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Vážení a milí Plzeňané,
máme za sebou těžké
měsíce, kdy se v zákla−
dech otřásly existenční
jistoty mnoha z nás,
mnoha občanů České
republiky.
Dopady
nouzového sta−
vu zasáhly do
našich životů,
více či méně
jsme museli
přehodnotit či úplně změnit
postoje a zvyky v osobní
i profesní rovině. To období
bylo opravdu náročné. A pl−
nou vahou zasáhlo řadu
oblastí, od omezení chodu
firem, uzavření škol, po na−
prosté ochromení kultur−
ních, sportovních i spole−
čenských akcí a podobně.
V Plzni i v celém regionu
přišlo ze dne na den o své
příjmy nebo o jejich část
obrovské množství občanů.
Jsem si vědom toho, že se
řada lidí naprosto nečekaně
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Některá místa v kraji jsou už skoro „na suchu“,
a proto nesedíme se založenýma rukama, ale děláme konkrétní kroky

Mít na starosti oblast zemědělství a životního prostředí
v rámci Plzeňského kraje není právě lehké. Co si budeme na−
mlouvat, mnozí z nás mají pocit, že o tom vědí víc než dost
a tudíž opatření, která kraj provádí, komentují, či dokonce
kritizují, v nejlepším případě „dobře” radí. Jenže ono to není
tak jednoduché, své o tom ví krajská radní pro tuto oblast
Ing. Radka Trylčová (ODS).
w Paní radní, v této souvislosti mě
napadá otázka, jestli máte také
svůj „sbor” poradců?
Nemám. Ve své práci se opírám
zejména o dobře fungující odbor
životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu. Ale čas od času
využiji radu odborníků k některým
specifickým otázkám, jako jsou od−
pady, lesy, sucho, chemické zne−
čištění v přírodě a podobně. Pokud
ale otázka směruje k tomu, zda
mám nějakého placeného externího
poradce, pak odpověď zní ne.

w Která oblast je pro
váš odbor nejsložitější,
kde jsou požadavky
například na finance
nejvyšší?
Každý, kdo se projde přírodou na
většině míst našeho kraje, si určitě
všimne, že největším problémem
dnešní doby je sucho, ochrana
vodních zdrojů a v návaznosti na to
i budoucí dostupnost pitné vody.
Tomu odpovídá i nastavení krajského
rozpočtu v oblasti životního prostředí
a zemědělství. Těší mě, že se mi za

čtyři roky podařilo
zásadně zvýšit finan−
ce související s vod−
ním hospodářstvím
a zadržováním vody
v krajině. V roce
2013 kraj do této
oblasti za rok inve−
stoval 15 milionů ko−
run, v rozpočtu na
letošní rok to již je
85 milionů korun.
w Co konkrétního kraj v oblasti
hospodaření s vodou může dělat,
anebo už dokonce podnikl?
Problém s vodou pociťují dnes
všichni. Ještě na začátku mého pů−
sobení na kraji jsme s obcemi často
diskutovali hlavně ochranu před
povodněmi, dnes je to především
téma vysychání studní, kvalita vody

v nich, nedostatečná kapacita vrtů,
zásobování obyvatel vodou. Řešíme
možnosti propojování stávajících
vodárenských soustav a vodovod−
ních sítí a další napojování obyvatel
na pitnou vodu, protože některé
oblasti našeho kraje už začínají být
doslova „na suchu“.
I proto jsem nechala zpracovat
Studii propojování vodárenských sítí
a vodovodů. Bez této studie a jejích
výsledků bychom se nemohli po−
hnout dále. Na jejím základě vedeme
konkrétní jednání s obcemi a vo−
dohospodáři. Nejen v hlavě, ale i na
papíře máme ambiciózní projekt
„Nýrská voda potrubím až do Plzeň−
ské aglomerace“. Na začátku této
myšlenky stál kraj, ale tento projekt
se dokonce objevil i ve vládním
... dokončení na straně 3
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ocitla v tíživé situaci.
Proto jsme se spolu
s mými kolegy ve
vedení města roz−
hodli přijmout 12
opatření, která mají
pomoci mírnit
negativní dopa−
dy koronaviro−
vé krize na fir−
my i jednot−
livce v našem městě. Cílem
je nenechat nikoho v exis−
tenčních potížích, nenechat
nikoho padnout. Snažíme se
nyní dělat vše pro to, aby se
běžný život vrátil pokud
možno co nejdříve k normá−
lu. Opatřeními, která jsme
symbolicky nazvali Plzeňská
protikoronavirová dvanáctka,
chceme plošně postihnout
maximum toho, co z naší
pozice ve vedení čtvrtého
největšího města v České
republice můžeme ovlivnit.
primátor Martin Baxa

Indiáni a Autocentrum Jan Šmucler partnery na pět let
HC Škoda Plzeň s hrdostí
hlásí důležitý podpis. Tento−
krát se nejedná o posilu na
hráčské pozici, nýbrž part−
nerské. Na pět let spojí své
síly a své jméno se silným
partnerem společností Auto−
centrum Jan Šmucler.
Společnost Autocentrum
Jan Šmucler se během krát−
ké doby zařadila mezi nej−
významnější partnery klubu
a nyní se obě strany dohodly na
dlouhodobé spolupráci, která byla
na slavnostní tiskové konferenci
konané dne 25. května 2020 v pro−
storách autosalonu ŠKODA písemně
stvrzena.
„Jedná se o pětiletou smlouvu
o výhradním partnerství. Autocent−
rum Jan Šmucler se stává exklu−
zivním partnerem v oblasti auto−
salonů, což znamená, že kromě vý−
razné finanční podpory klub získává

dobost je pro nás klí−
čová, neboť nám dává
jistotu v silném partne−
rovi. Toto partnerství je
o to cennější, že přichází
v nejisté době, což pro
nás zároveň přináší zá−
vazek v podobě vzorné
reprezentace partnera.“

i kompletní servis o vozo−
vý park, který rovněž
Autocentrum Jan Šmucler
dodává,“ uvádí k podpisu
smlouvy generální ma−
nažer a majitel HC Škoda
Plzeň Martin Straka.
„Chceme tímto společ−
nosti Autocentrum Jan
Šmucler velice poděkovat
za tuto podporu a spolu−
práci. Její výše a dlouho−

Autocentrum Jan Šmucler je tra−
diční česká rodinná společnost, kte−
rá patří v západočeském kraji mezi
největší prodejce automobilů značek
Volkswagen, Volkswagen užitkové
vozy, SEAT, ŠKODA, Honda, Honda
Moto včetně prodeje ojetých vozidel
všech značek. „Rozhodnutí o spolu−
práci si velice vážíme a jsme rádi, že
budeme moci v ne−
lehké době podpo−
rovat tým HC Škoda
Plzeň na cestě za
dalšími sportovními
úspěchy. Naše pod−
pora spočívá v zajiš−
tění komplexní mobi−
lity pro klub a hráče
HC Škoda Plzeň.
Další část je také fi−
nanční podpora pro
jednotlivé sezóny,“
říká Jan Šmucler, jed−
natel společnosti.

Královna naivních obrázků Emma Srncová
Když se řekne Emma Srncová,
všichni si vybaví roztomilé obrazy
a obrázky. Právě tahle královna
českého „naivního“ umění je
poloviční Jihočeška. Když nemusí
být v Praze, je na své cha lupě
na Českokrumlovsku, kde strá −
vila i čas během koronavirové
pandemie.

Emma Srncová s dcerou

Kromě ní se stejnému koníčku vě−
nuje i její dcera, jedno ze tří dětí,
známá herečka Bára Srncová, kte−
rou diváci znají jako Rampepurdu ze
seriálu Bylo nás pět. Dnes již bývalý
manžel Emmy Srncové Jiří Srnec
založil legendární černé divadlo.
Málokdo ale zná dráhu Emmy, kdy
z původně modelky se stala uznáva−
nou výtvarnicí.
Emma Srncová vystudovala gym−
názium. Ve druhém ročníku začala
navštěvovat kurz pro manekýny a už
v šestnácti letech absolvovala svůj
2

první zahraniční zájezd do Vídně. Po
maturitě se živila jako fotomodelka
nebo točila reklamy a jezdila na
módní přehlídky. V roce 1960 na−
stoupila do Černého divadla Jiřího
Srnce jako herečka a zde zůstala
dvacet let. Malovat začala až
v Černém divadle pod vlivem svých
kolegů výtvarníků. Později spolupra−
covala na divadelních výpravách,
dělala kulisy, malovala oponu a vy−
tvořila celou výpravu k Modré po−
hádce v Bratislavě.
„Profesionálně jsem začala malo−
vat až po rozvodu s Jiřím, někdy
v roce 1980. Nechala jsem se za−
registrovat u Fondu výtvarných
umělců v oboru hračka a loutka.

Vystavovala jsem
už na mnoha mís−
tech světa, např.
v SRN, Velké Británii,
Španělsku, Monaku,
Švýcarsku, Por tugalsku, ale hlavně
u nás,“ říká Emma Srncová.
Jako mnoho žen, i ona si prošla
vážným onkologickým onemocně−
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ním. Díky snaze žít a své skvělé
rodině nemoc překonala. Jak ale
říká, v něčem jí to posunulo.
„Když jsem onemocněla, dala
jsem sama sebe na první místo. Ale
pořád ještě prožívám všechno, co
se týká mých dětí a vnoučat. Jsem
rodinný typ, nebo spíš taková kvoč−
na, která se snaží mít všechny pod
svými ochrannými křídly. Včetně
naší fenky Pupiny, která je můj
parťák. Je až neuvěřitelné, jak se
o mě zvlášť ten poslední rok
starala. Při malování je člověk
ve svém vlastním světě
a nepotřebuje k tomu niko−
ho jiného,“ říká Srncová.
Maluje a vystavuje jen ve−
selé obrazy. Má prý i pár těch
smutnějších, ale ty nevystavuje.
„Chci lidi těšit, bavit, a ne aby byli
smutní,“ dodává Emma Srncová,
která za svou kariéru měla už téměř
na 200 výstav u nás i v zahraničí.
(pru), foto: archiv
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prohlášení. Investice do hospodaření
s vodou totiž budou muset být nejen
krajské, ale i státní a evropské.
w Jaké další projekty fungují ve
„vodní“ oblasti?
Pomáháme například finančně
obcím s projekty na vodovody a ka−
nalizace a následně s jejich vý−
stavbou. Stále ještě totiž u nás
v kraji najdeme 118 obcí bez vodo−
vodu a 102 bez kanalizace.
w V posledních letech se hodně
hovoří o kotlíkových dotacích.
Jsou stále tak populární a je o ně
pořád takový zájem?
Aktuálně už běží třetí vlna těchto
dotací, které podporují výměnu sta−
rých kotlů za ekologičtější. V Plzeň−
ském kraji pomohly tyto dotace
v rámci všech tří vln k výměně více
než pěti tisíc starých kotlů. Tento
vysoký počet úspěšně zvládnutých
výměn potvrzuje, že kraj tenhle pro−
jekt opravdu zvládá. Jsem ráda,
protože zlepšování kvality ovzduší
zůstává jednou z našich dlouhodo−
bých priorit. Občané se někdy obá−
vají velkého papírování, ale nemusí.
Na krajském úřadě jsme zřídili infor−
mační místo pro žadatele, kde se
dozví vše potřebné.
w Hodně se mluví také o včelařích
a problematice včel. Pokud vím,
tak i v této nesedí kraj se založe−
nýma rukama...
Včelaři jsou v našem kraji dlouho−
době podporování. Osobně jsem ale
chtěla jít ještě dál a zasadila se ze
své pozice o to, aby včelaři dostáva−
li každoročně vyšší finance a pod−
pořila jsem jejich návrh na plošné
vyšetření včelího moru, které žádný
jiný kraj v České republice neudělal
ve srovnatelné šíři. Vedle toho sa−
mozřejmě také včelařům přispívá−
me, podobně jako myslivcům, za−
hrádkářům, chovatelům či rybářům,
na práci s mládeží, protože bez
následovníků to ani u těchto bohuli−
bých činností, které prospívají celé
společnosti, zkrátka nepůjde.
w Na budoucnost ovšem očividně
myslíte i v oblasti udržení zelených
plic našeho kraje. Velice mile pů−
sobí akce týkající se sázení stro−
mů, je o ni zájem?
Snažíme se podporovat sázení
stromů, obnovu polních cest i alejí.
Moje přání je udržet kraj zelený
a zdravý a za každý vykácený strom
vysadit dva nové…
Plzeňský rozhled 6/2020

