žaduje rekonstrukci. IS: voda – vlastní studna + obecní
vodovod v komunikaci u domu, obecní kanalizace
zavedena, elektřina 220/380V, topení: ústřední tuhá
paliva, plynová přípojka.
Doporučujeme!
& 734 319 302

C

3 170 000 Kč
2

D

4 850 000 Kč
2

G

2 599 000 Kč

Rodinný dům 5+1 (1347m2), Kladruby, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1347m2 v Kla−
drubech u Teplé, 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 po−
zemku se dále nachází zahradní posezení a kryté stání na
automobil. Dům prošel rekonstrukcí – plastová okna, vnitřní
rekonstrukce, rekonstrukce střechy. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

C

5 300 000 Kč

3+1 (67m ), Plzeň, ul. Sokolovská

4+kk/T (118m ), ul. Skrétova, Plzeň−město

4+kk, (501 m2), Vochov, Plzeň−sever

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 67m2
v Plzni, Sokolovské ul. ul. Byt se nachází v 3. patře panelo−
vého domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt je po re−
konstrukci bytového jádra. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení v žádané lokalitě. Fond oprav 1883,−Kč/mě−
síc. K bytu náleží sklepní kóje.V okolí veškerá občanská vy−
bavenost a dopravní obslužnost, blízkost Boleveckých ryb−
níků. Lze financovat hypotečním úvěrem, s jehož vyřízením
vám rádi zdarma pomůžeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+kk ve velmi dobrém
stavu o čisté podlahové ploše 104m2, který se nachází ve 4. patře
cihlového domu v blízkosti centra Plzně. Byt sestává z předsíně,
kuchyně s obývacím pokojem, dětský pokoj, koupelna s vanou,
WC. Z obývacího pokoje vede schodiště do patra, kde se nachází
podkrovní ložnice se vstupem na terasu a druhý dětský pokoj. Na
podlahách je dlažba a plovoucí podlahy. podíl na zahrádce ve vnit−
robloku domu + sklep. Nyní v plánu kompletní rekonstrukce inter−
iéru. Topení plynové etážové. Měsíční náklady – Fond oprav je cca
ve výši 1560,− Kč. Doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji přízemní bungalov o dispozici 4+kk a zasta−
věné ploše 120m2 na vlastním pozemku o celkové velikosti
501m2 v klidné části obce Vochov. Čistá podlahová plocha do−
mu včetně garáže s dveřmi LOMAX (14,6m2) je 98m2. V domě
se nachází obývací pokoj spojený s kuchyní se špajzem, ložnice
se šatnou, dva dětské pokoje, chodba, koupelna s rohovou va−
nou a samostatné WC. IS: el. 230/400V – vše v mědi, obecní
vodovod. Dům zabezpečen systémem od společnosti Jablotron.
K domu kompletní projektová dokumentace. Výborný stav!
Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Menší letní školy
vyčkávají
Některé letní školy pořádané
ZČU už byly zrušeny, ty menší,
organizačně méně náročné,
zatím vyčkávají, jak se zdravotní
situace vyvine. Také na Fakultě
ekonomické se zatím pokra−
čuje v přípravách letní školy
Homo Economicus s termínem
13. – 17. července.

Na to, jaká opatření budou
přijata, čekají i organizátoři letní−
ho kybernetického soustředění
Campo Arduino, jehož osmý
ročník by se měl letos uskuteč−
nit. Kurz každoročně pořádá ka−
tedra kybernetiky Fakulty apliko−
vaných věd ve spolupráci s Pl−
zeňským krajem v rámci pro−
jektu Podpora odborného vzdě−
lávání v Plzeňském kraji.
Jasno zatím není ani v případě
letního kybernetického sou−
středění vyšší úrovně Campo
Lampone, které je plánováno na
24. – 28. srpna. Bližší informace
letní škola zveřejní na webu
campolampone.zcu.cz.
S rozhodnutím zatím vyčká−
vají také organizátoři letní školy
Boot Camp z katedry informati−
ky a výpočetní techniky Fakulty
aplikovaných věd. Toto týdenní
programovací soustředění pro
nově nastupující studenty fa −
kulty, kteří s programováním za−
tím nemají zkušenosti, se koná
vždy v září.
Na 2. – 4. září je plánovaná
letní škola MechCamp. Určena je
pro žáky středních škol, které za−
jímá matematika a fyzika a chtějí
se dozvědět něco o biomechani−
ce, mechanice tekutin, dynami−
ce nebo kompozitních materiá−
lech. Vzhledem k termínu orga−
nizátoři z katedry mechaniky
Fakulty aplikovaných věd ZČU
předpokládají, že kurz se usku−
teční. Více informací a registrač−
ní formulář najdou zájemci na
webu mechcamp.zcu.cz.
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Rychlá pomoc od Nadace ČEZ
na boj s COVID−19
Šití roušek, výroba ochranných
štítů pro záchranné složky, rozvo−
zy léků a jídla seniorům, nákup
ochranných pomůcek – zmírnit do−
pady epidemie koronaviru pomá−
hají především drobné kroky ne−
ziskových organizací, měst a obcí.
Právě jim Nadace ČEZ vyplatila
26,6 milionů korun v rámci blesko−
vé Krizové pomoci. Grant byl vy−
čerpán během 14 dnů. Dalších
4,1 milionů korun poslala třem vel−
kým nemocnicím na zakoupení vy−
bavení pro boj s COVID−19. Celkem
tak Nadace ČEZ podpořila 651 pro−
jektů po celé republice v hodnotě
30,7 milionů. V západních Čechách
to bylo 42 projektů za celkem
1 668 030 korun.
Například Úřad městského obvo−
du Plzeň 4 bude mít díky Nadaci
ČEZ k dispozici dvě 3D tiskárny
s náplněmi, které poslouží tisknutí
ochranných pomůcek. Za finanční
prostředky z krizové pomoci pak
Nadační fond srdce pro Plzeň na−
koupí kvalitní roušky ze 100% bavl−
ny. „Půjde o roušky pro potřeby ro−
din s onkologickým onemocněním,
pečovatelská zařízení i nemocnice
s onkologickými pacienty. Proto

potřebujeme, aby byly vysoce kva−
litní, daly se vyvařit a znovu použí−
vat. Počítáme s šedesáti baleními
po deseti kusech,“ uvádí k tomu
členka správní rady nadačního
fondu Michaela Jirovcová.

„Od začátku krizových opatření
členky našeho sboru sedly ke stro−
jům a začaly šít roušky, nejprve pro
občany naší obce a později jsme je
začali rozvážet i do domovů pro
senio ry, hospicové péče či jako

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

pomoc bezdomovcům. Už jsme
jich našili nemalé množství a po−
kračujeme dále. Z příspěvku by−
chom rádi zakoupili šicí stroj, nitě,
gumičky a látky na šití, kterých je
stále nedostatek,“ píše se pro změ−
nu v žádosti Sboru dobrovolných
hasičů z Letkova. Oblastní charita
Roky cany pořídila ochranné po−
můcky, jako jsou rukavice, roušky,

respirátory, štíty, návleky na obuv
a dezinfekce pro zaměstnance Do−
mova pro seniory a osobní asisten−
ce. Cílovou skupinou obou služeb
jsou přitom senioři, kteří jsou zá−
vislí na pomoci druhé osoby.
Domov poklidného stáří ve Vej−
prnicích požádal o finanční příspě−
vek, který rovněž umožní zakoupit
ochranné pomůcky, jako jsou respi−
rátory, ústenky, jednorázové po−
můcky, rukavice, ochranné štíty,
dezinfekce a další materiál potřebný
v každodenním provozu při sou−
časném nelehkém boji s pandemií.
Okresní sdružení hasičů Domažlice
pořídí díky grantu Krizové pomoci
Nadace ČEZ víceúčelový stan, který
bude k dispozici všem dobrovolným
hasičům z celého okresu při zajiš−
ťování dekontaminace, výdeje mate−
riálu nebo stravy. Bude tak i záze−
mím pro dobrovolné hasiče a ostat−
ní složky IZS.
Nadace ČEZ původně na grant
Krizová pomoc vyčlenila 15 milionů
korun. „Obrovský zájem ze strany
měst a obcí i neziskových organizací
ale předčil veškerá očekávání. Díky
mimořádnému příspěvku ČEZ Distri−
buce tak mohla nadace objem peněz
zdvojnásobit a uspokojit stovky
zájemců,“ uzavírá Michaela Ziková.
Plzeňský rozhled 5/2020

ZATEPLENÍ DOMU nebo TEPELNÉ ČERPADLO?
Neexistuje jiný efektivní způ−
sob snížení vysokých nákladů
za energie než instalace te−
pelného čerpadla. Dokonce
ani zateplení objektu proble−
matiku výdajů za energii úplně
neřeší. I technicky nejlépe
provedené zateplení nikdy ne−
přinese úsporu větší než cca
30 %. Zatímco tepelné čerpadlo při−
nese více než dvojnásobnou úsporu
ve srovnání se zateplením, jeho cena
je mnohdy nižší.
Navíc tepelným čerpadlem získáte
levnou sazbu elektřiny na celý dům
a tím další úspory.
Jak vlastně tepelné čerpadlo pracu−
je? Přečerpává energii z vnějšího pro−
středí do vytápěného prostoru. Pod−
statné na tomto je, že energii dokáže
tepelné čerpadlo získávat i při velmi
nízkých teplotách. To vám umožňuje
vytopit rodinný dům i při – 25 OC.
Tyto vlastnosti platí pro dnes nej−
rozšířenější druh tepelného čerpadla
– systém vzduch – voda. Energii
však můžeme získávat i ze země, a to
z vrtů nebo zemního kolektoru.
Investice do této technologie tepel−
ných čerpadel země – voda je samo−
zřejmě vyšší. Váš dům však více
zhodnotíte, nebo životnost vrtů
a zemního kolektoru je na úrovni
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životnosti vlast−
ní stavby.
Tepelné čer−
padlo se záro−
veň s vytápěním
velmi často po−
užívá pro ohřev
teplé užitkové
vody. Jaký způ−
sob ohřevu zvolíme, závisí na počtu
osob v domácnosti, na požadované
komfortní teplotě ohřívané teplé vody

a dalších požadavcích našich zákazní−
ků (např. kombinace se solárními pa−
nely, ponechání dosavadního plynové−
ho kotle apod.).
Tepelné čerpadlo není žádná novin−
ka ani žádný experiment. Se zdražením
energie se začalo tepelných čerpadel
stále více využívat. Tím zlevnila výro−
ba, a proto se tento způsob vytápění
stává aktuálně velmi žádaným. Naše
firma navíc dodává ověřené značky,
jako jsou Airwell, Carrier, Panasonic,