Některá místa v kraji jsou už skoro „na suchu“,
a proto nesedíme se založenýma rukama, ale děláme konkrétní kroky

Vydupala jsem proto ze země
konkrétní program určený pro obča−
ny kraje, kterým, když se přihlásí,
kraj daruje vysokokmenný strom
k zasazení. Zájem je o tenhle projekt
obrovský, a tak máme již celou
finanční částku vyčleněnou na tuto

směroval na boj proti suchu a na
podporu udržení vody v krajině.
Tady má velký význam zejména vý−
sadba větrolamů. Zde mohli žada−
telé požádat a získat až 30 sazenic
stromů. Kraj si totiž uvědomuje, že
musíme odstranit dluh, který v této

Přírodní rezervace Nový rybník

výsadbu vyčerpanou. Už na podzim
přijde těm, kteří se stihli přihlásit, od
kraje dar v podobě kontejnerové
sazenice stromu. Půjde o stromy
v hodnotě tři až deset tisíc korun,
tedy o tzv. vysokokmeny.

oblasti vůči krajině vytvořilo hospo−
daření předchozí éry, které myslelo
na všechno, jen ne na zadržování
vody v krajině.
Stejným směrem míří i naše čin−
nost, kterou vykonáváme ve spolu−

Ekologická zahrada Raková

Potvrdilo se, že občané v kraji
mají o své životní prostředí opravdo−
vý zájem. Já osobně navíc věřím, že
je lepší, když o místě, kde se stromy
vysází, rozhodnou právě konkrétní
lidé, kteří znají místní situaci. To je
vždy lepší než rozhodovat od stolu
na kraji či městě…
w Když se po stromech v tomto pro−
gramu doslova zaprášilo, je šance
zažádat ještě jiným způsobem?
Zájemci mohli žádat i v rámci
dalšího nového projektu, který

práci se Správou a údržbou silnic
a v jejímž rámci usilujeme o obnovu
starých polních cest. I tam má vy−
sazování stromů svou důležitou roli
a sehrává stejnou roli jako naše
snaha obnovovat různé tůně, menší
vodní díla a přirozené útvary či
revitalizovat přítoky.
Kraj se navíc nestará jen o vý−
sadbu stromů, ale snaží se řešit
také ochranu již rostoucího lesa.
V téhle disciplíně nám dokonce pa−
tří první místo ve srovnání se všemi
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ostatními kraji České republiky.
A kromě toho řešíme ve vztahu k le−
sům samozřejmě i další aktuální
hrozbu, kterou je boj s kůrovcem.
w Plzeňský kraj je také místem
s mnoha unikátními přírodními lo−
kalitami. Je péče o ně také vaším
úkolem krajského úřadu?
Určitě. Kromě ochrany vody,
ovzduší a půdy máme na starosti
i komplexní péči o některé výjimeč−
né přírodní lokality. Tam jde o klasic−
kou ochranu přírody.
V poslední době jsme se vě−
novali například dvěma lokalitám
evropského významu, jakými jsou
Bonětice a Kakejcov.
Pracujeme také na plánu výkupu
pozemků a následného možného
vytvoření přírodní rezervace v mís−
tě, které se trochu paradoxně
nachází blízko dálnice D 5 u Nýřan
a kde se v tamních mokřadech vy−
skytuje vzácný jeřáb popelavý.
Je za námi i projekt Šlovického
vrchu u Dobřan, kde byly v místě
bývalého a nyní už opuštěného
tankodromu vysazeni divocí koně,
původně žijící v oblasti středo−
českých Milovic.
w Hodně jsme mluvili o životním
prostředí. Co byste jen krátce
zmínila na závěr z oblasti země−
dělství?
Novinkou na poli zemědělství je
program, v jehož rámci kraj pod−
poruje malé a střední zemědělce
a výrobce potravin. Děláme to
i proto, že z vlastní zkušenosti
vím, že menší zemědělci mají
mnohdy blíže k tomu, co chceme
prosazovat – k zemědělství, které
nebude nadměrně svou intenzitou
zatěžovat krajinu a přírodu obec−
ně. Proto nabízíme menším země−
dělcům a výrobcům možnost
zažádat si o podporu na menší
investiční projekty, s kterými ne−
počítají celostátní programy. Teď
se hodně mluví o potravinové
soběstačnosti a vyšším podílu
domá cích potravin. Toho podle
mého přesvědčení ovšem nedo−
sáhneme zákony, které nám nařídí,
kolik čeho můžeme v obchodech
kupovat. Řešení spočívá naopak
v rozumné zemědělské politice,
která nebude orientovaná jen na
řepku a velké podniky, ale bude
myslet na krajinu, kvalitu toho, co
jíme, a ochranu přírody jako celku.
n n n
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Museli jsme přehodnotit své postoje
a zvyky v osobní i profesní rovině
Koronavirová krize zasáhla do životů občanů, ale znamenala i období velkého náporu pro města a obce.
Radnice se snažily reagovat na daná opatření, shánět ochranné pomůcky pro své organizace a domovy
důchodců, řešily provoz školek, omezování MHD a podobně. Jak uplynulé náročné měsíce zvládla Plzeň
a co si z něj vzala, hodnotí primátor města Martin Baxa.
Pane primátore, stál jste v čele
krizového štábu i pracovního tý−
mu radnice, který denně od polo−
viny března řešil aktuální situaci.
Jaké ponaučení jste si Vy osobně
z toho všeho pro sebe vzal?
Jednoznačně to, že se máme
spoléhat v prvé řadě sami na sebe.
Proto jsme také například velmi brzy
začali sami vlastními silami shánět
ochranné prostředky, vládní do−
dávky totiž vázly a byly nedostateč−
né. Z vlastních prostředků jsme jako
město v nejkratších možných lhů−
tách nakoupili téměř 180 tisíc respi−
rátorů FFP2, tisíce litrů dezinfekce
a mycích prostředků, ochranné
obleky, rukavice a další, vše za
zhruba 24 milionů korun. Osobní
ochranné prostředky jsme poskytli
především pro pobytová zařízení
sociálních služeb, pro další městské
organizace, stejně tak jsme si vytvo−
řili jejich zásobu pro otevření základ−
ních a mateřských škol.
Už víte, jaké ztráty krize městu
přinesla? Jak bude pokračovat
rozvoj Plzně? Zastavíte, či ome−
zíte některé velké investice kvůli
výpadku daňových příjmů?
Při očekávaném třísetmiliardovém
státním schodku očekáváme výpa−
dek z příjmu z cizích daní ve výši
550 milionů korun a přímé náklady
v boji s koronavirem ve výši zhruba
250 milionů korun. Výpadek bude−
me řešit z našich rezervních zdrojů
a časovým posunem investičních
akcí. Nechystáme se zdražovat
služby pro občany, nechceme zasa−
hovat do provozních výdajů.
S výpadky příjmů se musí vy−
pořádat nejen města a obce,
ale i občané, podnikatelé, spor−
tovní kluby, kulturní subjekty
a podobně. Je nějaká možnost,
jak jim můžete jako město
Plzeň pomoci?
Ano, a už to děláme. Připravili
jsme vlastní balíček opatření, která
4

Primátor města Martin Baxa

mají všem těmto subjektům pomoci
mírnit dopady koronavirové krize.
Balíček jsme nazvali Plzeňská proti−
koronavirová dvanáctka a obsahuje
12 opatření. Ta se týkají úprav,
snížení či odpuštění nájemného
v městských nemovitostech po
určitou dobu, prodloužení splatnosti
některých poplatků, rezervování
volných financí města na řešení vý−
padku příjmů, pomoc s propadem
příjmů městským organizacím
a další. Nechceme nechat nikoho
v našem městě v existenčních potí−
žích, opatřeními myslíme na všech−
ny skupiny – viz tabulka (grafika).
Veškeré informace k tomu, o jakou
pomoc si mohou lidé říci, najdou na
našem webu www.plzen.eu.
Velmi zasaženou oblastí je kul−
tura. Řešíte v Plzni, jak pomoci
kulturním aktérům?
Ano. V Plzni přišlo ze dne na den
o veškeré své příjmy nebo o jejich
část mnoho lidí, kteří se podílejí na
realizaci kulturních akcí a ve velké
míře fungují nezávisle jako osoby
samostatně výdělečně činné. Kul−
turní život se zastavil, před úplným
ochromením se místní aktéři snažili
bránit různým způsobem. Divadlo
J. K. Tyla šilo roušky, herci pomá−
hali s nákupy svým emeritním kole−
gům, Divadlo Alfa i další umělci

hráli na terasách a zahradách se−
niorům, čtyři subjekty se spojily
v hnutí Žijem! a začaly vysílat živé
přenosy z dočasně ztichlých kul−
turních prostor a podobně. Všem
za tyto aktivity moc děkuji. Doka−
zují, že je s námi kultura tak při−
rozeně spojena, že bez ní být ne−
můžeme. A v Plzni ani nechceme.
Kulturní akce tu kromě nehmotné−
ho přínosu vytváří tisíce pracovních
míst, i díky nim jsou zde lidé spo−
kojení. Právě proto jsme se s mými
kolegy ve vedení města rozhodli
vedle celé řady dalších opatření na
podporu místní ekonomiky vyhlásit
individuální podporu pro kulturní
aktéry. Chceme udržet stávající kva−
litu volnočasové nabídky, podpořit
místní a jejich činnost a pomoci jim
tak překonat kritické období, v němž
by bez podpory města mohlo dojít
k zániku, či omezování některých
akcí, rušení pracovních míst v oblasti
kultury, cestovního ruchu a po−
dobně. Přestože bylo a je toto obdo−
bí náročné, ukázalo velké nasazení
a odhodlání mnoha z nás. A taková
zkušenost není k zahození.
O jakou částku by si mohli kul−
turní aktéři vlastně říci?
Pod svou kanceláří primátora
mám k dispozici 14,5 milionu
korun na individuální podporu.
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Zhruba polovina je určena právě
pro kulturní aktéry a subjekty fun−
gující v cestovním ruchu, druhá
polovina pak pro sportovní oddíly
a sportovní uskupení, která se kvů−
li mnohatýdenní stopce potýkají
s výpadky příjmu a existenčními
problémy. I sport byl jednou z vel−
mi zasažených oblastí. Bohužel
se dotkl i velkých hráčů v Plzni,
na pří klad z důvodu předčasného
ukončení nejvyšší soutěže se do fi−
nančního propadu dostal extrali −
gový hokejový klub HC Škoda Plzeň,
dobře na tom není ani mládežnický
sport. Finanční výpomoc proto vedle
klubu HC Škoda Plzeň dostanou také
mladí hokejisté a fotbalisté z klubů
Hockey Club Plzeň 1929 a Viktoria
Plzeň, stejně tak mladí házenkáři
z klubu Talent Plzeň. Jim poskytnuté
peníze ale nejdou z oněch 14,5 mi−
lionu korun, ty chceme rozdělit
opravdu pro ty nejmenší kulturní
a sportovní aktéry.
Až pandemie koronaviru covid−19
odezní, v čem bude podle
Vašeho názoru Plzeň případně
jiná, než jaká byla ještě po −
čátkem března? A přinese to
nějaké nové výzvy pro zastupi−
telstvo, vedení města i pro Vás
osobně jako primátora?
Tato doba ukázala, že jsme
schopni velmi rychle a efektivně ře−
šit problémy, postarat se, držet po−
spolu, fungovat jako tým, a hlavně
že je v nás stále lidskost. Ta vlna so−
lidarity a ochoty pomáhat druhým,
kterou s sebou koronavirová krize
přinesla, je obrovská. Denně se s ní
setkávám tváří v tvář v nejrůznějších
situacích. Obrovský dík patří pra−
covníkům v sociálních službách,
zdravotníkům, ale i všem mým kole−
gům, zaměstnancům magistrátu
a všem Plzeňanům. Věřím, že v nás
ta znovuodhalená lidskost vydrží.
Právě v tomto může být Plzeň jiná
než dřív, silnější.
n n n
Plzeňský rozhled 6/2020

Plzeňáci, děkujeme!

Po měsících společného boje
proti koronaviru nastal čas po −
děkovat všem Plzeňákům, kteří
se postavili této nové a nenadálé
situaci čelem.

Plzeňský rozhled 6/2020

Jednotlivcům, kteří se chovali
zodpovědně. Dobrovolníkům, kteří
i v době, která pro ně osobně nebyla
jednoduchá, neváhali a pomohli
druhým. Švadlenkám, které ušily

desetitisíce roušek, zdravotníkům,
hasičům, policistům, pracovníkům
sociálních služeb, ale i zaměstnan−
cům obchodů, lékáren a dalších
provozoven otevřených po dobu
nouzového stavu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zabezpečení všech služeb města,
od svozu odpadu po výrobu pitné
vody, tepla a provozu MHD. Velký
dík za trpělivost a obětavost patří
všem rodičům a učitelům, také
dětem, na něž dolehlo uzavření škol.
Situace se pomalu vrací k normá−
lu a my se domníváme, že nastal
čas poděkovat. Ukázali jsme, že se
umíme chovat velmi zodpovědně
právě v krizové situaci a jsme teď
o to víc připraveni, kdyby mělo přijít
něco podobného.
Pokud byste chtěli poděkovat
i vy osobně někomu, kdo po−
mohl vám či pomáhal jiným, při−
pojte se ke kampani s využitím
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#plzenacidekujeme na svých so−
ciálních sítích. S kampaní se potkáte
v ulicích města a svůj dík můžete
vyjádřit také prostřednictvím redak−
ce Radničních listů, která ho předá
na sociálních sítích města dál.

5

REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, máme s manželem
v pronájmu byt na dobu neur−
čitou a skoro hned po začátku
nájmu začali majitelé byt zkou−
šet prodat. Okamžitě jsem si
nastudovala svá pravá, a zjis−
tila, že nájemní smlouva pře−
chází na nové majitele, tedy
pokud vážně smlouvu neporu−
šíme, tak mi majitel (starý ne−
bo nový) nájem vypovědět ne−
může. Nicméně u jedné z pro−
hlídek, které mimochodem už
několik měsíců v bytě pravi−
delně probíhají s tím, že maji−
telům pokaždé maximálně vy−
jdeme vstříc, jsem se od rea−
litní makléřky dozvěděla, že
nový majitel nám bez problé−
mů a v podstatě bezdůvodně
může smlouvu vypovědět.
Existuje prosím opravdu tako−
vá možnost? Máme se čeho
bát? Předem moc děkuji za
Vaši odpověď!
Dobrý den, vypovědět platícího
nájemce rozhodně není taková
banalita, jak hrozí makléřka. Po−
kud jste se nedohodli s prona−
jímatelem ve smlouvě jinak, lze
smlouvu vypovědět pouze ze zá−
konem stanovených důvodů, kdy:
Pronajímatel může vypovědět
nájem na dobu neurčitou v tří−
měsíční výpovědní době,
a) poruší−li nájemce hrubě svou
povinnost vyplývající z náj−
mu,
b)má−li být byt vyklizen, protože
je z důvodu veřejného zájmu
potřebné s bytem nebo do−
mem, ve kterém se byt nachá−
zí, naložit tak, že byt nebude
možné vůbec užívat, nebo
c) má být byt užíván pronajíma−
telem, nebo jeho manželem,
který hodlá opustit rodinnou
domácnost a byl podán návrh
na rozvod manželství, nebo
manželství bylo již rozvedeno,
d) potřebuje pronajímatel byt
pro svého příbuzného nebo
pro příbuzného svého manže−
la v přímé linii nebo ve vedlej−
ší linii v druhém stupni.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

6

Křižovatka získá novou podobu,
bude bezpečnější pro chodce

Křižovatka U Jána, která se na−
chází v blízkosti nejnavštěvo −
vanějšího turistického cíle města
Plzně – Plzeňského Prazdroje,
změní svoji podobu a stane se
přívětivější především pro chod−
ce, kteří míří z centra města do
pivovaru a jeho okolí.
Křižovatkou U Jána
projede v pracovní dny
přes 50 tisíc vozidel a ví−
ce než 600 tramvají.
Správa veřejného statku
města Plzně převzala le−
tos v dubnu dokončený
projekt pro stavební po−
volení na úpravu této lo−
kality. Přestavba křižo −
vatky si vyžádá náklady
ve výši 56 milionů korun.
„Expozice plzeňského
pivovaru se pravidelně
umisťují na předních mís−
tech v seznamu nejna −
vštěvovanějších turistic−
kých cílů v České republi−
ce, proto je pro nás stě−
žejní vyřešit problematiku dostup−
nosti lokality pivovaru a centra
města nejen pro turisty, ale také pro
občany. Křižovatka v současné po−
době byla dokončena v roce 1993
v rámci výstavby průtahu silnice
číslo 5. Od svého vzniku je křižo−
vatka velmi nepřátelská k chod−
cům, neboť s výjimkou lávky přes

ulici U Prazdroje není žádný způ−
sob, jak jednotlivá ramena křižo−
vatky legálně pěšky přejít,“ uvedl
primátor města Martin Baxa.
Správa veřejného statku města
Plzně nyní zajistila projekt pro sta−
vební povolení na úpravu křížení
ulic Tyršova, Pražská, Sirková

a doplnit dělicí ostrůvky pro zkrá−
cení délek přechodů. Všechny pře−
chody a místa pro přecházení bu−
dou bezbariérové a řízené světel−
nou signalizací. V souběhu s pře−
chody budou postaveny i přejezdy
pro cyklisty, takže dojde k propo−
jení cyklotras z Denisova nábřeží

a U Prazdroje. Naším cílem je dopl−
nit místa pro přecházení přes ulice
Tyršova, Pražská a Sirková do kři−
žovatky tak, aby bylo možné přes
všechna ramena křižovatky U Jána
legálně přejít. Tento záměr však vy−
žaduje stavební zásahy do celé plo−
chy křižovatky. Je potřeba vytvořit
čekací prostory na chodnících

a podél Tyršovy ulice ve směru do
Nádražní ulice a na Doubravku.
Celkové náklady stavby jsou od−
hadnuty na 56 milionů korun, z to−
ho úpravy na vodohospodářské in−
frastruktuře budou činit 11 milionů
korun, na silnicích I. třídy 15 milio−
nů korun a na městských komuni−
kacích 30 milionů korun.
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200 000 Kč
Zahrada (1441m2), Vlkovice – Mar. Lázně, okr. Cheb
2

Nabízíme k prodeji zahrádku o výměře 1441m se starším vče−
línem ve Vlkovicích u Mariánských Lázních. IS: elektřina na po−
zemku, voda – obecní vodovod na hranici pozemku, studánka
na pozemku. Pozemek je celodenně osvícen slunečním svitem
a je kloněn k východu. Je umístěn v krásném nenarušeném
životním prostředí bezprostředně centra obce Vlkovic a cca
5 km od centra Mariánských Lázní. Státní hranice s NSR a sil−
niční přechod do SRN – Broumov vzdáleny 25 km. Přístup
k pozemku je po asfaltové obecní komunikace. Velmi zajímavá
investice ke klidnému chataření či chovu hospodářských zvířat.
Vřele doporučujeme.
& 734 319 301

G

2 099 000 Kč
2

Rodinný dům (847m ), Merklín,
okr. Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku
847m2 v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od Karlo−
vých varů. Dům má dispozici 4+1 a je téměř kompletně
podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V, obecní
kanalizace, topení: ústřední tuhá paliva. Na pozemku se dále
nachází kolna. Nemovitosti nejsou zatíženy žádným zástav−
ním právem a je možno je financovat hypotéčním úvěrem,
který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

699 000 Kč
2

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

C

2 999 000 Kč
2

3+1 (67m ), Plzeň, ul. Sokolovská
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
vybavenost a dopravní obslužnost, blízkost Boleveckých
rybníků. Lze financovat hypotečním úvěrem, s jehož vyříze−
ním vám rádi zdarma pomůžeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

G

799 000 Kč

RD 2+1 (575m2), Boněnov, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům k rekreaci s možností trvalého
bydlení. RD se nachází v klidné obci Boněnov nedaleko obce
Chodová Planá, v okrese Tachov. Obec je obklopená lesy s mine−
rálními prameny a pastvinami s dalekými výhledy do okolí.1.NP
domu s valenými klenbami a klenutým sklípkem kde bývala malá
vesnická pekárna i s krámkem, je možné uvést do původního oby−
vatelného stavu. V 2.NP se nachází byt o dispozici 2+1 sestávající
z většího obývacího pokoje, ložnice, koupelny a kuchyně. Ku−
chyňská linka vybavena elektrickým sporákem. IS: nové rozvody
elektřiny 220/380V, nové rozvody vody, přeložená střešní krytina +
nový komín. Topení: lokální tuhá paliva.
& 734 319 301

G

1 499 000 Kč
Stavební pozemek (936m2), Dolní Lukavice
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. 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
pozemku 199m2 v Plzni – Radobyčicích. Nemovitost
vyža duje rekonstrukci. IS: voda – vlastní studna +
obecní vodovod v komunikaci u domu, obecní kanaliza−
ce zavedena, elektřina 220/380V, topení: ústřední tuhá
paliva, plynová přípojka.
Doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům tzv. Šumperák z roku 1970 o dis−
pozici 3+1 s balkónem s vlastním pozemkem o celkové velikosti
1181m2 v obci Radnice 30 km od centra Plzně. V 1. NP se nachá−
zí prosklená hala (zimní zahrada − veranda), prádelna, kotelna,
garáž s montážní jámou a sklepní prostory. V 2. NP se nachází
prostorná kuchyně se špajzem, obývací pokoj, ložnice, dětský po−
koj, koupelna a WC. IS.: El 230/400V, kanalizace – obecní, voda –
obecní vodovod, topení ústřední,kotel s automatickým přiklá−
dáním na tuhá paliva, plynofikace na hranici pozemku.