Nibe, a Viessmann. Zaručujeme se
tímto vysokou spolehlivostí, rychlým
servisem a vysokou účinností.
Před vlastním výběrem pro vás
vhodného tepelného čerpadla potře−
bujeme váš dům vidět. Je potřeba
posoudit velikost radiátorů, velikost
domu a jeho tepelně−izolační vlast−
nosti. Někdy nepatrná úprava velmi
významně pomůže ke zvýšení efekti−
vity a tím ceny za vytápění. Uvedu jen
jeden příklad. V radiátorech potřebu−
jeme mít co nejnižší teplotu vody.
Obvykle nejteplejší místnost volíme
OP a koupelnu. V praxi se setkáváme,
že v těchto místnostech je radiátor
poddimenzovaný, musí se vytápět na
vysokou teplotu, a naopak v ostat−
ních místnostech jsou radiátory škr−
ceny, protože je v nich horko.
Tento moment je pro instalaci
tepelného čerpadla nejzásadnější.
Daleko důležitější, než hledat technic−
ké parametry jednotlivých čerpadel,
které jsou v reklamních materiá−
lech vytrhávány z kontextu a kde je
spoustu tiskových chyb. Nechci tvr−
dit, že úmyslných.
Nabídneme vám řešení dle vašich
finančních možností a dle požadavků,
co od tepelného čerpadla očekáváte.
Využijte poslední možnost progra−
mu „Kotlíkové dotace“. Dům nemusí−
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te nijak upravovat.Pouze je nutno za−
měnit stávající kotel na pevná paliva
TEPELNÝM ČERPADLEM. Při ceně
vyšší jak 150000 Kč zpět obdržíte
120000 Kč, ve vybraných lokalitách
dokonce 127500 Kč.
Podání žádostí o kotlíkové dotace
vám můžeme zajistit. Aktuálně
k 28.04.2020: Žádosti o kotlíkové
dotace Úřad Plzeňského kraje
nadále přijímá.
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Trolejbusy do
Mariánských Lázní
Škoda Electric zahájila dodávku
prvních vozů z flotily osmi tro−
lejbusů pro Mariánské Lázně.
Lázeňské město si objednalo typ
30 Tr vybavený bateriovým po−
honem, díky kterému může vo−
zidlo v režimu elektrobusu ujet
v běžném režimu i více než dva−
náct kilometrů.

„Zatím jsme zákazníkovi pře−
dali první čtyři vozy, s doprav−
cem jsme také spolupracovali na
proškolení řidičů,“ sdělil obchod−
ní manažer Škody Electric Radek
Kapr a dodal: „Využití tohoto
typu trolejbusů s bateriemi není
omezeno jen na trolejovou síť
a jejich nasazení je tedy značně
flexibilní.“
Trolejbus Škoda 30 Tr je dva−
náctimetrový třídveřový trolejbus,
jehož veškerá elektrovýzbroj je
uložena v kontejneru na střeše
vozidla. Komfort cestujících zvy−
šuje plná nízkopodlažnost vozidla
a snazší nástup a výstup pasažé−
rů je usnadněn pomocí tzv. knee−
lingu, kdy se trolejbus nakloní až
k hraně chodníku. Pohodlí při jíz−
dě trolejbusem zlepšuje také vý−
konný systém vytápění i přehled−
ný informační systém.

Pohádky Boženy
Němcové
Muzeum jižního Plzeňska v Blo−
vicích posílá odkaz, pod kterým
naleznete čtené pohádky Boženy
Němcové.
https://www.muzeum−blovi−
ce.cz/kdyz−je−muzeum−zavre−
no/nase−pani−bozena−nemcova−
pohadky/
Výstavu Naše paní Božena
Němcová pro zájemce prodlou−
žilo až do 31. 12. 2020, nebojte
se tedy, určitě si ji stačíte pro−
hlédnout. Zatím se můžete za−
poslouchat do krásných a po−
učných příběhů...
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Syna sice nemám, ale jeho
kuchařku jsem přečetla…
Vaření mi nevadí, ale když mi ně−
kdo jiný dá dobré jídlo, nepohrdnu.
Přesto ráda čtu recepty a říkám si,
jestli bych právě ten konkrétní
zvládla. I to byl důvod, proč jsem
přijala pozvání na křest nové knihy
Kuchařka pro syna.
Jen tak mezi námi, kuchařek jsou
všude mraky, ale žádnou pro syna
jsem dosud nečetla. Jejími autory
jsou hned dva pánové, našli byste je
v Akademii hotelnictví a cestovního
ruchu, kde předávají coby učitelé
své zkušenosti budoucím kucha−

řům. Jsou to Bohumil Rydrych
a Filip Vracovský, přední odborníci
v gastronomii. Není proto divu, že
jejich dílo pokřtili známý šéfkuchař
Zdeněk Pohlreich a spisovatelka
a novinářka Marie Formáčková.
O tom, že vaření nemusí být věda,
svědčí právě ona Kuchařka pro
syna. Jen tak mimochodem, byla
určena synovi Bohumila Rydrycha,
ale hned při prvním prolistování
zjistíte, že je zajímavá pro všechny
mladé nejenom věkem.
„Recepty jsme záměrně vybírali
jednodušší, aby hned na první po−
čtení chlapy neodradily. Doprovázejí
je i fotografie, takže každý hned vidí,
jak by měl výsledek na jeho talíři
vypadat. A ještě takový malý bonbó−
nek, v naší kuchařce najdete ne−
jenom tipy na vaření, ale i dobré
kuchařské rady do života,“ prozradil
Bohumil Rydrych, který jako pro−
vozní manažer pracoval také ve
Švýcarsku a Německu. V roce 2017
získal titul Restauratér roku, který
uděluje nejuznávanější česká aso−
ciace hotelů a restaurací AHR ČR.
Je však zároveň i gastronomickým
odbor níkem, poradcem, lektorem
i fotografem.

Ani se nechce věřit tomu,
že jeho původní profese je
stavařina, kterou mu „narýso−
vali“ jako jeho budoucí povo−
lání rodiče. Jak sám říká,
utekl od technických výkresů,
ale nelituje toho. Vaří rád a
tvrdí, že dobře.
To Filip Vracovský pochází ze sel−
ského rodu, na což je patřičně hrdý.
Ke kuchařině měl proto hned zpo−
čátku bližší vztah. Oba pánové se

šéfkuchař Vracovský, který si vy−
chvaloval osvědčené spojení ku−
chaře a manažera.
K napsání Kuchařky pro syna je
více méně inspirovala a snad i tro−
chu „donutila“ právě Marie Formáč−
ková. Ta jim už dlouho předhazovala,
že takoví odborníci v gastronomii
jako oni a ještě nenapsali žádnou
knihu! Tak se pochlapili a kuchařka
je na světě. Momentálně patří k nej−
žádanějším titulům v knihkupectvích.

shodují, že při psaní kuchařky měl
při tvorbě receptů hlavní slovo právě
Filip, ale manažerské a produkční
ztvárnění byl na Bohumilovi. Ten si
také pohrál s fotkami jednotlivých
jídel. A na který recept jsou pánové
patřičně hrdi?
„Osobně bych nabídl vepřové ko−
leno ve speciální úpravě, to hlavně
pro pány, naopak dámám bych do−
poručil losos marinovaný v červené
řepě,“ prozradil známý plzeňský

To, že kniha vznikala v prosto−
rách Akademie hotelnictví a ces−
tovního ruchu v Plzni, mělo svá po−
zitiva. Podíleli se totiž na ní i sa−
mot ní žáci této soukromé školy,
což je pro ně nezvyklá zkušenost.
Navíc jednotlivá jídla vznikala právě
ve zdejší moderně vybavené a zaří−
zené kuchyni. Je až neuvěřitelné,
že tady vzniká i cvičná pivnice.
Kdoví, třeba nová kniha nabídne
také řadu pivních receptů.
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Střípky
z Plzně
Mateřinky jen omezeně
Mateřské školy zřizované městem
Plzní se otevřou společně se zá−
kladními školami. O znovuotevření
rozhodne ředitelka příslušné mateř−
ské školy na základě usnesení rady
města. K dnešnímu dni platí, že
by se základní školy měly otevřít
v pondělí 25. května 2020 a stejný
datum by pak kopírovaly i mateřské
školy. Mateřské školy budou fungo−
vat ve velmi omezeném režimu tak,
aby se chránilo především zdraví
dětí i zaměstnanců. Kolektivy dětí
budou minimální, budou dodržová−
na striktní hygienická pravidla, ne−
budou probíhat edukativní progra−
my v plném rozsahu.

Mají nový chodník
Více než sto metrů nového chodní−
ku zdobí Vejprnickou ulici v blíz−
kosti křižovatky na Novou Hos−
podu. Plzeňský centrální obvod
využil akce zatrubnění stávajícího
odvodňovacího příkopu přilehlé
komunikace a nechal zde zhotovit
chodník se zámkovou dlažbou,
který zde chyběl.
Zhotovitel investiční akce zapo−
čal se stavbou 20. ledna a již
v polovině měsíce března ji předal
hotovou. Vybudováním nové části
došlo k propojení dvou konců stá−
vajícího chodníku, který byl poně−
kud nelogicky přerušen klasickým
silničním příkopem. Pěší tak již
nejsou nuceni přecházet silnici a jít
po nezpevněném okraji vozovky.
Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti
a komfortu chodců v dané lokalitě.

Třetina volajících hledá
oporu za nouzového stavu
Terénní krizová služba Diecézní charity vyhodnotila
rozhovory s klienty volajícími na její nonstop linku
777 167 004 v uplynulých dvou týdnech. Nejčastějším
tématem rozhovoru byly náročné životní situace vy−
plývající z nouzového stavu, krizovou linku z tohoto
důvodu zvolila třetina volajících.
Důvodů, proč se člověk rozhodne zavolat na krizovou
linku, je přitom celá řada. Podnikatelé a lidé pracující
jako OSVČ mají obavu ze ztráty výdělku a strach z toho,
že nedokážou splácet úvěry, podobně jsou na tom lidé
propuštění z práce. Volají také maminky, které mají nad
hlavu povinností. Starají se o domácnost, vaří, zároveň
mají vzdělávat své potomky, neorientují se v tom, co se
svými dětmi mohou venku dělat, a co ne.
Leckdy roste napětí mezi nimi a jejich partnerem.
Senioři se nezřídka svěřují s obavou, že už nikdy neuvidí
své děti nebo vnoučata. V domácnostech i napříč gene−
racemi se zhoršují vztahy mezi lidmi uzavřenými na ně−
kolika metrech čtverečních. Na všechny tyto obtíže se
snaží být tým krizových interventů připraven. Ale ani oni
neznají lék na všechno.
Terénní krizová služba má ale mnohem širší záběr
podpory lidí v těžké životní situaci, ta nemusí vůbec
souviset s nouzovým stavem. Poskytuje například psy−
chickou podporu pozůstalým po tragických úmrtích
v rodině nebo lidem po náročných rozchodech s partne−
rem. Další zhruba pětina volajících využije takzvané zá−
kladní sociální poradenství, služba jim poskytne nej−
podstatnější informace a nasměruje je na konkrétní
úřady nebo jiné odborné služby, kde mohou svůj pro−
blém účinně vyřešit. Přibližně jednu desetinu času věnu−
je služba pomoci pacientům. Krizoví interventi jsou
v kontaktu s nemocnicemi a zajišťují základní balíček
ošacení a potravin pro pacienty v nouzi, kteří se vracejí

z nemocničního prostředí do běžného života a nemají,
kdo by jim pomohl.
Rozhovor na krizové lince trvá obvykle asi půl hodiny
a některým klientům je péče věnována i opakovaně.
V souvislosti s epidemií koronaviru se objevuje také
zájem o duchovní rozhovory s knězi nabízejícími tuto
formu pomoci pod Diecézní charitou Plzeň nebo
Biskupstvím plzeňským.