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

3 100 000 Kč

RD 3+1/B/G (1181m2), ul. Nádražní, Radnice,
okr. Rokycany

& 734 319 301

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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Děkujeme, děkujeme, děkujeme…

Celá naše společnost se pomalu
probouzí z děsivého snu, po dlou−
hých týdnech se můžeme začít na−
dechovat bez roušek a vracet se
k normálnímu životu se všemi jeho
radostmi, které nám teď, po době
koronavirové, přijdou mnohem ra−
dostnější.
Měli jsme náhle dostatek času
uvědomit si, co je a co není v životě
podstatné. A že i věci a okamžiky
všedních dnů jsou vzácné….
Doba to byla zátěžová pro každého
z nás, ale enormnímu tlaku a beze−
sným nocím byla vystavena zejmé−
na zařízení pobytových služeb pro

seniory, která společně s IZS, lékaři
a zdravotníky ocitla se ze dne na den
v první linii – ve válce s neviditelným
a o to zákeřnějším nepřítelem.
„Velmi přísná režimová opatření
přijala všechna plzeňská pobytová
zařízení dávno předtím, než zaznělo
oficiální vládní nařízení. Prvořadá byla
ochrana klientů a zároveň zaměs−
tnanců před možnou nákazou Covid−
19 − i za cenu snížení komfortu v po−
době různých osobních omezení.
Velmi nepopulární, nicméně nezbytné
zákazy návštěv a společných akcí
pochopitelně významně ovlivňovaly
psychiku klientů a ve snaze minima−

lizovat dopady na jejich celkové zdra−
ví dělal personál maximum nad rá−
mec možného, nezřídka bez ohledu
na vlastní potřeby, rodinu, čas. Složi−
tá situace vyžadovala vysoké nasaze−
ní všech pracovníků, takové, jaké si
málokdo z veřejnosti dokáže předsta−
vit, a to i přesto, že média přinášela
zprávy z postižených míst v nepřetrži−
tém sledu. V tento okamžik, kdy už
snad můžeme říci, že z nejhoršího
jsme pro tentokrát venku, bych chtěla
z celého srdce upřímně poděkovat
všem ředitelům pobyto−
vých sociálních služeb
na území města Plzně

tel látkové roušky. Zaměstnanci do−
stávali každý týden balíček vitamínů
a ovoce, jídla z vlastní kuchyně si
mohli odnášet i domů. Klientům
jsme zajistili dostatek sladkostí,
které jim chyběly od návštěv.
Zprostředkovávali jsme telefonické
hovory a videohovory s rodinami.
Klienti u nás mají možnost trávit čas
na chráněných venkovních tera−
sách, takže aktivizace seniorů je po−
sílena. Obrovské díky všem mým
lidem, kteří na úkor vlastního času
a pohodlí dělali a dělají maximum
pro naše klienty a díky všem ostat−
ním, kteří nás podporovali,” uvedla
Milada Brašnová, ředitelka domova.

A kteří to jsou?
Městský ústav sociálních služeb:
„V době absolutního nedostatku
ochranných pomůcek, na začátku
pandemie, jsme sami vymysleli
střih třívrstvé textilní roušky, kterou
lze vybavit vloženým filtrem z geo−
textilie nebo filtrem typu Hepa třídy
13–14, velmi účinným proti virům.
Ušili jsme si vlastními silami takto
téměř dva tisíce roušek. Všichni na−
ši zaměstnanci obdrželi vitamínové
přípravky, přípravky na posílení imu−
nity, ovoce, krémy na ruce, které
jsou alkoholovou desinfekcí namá−
hané a také tee tree oil, který má
dlouhodobě desinfekční protiviro−
vé účinky. Zakoupili jsme telefony
s velkým displejem a umožnili tak
klientům a jejich blízkým video−
hovory, podařilo se nám získat
značné množství časopisů, her a fil−
mů. Naším heslem bylo a je: Jsme
spolu, buďme spolu. Snažíme se
neustále navzájem motivovat, po−
máhat si, chápat jeden druhého
a všichni společně jsme se semknu−
li. Své zaměstnance se snažím ne−
přetržitě podporovat a děkovat jim
za jejich práci, protože jsou prostě
skvělí,“ přiblížil ředitel městského
ústavu Vladimír Chuchler.
Domovinka Plzeň: „Stacionář naší
Domovinky jsme uzavřeli ještě před
samotným vládním nařízením. Za−
jistili jsme si dobrovolníky nejen na
výpomoc v námi poskytovaných
službách, ale také dobrovolníky pro
pomoc seniorům zajišťovanou MDC
Totem. Pro naše zaměstnance jsme
sehnali textilní roušky, vitamíny
a další prostředky na posílení imu−
nity – ale nejen pro ně, ale také pro
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a všem jejich obětavým zaměstnan−
cům, díky kterým se podařilo uchrá−
nit naše domovy pro seniory a do−
movy se zvláštním režimem před ži−
vot ohrožující nákazou. Mají za sebou
možná ty nejtěžší dny a noci v jejich
profesním životě. Jako město máme
obrovské štěstí na lidi v pomáhajících
profesích a ty, kteří v exponovaných
pozicích perfektně zvládají své mana−
žerské role,“ uvedla náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče a so−
ciálních věcí Mgr. Eliška Bartáková.

Náměstkyně primátora Eliška Bartáková na návštěvě
u ředitele městského ústavu Vladimíra Chuchlera.

klienty v terénu, a to včetně čerstvé−
ho ovoce, sirupů na imunitu či léků
na teplotu a kašel. Především mě
ale v těchto pro nás velmi těžkých
chvílích těší spolupráce a solidarita
s našimi partnerskými subjekty
v rámci města,“ uvedla ředitelka
Domovinky Bohumila Hajšmanová.
Městská charita Plzeň: „Svépo −
mocí, díky zaměstnancům i klien−
tům, jsme si vyrobili textilní roušky,
které šijeme i nadále. Naše zaměst−
nance jsme do zaměstnání sváželi,
aby se vyhnuli místům s větší kon−
centrací osob. Obdobně, jako jiná
pobytová zařízení, jsme zřídili
videohovory s rodinami klientů,
kterým jsme v našich pobytových
zařízeních zajistili aktivity na celý
týden a samozřejmě jsme jim
průběžně poskytovali veškeré infor−

mace o nemoci Covid−19,“ uvedl
ředitel Městské charity Plzeň Pavel
Janouškovec.
Diecézní charita Plzeň: „V našich
zařízeních po celém kraji jsme zřídili
improvizované šicí dílny, díky kte−
rým jsme si zabezpečovali roušky
svépomocí. Pro klienty jsme zajišťo−
vali drobné nákupy, zprostředko−
vávali jim kontakt s rodinami. Zřídili
jsme pro občany krizové linky
Terénní krizové služby a duchovní
linku. Vážíme si obrovské solida−
rity a obětavosti všech, kteří nám
v této nelehké době a zejména smě−
rem k potřebným, nabídli pomoc,“
doplnil ředitel Jiří Lodr.
Senior rezidence Terasy: „Náš do−
mov zajistil v nejkritičtějších dnech
s pomocí rodin, zaměstnanců a přá−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Mé velké poděkování patří i ma−
gistrátnímu odboru sociálních slu−
žeb, který byl všem zařízením,
o nichž je řeč, klíčovým partnerem
po celou dobu nouzového stavu – ať
již v rovině přímé spolupráce v kri−
zovém režimu nebo při zajištění
veškerých státem dodaných ochran−
ných pomůcek. Těch zaměstnanci
odboru, jako součinného distri−
bučního místa pro Plzeňský kraj po
dobu nouzového stavu, přerozdělili
položkově pro okresy Plzeň−město,
Plzeň – sever, Plzeň−jih a Rokycany
téměř půl milionu. Vedle toho zod−
povídali telefonické a emailové dota−
zy, poskytovali intervenci, šili a od
kolegů úředníků sbírali roušky, které
předávali tam, kde jich bylo nejvíce
třeba. Můj dík zasluhuje odbor i za
magistrátní sbírku oděvů a obuvi
Ukliď šatník!, která v době, kdy byla
zvýšená poptávka, významně dopl−
nila zásoby šatstva a bot v humani−
tárním skladu Diecézní charity,“ do−
dává závěrem rezortní náměstkyně
Mgr. Eliška Bartáková.
Plzeňský rozhled 6/2020

ZLATÁ HOREČKA ATAKUJE
VRCHOL
Výkup zlata ve Zlaté Bance se vyplatí
Podle MMF činilo v roce 2019 glo−
bální zadlužení 253 bilionu dolarů,
což představuje 322% HDP celého
světa. To bylo v roce 2019, před
celosvětovou pandemií. Nyní nejví−
ce zadlužené státy balancují na
hraně bankrotu. Proto se stále
více velkých hráčů na světových
trzích uchyluje k investicím do
zlata. Poptávka po žlutém kovu
tak jeho cenu neustále zvyšuje.
Výkup drahých kovů je v sou−
časné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuál ní

cena se pohybuje okolo 41 000,− Kč
za unci. „Své zlaté či stříbrné šper−
ky můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky“,
konstatuje vedoucí Zlaté Banky
v Plzni, který podle svých slov za
poslední dobu pocítil značně stou−
pající počet zákazníků.
Paní Zemanová se rozhodla na−
vštívit Zlatou Banku v Plzni a infor−
movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, dostala
jsem 11 tisíc korun, za které jsem si
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koupila nějaké nové oblečení, dárky
pro děti, něco do domácnosti a ješ−
tě mi zbylo“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−

Dokončení bytového areálu
V Zahrádkách se blíží

čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. Ne−
váhejte a přijďte ke skutečným od−
borníkům. Vše bez průtahů a s pro−
fesionálním zjištěním ryzosti kovu.

Ještě letos se můžete nastěhovat
do nových bytů areálu V Zahrád−
kách, který se právě rodí v blízkos−
ti Obchodního centra Plzeň.
Stavba projektu V Zahrádkách za−
hrnuje čtyři bytové domy. Každý
dům má 4 nadzemní po−
dlaží. Aktuálně jsou v na−
bídce developerské spo−
lečnosti Trigema jedno, tří
a čtyřpokojové byty, které
jsou ve velikosti od zhruba

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
13:00 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

39 do 120 m2. Součástí každého
z nich je balkón i sklep. Samo−
zřejmostí je rovněž možnost par−
kování v suterénu nebo jeho těsné

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

blízkosti. V těchto dnech se v byto−
vém domě C dokončují omítky
a stěny společných prostor. V pří−
padě domu D probíhá dokonce již
finalizace všech interiérů bytových
jednotek.

Bydlení zde bude vhodné
jak pro mladé a rodiny s dět−
mi, tak lidi ve středním a zra−
lejším věku. Vedle možnosti
vlastního bydlení se nemovi−
tost navíc nabízí i jako vý−
hodná investiční příležitost. Další
informace o projektu V Zahrádkách
a nabídce bytů naleznete na strán−
kách www.v−zahradkach.cz.

9

150 let Sokola
Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské
muzeum Zbiroh zve na výstavu
„150 let Sokola Zbiroh“. Vý−
stava představuje Tělocvičnou
jednotu Sokol Zbiroh od jejího
založení v roce 1870 až po sou−
časnou činnost.
Můžete zde shlédnout nejen
dobové fotografie a dokumenty
zbirožského Sokola, ale i doku−
mentaci k výstavbě Sokolovny,
sokolský prapor a další zají−
mavé doklady o činnosti této
významné organizace do roku
1953, kdy byla začleněna do
Tělocvičné jednoty Spartak.
Po roce 1989 byl zbirožský
Sokol obnoven a začala se psát
jeho novodobá historie, kterou
tato výstava rovněž připomí−
ná. Výstavu můžete navštívit
do 30. 6. 2020, a to ve dnech
úterý – neděle v 9:00 – 12:00
/ 12:30 – 16:30 hodin.

Teplo v Tachově
opět levnější
Občané Tachova, kteří jsou na−
pojeni na centrální zásobování
teplem na sídlištích (asi 3 500
domácností), mají za rok 2019
teplo opět levnější.
„Cena tepla v Tachově dlou−
hodobě trvale klesá. Za zúčtova−
cí rok 2019 činí 579 Kč/GJ, tj.
o 10 Kč/GJ méně než v před−
chozím roce. Pokud si připome−
neme cenu tepla v roce 2011 ve
výši 659 Kč/GJ při tehdejší
10 % sazbě DPH (689 Kč se
srovnatelnou 15 % DPH), jedná
se o snížení o neuvěřitelných
110 Kč za gigajoule. Dočkají se
tak před prázdninami, podobně
jako v minulých letech, vyplace−
ní příjemných přeplatků za teplo.
Potom tedy současná cena tep−
la za rok 2019 v Tachově ve výši
579 Kč/GJ odpovídá právě
ceně 2,08 Kč/kWh. Částečně
jdou přeplatky na vrub mírné
zimy zejména v únoru a březnu,
ale z větší části na vrub dobře
nakoupené hlavní suroviny,“
říká Ing. Jiří Sedláček, jednatel
společnosti dodávající teplo.
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Škodaland má novou atrakci
− středověký hrad!