Přehled krizových linek Diecézní charity Plzeň
Plzeňský kraj:
l

l

l

Terénní krizová služba, tel. 777 167 004 (nonstop),
mail: krize@dchp.charita.cz,
poskytování psychické podpory a včasné intervence
v náročných životních situacích
Intervenční centrum Plzeňského kraje,
tel. 777 167 004 (nonstop), mail: ic@dchp.charita.cz
pro osoby ohrožené domácím násilím,
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň,
tel. 377 441 736, 731 433 008, 731 433 027,
mail: poradna@dchp.charita.cz,
využívejte přednostně telefon a email, služba ale fun−
guje i ambulantně na adrese Cukrovarská 16, Plzeň
(Po–Čt 8–12, 13–15 hod., ve St až do 19 hodin po
předchozí domluvě, v Pá 8–12, 13–14 hod.)

Duchovní telefonická pomoc:
l
l

Mons. František Radkovský, prezident DCHP
a emeritní biskup plzeňský, tel. 731 619 819,
Ladislav Lego, trvalý jáhen a spirituál DCHP,
tel. 731 433 077.

Duchovní telefonickou pomoc nabízí také Biskupství
plzeňské, více na www.bip.cz.

Testovací trolejbusová linka vede do Malesic
Plzeňské městské dopravní pod−
niky (PMDP) si po úspěšném zku−
šebním zimním provozu trolej−
busové linky do Radčic, Křimic
a Malesic zapůjčily pro testování
bateriový trolejbus od ostravské
EKOVY ELECTRIC.
Bateriové trolejbusy jsou pro
PMDP i město Plzeň cestou k roz−
víjení ekologických elektrických
trakcí bez nutnosti budování nové
infrastruktury.
„Chceme rozvíjet ekologickou
městskou veřejnou dopravu efektiv−
ně i ekonomicky. Hlavním přínosem
samozřejmě bude navýšení podílu
bezemisní dopravy, zlepšení životní−
ho prostředí na území města Plzně
a zejména pak v obytných čtvrtích.
Trolejbusy také představují nejtišší
12

druh dopravy, který provozujeme,“
říká Roman Zarzycký, 1. náměstek
primátora a předseda představen−
stva PMDP.

Zapůjčený trolejbus je využíván
na lince 19 spojující východní a zá−
padní část Plzně. Na trati od

Ústředního hřbitova přes centrum až
do Křimic a Malesic testují PMDP od
loňského podzimu nasazení bate−
riových trolejbusů, díky kterým by
se elektrická trakce
mohla rozšiřovat
i bez nutnosti budo−
vání nové infras−
truktury.
Na první pohled
se zapůjčený tro−
lejbus liší nejen
ostravskou modrou
barvou, ale přede−
vším karoserií. Ta
nepochází z dnes
běžných sériových
produkcí autobusových výrobců
Solaris, Sor nebo Iveco, ale vznikla
v českém závodě EKOVA. Odlišný je
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i elektricky – výrobcem elektrické
výzbroje je pražská firma Cegelec.
Zkušební provoz na lince 19 je
pro PMDP mimořádný po technické
i provozní stránce. PMDP již úspěš−
ně zvládly odjezdit celou zimní sezó−
nu a další výzvou určitě bude letní
období, kdy budou díky klimatizaci
vyšší nároky na baterie vozů.
Prioritou je elektrifikace městské
veřejné dopravy na Severní Před−
městí. Nabízí se využít bateriové tro−
lejbusy i na linkách 27 a 33. Bez
investice do trolejbusové trati se to
sice neobejde, naproti tomu nemusí
podnik řešit komplikované vedení
trolejí historickým centrem a přes
mosty. České vládní i evropské stra−
tegie právě takové projekty chtějí
podporovat i v příštích letech.
Plzeňský rozhled 5/2020

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2020/2021:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
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.

SLEDUJTE

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Plzeňský rozhled 5/2020
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Dotaz čtenářky TA:
Dobrý den,
s bývalým manželem máme
dceru ve střídavé péči, já pra−
cuji v supermarketu jako po−
kladní a bývalý manžel chce
mít nyní dceru jen u sebe,
protože bych ji prý mohla na−
kazit coronavirem, když se
potkávám s tolika lidmi. Ne−
vím, jestli má na tohle právo,
když argumentuje zdravím
dcery?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
ačkoliv je aktuální stav výji−
mečný a je samozřejmě nutné
dbát více o své zdraví a zdraví blíz−
kých, nelze ignorovat uzavřené do−
hody a rozhodnutí soudu, neboť
ani v nouzovém stavu nebo v mi−
mořádných situacích nepřestává
platit rozsudek soudu, kterým se
upravuje péče o dítě.
Jelikož má Váš zaměstnavatel
povinnost zajistit dostatečnou
ochranu zdraví při práci, tak před−
pokládám, že obzvláště nyní při ne−
bezpečí nákazy má sám zájem na
tom, aby své zaměstnance chránil,
a zavedl proto přísnější opatření

a poskytnul Vám ochranné pro−
středky. Tím chci říct, že se Váš bý−
valý manžel nemá důvod domnívat,
že pro dceru představujete větší ri−
ziko jen proto, že chodíte do práce,
pokud pro své domněnky nemá ně−
jaký reálný základ, například kdyby−
ste byla zdravotník nebo se skuteč−
ně setkávala s nakaženými lidmi.
Obzvláště v současné situaci by
mělo platit, že nejdůležitější je, aby
se rodiče uměli domluvit a sledovali
především zájmy dětí. Jestli tedy
i Vy sama vnímáte nějaké zvýšené
riziko a s návrhem otce souhlasíte,
můžete si samozřejmě dočasně
upravit režim péče o dceru, pokud
se ale domníváte, že obavy nejsou
na místě a dceři by neprospělo,
kdybyste střídavou péči nedodrželi,
je bývalý manžel povinen řídit se
rozhodnutím soudu.
Kdyby ani přes Váš nesouhlas
otec rozhodnutí soudu, jenž stano−
vil střídavou péči, nedodržel, lze sa−
mozřejmě v krajním případě kon−
taktovat orgán sociálně právní
ochrany dětí (typicky sociální od−
bor městského úřadu) a řešit si−
tuaci společně s bývalým manže−
lem a sociální pracovnicí. Dalším
stupněm by pak byla úprava péče
o dceru novým rozhodnutím sou−
du, který by přihlédl k tomu, že otec
nerespektoval předchozí rozhodnu−
tí, ale to je skutečně až ta poslední
možnost. I samotní soudci upřed−
nostňují dohodu rodičů a zachování
co nejlepších vztahů do budoucna,
v tomto duchu také jednají s rodiči
nezletilých dětí.
Mgr. Zdenka Ambrožová, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky

V Plzni drony pomáhají
proti kůrovci
Kůrovec komplikuje život lesníkům
po celé republice, ale i městům.
Za oběť mu každoročně padnou
miliony kubických metrů dříví, při−
čemž prognózy odborníků nejsou
do budoucna zrovna příznivé.
Plzeň se proto rozhodla zapojit do
boje proti kůrovci moderní techno−
logie a nasadila bezpilotní letouny.

Díky dronům jsou odborníci
schopni vytvořit takzvanou ortofo−
tomapu velké oblasti, ta řádově ob−
sáhne desítky hektarů lesa. Dron
zhotoví fotografie, na kterých je
možné vyhledat suché špičky stro−
mů, tedy kůrovcová kolečka, což je
typický příznak napadení lesního
porostu kůrovcem. Lesníci tak mají
možnost během chvíle vidět velkou
část lesa, což jim ušetří čas a dá
před kůrovcem cenný náskok.

Z fotografií mohou specifi−
kovat podezřelé stromy
v oblasti a pak je vizuálně
zkontrolovat, přičemž je možné
snadno určit přesnou GPS souřad−
nici jakéhokoliv místa na snímku.
Tato metoda je využitelná v případě
detekce lýkožrouta severského
a lýkožrouta menšího.
Co se týká pravděpodobně nej−
významnějšího škůdce, kterým je
lýkožrout smrkový, u něj plzeňští
dronaři volí jiný po−
stup. A to vzhledem
ke skutečnosti, že po
napadení lesního po−
rostu lýkožroutem
smrkovým strom oka−
mžitě nezasychá od
vrcholu, ale nejdřív
mu opadává kůra.
Tento proces z kla−
sických fotografií
pořízených dronem
vidět není, pokud
v tomto případě špi−
ce stromů zasychají,
jedná se již o pokro−
čilý stav napadení a je pravděpo−
dobné, že se kůrovec již rozšířil do
okolí. Z tohoto důvodu se bude pro−
vádět skenování vybrané oblasti
pomocí multispektrální kamery ne−
sené dronem WingtraOne. Tato ka−
mera snímá vegetaci i ve spektrech,
která jsou pro lidské oko neviditelná.
Tak lze odhalit postižené stromy
v době, kdy je tento druh kůrovce
ještě neopustil a zamezit tak jeho
dalšímu šíření.

DOSTUPNÁ ŠUMAVA bude zatím nedostupná
S ohledem na situaci vyhlášeného
nouzového stavu a vládních opat−
ření na to navazujících se ruší
JARNÍ část programu DOSTUPNÁ
ŠUMAVA, která je určena návštěv−
níkům Národního parku Šumava
z řad seniorů (65+) a osobám
s handicapem.
Nositelé projektu Správa Národ−
ního parku Šumava a ČSAD auto−
busy Plzeň a.s. se k tomuto kroku
rozhodli proto, že současná situace
nedává záruku pro realizaci výletů
od 19. 5. do 30. 6. 2020. Kromě
nejistoty při plánování programu
jde i o bezpečnost a zdraví cílové
skupiny, kterou tvoří zástupci nej−
ohroženějších skupin obyvatel.
14

v programu zajistit. Termín zahájení
rezervací bude s dosta tečným
předstihem oznámen předem.
Dostupná Šumava je program
celodenních autobusových zájezdů
s průvodcem, určený pro seniory
a osoby se sníženou mobilitou.
Správa NP Šumava společně
s ČSAD Plzeň jej připravbují již
22 let. Pro letošní rok je napláno−
vaná stejná trasa jako v roce 2019,
kdy se účastníci programu podívali
např. na jezero Laka, Pancíř, Nový
Brunst. Více k trase zde:
Organizátoři věří, že toto rozhodnutí
nalezne pochopení. Podzimní série
zájezdů (1. 9. –29. 10. 2020) je

nadále připravovaná a jakmile bude
větší jistota pro její bezpečnou
realizaci, tak si bude možné místo
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h t t p s : / / w w w. n p s u m a v a . c z /
wp−content/uploads/2019/08/
dostupna−s_2019−1.pdf
Plzeňský rozhled 5/2020