Multifunkční sportovní areál Ško−
daland v Českém údolí má zcela
novou atrakci. K novým, minulý
rok nainstalovaným vzduchovým
trampolínám, přichystal centrální
obvod pro dětské ná−
vštěvníky další parád−
ní novinku – šest met−
rů vysoký hrad s něko−
lika patry, skluzavka−
mi, dalekohledy, špl−
hací tyčí či provazový−
mi prolézačkami.
Hrad ve Škodalandu
nelze minout. Nachází
se na kopci vedle na−
fukovacích trampolín
u hlavní budovy areálu.
„Musím přiznat, že jsme měli po−
tíž rozhodnout, kam hrad umístit.
Do rozhodování jsme tedy zapojili
i veřejnost a udělali jsme dobře. Ta
jednoznačně rozhodla pro umístění
na kopec vedle trampolín, což je

vlastně z historického hlediska
správně – hrady se stavěly na kopci
vždycky,“ říká s úsměvem David
Procházka, starosta plzeňského
centrálního obvodu.

„Tato varianta je nejenom estetic−
ká ale také funkční, i když byla fi−
nančně i časově náročnější kvůli
úpravám terénu a bezprostředního
okolí. Délku stavby, bohužel, ovlivni−
la komplikovaná dodávka kačírku na

dopadovou plochu. Takto získaný
čas jsme využili k tomu, abychom
ještě nainstalovali další herní prvky
do okolí hradu, a to dvě houpačky
a nové pískoviště pro malé děti.
To, jestli se nám instalace nové
atrakce povedla, posoudí až děti
samotné,“ dodává.
Hrad Donjon nabízí ce−
lou řadu herních aktivit,
které stimulují jak fyzické,
tak dramatické hry ve
fantastické pestré herní
struktuře s děly. Do hradu
lze vstoupit z velké lezecké
sítě uvnitř konstrukce ne−
bo po schodech. Na zvý−
šené úrovni podporují růz−
né aktivity fyzický vývoj
dětí. Skluzavka pak rozvíjí
prostorové vědomí dětí,
jejich rovnováha je stimulována při
sklouznutí po bradlech. Požární tyč
zase rozvíjí hustotu kostí dětí. V pří−
zemí hradu stimuluje jemnou moto−
riku dětí pokladnice a okno věznice,
a učí je o příčině a následku.

Na 300 nových autobusů bude v barvách kraje

Cestující linkovými autobusy po
Plzeňském kraji se od 14. června
mohou těšit na více než 300 no−
vých moderních autobusů v bar−
vách Plzeňského kraje.
Všechna vozidla budou nízkopo−
dlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného po−
hodlí nabídnou i klimatizaci, USB
nabíječky a na hlavních trasách ve
vybraných spojích bude k dispozici
i Wi−Fi připojení.
Plzeňský kraj plánuje
spustit i vlastní tarif, kte−
rý budou moci lidé vy−
užívat jak pro autobusy,
tak i pro vlaky, a platný
bude pro jednotlivé jízdy
i pro předplatné. Roz−
hodnete−li se cestovat
veřejnou dopravou v rám−
ci Plzeňského kraje, bude vám na
cestu stačit vždy jedna jízdenka.
Nebudete tak muset komplikovaně
řešit, se kterým dopravcem pojede−
te a u koho to vyjde levněji.
Nově bude od stejného data
spuštěn dispečink integrovaného
systému, který bude hlídat přestupní
vazby na nádražích, a to i mezi dráž−
ní a autobusovou dopravou. Přes

dém jízdním řádu, či přes
dispečink bude možno
objednat také tzv. spo−
webový formulář.
je na zavolání. Jde
Kraji se navíc s novým
dopravcem podařilo i ušet−
o spoje s nepravidel−
nou vytížeností, které
řit, a to zhruba 16 milionů
jsou místo zrušení
ročně. Nový dopravce bu−
převedeny do režimu
de Plzeňský kraj obslu−
hovat deset let, jak uvádí
objednávky. Neobjed−
nají−li si cestující spoj,
smlouva s Plzeňským kra−
autobus nevyjede. Náměstek Pavel Čížek jem, který je provozovate−
Objednávka bude možná telefo− lem této dopravy a který bude pobí−
nicky přes číslo, které bude na kaž− rat příjmy z jízdenek či naopak doto−
vat některé spoje. Veškeré informa−
ce o nové dopravě naleznete na
webových stránkách www.idpk.cz
a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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 potře−
bujeme 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−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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 1. 6.2020: Žádosti o kotlíkové do−
tace 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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Střípky
z Plzně
Playoff
se nekonala, klub
utrpěl ztráty
Třemi miliony korun pomůže
město Plzeň extraligovému ho−
kejovému klubu HC Škoda Plzeň,
který utrpěl finanční ztráty z dů−
vodu předčasného ukončení nej−
vyšší soutěže.
„Kvůli pandemii koronaviru
musela být předčasně ukončena
sportovní sezona. Plzeňský ho−
kejový klub, který si vedl velmi
dobře a kvalifikoval se do vyřa−
zovacích bojů české nejvyšší ho−
kejové soutěže, však už nemohl
playoff odehrát. Tím utrpěl mno−
hamilionové finanční ztráty,“
vysvětlil první náměstek primáto−
ra města Plzně Roman Zarzycký.
Připomněl, že HC Škoda Plzeň
město velmi dobře reprezentuje
v České republice i v zahraničí.

Další dva čestné
hroby
Nově zřízený hrob s uloženými
ostatky básníka, překladatele
a výtvarníka Josefa Hrubého
a hrob vědce v oboru jaderné, fy−
zikální a supramolekulární che−
mie Emanuela Makrlíka se stanou
čestnými hroby města Plzně.
Jejich zařazení do seznamu, jenž
dosud představoval 45 čestných
hrobů, schválili zastupitelé.
„Péče o čestný hrob se usku−
teční periodickým dodáváním
výzdoby, jako jsou kytice a věn−
ce, a to s kvadrikolorou v měst−
ských barvách. Hroby budou vy−
zdobeny při příležitosti výročí
úmrtí zesnulých a ke dni Pa−
mátky zesnulých,“ uvedla ná−
městkyně primátora pro oblast
kultury, památkové péče a soci−
álních věcí Eliška Bartáková.
Oba hroby se nalézají na Ústřed−
ním hřbitově v Plzni.
Čestný hrob města Plzně má
například loutkář Josef Skupa,
spisovatel Karel Klostermann,
výtvarník Jiří Trnka, muzejník
a národopisec Ladislav Lábek,
generál Heliodor Pika, bývalý
starosta Plzně Luděk Pik či de−
signér, malíř a pedagog Ladislav
Sutnar. Seznam čestných hrobů
města Plzně je zde: https://
hrbitov.plzen.eu/cestne−hroby/
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Krajské dotace míří na potřeby obcí
Radní Plzeňského kraje poskytnou
peníze 74 žadatelům na zachování
prodejen v malých obcích Plzeňské−
ho kraje v celkové výši 2 670 000 Kč.
Dotace částečně přispějí malým
obcím k udržení kamenného obcho−
du, případně k zachování služeb po−
jízdné prodejny. Jsou určeny obcím
na částečné krytí neinvestičních ná−
kladů na provoz prodejny, a to bez
ohledu na vlastníka budovy a provo−
zovatele prodejny. Bylo podáno
76 žádostí o dotaci, 2 žádosti byly
vyřazeny (žádost nebyla podaná
v souladu s pravidly dotačního titu−
lu, druhá byla nedopracovaná).
Další finanční pomoc v souhrnné
výši 27 milionů korun je určena pro

81 obcí na odstraňování havarijních
stavů. Peníze z dotace budou použi−
ty např. na rekonstrukci výtlačného
řadu a akumulačních nádrží v Hoře
Svatého Václava, opravu opěrné
zdi v Klenčí pod Čerchovem, nutné
opravy vodovodu v Běšinech nebo
v Roupově, opravu rozhledny Dla−
žov, opravu havarijní tarasní zdi pod
kostelem Panny Marie Bolestné
v Hamrech, řešení havarijního sta−
vu kotelny základní školy, Hrádek
u Sušice, opravu sprch a sociálního
zařízení v šatnách na zimním sta−
dionu v Klatovech, odstranění hava−
rijního stavu kanalizace v ulici U so−
kolovny ve Strážově, rekonstrukci
budovy tělocvičny ZŠ Kaznějov,

oprav ČOV v Újezdu u Svatého
Kříže nebo opravu hřbitovní zdi
v Kladrubech.
Jednou z forem pomoci kraje
s proměnou bezpečnostní situace je
systematická finanční podpora ces−
tou tohoto speciálního dotačního
programu, který byl letos vyhlášen
již potřetí. Odbor bezpečnosti a kri−
zového řízení zpracoval v letošním
roce pravidla dotačního programu,
která stanoví jednotný postup
pro poskytování finanční podpory
obcím na zajištění bezpečnosti a ve−
řejného pořádku na svém území.
Všem 45 žadatelům bude vyhověno
v plné výši. Plzeňský kraj poskytne
obcím celkem 9 768 713,80 Kč.

Ikony – okna do nebe
Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze (MCU), Františkánská 11
nabízí nevšední pohled na ikony.
Výstavu připravilo Západočeské mu−
zeum v Plzni ve spolupráci s Hu−
sitským muzeem v Táboře. Ikony, ná−
boženské obrazy východního křes−
ťanství, jsou po staletí vnímány jako
díla bytostně duchovní a současně
tajuplná a hodná úcty. Ikony jsou tak
jakýmisi okny mezi nebem a zemí.
Náboženská úcta neplatí jim jako
předmětu, ale svaté skutečnosti, kte−
rou zastupují. Tvorba ikon není vní−
mána jako individuální umělecká čin−

nost, ale jako předávání zprávy a po−
rozumění boží pravdě. Ikony se ne−
malují, ale píší. Ikonopisec smí uplat−
nit svou výtvarnou invenci, ale v rám−
ci přesně stanovených pravidel. Do
sbírky Husitského muzea v Táboře
byla na konci 90. let 20. stol. zařa−
zena část ikon, které byly objeveny
jako pašovaný lup zlodějských gan−
gů, které plenily stovky kostelů pra−
voslavné a řeckokatolické církve
v Polsku, Rusku, Bělorusku a na
Ukrajině. Pokud se nepodařilo nalézt
původního majitele, aby mohla
být díla vrácena, stala se součástí

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

státních muzejních sbírek. Vystavo−
vaný soubor je doplněn také ikonou
sv. archanděla Michaela z pozůsta−
losti manželů Edvarda a Hany Bene−
šových, jimž ji daroval rumunský mi−
nistr zahraničí Nicolae Titulescu.
Plzeňský rozhled 6/2020
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Kriminalita
v Plzeňském kraji
Podle údajů Policejního prezidia
ČR bylo v Plzeňském kraji v roce
2019 spácháno 10 324 trest−
ných činů, přičemž počty trest−
ných činů se zvyšují od roku
2016, kdy byl zaznamenán nej−
nižší počet ve sledované dese−
tileté časové řadě. V roce 2016
bylo registrováno 9 679 trest−
ných činů (nejnižší počet), na−
opak nejvíce trestných činů by−
lo zaznamenáno v roce 2010
(13 843) v celé řadě sledování.
V celorepublikovém měřítku se
Plzeňský kraj podílí 5,2 % na cel−
kové registrované trestné čin−
nosti a řadí se na šesté místo.
Na celkové registrované trestné
činnosti se nejvíce podílel kraj
Hl. město Praha s 25,0 %, na−
opak nejmenší podíl byl v Kraji
Vysočina (2,8 %).
Celkové procento objasněnosti
se v posledních 10 letech sle−
dování v Plzeňském kraji pohy−
buje v rozmezí 46,5–54,4 %.
V roce 2019 objasnila policie
47,8 % registrovaných trestných
činů, čímž se Plzeňský kraj zařa−
dil po Hl. městě Praze, Jihomo−
ravském a Středočeském kraji
na 4. místo s nejnižším podílem
objasněných případů.