Workpress Aviation bude
v Plzni vyrábět respirátory
Na Borských polích v Plzni začne
společnost Workpress Aviation vy−
rábět tzv. nanomasky, které posky−
tují nejlepší ochranu na trhu proti
nemoci covid−19.
Tyto respirátory mají
o dvě třídy vyšší účin−
nost než respirátory
FFP3. Výrobce le−
teckých komponent
si pro umístění pro−
vozu vybral halu,
kterou připravovala
společnost Panatto−
ni pro nové nájemce
v Panattoni Parku
Pilsen City. Work−
press Aviation si z té−
to budovy pronajali 2000 m2.
„V této kritické době hraje čas
proti nám, a proto velmi oceňuji, jak
rychle se nám podařilo ve spoluprá−
ci se společností Panattoni zajistit
vhodné prostory. I díky tomu by se
výroba respirátorů měla rozběhnout
již v první polovině dubna,“ říká Jiří
Heckel, ředitel Workpress Aviation.
„Když jsme před rokem řešili exo−
dus firem z Plzeňska a jako jedni
z prvních jsme se rozhodli rekon−
struovat již stojící halu, vůbec jsme
netušili, jaká pohroma potká celý
svět na začátku roku 2020 a jak

významný provoz by se v uvolně−
ných prostorách mohl spustit. Díky
tomu, že jsme měli dostatek odvahy
k redevelopmentu budovy, mohli
jsme investorovi nabídnout obra−
tem velmi dobře připravený pro−
stor v prémiové lokalitě. Máme
za sebou asi nejrychlej−
ší obchodní jednání
v historii. Jsem rád,
že dopadlo úspěšně
a věřím, že výroba se
rozeběhne co nej−
dříve,“ říká generál−
ní ředitel Panattoni
pro ČR a Slovensko
Pavel Sovička.
Respirátor disponuje filtrací i na
výdechové části, chrání tak jak své−
ho nositele, tak lidi v jeho okolí.
Výrobek dále vyniká dlouhou ži−
votností, a to díky možnosti výměny
filtru, který sám o sobě vydrží i ně−
kolik měsíců. Navíc jde o velmi
levný a dostupný filtrační materiál,
který bude možné sehnat i při před−
pokládaném stupňování stávající
krize v dodávkách ochranných po−
můcek. Filtrace nanomasky zachytí
až 99,995 % všech škodlivých čás−
tic. Maska je konstruována tak, aby
případný kondenzát odcházel ven
a nedržel se uvnitř.

PŘIMDA – matka českých
hradů se smutným osudem
Hrad Přimda, nejstarší hrad na
českém území, patří bezpochyby
k našim nejvýznamnějším památ−
kám. Většina pozůstatků hradu by−
la bohužel naprosto nenávratně
zničena na přelomu 60. a 70. let
20. století, a to paradoxně v rámci
prací, které měly hrad “zachránit”.
Na této první výstavě o Přimdě se
návštěvníci mohou seznámit s bo−
hatou historií hradu, jeho stavební
podobou, včetně oněch zničujících
zásahů z druhé poloviny 20. století.
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Ukazuje se, že hrad Přimda nesestá−
val pouze z dodnes dochované ro−
mánské věže, nýbrž že se jednalo
o relativně rozsáhlý objekt, který
prošel složitým stavebním vývojem.
Vedle množství archeologických ná−
lezů je k vidění i soubor historických
vyobrazení a fotografií či fyzický
model možné podoby hradu v zá−
věru 16. století.
Výstava byla vytvořena ve virtuál−
ní podobě a je k dispozici na webo−
vých stránkách muzea.
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Dobrovolníci z Tachovska
přenášejí žáby přes silnici
U Václavského rybníka ne−
daleko Rozvadova vyrostlo
na sedm stovek metrů zá−
bran, které brání obojživel−
níkům přecházet silnici z le−
sa k rybníku. Rybník potře−
bují obojživelníci k rozmno−
žování se, ale většina z nich

při svém putování zahyne pod koly
projíždějících automobilů.
„Mají to složité, pro ně je taková
cesta často smrtelná. Naši řidiči je
v lepším případě prostě přehlédnou,
v horším jsou i tací, co je prostě
schválně přejedou. U nás tu máme
a zachraňujeme hlavně ropuchy
obecné, hnědé skokany a také čol−
ky,” uvádí Zuzana Blažková z Agen−
tury ochrany přírody a krajin ČR

hlížet. Lapené zvíře pak
přeneseme do rybníka,”
vysvětluje Václav Pinta ze
svazu ochránců přírody.
Denní vynášení kbelí−
ků není zrovna pro pře−
spolní výhodou, proto
zde spolupracuje i přimd−
ské pra co viště SCHKO
Český les, jak vy−
světluje Lucie Kory−

ťáková Nováková: „Musíme se stří−
dat, my to máme nejblíže, takže
tam také jezdíme. Musí se všechny
kbelíky projít a obojživelníky pře−
nášet do vody. My jsme samozřej−
mě rádi, že existuje tak skvělá
spolupráce.”
(mas)

– z regionálního pracoviště
SCHKO Český les v Přimdě.
S přenášením obojživelní−
ků pomáhají i dobrovolníci,
zábrany pomohla tvořit i Zá−
kladní organizace Českého sva−
zu ochránců přírody z Bernartic.
„Ideální by samozřejmě bylo, kdyby
tu byly nějaké trvalé zábrany, které
by obojživelníky sváděly k podcho−
dům pod silnicí, to by mnohé vyřeši−
lo. Teď je to provizorní, co neprojde
podchody, tak se pohybuje kolem
a my tu máme kbelíky, do které
občas někteří živočichové spadnou
a dobrovolníci je musí denně pro−

Plzeňská ZOO uspěla v soutěži Bílý slon
Dva unikátní odchovy Zoo Plzeň
z roku 2019 získaly významné oce−
nění! Byla tak ohodnocena dlouho−
letá chovatelská práce ošetřovate−
lů těchto zvířat.
Do 26. ročníku soutěže o nejlepší
odchov roku v zoologických zahra−
dách České republiky a Slovenské
republiky, pořádané sdružením
Česká ZOO ve spolupráci s Unií če−
ských a slovenských zoologických
zahrad „Bílý slon“, bylo přihlášeno
44 odchovů ze čtrnácti zoologic−
kých zahrad. Do kategorie savci by−
lo přihlášeno 22 odchovů, do kate−
gorie ptáci 12 a do kategorie ostatní
10 odchovů.
V kategorii Savci zvítězila plzeň−
ská ježura novoguinejská, v kate−
gorii Ostatní se na 2. místě umístili
křovináři němí. V minulosti bodoval
v této soutěži například první od−
chov nosorožce indického v Plzni
samice Maruška nebo expozice
Česká řeka. „Na třetí pokus došlo
16

Ježura

foto: Aneta Veberová

k úspěšnému odchovu mláděte
ježury novoguinejské. Chovný pár
obývá chovatelské zázemí Zoo
Plzeň a odchované mládě je vý−
znamným úspěchem. Plzeňská zoo
chová ježury od roku 2012, kdy byla
dovezena první dvě zvířata. První
mládě přišlo na svět v roce 2016,
žel uhynulo po několik týdnech, po
několika dnech uhynulo i mládě
z ledna 2019. Po 20 dnech však
bylo objeveno další mládě, které
bylo přirozeně odchováno. V prů−
běhu roku bylo zjištěno, že jde
o samici. Jde o prvoodchov v rámci

zoo České a Slovenské republiky,“
sdělil tiskový mluvčí Zoologické
a botanické zahrady města Plzně
Mgr. Martin Vobruba.
Křovinář němý, zvaný bushmas−
ter, je nejdelším zmijovitým hadem,
může dorůst délky až 3,5 m. Obývá
podrost deštného pralesa v Jižní
a Střední Americe. Ztrátou biotopů
se řadí mezi ohrožené a vzácné dru−
hy. Při chovu v zoo a pro jeho roz−
množení je třeba dodržovat teplotní
cyklus, kde by neměla teplota pře−
sáhnout 27 stupňů. Nyní je chová
6 institucí v Evropě, první je roz−
množila dánská zoo Randers Regn−
skov. Plzeňský odchov by tak podle
dostupných informací měl být druhý
z evropských institucí. Z celkem
9 květnových vajec se od 6. 8. 2019
postupně vylíhlo všech 9 zdravých
mláďat, která měřila téměř 50 cm.
Jde o dosud největší chovatelský
úspěch v expozici Království jedu,
pro které jde o vlajkový druh.
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Křovinář němý
foto: Kateřina Misíková
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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. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná 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.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne 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.

w 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.

w 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.

Jen třetina je očkována proti klíšťové encefalitidě
V Plzeňském kraji bylo v loňském
roce zaznamenáno 34 případů
klíšťové encefalitidy, tedy více
než 4 % z celkového počtu v Čes−
ké republice (774). V kraji je při−
tom proočkováno 30 % obyvatel,
což je 1 % nad celorepublikovým
průměrem.

encefalitidou. To znamená, že klíště
přenášející virus klíšťové encefaliti−
dy je možné potkat prakticky kdeko−
li, včetně městských parků, zahrad
a dětských hřišť. Dle České vakci−
nologické společnosti je možné
provádět očkování i během šíření
infekce COVID−19.

Vytoužené očkování
proti COVID−19
vs. existující očkování

Důležitost očkování proti klíšťové
encefalitidě letos narůstá nejen
kvůli tomu, že odborníci očekávají
růst populace klíšťat z důvodu pře−
množení hlodavců, ale také vzhle−
dem k vyšší pravděpodobnosti, že
obyvatelé Plzeňského kraje budou
trávit letní dovolenou v rámci České
republiky. Česká republika přitom
patří k tzv. plně endemickým úze−
mím klíšťat nakažených klíšťovou
Plzeňský rozhled 5/2020

Odborníci v různých státech se
nyní zaměřují na přípravu očkovací
látky proti COVID−19. Na tu s napě−
tím čeká i veřejnost. Přesto ale lidé
nevyužívají možnost očkování proti
dalším nemocem, které ohrožují
zdraví a mohou způsobit dokonce
i smrt. „Je paradoxní, že lidé volají
po neexistujícím očkování proti
COVID−19, ale na druhou stranu pl−
ně nevyužívají očkovací látky, které
lékaři k dispozici mají a které chrání
před dalšími vážnými onemocně−
ními. Jako příklad může sloužit
očkování proti klíšťové encefalitidě
nebo chřipce. Někteří dokonce od−
mítají i povinná očkování – situace

kolem očkování proti spalničkám je
všeobecně známá. Je otázkou, jak
se postaví k situaci tito odmítači
očkování. A další otázkou též je,
zda si budou lidé ochotni za své
zdraví připlatit, pokud očkování bu−
de k dispozici,“ říká MUDr. Lenka
Petroušová, Ph.D. z Fakultní ne−
mocnice Ostrava.

Věk je rizikový faktor
Stejně jako v případě COVID−19
nebo chřipky, je klíšťová encefalitida
onemocnění, u nějž se riziko zá−
važného průběhu zvyšuje s věkem.
U klíšťové encefalitidy přitom pro−
blémem ve vyšším věku není pouze
vyšší riziko vážnějšího průběhu, ale
také rostoucí podíl nemocnosti.
Mezinárodní studie zaměřená na
situaci v České republice, Sloven−
sku a Rakousku ukázala, že nejvíce
případů klíšťové encefalitidy při−
padalo na vyšší věkové skupiny.
Bohužel u těchto věkových skupin je
proočkovanost v České republice
velmi nízká. Ve skupině nad 55 let je
očkovaný jen přibližně každý pátý.
„Je paradoxní, že senioři očkování
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velmi potřebují, přesto se proti klíš−
ťové encefalitidě nechrání,“ uzavírá
MUDr. Petroušová.