Výbava
pro strážníky
Rada města Tachova schválila
nákup nové digitální radiové sí−
tě pro potřeby městské poli−
cie. Realizaci uskuteční firma
Sovt−Radio se sídlem Vodňany
za nabídkovou cenu 290 158 ko−
run včetně DPH. Dále radní roz−
hodli o nákupu čtyř kusů osob−
ních (policejních) kamer a dvou
kusů vozidlových kamer od fir−
my Varnet se sídlem v Třebíči.
Cena dvou kusů vozidlových ka−
mer je 9 998,− Kč včetně DPH,
cena čtyř osobních (policejních)
kamer je 32 912 Kč včetně DPH.
Kromě toho přibydou ještě
čtyři fotopasti od pražské firmy
Infoto, to za cenu 33 960,− Kč
včetně DPH.
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Trvale zavřených hospod
bude mnohem méně
Naprostá většina tuzemských hos−
pod, které ještě před měsícem ne−
chtěly kvůli dopadům koronakrize
znovu otevřít, změnila svůj postoj.
Z detailního průzkumu Plzeň −
ského Prazdroje z minulých dnů
vyplývá, že pokračování podnikání
nyní plánuje 97,5 % hospod. Ještě
počátkem dubna to podle průzku−
mu pivovaru vypadalo, že se jich
již neotevře více než desetina,
Dataservis pak predikoval dokonce
uzavření až čtvrtiny provozů. Data
Prazdroj získal z více než 16 000
tuzemských hospod, tedy z 80 %
všech, se kterými spolupracuje
a které představují většinu tuzem−
ského trhu.
„Původní pesimistická nálada se
s dnešním otevřením zahrádek a blí−
žícím se datem otevření celých
hospod, stanoveným na 25. května,
proměňuje. Je jasné, že hospodští
jsou v tíživé situaci a řada z nich má
vážné finanční problémy. Většina
těch, kteří původně chtěli řemeslo
pověsit na hřebík, se ale rozhodla
pokračovat. Z našich dvou desítek
tisíc partnerských provozoven tak
trvale uzavřených zůstane zhruba
jen 500,“ říká obchodní ředitel
Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Prazdroj a s ním i další pivovary
se snažily a snaží po celou dobu kri−
ze hospodám pomáhat, zmírnit ne−
gativní dopady v souvislosti s koro−
nakrizí a připravit je na restart jejich
podnikání. Prazdroj například po−

„Víme, že propady tržeb za
deset týdnů uzavřeného nebo silně
omezeného provozu může jakákoli
pomoc z vnějšku pouze zmírnit,
přesto cítíme, že i díky finanční,
materiální a morální podpoře z více

máhal hostinským v získávání úvěrů
z vládních programů Covid, stál
u startu projektu Zachraňte hospodu
a nyní každé znovuotevírané hospo−
dě dává jeden sud piva zdarma.
Provozovny také vybavuje desin−
fekčními prostředky.

stran se podařilo zmírnit skep−
tickou náladu na trhu. Hostinští
se chtějí znovu věnovat svým zá−
kazníkům, někteří zatím jen na
zkoušku, ale celkově je cítit na
trhu pozitivní odhodlání,“ doplňuje
Tomáš Mráz.

Petr Jenčík bude mít v Nepomuku bustu

Po malířích Augustinu Němejcovi
a Richardu Böhnelovi se dočká
rovněž své bronzové busty v Rod−
ném domě Augustina Němejce
v Nepomuku Ing. Petr Jenčík
(1951–2019).
Bustu vytvoří sochař Václav Česák
na základě konzultací s rodinou
zesnulého. Součástí miniexpozice
budou také informační panely o živo−
tě této osobnosti. Petr Jenčík byl ne−
jen známým lihovarníkem, který vy−
myslel dodnes oblíbené likéry a liho−
viny, např. Krvesaj, Elixír sv. Jana
Nepomuckého, Prádelský voříšek,
Černý baron, ale především byl me−
cenášem prádelského kostela Pový−
šení sv. Kříže, prvním předsedou
Matice sv. Jana Nepomuckého, jež
šíří úctu ke svatému Janu Nepomuc−
kému, založil v Prádle tradici štědro−
večerního troubení, pravidelně spon−

zorsky i organizačně podporoval vět−
šinu regionálních akcí. Busta bude
opět odlita ve slavné norimberské
slévárně Lenz&Jahn, kde Václav
Česák nechal odlít například i Ma−

donu pro Zelenou Horu. K odhalení
busty dojde na podzim letošího roku.
Realizátorem projektu je Mikroregion
Nepomucko. Akce byla finančně
podpořena Plzeňským krajem.

Petr Jenčík s Dominikem kardinálem Dukou.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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

IWalk připomene historické
židovské lokality
Plzeň bude mít vlastní vzdělávací
program IWalk Plzeň, který prove−
de uživatele v krajské metropoli
po lokalitách spojených s historií ži−
dovské přítomnosti v Plzni a s míst−
ní historií holocaustu, ale také s pří−
běhy přežití a začátku nového živo−
ta. IWalk je vzdělávací program
USC Shoah Foundation.
Celkové náklady na plzeňský pro−
jekt činí 463 tisíc korun, město Plzeň
přispěje částkou ve výši 200 tisíc
korun. S poskytnutím dotace pro
společnost OpenEye, z. s., jež je
partnerskou organizací USC Shoah
Foundation pro vytváření vzděláva−
cích materiálů v češtině, schválili za−
stupitelé města. Do projektu se za−
pojí také Archiv města Plzně, který
poskytne podklady pro zpracování.
„IWalk je celosvětový vzdělávací
projekt USC Shoah Foundation. Ta
spravuje archiv vizuální historie s ví−
ce než 53 tisíci celoživotními vzpo−
mínkami pamětníků různých geno−
cid. Cílem je spojit návštěvu au−
tentické lokality s úryvky svědectví

relevantními pro historické
události, které se na této
lokalitě odehrály. Zájemci si
mohou zdarma stáhnout speciál−
ní aplikaci pro mobilní telefony
a umožní tak sdílení IWalks se širo−
kou veřejností. Archiv obsahuje svě−
dectví sesbíraná již v polovině deva−
desátých let minulého století po ce−
lém světě, umožňuje tedy dohledání
relevantních vzpomínek pro většinu
míst na světě,“ vysvětlil primátor
města Martin Baxa.
Plzeňský projekt bude obsahovat
filmové vzpomínky někdejších oby−
vatel Plzně, kteří byli za druhé svě−
tové války rasistickým zákono −
dárstvím označeni za Židy. IWalk
Plzeň uživatele provede po lokali−
tách spojených s historií židovské
přítomnosti v Plzni a s místní histo−
rií holocaustu, ale také s příběhy
přežití a začátku nového života.
Cílovou skupinou projektu jsou
pedagogové a studenti, archiváři,
knihovníci, historikové, badatelé,
zástupci médií i široká veřejnost.
Procházky IWalks jsou kromě vzdě−
lávací a pedagogické práce využitel−
né i v turistickém ruchu.

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 6/2020
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Váš strop může být pevný, lehký
a rychle postavený
Každý, kdo někdy stavěl dům
Schodiště
nebo třeba jen malou chatku,
Prefa
nebo garáž, dobře ví, jak ná−
ročná a důležitá při výstavbě
je správná stropní konstruk−
ce. Také ví, jak důležité je
použít tu správnou techno−
logii a stavební konstrukci,
aby strop plnil nejen este−
tickou funkci, ale společně se
stěnami tvořil kompaktní ce−
lek a zajistil tak dostatečnou
tuhost stavby. O jedné velmi
zajímavé a progresívní me−
todě výstavby stropů jsme si
povídali s jejím dodavatelem
panem Jakubem Maglov−
ským z Nýrska.
„Naše stropní panely je sta−
vební systém určený pro řešení vodo− závodě. Vždy je tam nutné uzavřít kom−
rovných konstrukcí, tedy hlavně stropů, promis mezi ztrátou vlhkosti, zráním
balkónů a schodišť. Předpjaté dutinové betonu (technologickou pauzou) a po−
stropní panely mají vysokou únosnost, větrnostními podmínkami. Dlouho trva−
požární odolnost a umožňují překlenout jící doba zrání betonu brání plynulému
velké rozpony mezi nosnými konstruk− průběhu dalších činností na stavbě.“
cemi stavby.
l Co je hlavní předností vašich
l Jak se to dříve dělávalo?
stropních panelů?
Vybudovat bezpečné a kvalitní stropní, „Strop prefabrikovaný v továrně zaru−
schodišťové a balkónové nosné kon− čuje konstantní kvalitu a do značné mí−
strukce je časově, organizačně a fi− ry odstraňuje závislost doby stavby na
nančně náročné. Existují různé mož− počasí. Pro vás to znamená: žádné ná−
nosti, jak vyrobit stropy z betonu. Buď klady na bednění a s tím související
ze staveništního betonu přímo na sta− čas, žádné podpěry a především žádná
veništi, nebo za dokonale příznivých stavební vlhkost, protože náš strop je
podmínek ve výrobním závodě. V prv− dodán suchý a ve správný čas k vám
ním případě běžných stropů ze železo− na staveniště. Vzhledem k tomu, že
betonu musí být celá plocha stropu po− technologie výroby se neustále zdoko−
depřena, obedněna, vyztužena a vybe− naluje, vyhovuje náš strop i nejpřísněj−
tonována. Tento způsob je náročný na ším statickým nárokům – např. z hle−
čas a samozřejmě zde hraje velkou roli diska užitečných zatížení, rozpětí a pro−
finanční zátěž. Přímo na staveništi na− tipožární ochrany. Stropy z prefabriko−
víc nelze vyrábět vysoce výkonné dru− vaných betonových dílců jsou díky
hy betonu, jaké se používají při výrobě propracovanému systému montáže
prefabrikovaných dílů ve výrobním poměrně rychle namontovány a jsou

okamžitě zatížitelné
a pochozí.“
l Je váš stavební
systém určen pro
každou stavbu?
„Naše stropní dílce jsou moderním ře−
šením všech vodorovných nosných
konstrukcí. Systém dodáváme od tech−
nického návrhu přes výrobu konstrukč−
ních prvků, dopravu až po montáž.
Dokážeme uspokojit potřeby každého
stavebníka v nejkratším možném čase
a nejvyšší kvalitě. Můžeme také vy−
zdvihnout jejich vlastnosti, jako je
především požární odolnost a vysoká
únosnost. Dále je nutno podotknout, že

jako napájecí a kabelové kanály, aniž by
to negativně ovlivnilo statiku stropu. Na
přání lze realizovat individuální pro−
stupy podle potřeby stavby. Náš strop
přesvědčuje nejlepšími hodnotami.
Náš stropní systém nejsou pouze be−
tonové panely. Ale díky komplexním
službám, které ke každé zakázce po−
skytujeme, získávají zákazníci vyso−
kou záruku kvality.
Stropní systém z přepjatých panelů
se uplatňuje v bytové výstavbě se
značně členitými půdorysy, při výstav−
bě rodinných domů, řadových a byto−
vých domů, v průmyslových a země−
dělských objektech, ale i drobných