Prevence je levnější
V prevenci klíšťové encefalitidy
nestačí spoléhat pouze na opatření
omezující přisátí klíštěte, jako jsou
dlouhé nohavice a repelent při cestě
do přírody. To dokazují i počty naka−
žených, které jsou v České republice
dlouhodobě vysoké. Případná pra−
covní neschopnost přitom trvá i u pa−
cienta s „lehčím průběhem“ 4–6 týd−
nů, následky ale mohou být i trvalé.
Dlouhodobá pracovní neschopnost
pak znamená pro pracovně aktivní
skupinu nemocných a jejich blízké
nejen velkou sociální a zdravotní zá−
těž, ale také zátěž finanční. Účinná
prevence spočívá v očkování. Základ−
ní očkování probíhá ve třech dáv−
kách aplikovaných s časovým ro−
zestupem. Náklady na jednu dávku
činí přibližně 900 Kč, přičemž je mož−
né požádat o příspěvek na očkování
u pojišťovny. Ten se uplatňuje i v pří−
padě přeočkování, které probíhá
jednou dávkou po 3 až 5 letech.
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Průměrný
dluh Čechů
dále klesá
V porovnání s rokem 2018 se
loni opět mírně snížil průměrný
dluh českých dlužníků – zhruba
o 500 korun na 28 000 korun.
Stejně jako v předchozím roce
mají dluhy stále spíše muži
(57%), kteří si také půjčují vět−
ší částky (v průměru skoro
30 000 korun). Analýzy spo−
lečnosti KRUK Česká a Sloven−
ská republika (KRUK), která se
zaměřuje na správu pohledávek
finančních ústavů a korporát−
ních zákazníků, během posled−
ních sedmi let ukazují pozvolné
snižování zadluženosti Čechů.
Nejvíce Čechů s dluhy po−
chází z Moravskoslezského kra−
je, jde téměř o 16 % českých
dlužníků s průměrným dluhem
26 500 korun. Následuje Ústec−
ký kraj s 13 % dlužníků a prů−
měrným dluhem 26 700 korun
a Středočeský kraj s 11 % dluž−
níků a průměrným dluhem přes
28 500 korun. Z Prahy pochází
sice jen 7 % dlužníků, ale jejich
průměrný dluh je zároveň nej−
vyšší z celé republiky – bezmála
31 300 korun. Jen o něco mé−
ně, přes 30 100 korun, dluží lidé
z Karlovarského kraje, ze které−
ho pocházejí necelá 4 % dlužní−
ků. Nejméně dlužníků má kraj
Vysočina (přes 3 %) s průměr−
ným dluhem 28 600 korun.
„Až na rok 2017 zaznamená−
váme postupné snižování prů−
měrného zadlužení Čechů. Ten−
to pozitivní trend může souviset
s obdobím ekonomického růstu
a rekordně nízkou nezaměst−
naností, kterou jsme mohli sle−
dovat celý minulý rok. Prozatím
nemůžeme říct, jak velký vliv
bude mít na snižování zadluže−
nosti situace kolem pandemie,
jisté však už v tuto chvíli je, že
řadě lidí, a především živnostní−
kům, se snížil nebo zcela vypadl
pravidelný příjem, což některým
z nich může způsobit přinej−
menším krátkodobé finanční
problémy,“ konstatuje Jaroslava
Palendalová, generální ředitelka
společnosti KRUK.
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Oprava mariánského
sloupu potrvá tři roky

Renesanční mariánský sloup, jejž
nechala postavit městská rada
roku 1681 před Císařským do−
mem na plzeňském náměstí Re−
publiky, začalo město Plzeň v úte−
rý 21. dubna 2020 opravovat. Re−
konst rukce závažných prasklin
a dalšího poškození sloupu, který
vyjadřuje poděkování za skončení
morové epidemie, bude dokonče−
na v roce 2022 a vyžádá si inves−
tici v hodnotě téměř 2,2 milionu
korun včetně DPH.
Rekonstrukce je velmi náročná
a je možno ji provádět za specific−
kých klimatických podmínek, nesmí
pršet či mrznout, proto bude rozlo−
žena do následujících třech let. Nyní
se začne s opravou hlavice a so−
chou Madony, pokud by restaurá−
torské práce postupovaly dle plánu,
začnou ještě letos opravu sloupu.
V dalším roce dojde na sochařskou
výzdobu. Závěrem se opraví balu−
stráda, schodiště a posledním kro−
kem bude oprava zábradlí, které je
v dobrém stavu.
„Význam sloupu, na jehož tvorbě
se podíleli převážně místní umělci

a řemeslníci, je vzhledem k poměr−
ně rané době vzniku i vzhledem
k jeho bohaté historii spjaté s ději−
nami města značný a přesahuje
hranice regionu,“ uvedl památkář
Viktor Kovařík z Národního památ−
kového ústavu.
Mariánský sloup je nepřehléd−
nutelnou dominantou plzeňského
náměstí. Jeho barokní pojetí bylo
tehdy velmi moderní a ostře kontra−
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stovalo s okolními stavbami. Původní
sochařská výzdoba sloupu dokonče−
ného roku 1681 pochází z dílny pl−
zeňského sochaře Kristiána Wide−
manna. Zahrnovala sochy patrona
města Plzně sv. Bartoloměje, české−
ho zemského patrona sv. Václava,
patrona proti nebezpečí ohně sv.
Floriána, patrona proti morovým ra−
nám sv. Rocha a sv. Rozálii Palerm−
skou, další dobově oblíbenou proti−
morovou patronku. Vrchol sloupu
osazuje socha Panny Marie s Ježíš−
kem, replika takzvané Plzeňské ma−
dony, opukové skulptury pocházející
z období konce třetí čtvrtiny 14. stole−
tí a umístěné na hlavním oltáři v blíz−
kém městském kostele sv. Bar to−
loměje. Původní sochařská výzdoba
sloupu byla o další sochy obohacena
v roce 1714, tedy po dalším moru,
jenž zasáhl Čechy včetně Plzně roku
1713. Tehdy přibyly na sloup opět
z dílny Kristiána Widemanna sochy
sv. Františka Xaverského, sv. Petra
z Alkantary a sv. Barbory.
Sloup zapsaný jako kulturní pa−
mátka byl během své existence
mnohokrát opravován a restaurován,
a to například v letech 1814, 1856,
1874, 1890, 1931, 1946, 1964,
1985−1987. Poslední, ale jen konzer−
vační zásah, se uskutečnil v roce
2006, tedy před více než 14 lety.
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V Plzni se rozbíhá stanové městečko
pro bezdomovce, hotov je i karanténní objekt
V Plzni se v pondělí 20. dubna
2020 otevřelo stanové centrum
pro bezdomovce, lidem bez pří−
střeší zajistí přístup k vodě, toale−
tám i základním potravinám.
Město jej během pár týdnů a in−
tenzivního nasazení vybudovalo
ve svém areálu bývalých kasáren
v blízkosti průmyslové zóny na
Borských polích,
působit v něm bu−
dou neziskové orga−
nizace, jež se sku−
pinou osob bez pří−
střeší pracují, do−
hled zajistí státní
i městská policie.
K dispozici je zatím
44 stanů. Ve stej−
ném areálu, avšak odděleně, město
také upravilo karanténní objekt pro
osoby bez domova, jimž je nařízena
karanténa z důvodu podezření na
nemoc covid−19 či přímo z důvodu
nemoci. Město Plzeň úpravy vyšly

Plzeňský rozhled 5/2020

na 700 tisíc ko−
run, v ceně jsou
i ochranné po−
můcky pro oso−
by bez přístřeší
a pracovníky ne−
ziskových organizací. V západočes−
ké metropoli žije zhruba 300 bez−
domovců.
Z areálu o ploše zhruba devět tisíc
metrů čtverečních využilo město
k přípravě stanového městečka

menší část plochy, pro objekt ka−
rantény pak upravilo objekt bývalé
roty. Připravili a vybavili ho tak, aby
v něm bylo k dispozici 18 pokojů
a až 36 lůžek včetně dostupné teplé
vody, sprch, toalet, stejně tak vy−
budovali nový samostatný vchod
do stanového městečka. Součástí
městečka je i kontejnerová kancelář
včetně skladu ochranných pomůcek
a zázemí pro personál. Připraveno je
i zázemí pro výdej potravinové

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

pomoci. Ve stanovém centru budou
působit zástupci neziskových orga−
nizací, jež s komunitou lidí bez
domova pracují.
Centrum bude vizuálně rozděleno
na dvě části, ta první bude fungovat
v režimu přijdu, umyju se, řeknu si
o základní potraviny a odejdu. Druhá
část je určena pro strávení delšího
času, tedy i s možností přenocování
ve stanu jeden a více dnů. Ve spolu−
práci s Diecézní a Městskou cha−
ritou Plzeň bude lidem poskytnuto
ošacení. Co se týká karanténního
zařízení, to bude mít nepřetržitý
provoz, o umístění člověka bez do−
mova do tohoto objektu rozhodne
krajská hygienická stanice. Infor −
mace mezi bezdomovce o otevření
centra šíří zástupci terénních orga−
nizací i Městská policie Plzeň. Denní
stanové centrum pomůže odlehčit
domovu sv. Františka v centru
Plzně, v němž funguje noclehárna
a zázemí pro bezdomovce.
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