Panely Spiroll

naše stropní dílce umožňují překlenutí
velké vzdálenosti mezi nosnými kon−
strukcemi stavby, a to až do 18 metrů.
Další výhodou, na kterou bych chtěl
upozornit, je rychlost montáže. Za pou−
hé 2–3 hodiny je strop klasického ro−
dinného domku plně položený, pochozí
a nosný. Dutiny v panelech mohou být
v případě potřeby optimálně využity

stavbách jako jsou garáže nebo dílny.
Možností, kde se dají stropy a scho−
diště vyprojektované, vyrobené a po−
stavené v rámci našeho systému vy−
užít, je opravdu mnoho. Rád každému,
kdo o náš moderní stropní systém bu−
de mít zájem, osobně ještě podrobněji
přiblížím a provedu předběžnou kalku−
laci nákladů.“
(kr)

Pokládka stropu
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Kraj investoval do cyklostezek 109 milionů korun
V období 2017 až 2019 investoval
Plzeňský kraj na svém území do
cyklistické infrastruktury celkem
109 milionů korun.
Vzniklo téměř 57 km dílčích
úseků cyklostezek a cyklotras,
27 km přírodně blíz−
kých stezek pro cyklis−
ty, 3 pumptrackové drá−
hy a 2 Skills lajny pro
nácvik jízdy na horském
kole. Dále byla postave−
na a uvedena do pro−
vozu lávka pro cyklisty
přes vodní nádrž Hra−
cholusky. V roce 2017
podpořil Plzeňský kraj
dotacemi celkem 6 pro−
jektů částkou 11,9 mil.
Kč. Podporu 4,2 mil. Kč
získala například cyklostezka Plzeň−
Koterov – Starý Plzenec.
V roce 2018 byl k dotacím do
cyklistické infrastruktury vyhlášen
program Podpora výstavby cyklo−
stezek a cyklotras v Plzeňském kraji
pro rok 2018, který byl alokován do
výše 20 mil. Kč. Celkem bylo v da−
ném roce podpořeno 13 projektů
Plzeňský rozhled 6/2020

částkou 39,3 mil. Kč. Významnými
projekty byly Výstavba nadre−
gionální cyklotrasy Plzeň – Brdy,
úsek Spálené Poříčí – Hořice –
1. etapa s dotací ve výši 3,5 mil. Kč,
Berounka trails Mikroregionu Rad−

Hracholusky, jejíž náklady dosáhly
12,8 mil. Kč, přičemž více než
10 mil. Kč obdržel kraj spolufi−
nancováním z fondu SFDI. Kom−
pletní investice v oblasti cyklistické
infrastruktury v roce 2018 dosáhly
částky 52,2 mil. Kč.
V roce 2019 byl vyhlá−
šen dotační program Pod−
pora výstavby cyklostezek,
cyklotras a specializované
doprovodné cyklistické in−
frastruktury v Plzeňském
kraji pro rok 2019 s alokací
20 mil. Kč. S ostatními pro−
jekty bylo pak celkem pod−

nicko s dotací 10 mil.
Kč nebo Prodloužení
cyklotrasy RT 3 – Ro−
kycany s dotací ve výši
4,3 mil. Kč. Dalším pro−
jektem v rámci podpory
cyklistické infrastruk−
tury byla lávka pro cyk−
listy přes vodní nádrž
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

pořeno částkou 44,8 mil. Kč celkem
14 projektů. Významnými projekty
byly například II. etapa výstavby
Cykloresort Radnicko s dotací ve
výši 8,66 mil. Kč, Výstavba nad−
regionální cyklotrasy Plzeň – Brdy,
úsek Hořehledy – Číčov, I. etapa
s dotací ve výši 6,8 mil. Kč, nebo
Vejprnice – cyklostezka do Skvrňan
s dotací ve výši 6,46 mil. Kč.
„Začínali jsme v podstatě na ze−
lené louce, kdy cyklisté byli ne−
koncepčně vedeni mnohdy silnicemi
třetí nebo druhé třídy. Cílem kon−
cepce cykloturistiky a cyklodopravy
je tedy vytvořit základní síť propo−
jením cyklotras s mezi−
národními cyklostezkami,
nadregionálními i regionál−
ními trasami,“ uvedl ná−
městek hejtmana pro do−
pravu Pavel Čížek. Podle
něj by pak na zmíněné tra−
sy měly navazovat jedno−
tlivé obce svými projekty.
„Plzeňský kraj je i nadále
připraven podporovat bu−
dování a rozvoj cyklotras
na území kraje,“ doplnil.
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Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

„Už je to tady. Nabízíme čerstvé
jahody z naší plantáže.“
Jahodárna pana Bonka je na konci
Klatov směrem na Dolany, Staň−
kov. Už nyní si zde můžete koupit
čerstvě natrhané královské ovoce,
tak se totiž říká jahodám pro svoji
pohádkovou chuť. Obsahují spous−
tu vitamínů, které podporují naši
imunitu, což je v současné době
velmi potřebné.
Jahodová sezóna nabírá na obrát−
kách, a to byl také důvod, proč jsme
se setkali s majitelem Jahodárny
Pavlem Bonkem.

Pouze a jen tady v klatovké Jaho−
dárně dostanou zákazníci naše jaho−
dy. Nikde jinde. Když si k nám přije−
dou pro jahody, mohou si ještě vy−
brat sazenice jahodníků. Ochotně
a rádi každému poradíme.
V současné době nabízíte jen na−
trhané jahody? Ptám se proto, že
jste v každé sezóně měli i samo−
sběr, který si získal velkou popu−
laritu.
Letošní sezonu jsme zahájili prode−
jem natrhaných jahod. Má to i svůj

vyzvednu. Nemůžeme totiž zaručit,
že vždy budeme mít dostatek natr−
haných jahod k volnému prodeji.
Jinak bych rád připomněl, že nepři−
jahody jsou vždy čisté. Na samosběr jímáme takové objednávky, kdy
k nám chodí lidé i v dešti. Právě díky nám zákazník sdělí, že si pro natr−
slámové podestýlce se v záhonech hané jahody přijede za dva, tři či ví−
nebrodí v blátě a trhají naprosto čisté ce dnů. Rezervace platí na ten daný
den, kdy nám zavolá.
jahody. Bez slámy to nejde.
Ještě se vrátím k samo−
Musejí mít zájemci o samosběr
sběru. Je nějaká opti−
vlastní nádoby?
mální doba na trhání
Nemusejí. Nádoby
jahod?
na samosběr mo−
Lidé mohou přijít
hou u nás zakou−
kdykoliv během
pit. Zájemcům
Mám v sobě tolik vitamínu
dne. Natrhat si
o samosběr vy−
C, že se mohu srovnávat s cit−
může každý li−
členíme vlastní
rusovými plody. Posiluji imunitu.
bovolné množ−
úsek, kde ještě
Když mě sníte jen 100 gramů,
ství. Na samo−
pokryjete doporučenou den−
nebylo trháno.
ní dávku vitamínu C. Se
sběr se nemusí
Nemusejí mít vůbec
mnou získáte silnou
nikdo objednávat.
žádné obavy z toho,
imunitu. Chřipka a
Pokud je dostatek
že budou po někom
nachlazení se
zralých jahod, jsme ta−
paběrkovat. Mají přidě−
vám budou
dy každý den za každé−
lený neotrhaný řádek.
vyhýbat.
ho počasí od 8:00 do
Kdo netouží po samo −
18:00 hodin včetně soboty
sběru?
a neděle. Jinak sledujte naše
Ten si může přímo v Jahodárně
webové stránky nebo facebook,
koupit už natrhané jahody. Do −
poručuji zavolat ráno a domlu − kde jsou aktuální informace, případ−
(red)
vit si čas, kdy si jahody ten den ně zavolejte.

Hlavní význam jahod spočívá v tom, že zlepšují proudění krve v arteriích.
Jejich konzumací se také dostává do těla zinek, který má příznivý vliv na tvorbu
testosteronu.
Jak odhadujete letošní úrodu?
Jahody pěstujeme na ploše kolem
6 hektarů a prozatím vše nasvědčuje
tomu, že bude poměrně slušná úro−
da, i když nás trochu potrápily pří−
zemní mrazíky. Vše rozhoduje po−
časí. Pro jahody je ideální teplota
kolem 20 °C. Také bychom potřebo−
vali více vláhy.
Kromě Jahodárny v Klatovech pro−
dáváte jahody i na jiných místech,
například u marketů ve stáncích,
kamenných obchodech?
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důvod. Jahody postupně dozrávají,
takže nyní ještě nejsou podmínky
pro samosběr. Ovšem nebude dlou−
ho trvat a plantáže jahod se začerve−
nají a potom začne i samosběr. Proto
doporučuji sledovat náš facebook
a webové stránky.
Takže i letos máte jahody na
slámě?
Jednoznačně. Už několik let za se−
bou pěstujeme jahody na poměrně
silné slámové podestýlce. Má to
několik důvodů. Například natrhané

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na kru−
hovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mos−
tem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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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.

Plzeňský rozhled 6/2020

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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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V Nepomuku
zrestaurovali milník
s novými ukazateli
Město Nepomuk nechalo obno−
vit milník u Borku vybudovaný
v 19. století poblíž silnice
z Plzně do Písku. Pískovcový
obelisk byl při dopravní nehodě
v roce 2017 sražen. Díky fi−
nanční dotaci z Plzeňského kraje
a restaurátorské péči Pavly
Žiakové však opět září novotou.
Historický milník prošel celko−
vou obnovou v roce 2019 a na
své místo byl navrácen v čer−
venci roku 2019. Doplnily ho
nápisy a směrovky na Plzeň
a Písek. Kamenný povrch byl
omyt tlakovou vodou a biolo−
gické napadení sanováno che−
mickým roztokem s následným
oplachem vodou. Praskliny byly
ošetřeny na minerální bázi,

Opraví tramvajovou trať

Plzeň začala s rekonstrukcí tram−
vajové trati a vozovky ve Sladkov−
ského ulici. Ta zahrne výměnu pa−
nelů, do nichž se upevňují tramva−
jové kolejnice, včetně asfaltobeto−
nového podloží.
Nové budou trakční vedení, trole−
jové kontakty a detektory včetně
ukolejnění. Závěrem se opraví nava−
zující vozovka včetně parkovacích
míst a také nástupní hrana v zastáv−
ce U Duhy. Akce si vyžádá dopravní

omezení pro osobní automobily,
stejně tak zasáhne do provozu
tramvají linky 1 a 2.
Oprava vozovky zahrnuje vý −
měnu obrusné a ložné vrstvy vo−
zovky v celém profilu komuni ka−
ce. V místě některých přípojek
odvodnění, poklopů šachet a šou−
pat „hrnečků“ vodovodu bude
nutné zasáhnout i do podkladních
vrstev vozovky. Po dokončení prací
bude obnoveno vodorovné doprav−

ní značení a bude zachován stávají−
cí dopravní režim.
Opravy se budou provádět za
úplné uzavírky části Sladkovského
ulice v úseku od křižovatky s ulicí
Radyňská až před křižovatku s ulicí
Koterovská. Pro chodce vytvoří
koridor, jenž bude ochráněn po −
mocí plotových zábran, a přechody
přes výkopy budou provizorně
zajištěny pomocí ocelových lávek
se zábradlím.

Rokycanské koupaliště zruší vrácenky

Opravený historický milník s no−
vými nápisy a směrovkami.
Foto: Pavel Motejzík

vlasové trhlinky pak prostřed−
kem na bázi akrylátových prys−
kyřic s křemennou moučkou.
Dožilé a jinak materiálově či
esteticky nevhodné starší vy−
správky byly odstraněny. Jako
pomocná armatura se použil
nerezový materiál.
Kamenný obelisk se skládá
z kruhové patky, dříku se dvěma
vpadlými okny (původně místa
pro cedule s ukazateli směru)
a završen je krycí kruhovou
stříškou. Celkové náklady na je−
ho opravu činily 58 700 korun.
Dotaci na rekonstrukci poskytl
městu Plzeňský kraj.
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Rozsáhlé zneužívání takzvaných
vrácenek na rokycanském koupa−
lišti donutilo radní města je zcela
zrušit. Systém umožňoval návštěv−
níkům na delší dobu opustit koupa−
liště a později ve stejný den se na
tento doklad vrátit bez nutnosti za−
platit znovu vstupné.
„V posledních letech a hlavně lo−
ni začali lidé značně vrácenky
zneužívat tak, že je hned za branou
koupaliště prodávali novým ná −
vštěvníkům. Jednalo se o desítky
případů, proto se radní na svém
úterním jednání rozhodli vrácenky
zcela zrušit,“ vysvětluje starosta
Rokycan Václav Kočí.
Dalším důvodem pro zrušení sys−
tému, který je na západě Čech ojedi−
nělý, byl i fakt, že nebylo možné
přesně zjistit, kolik lidí je na koupa−
lišti. Provozovatel přitom musí znát
přesný počet návštěvníků, aby ne−
překročil kapacitu. Pokud návštěvníci
budou chtít na okamžik opustit areál
a dojít si pro něco do auta, nebu−
dou muset znovu platit vstupenku.