Koronavir zatím bez vlivu
Podíl nezaměstnaných osob se
v Plzeňském kraji meziročně zvý−
šil o 0,49 procentního bodu.
Meziroční zvýšení tohoto ukaza−
tele bylo v Plzeňském kraji oproti
ostatním krajům nejvyšší a region
se tak v porovnání s ostatními kraji
posunul z druhého místa na sed−
mou pozici. Počty pracovních míst
oproti stejnému období loňského
roku klesly o 3,3 %, počty uchaze−
čů o zaměstnání vzrostly o 20,8 %.
Vyhlášený nouzový stav v sou −
vislosti s koronavirem se zatím
na podílu nezaměstnaných osob
neprojevil.
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Ve všech okresech Plzeňského
kraje připadl na 1 pracovní místo
méně než 1 uchazeč. Nejvyšší hod−
nota v tomto ukazateli byla za−
znamenaná v okrese Klatovy
(0,6 uchazeče na 1 pracovní místo)
a nejnižší hodnota (0,2 uchazeče
na 1 pracovní místo) v okresech
Domažlice, Tachov a Plzeň−jih.
Pro osoby se zdravotním posti−
žením bylo nejméně pracovních
příležitostí v okrese Plzeň−sever
(39). Okresy Plzeň−město, Plzeň−
jih a Tachov patřily k okresům, kde
byla nejvyšší nabídka pracovních
míst pro zdravotně postižené.
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Jedno volné místo
na jednoho zájemce
V Plzeňském kraji k 31. 3. 2020
dosáhl podíl nezaměstnaných
2,56 %, v porovnání s ostatními
kraji se umístil podle nejnižšího
podílu nezaměstnaných osob na
sedmém místě za Středočeským
krajem.
Postavení Plzeňska se v porovná−
ní s ostatními kraji zhoršilo, zatímco
se ještě v loňském roce umísťoval
na druhém místě, v letošním roce
se posunul o pět pozic. Oproti
České republice byl podíl nezaměst−
naných nižší o 0,45 procentního bo−
du. Nejnižší podíl nezaměstnaných
osob byl zaznamenán v krajích
Hl. město Praha (1,98 %), a Par−
dubickém (2,25 %), naopak nej−
vyšší v krajích Moravskoslezském
(4,60 %) a Ústeckém (4,26 %).
V počtu uchazečů na 1 volné pra−
covní místo se Plzeňský kraj (0,3)
umístil na druhém místě za Hl. měs−
tem Prahou (0,2). Nejvíce uchazečů
na 1 volné pracovní místo připadalo
na Moravskoslezský kraj (2,5).
Meziročně se podíl nezaměstna−
ných osob zvýšil o 0,49 procentní−
ho bodu. V porovnání se stejným
obdobím loňského roku se počet
volných pracovních míst snížil

o 1 241, tj. pokles o 3,3 %. Počet
volných pracovních míst pro absol−
venty a mladistvé klesl o 1,8 %, po−
čet pracovních příležitostí pro
zdravotně postižené se meziročně
snížil o 99 míst.
K 31. 3. 2020 bylo na úřadech
práce Plzeňského kraje zaregistro−
váno 10 814 uchazečů o zaměstná−
ní. Z celkového počtu nezaměstna−
ných uchazečů představovaly ženy
49,9 %. Dosažitelných uchazečů,
kteří mohli bezprostředně nastoupit
do zaměstnání při nabídce vhodné−
ho pracovního místa, bylo evidová−
no 9 700, tj. 89,7 % z celkového po−
čtu uchazečů. Občané se zdra−
votním postižením, kterých bylo
1 860, tvořili 17,2 % z celkového
počtu uchazečů. Meziročně se po−
čet uchazečů o zaměstnání zvýšil
o 20,8 % a počet dosažitelných
uchazečů o 24,9 %.
V rámci Plzeňského kraje dosa−
hovaly nejvyššího podílu neza−
městnaných osob okresy Tachov
(3,02 %), Rokycany (2,68 %)
a Plzeň−město (2,67 %), naopak
nejnižšího podílu nezaměstnaných
osob okresy Plzeň−jih (1,86 %)
a Domažlice (2,36 %).

SOŠ a SOU Sušice provádí rekonstrukci
pokojů pro ubytované žáky
Mimořádný stav a nepřítomnost žá−
ků ve škole využila SOŠ a SOU
v Sušici k provádění rekonstrukce
pokojů v domově mládeže. Po nástu−
pu do školy se tak mohou žáci ubyto−
vaní v domově mládeže těšit na no−
vě zrekonstruované pokoje. Škola
využila dočasné uvolnění pokojů
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a začala realizovat plánovanou re−
konstrukci, která zahrnuje kompletní
předělání koupelen (nové rozvody,
zařizovací předměty, obklady a dlaž−
by), provedení nových elektrických
rozvodů v pokojích, položení nových
podlahových krytin, vymalování
a výměna nábytku za nový. Akce je

dotována z dotace Plzeňského
kraje a rozpočtu školy.
Tato nelehká doba nám přinesla
i něco pozitivního v podobě časově
omezeného uzavření domova mlá−
deže, které jsme mohli využít k pro−
vádění rekonstrukčních prací.
Doufám, že až se po prázdninách
žáci vrátí do nových pokojů, budou
s komfortem ubytování spokojeni
více než doposud. Při rozhodování
žáků, zda se ubytovat na DM nebo
zda dojíždět, to
bude jistě také
rozhodující kri−
térium.
Věřím, že se
zde bude žákům
líbit, vždyť zde
mají zázemí,
kde je jídelna,
celá řada spor−
tovišť a v nepo−
slední řadě také
velmi
pěkné
prostředí. (pi)
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Studujte „vysokou“ v Klatovech
Pokud potřebujete nebo si chcete
rozšířit své vzdělání o titul bakalá−
ře, nebo dokonce inženýra, máte
jedinečnou možnost. Přitom není
třeba dojíždět na přednášky a ke
zkouškám do Plzně nebo třeba až
do Prahy – studovat vysokou školu
můžete pohodlně v Klatovech.
Možnost studovat vysokou školu
v Klatovech mají všichni středo −
školáci, a to i ti, kteří dokončili
úspěšnou maturitu i před mnoha lety.
Vysokoškolské studium, konkrétně
obor „Veřejná správa a regionální
rozvoj“, zde zajišťuje Provozně eko−
nomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze.
„S touto vysokou školou jsme navá−
zali úzkou spolupráci už v roce 2002,
tedy v tom samém roce, kdy v Kla−
tovech vznikla obecně prospěšná
společnost Úhlava,“ sděluje Jiří
Hamhalter, manažer Úhlava, o. p. s.
Základním posláním této společnosti
je zejména šíření vzdělanosti v regio−
nu jihozápadních Čech.
„Naše poslání se začalo naplňovat
prakticky okamžitě. Už v roce 2003
proběhl nejprve přípravný kurz k přijí−

macím zkouškám na vysokou školu
a od následujícího akademického ro−
ku pak bylo zahájeno plnohodnotné,
ministerstvem školství akreditované
vysokoškolské studium kombinova−
nou formou v oboru „Veřejná správa
a regionální rozvoj,“ vzpomíná na
24

začátky vysokoškolského vzdělávání
v Klatovech člen správní rady spo−
lečnosti Ivo Šašek, který stál na po−
čátku spolupráce s Českou zeměděl−
skou univerzitou.
Nejprve měli poslu−
chači možnost pouze
bakalářského stupně
studia. Tři roky poté,
co usedli první stu−
denti do posluchárny
v bývalém dominikán−
ském kláš teře, bylo
otevřeno také navazu−
jící magisterské studi−
um ve stejném oboru
a stejné formě studia.
Po dalších dvou letech
studia tak mají poslu−
chači možnost získat
titul „inženýr“ (Ing.).
„Na samém začátku
bylo naším cílem na−
bídnout všem obyva−
telům Klatovska kva −
litní a také stabilní vy−
sokoškolské studium, a to se myslím
podařilo. Letos otevíráme už sedm−
náctý akademický rok a dosud získa−
lo vysokoškolský diplom bezmála
1800 studentů. Na osm set studentů
se pyšní titulem bakalář a zhruba 950
absolventů si díky studiu v Klatovech

může před jménem uvádět titul Ing.,“
hodnotí úspěchy Jiří Hamhalter, ma−
nažer společnosti zodpovědný za ad−
ministraci konzultačního střediska.
Příjem přihlášek do bakalářského
a magisterského studia, které odstar−
tuje letos na začátku října, aktuálně
již probíhá. Pro přijetí ke studiu se
neskládají přijímací zkoušky a na
nava zující magisterské studium se

mohou hlásit absolventi i jiných vy−
sokých škol, nemusí to být pouze
studenti klatovského střediska. Stačí
jen vyplnit a odeslat elektronickou
přihlášku.

a běžně ho studenti zvládají v rám−
ci svého zaměstnání. A když jsou
úspěšní, otevírají se jim tak no −
vé možnosti svého uplatnění na trhu
práce a tím také možnost lepších

Vysokoškolské studium probíhá
o sobotách a nedělích. Neděje se tak
každý víkend, ale zhruba jednou za
dva až tři týdny. Do střediska dojíž−
dějí přednášet přímo pedagogové
PEF ČZU v Praze, a proto veškeré
přednášky probíhají v Klatovech,

platových podmínek a podobně,“
vyjmenovává výhody vysoko škol −
ského studia v Klatovech Jiří
Hamhalter.
Veškeré informace naleznete na
internetových stránkách společnosti
Úhlava: www.uhlava.cz.
„Zde získáte mimo jiné informace
i o dalších studijních projektech,
které naše společnost připravuje
společně s Českou zemědělskou
univerzitou. Senioři se například mo−
hou už několik let dlouhodobě vzdě−
lávat v rámci Virtuální univerzity tře−
tího věku. Mohou se tak dozvědět
mnoho zajímavých věcí z oborů, jako
je medicína, umění, historie, včelař−
ství, architektura a dalších. Pro veřej−
nost pořádáme různé semináře nebo
workshopy. Informace o nich a ter−
míny konání nejen těchto aktivit na−
leznete na našem webu,“ zakončuje
Ivo Šašek.
(pi)

stejně tak jako první termíny zkou−
šek. Vzhledem k tomu, že studenti si
mohou přímo ve středisku zakoupit
potřebnou literaturu a využívají ve−
škeré on−line informační zdroje uni−
verzity, nemusí kvůli studiu skoro vů−
bec dojíždět do Prahy. Tam musejí
pouze kvůli skládání státních závě−
rečných zkoušek, případně z důvodu
opravných zkoušek.
„Díky tomu je studium vysoké ško−
ly méně časově a finančně náročné

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na šumavském Špičáku
se otevře sportovní areál
Největší sportovní středisko zápa−
dočeské Šumavy Ski&Bike Špičák
zahájil svůj provoz i letos na první−
ho máje. Areál se v dalších týd−
nech otevře v pátek 8. – neděli
10.5. a potom každý další víkend
až do 15.června, kdy zahájí každo−
denní provoz.
Tyto podmínky respektující ochra−
nu zdejší přírody jsou od roku 2019
dohodnuty s CHKO Šumava. Teprve
od 15. 6. do 15. 9. se otevřou i cesty
z vrcholu Špičáku na ledovcová jeze−

desinfekce a samozřejmě platí po−
vinnost nosit roušky /ochranu nosu
a úst tak, jak je stanoveno vládním
nařízením. Pozor si návštěvníci musí
dávat i na větší rozestupy, např. při
nástupu na lanovku, poblíž ní, na
rozhledně i jinde, např. u výdejo−
vých oken s občerstvením. To bude
otevřeno jak u lanovky, tak u roz−
hledny (pojízdný kiosek).
Návštěvníci musí zároveň respek−
tovat pravidla ochrany zdejší přírody
nacházející se z větší části v několi−

Bikeři se mohou jako každoročně těšit na nové překážky i přejezdy.
Zaměstnanci Ski&Bike Špičák pár dnů před prvomájovým otevřením
dokončují cyklistický mostek přes Jezerní cestu, která vede střediskem.

ra (Černé a Čertovo) včetně nauč−
ných stezek, co po nich vedou, a doj−
de k rozšíření dalších aktivit v areálu.
Návštěvníci musí samozřejmě
brát i tady ohledy na vládní nařízení
spojená s pandemií koronaviru. Ve
Ski&Bike Špičák tomu proto při−
způsobili i provozní/návštěvní řád.
„Na lanovce budou smět jet nejvý−
še dva pasažéři, obsluha areálu
bude dbát i na omezený počet lidí
na rozhledně. Areálová gastro zaří−
zení pak budou poskytovat občer−
stvení jen skrze výdejové okénko,“
upřesňuje Jan Kasík.
K dispozici budou ve zvýšené
míře hygienické prostředky včetně
Plzeňský rozhled 5/2020

ka zónách CHKO Šumava. Neměli
by hlavně kvůli hnízdění místních
ptáků vstupovat do chráněných lo−
kalit ani na další stezky či cesty než
jen na ty, které jsou od 1. května do
15. června určeny pouze bikerům,
pěším turistům nebo cyklistům.
Z novinek letos asi veřejnost nej−
více ocení dva dalekohledy pokrý−
vající svým zorným polem 360 °C
(každý polovinu) s výhledem jak do
českých údolí, tak do blízkého ně−
meckého příhraničí i na vzdálené
vrcholky Alp. Ski&Bike Špičák
investoval v souhrnu údržby i vybu−
dování nových prvků do letní sezony
2020 okolo 3 milionů korun.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ALFA zírá, momentálně jenom on−line
Divadlo ALFA nezapomíná na své
malé i velké diváky ani v této za−
virované době. Tvůrci, herci
a technici divadla připravili spe−
ciální dárkový balíček s názvem
„ALFA zírá“.
Prostřednictvím kanálu YouTube
mohou zájemci sledovat záznamy
nejhezčích představení Alfy pro děti,
poslouchat audio verze příběhů
a pohádek nebo si společně s herci
zazpívat a naučit se oblíbené pís−
ničky. V pohodlí domova se také
mohou dozvědět, jak se hraje lout−
kové divadlo.
V době koronaviru a uzavřených
divadel se ALFA vydává za svými
diváky online cestou. „Je těžké
zůstat ze dne na den bez možnosti
hrát, rádi bychom byli s našimi di−
váky v kontaktu a dodali jim domů
dobrou náladu. Využíváme k tomu
náš bohatý archiv, který technicky
upravujeme, například doplňujeme
texty k písničkám, aby se je děti

Kosprd a Telecí, Tajemný hrad v Kar−
patech nebo Kolíbá se velryba.
Herci také prozradí, jak se hraje
loutkové divadlo s marionetami.
V dalších dnech se obsah rozroste
mimo jiné o audioverzi Pohádek

s rodiči mohly naučit zpívat. Nově
tvoříme audioverze našich insce−
nací,“ vysvětlil ředitel Divadla ALFA
Jakub Hora.
Balíček ALFA zírá je na YouTube
volně přístupný a průběžně do něj
budou přibývat další pohádky, pří−
běhy a písničky. Nyní je možné se

podívat například na zá−
znam představení Hrnečku,
vař!, Kašpárek a Indiáni nebo Per−
níková chaloupka, či si poslechnout
audioverzi inscenace Cesta do stře−
du Země (sopouchem Milešovky).
Pro ty, kdo si chtějí zazpívat, jsou
připravené písničky z inscenací

ovčí babičky nebo písničky ze slav−
né inscenace Tři mušketýři, které
tleskali diváci v mnoha zemích svě−
ta. Aktuální informace o novinkách
na kanále ALFA zírá se dozvíte také
prostřednictvím Facebooku divadla.

Operu povede Jiří Petrdlík
Ředitel Divadla J. K. Tyla Martin
Otava pověřil vedením souboru
opery s účinností od 1. srpna 2020
dirigenta Jiřího Petrdlíka. Dlou−
holetý dirigent plzeňského di−
vadla s mezinárodní zkušeností
tak ve vedení vystřídá dosa−
vadního šéfa opery Tomáše
Ondřeje Pilaře.
„Po velmi pečlivém zvážení
jsem se rozhodl pověřit vedením
souboru opery pana Petrdlíka.
Zvolil jsem jej pro jeho osobní
i nesporné umělecké kvality, kte−
ré prokázal během svého dlouho−
letého působení v plzeňském di−
vadle. Organizační a manažerské
zkušenosti potřebné pro vedení
souboru získal jako dlouholetý
umělecký ředitel a šéfdirigent
osmdesátičlenného souboru Ká−
hirského symfonického orches−
tru,“ vyjadřuje se ke svému roz−
hodnutí Martin Otava a dodává:
„Věřím, že toto rozhodnutí bude
přínosem pro soubor opery i pro
celé naše divadlo a že navážeme na
výborné výsledky předchozího šéfa
Tomáše Ondřeje Pilaře.“
„Pověření vedení operního soubo−
ru přijímám s velikou odpovědností
26
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a radostí, že mohu navázat na inspi−
rativní mnohaletou práci dosavadní−
ho šéfa Tomáše Ondřeje Pilaře. Rád
bych učinil vše proto, aby přede−

vším v této době opera zažívala dal−
ší rozkvět a přinášela nejen plzeň−
skému publiku hodnotné umělecké
zážitky,“ vyjadřuje se ke svému no−
vému úkolu Jiří Petrdlík.
Plzeňský rozhled 5/2020

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Stále koronavir ? Asi už jsou
důležitější věci !
Konečně začíná převládat „strach
z hladu“ než ze samotné infekce.
Pro reálné zhodnocení situace je
nutno sledovat seriózní média a dělat
si vlastní úsudek.
Podle mé křišťálové koule 35 % po−
pulace vytváří a šíří lži. Ve své věštbě
v únoru jsem předpověděl, že na koro−
navirus zemře jen několik lidí. Nechtěl
jsem šířit paniku. Mým úmyslem bylo
uklidnit ty, kteří byli vystrašeni. Dnes
už se ví, že ti, kteří podlehli infekci,
zemřeli na onemocnění, která už měli
v době nakažení virem. Infekce jejich
smr t jen urychlila. Ale stále se říká
a píše, že v souvislosti s koronavirem
zemřelo tolik a tolik lidí. A to v lidech
vyvolává strach.
Aby si ti vystrašení více uvědomili, že
není třeba se bát „bubáka“ koronaviru,
sestavil jsem seznam, podle mého ná−
zoru i jiných problémů. Je pravděpo−
dobné, že se koronavirus přiřadí k těm
cca dvanácti nevyléčitelným infekcím,
které již existují mnoho let.
Nejnebezpečnější jsou v nemocnicích
bakterie odolné vůči většině antibiotik,
například MRSA. Problém je, že bakte−
rie a viry mutují. Například podle mého
soudu se „obyčejné“, ale již dnes nelé−

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

čitelné chlamydie, přenášejí stejným
způsobem jako koronavirus. Přitom
když se podíváme na důsledky chlamy−
diové infekce, tak jsou patrně horší než
koronavirus, protože mohou být i pří−
činou vzniku rakoviny. A nikdo si
s tím hlavu neláme. Jsem
přesvědčen, že chlamydie
jsou původně přeneseny
od domácích zvířat,
ze kterých je a bude
většina infekcí.
Vzhledem k tomu,
že v médiích od rá−
na do večera slyší−
me jen o pandemii,
bylo by dobré už začít
rozlišovat slůvko: „Na”
(koronavir) a nezaměňo−
vat s výrazem: „V souvis−
losti“: Mějme svůj vlastní úsu−
dek a vyhneme se panice a strachu.
Není problém jen koronavir, ale jsou i jiné
nemoci, které v důsledku invaze informa−
cí o současné pandemii zanikají. Jsou
stejně důležité a je dobré o nich vědět.
Počty zemřelých v ČR souvislosti
s chřipkou jsou každoročně zhruba
1500 osob.
Téměř třetina Čechů umírá na nemoci
srdce.
Čtvrtou nejčastější příčinou smrti
byla v roce 2018 cukrovka se 4 %
všech úmrtí.
Senátor, profesor MUDr. Jan
Žaloudník, CSc., uvádí, že u nás zemře
každých 20 minut jeden člověk na
rakovinu.

Česko zasáhla epidemie nemocí du−
še. Během deseti let se počet lidí s ne−
urotickými poruchami zvýšil skoro
o 30 % na více než 220 tisíc. Narůstá
i množství nemocných se schizofrenií.
Už nikdo nepočítá lidi s ostatními pře−
nosnými infekcemi, jako jsou nená−
padné chlamydie, které má podle ofici−
álních pramenů 80–90 % populace.
Předpokládá se, že nevyléčitel−
nou Toxoplazmózu má cca
40 % populace, neléči−
telnou Boreliózu cca
50 % populace.
Počty lidí, kteří
v Česku v r. 2010
brali dlouhodobě
drogy, se odha−
dovaly zhruba na
30 tisíc. Podle mé
věštecké koule je
to dnes 60 tisíc lidí.
Podle nových prů−
zkumů psychiatrů se
v tuzemsku nezřízenému
pití oddává na 700 tisíc lidí. To je
dvakrát více, než psychiatři odhadovali
v předchozích letech. Stírají se také
rozdíly mezi muži a ženami.
Loni spáchalo sebevraždu 1352
Čechů. V ČR je proti obyvatelům vede−
no 4,5 milionu exekucí. Při pracovních
úrazech umírá cca 100 lidí ročně.
Statistika obětí na silnicích zůstává
děsivá, 547 mrtvých v roce 2019.
Podle posledních zpráv neubývá mrt−
vých ani při současné pandemii, kdy je
provoz na silnicích o dost menší.
Světová zdravotnická organizace bije
na poplach: 4400 lidí denně umírá na
tuberkulózu. Lidé se poprvé nakazili
tuberkulózou od kočky.

Dost lidí přemýšlí nad tím, co je horší.
Zda koronavirus, nebo opatření na
omezení šíření infekce. V křišťálové
kouli jsem viděl odpověď. Koronavirus
je nebezpečný na 75 %, opatření vlády
na zvládnutí epidemie jsou „nebezpeč−
ná“ na 75 % (samozřejmě tím myslím
dopady těchto opatření).
Že infekce bude mít důsledky, každý ví
a ekonomové už začínají počítat.
Například bude se méně cestovat. Podle
mě jen 75 % obecně, cizinců ubyde
o 50 %. Proto skončí mnoho ubyto−
vacích zařízení. Služby těch, co zůsta−
nou, budou zlevňovat. Stejné to bude
s cestovními kancelářemi. Podle mě jich
35 % skončí. Do zahraničí odcestuje jen
65 % z původních zájemců.
Kulturní akce bude navštěvovat jen
65 % lidí, oproti dobám minulým.
Patrně jen fanoušci sportu budou věrně
dál v původních počtech navštěvovat
sportovní akce.
Nemovitosti jsou samostatnou kapi−
tolou. 25 % lidí, kteří mají hypotéky, si
budou rozmýšlet, zda zůstávat v riziku
nesplácení (a následné exekuce) a své
nemovitosti raději prodají. Podle mé
křišťálové koule spadnou ceny nemovi−
tostí v průměru o 25 %.
Předpokládám 6 % nezaměstnanost,
snižování platů, nejistotu v zaměstnání.
Protože státní sektor je placen ze sou−
kromého sektoru, dojde automaticky
k úsporám i ve státní správě, a to
o 20 % státních zaměstnanců.
Neziskové organizace se budou muset
obejít bez dotace státu a díky tomu jich
50 % skončí svoji činnost.
Lidé budou méně utrácet, už všichni
nebudou kupovat všechno. Ti předví−
daví budou více šetřit a některým nic
jiného nezbyde.
Viděl jsem v křišťálové kouli, že pona−
učení si z této situace vezme jen 30 %
populace a do tří měsíců většina lidí
(až na těch 30 %), skončí s dobro−
srdečností, soudržností a s láskou
„k bližnímu“ (jako vždy).
Stanislav Brázda

Do plzeňské zoo už sice můžeme, ale omezeně!
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně už otevřela svůj
areál (ovšem pouze venkovní
expozice) v upraveném sezónním
režimu, tj. od 8, 00 – 19, 00 ho−
din, vstup do 18, 00 hodin.
Provoz je na základě podmínek
uvedených v Usnesení vlády
č. 453 ze dne 23. 4. 2020 pu −
blikovaném ve Sbírce pod
č. 195/2020 Sb.
· Nákup vstupenek bude možný
pouze přes www.plzenskavstu−
penka.cz, a to pouze v několika
základních tarifech; prodej
vstupenek na místě není možný!
Plzeňský rozhled 5/2020

· Po dobu tohoto opatření není
možný vstup do Zoo a BZ na per−
manentky ani jiné tarify vstup−
ného, držitelům se omlouváme.
· Do Zoo Plzeň na základě nařízení
může být denně vpuštěno 2850
návštěvníků. (19 ha x 150 osob
na 1 ha)
· Jsou uzavřeny všechny vnitřní
pavilony, prostory a vnitřní re−
staurace, v provozu jsou pouze
výdejní okénka a nápojové auto−
maty
· Nákup parkovacích lístků je mož−
ný rovněž pouze přes:
www.plzenskavstupenka.cz

· Do provozu vstupuje i DinoPark!
Nezapomeňte, že po dobu mi−
mořádného provozu POUZE
vchodem VINICE!
· Návštěvníci zoo jsou povinni pou−
žívat roušky nebo jiné ochrany úst
a nosu (bez nich nebudou do zoo
vpuštěni)
· Žádáme o dodržování odstupu
2 m, hygienických nařízení; buď−
te prosím ohleduplní k lidem
i zvířatům
· Plně platí všechny body návštěv−
ního řádu a zároveň všechna
mimořádná nařízení vlády!
· Každá změna bude přehledně
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oznámena na webu Zoo Plzeň:
www.zooplzen.cz
· Všechny neuplatněné dárkové
poukazy a jednorázové vstupen−
ky, platné do 31. 3., budou uplat−
nitelné 3 týdny od nastolení řád−
ného režimu zoo (pravděpo−
dobně 25. 5. 2020)
· Ročním permanentkám všech
3 typů, které byly platné v den
uzavření zoo, tj. 14. 3. 2020, se
prodlužuje platnost o 3 měsíce
a možnost využití ode dne řádné−
ho provozu zoo (pravděpodobně
25. 5. 2020), tj. např. perm. plat−
né do 15. 9. na 15. 12. 2020 atp.
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KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

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

PRODÁM
nádrž 1 000 litrů,
k odběru v Klatovech,

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
RR 20027
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
PRODÁM mobilní buňky 603383211. PM 20028
UNIMO, více druhů, roz−
KOUPÍM tato křesla
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
a tento typ křesel.
po montáži vhodné jako
Chromový a trubkový
dílna, mobilní zahradní nábytek. Stav nerozhodu−
domek apod., Ejpovickou je. Stačí napsat SMS či
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
prozvonit, ozvu se.
– více kusů, vnější opláš− Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
tění – jemně vlnitý hli−
seznam.cz.
níkový plech. Vnitřní roz−
Děkuji :) RR 80222
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slu−
šovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k okamžitému po−
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023
tel.: 722660668
Cena 1.200 Kč.

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x
1 m, dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň a oko−
lí. Možnost
naložení
a 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

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medai−
le a vyznamenání – civil−
ní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
KOUPÍM betonové pa−
ozdoby. Tel. : 603872698
nely, větší množství, pří−
PM 20034
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty. KOUPÍM staré pivní lah−
Tel.: 736139113 PM ve. Tel.: 732170454. PM
20029
20064
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KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013
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−
ramkové a kapesní: Ome−
ga, Heuer, Glasshütte, Do−
xa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovo−
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu 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

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po−
hraniční stráži, masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, auto−
mobilové odznaky, plaká−
ty a jiná vyznamenání, tě−
žítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 20019
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i nepojízdnou, 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
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plecho−
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy,
rádia, mlýnek, hmoždíř,
lampu na petrolej, drobný
nábytek, chromový lustr,
formy na pečení, kamen−
né hrnce, smaltované ná−
dobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 20014
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, tor−
za i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto
věci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 20015

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nata−
hováním, ale i jiné typy−
Slavia, Stella, Haenel,
Zbrojovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porceláno−
vé podtácky. Pivní pípu,
stáčečku, paroží, náram−
kové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, mo−
ped Stadion− motory a dí−
ly k němu, atd. Tel..
737903420. PM 20012
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 20005

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, au−
tomobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i čás−
ti), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel 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
SBĚRATEL koupí staré vámi. Mobil: 602486490.
pivní lahve s litými nápi− RR 20087
sy. Dále sodovkové lahve,
cedule, bedničky od piva
a limonád, půllitry, pod−
tácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
na okrese Klatovy. Za
vitosti k prodeji, pře−
nabídku předem děkuji,
dání. Vyklizení, likvida−
zajímavé věci dobře oce−
ce odpadu, vymalová−
ním. Tel.: 722720295, ní, úklid okolních pro−
606482803. RR 20143
stor – zahrady, papo9
KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kancelá−
ře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né.Vše staré, spojené
se Starým Plzencem:
pohlednice, foto, plaká−
ty, obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007
MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zda−
rma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 /
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od−
povím. RR 80225
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@seznam.cz,
tel.:
603512322 PM 20010
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20036

KONKRÉTNÍ kupec hle−
dá 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
Plzeňský rozhled 5/2020
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vybavený. Bez sporáku
a ledničky (dle dohody).
Nevýhoda, společný vcho−
d a schodiště. Parkování
možné. Pouze pro slušné
nájemníky, bez zvířat. Tel.
722307912. RR 20276

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji 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 zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20043

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prověře−
né 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

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

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro
jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouho−
dobému pronájmu. Zaru−
čujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20037

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s balkónem a se
zahradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 20078
PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5.000 Kč. Klatovy. A
zároveň koupím podlážky
a trubky v délce 6m. Tel.:
720686209. RR 20275

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 20027
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HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
20041

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2001 obsah
1. 4 benzin, modrá bar−
va, se servisní knihou,
el okna, radio, centrál,
nová stk a emise, cena
49.000 Kč, KT, Tel.:
723439518. RR 20289
PRODÁM vysokozdvižný
vozík Desta 1622 nos−
nost 1600kg, zdvih 3 m,
udělané tupláky, nové
brzdy, prodloužené vidle,
dobrý stav cena k jed−
nání,dopravu mohu za−
jistit, cena: 59.000 Kč,
Klatovy 723439518. RR
20292
JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 RR 20072

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma−
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026
TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 20082

PRODÁM Peugeot 207
sw, černá metalíza,
obsah 1.4 54 kw, klasic−
ký dobrý motor, r. v. 2009,
nový olej, rozvody, svíčky,
el okna, servo, centrál,
radio, nová stk, hagusy,
cena: 75.000 Kč, Klatovy,
PRODÁM Škoda Octavia
NABÍZÍM k podnájmu vět− tel.: 723439518. RR
r.v. 2009, 1.6 Mpi, 75
ší byt 3+1 s balkonem 20290
kw, klimatronik, abs, el
cca 1 km od Klatov za
PRODÁM Dacia Dokker okna, sedan, černá me−
Rodenstockem. Autobus
r.v. 2013, obsah 1.6 ben− talíza, 1. Majitel, pravidel−
dostupný. Byt je v rodin−
zin 61 kW, najeto 126 ně servisováno ve Škoda
ném domě v 1. patře.
tkm,1 . majitel, servo, zá− servisu, parkovací sen−
Podlahové topení, možnost
novní pneu, nová stk zory, esp, nová stk a emi−
internetu, satelit Skylink.
a emise, šoupačky, zadní se, cena: 139.000 Kč,
Cena 8.500 Kč s ener−
křídlovky, radio na cd… Klatovy, tel.:723439518.
giemi. Byt je částečně
abs.. cena: 105.000 Kč, RR 20294
volejte 723439518, Kla−
tovy. RR 20291
PRODÁM Peugeot 308,
krátká , 5 dveří, r.v. 2009,
1 majitel, servo, centrál
na do, imobiliser, radio,
abs, el. okna, obsah
1.6 hdi 80 kW, šedá bar−
va, klimatronik, nová stk
a emise, cena: 99.000 Kč
tel.: 723439518. RR
20293
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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, tel. 605760958
KŘI PM 20021

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka
je zdarma. Tel. 603512
322, e−mail: pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 20006
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel a náby−
tek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc!
Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 20042
TRÁPÍ Vás hrozící exe−
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek?
Vše se dá řešit, nikdy ne−
ní pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanaly−
zuje vaši situaci a najde
optimální řešení. Důležité
je, nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
20039
STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
přístupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20040
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 20077

ELEKTRIKÁŘ – pro
oblast Sušice, Horažďo−
vice, Strakonice a okolí,
bližší info po tel.:
774079111.
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PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další
práce dle domluvy. Plzeň−
sko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399 nebo
email: zednicke.prace11
@email.cz RR 90652
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní rea−
lizaci oplocení. Přijede−
me – zaměříme – nace−
níme – zajistíme ma−
teriál – postavíme. Poté
si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, piš−
te: bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plota−
na.cz.

KLÁŠTERKA –
revize−
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.: 608117
789. RR 20081

l
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44 LET / 180 výšky, za−
daný nekuřák hledá pří−
telkyni štíhlé postavy,
nekuřačku, pro diskrétní
dlouhodobý milenecký
vztah. 100% zdraví. Do−
mažlice. SMS: 608847
ZAHRADNICKÉ práce, 691. RR 20282
opravy a úklidy, tel.:
HLEDÁ se žena: veselá,
605012907. RR 20286
štíhlejší, sympatická, do
49 let z KT, DO, Hor., PJ
a okolí, s hezkými zájmy –
příroda, zvířata, hudba,
JSI štíhlá, sympatická sport, výlety, děti jsou ví−
z Klatov a okolí, znáš slo− tány. Kdo hledá: muž,
vo tiramisa – můžeš to nekuřák, 49 let/181/84,
zažít. Tel.: 724516519. VŠ. Děkuji moc za odpo−
věď na čísle 720313631.
RR 20269
RR 20296
50LETÝ rozvedený hledá
paní hezkého vzhledu
s normální postavou oko−
lo 40 let. Mobil 704088
KOUPÍM štěně border
424. RR 20277
kolie k rodinnému domku
57/172 hledá osamělou na vesnici se zahradou.
pohodářku veselé povahy Tel.: 721566490.. RR
pro zbytek života, věk 20288
od 50 do 60 let, tel.:
776560074. RR 20281
Další číslo

l
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NABÍZÍM
spolupráci
v oblasti zdravého život−
ního stylu. www.prije−
mextra.cz/skrivanova
86. Tel.: 737832914. RR
20185

45/175 hledá sympatic−
kou ženu všestranných
zájmů. Tel.: 607289646.
RR 20284

Plzeňského
rozhledu
vyjde 1. 6. 2020
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