„Krátkodobé opuštění koupaliště
bude možné po domluvě s pokladní,“
doplňuje starosta.
Mírně se také zvýší vstupné na
koupaliště, do bazénu a do sauny.
Naposledy se vstupné upravovalo
v roce 2017 po zatraktivnění pla−
veckého areálu. Od té doby se zvý−

mie. Třikrát také došlo ke zvýšení
mezd zaměstnanců. „Do plavecké−
ho areálu město i dál investuje.
Loni jsme nechali vyměnit vzdu−
chotechnické jednotky a prosklené
stěny v bazénových halách, letos
chystáme výměnu vzduchotechni−
ky v šatnách a nové osvětlení celé−

šily ceny energií (vodné, stočné,
plyn, elektrická energie), chemie na
úpravu vody, čistící a úklidové che−

ho plaveckého bazénu,“ popisuje
starosta s tím, že vstupné se zvýší
o 10 až 15 korun.
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Vytvořte si
zásoby ochranných
prostředků
Krizový štáb Plzeňského kraje
přijal usnesení o vytvoření zásob
osobních ochranných prostřed−
ků pro svoje organizace a dopo−
ručuje totéž i pro další organiza−
ce a instituce poskytující zdra−
votní a sociální služby.

Na jednání štábu zástupci
KHS shrnuli současnou epide−
miologickou situaci v kraji, ale
i přes příznivý vývoj nadále vy−
zývají k opatrnosti a dodržování
všech hygienických opatření.
KHS také informovala o postup−
ném stahování armádních pra−
covníků z pracovišť KHS, které
bude probíhat dle harmono−
gramu do konce května. Od
1. června by měla KHS vykoná−
vat veškerou činnost vlastními si−
lami. V případě náhlé potřeby je
připravena armáda poskytnout
do 24 hodin pomoc v podobě
např. posílení odběrových týmů.
Členové Krizového štábu PK
byli seznámeni s okolnostmi,
které souvisí s ukončením nou−
zového stavu, ten by měl, podle
dosavadních informací, skončit
17. 6. 2020 ve 23:59 hod.
S koncem nouzového stavu jsou
automaticky zrušena veškerá
rozhodnutí hejtmana a ústřed−
ních orgánů státní správy vyda−
ná na základě krizového zákona.
Nadále ovšem platí mimořádná
opatření vydaná ministerstvem
zdravotnictví vedená jako krizo−
vá opatření vlády – např. nošení
roušek, ochrana hranic apod.
S ukončením nouzového sta−
vu také bude ukončena nepřetr−
žitá činnost Krizového štábu PK,
komunikace bude probíhat na−
dále prostřednictvím odborných
skupin a v případě potřeby bu−
dou svolávány porady zúženého
Krizového štábu PK.
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Na západ Čech přinesla EPPka
téměř osm milionů korun
V západních Čechách tak za pět let
bylo díky sportující veřejnosti pro−
střednictvím aplikace EPP−Pomá−
hej pohybem podpořeno celkem
112 projektů za 7 962 677 korun.
V Karlovarském kraji to bylo kon−
krétně 33 projektů za 2 063 452
a Plzeňském 79 projektů za
5 899 225 korun. Uživatelé aplika−
ce sbírali body pro neziskové pro−
jekty prostřednictvím 26 různých
pohybových aktivit. Již od počátku
přitom nejčastěji volí chůzi (40 %),
následuje běh a cyklistika (po
20 %). Milovníci týmových sportů
pak nejčastěji pomáhali potřebným
nejoblíbenějšími hrami, a to fotba−
lem a hokejem.
V případě vyloženě zimních spor−
tů převládají běžky, klasické lyžová−
ní i skialpinismus a také pohyb ve
sněhu na sněžnicích. Vodním vé−
vodí kajak, paddleboard a samo−
zřejmě plavání. Indoorové spor ty
zastupuje hlavně tanec, aerobik
a posilování. Oblíbené jsou i koleč−

kové brusle, největší nárůst loni za−
znamenala kategorie Nordic wal−
king neboli severská chůze.
V Plzeňském kraji tak díky sportu−
jící a jinak se pohybující veřejnosti
mohly zrealizovat své projekty na po−
moc potřebným například organi−
zace, spolky či sdružení: Vital life
Trhanov, ProCit Plzeň, Domov – pl−
zeňská hospicová péče Vejprnice,
Centrum Hájek Vejprnice, JUNÁK –

český skaut, středisko Střela Plzeň,
Tak pojď s náma Plzeň, Vracíme stro−
my do přírody Zbiroh, ZŠ Dobřany,
Diakonie ČCE – středisko Západní
Čechy, Sociální služby Města Sušice,
TyfloCentrum Plzeň, Městské cen−
trum sociálně rehabilitačních služeb
Domažlice, Oblastní charita Klatovy,
Dětský domov Staňkov, Hospic sv.
Lazara Plzeň či Oblastní spolek
Českého červeného kříže Tachov.

Strážnici v Liticích v novém
Ve středu 6. května zahájila ofici−
álně provoz okrsková strážnice
v úřední místnosti v Plzni v měst−
ské části Liti ce. Místnost pro ni
zřídil MO Plzeň 6 a nachází se

v prostorách budovy místní hasič−
ské zbrojnice na adrese Klatovská
25/211. Každou pracovní středu,
vždy od 15.00 –17.00 hod., mohou
obyvatelé Litic přijít za okrskovou
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strážnicí, která jejich lokalitu zabez−
pečuje, předložit jí své podněty, po−
žadavky, stížnosti či vyřídit s ní svůj
přestupek.
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David Kvasnička se vrací
do HC Škoda Plzeň

HC Škoda Plzeň může ve svých
řadách přivítat další známou tvář.
Do týmu indiánů se po jedné sezó−
ně, kterou strávil ve Vítkovicích,
vrací obránce David Kvasnička.
Ten s klubem podepsal jednoletou
smlouvu.
„David je stále naším hráčem
a odchovancem klubu. My jsme
o jeho služby stáli i loni, ale David
se rozhodl zkusit štěstí jinde. Nyní
jsme moc rádi, že se k nám vrací a
že se zvyšuje konkurence v řadách
naší defenzivy,“ říká k příchodu mla−
dého beka Tomáš Vlasák, sportovní
manažer HC Škoda Plzeň.
Jednadvacetiletý bek je rodákem
z Rokycan, v plzeňském klubu pro−
šel všemi mládežnickými celky.
Extraligovou premiéru si připsal
v dresu Škody coby šestnáctiletý

v únoru roku 2016 na ledě Mladé
Boleslavi. Od sezóny 2016/17 na−
stupoval David Kvasnička v A týmu
Plzně pravidelněji, stále si však při−
pisoval starty také za týmy dorostu
a juniorů.
V následujících ročnících nastu−
poval jak za mužstvo indiánů, tak
v týmech Litoměřic či Klatov, kde
sbíral cenné zkušenosti. Pro sezónu
2019/20 poprvé změnil extraligové
angažmá, když z Plzně zamířil do
Vítkovic. Kromě ostravského celku
nastupoval v uplynulém ročníku
také za prvoligový Havířov. Kvas−
nička v Tipsport extralize odehrál
dohromady 109 zápasů – z toho
73 za Plzeň – a připsal si celkem
12 kanadských bodů (2+10). Za
indiány nastoupil rovněž do 11 due−
lů v Champions Hockey League.

Svět středověkých her
Západočeské muzeum v Plzni, Ko−
peckého sady 2, nabízí zajímavou
výstavu Svět středověkých her.
Chcete si hrát a zároveň poznávat
historii? Pak je pro vás tato výstava
to pravé. V „temném“ středověku
lidé měli spoustu svátečních dnů
a uměli si je užívat. Hry, slavnosti,
hudba a tanec, to vše tehdy ne−
odmyslitelně patřilo k životu napříč
společenskými vrstvami. Interak−
tivní výstava Vás seznámí s těmito
aspekty života ve vrcholném a pozd−
ním středověku. Můžete si zaspor−
tovat, užít bezpečného hazardu, za−
hrát si na hudební nástroj a k tomu
se podívat na originální autentické

předměty z výše zmíněného období.
Uvidíte, jak vypadal středověký míč,
jaké byly oblíbené hračky a co
všechno bylo ke hrám využíváno.
Najdete zde celou řadu unikátních
archeologických nálezů z celé České
republiky. Spousta těchto předmětů
byla získána při výzkumech v histo−
rickém jádru města Plzně. Návštěv−
ník výstavy tak pomocí těchto nálezů
nahlédne také do každodenního živo−
ta dětí žijících v Plzni ve 14. a 15. sto−
letí. Podle počtu vyhozených hraček
pak můžeme spekulovat, v které
plzeňské domácnosti měli ve středo−
věku nejzlobivější děti. Výstavu při−
pravilo Muzeum Vysočiny Jihlava.

Čestné občanství São João
Nepomuceno do Nepomuku

Za výbornou spolupráci a rozvoj
přátelství obou měst schválila
Rada brazilského města čestné
občanství pro Jiřího Švece, starostu
města Nepomuk, Pavla Motejzíka,
manažera Mikroregionu Nepo−
mucko a koordinátora nepomucké
kultury a Janu da Conceicao, ko−
ordinátorku společné spolupráce,
tlumočnici a učitelku českého jazy−
ka brazilských studentů a obyvatel.
Plzeňský rozhled 6/2020

Všichni tři se tak stali čestnými
občany partnerského města São
João Nepomuceno. Slavnostní při−
jetí občanství proběhne při příští
osobní návštěvě Brazílie, která je
v plánu po skončení současné ne−
příznivé situace v souvislosti s pan−
demií koronaviru. Práce pro své do−
movské město a zdraví, bezpečí
a informovanost obyvatel je nyní pro
všechny tři samozřejmou prioritou.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

23

Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

Důvěra v ekonomiku hluboko
pod dlouhodobým průměrem
Celková důvěra v ekonomiku se
v květnu po historicky nejvyšším
propadu v předešlém měsíci mír−
ně zvýšila, přesto ale zůstává
hluboko pod dlouhodobým prů−
měrem. Souhrnný indikátor důvě−
ry se meziměsíčně zvýšil o 0,3
bodu. Indikátor důvěry podnika−
telů klesl o 2,2 bodu, indiká −
tor důvěry spotřebitelů naopak
vzrostl o 11,8 bodu.
Mezi podnikateli se důvěra mírně
zvýšila v průmyslu, v ostatních od−
větvích byla ve srovnání s výsledky
dubnového průzkumu nižší, ve
službách dokonce zaznamenala
nejnižší úroveň od počátku zjiš −
ťování (65,0). „Podnikatelé stále
čelí obrovskému poklesu poptávky.
Ve srovnání s minulým měsícem
se však snížil podíl těch, kteří oče−
kávají zhoršení v nadcházejících
třech měsících,“ sdělil Jiří Obst,
vedoucí oddělení konjunkturálních
průzkumů ČSÚ.
Spotřebitelé byli na rozdíl od
podnikatelů ve srovnání s dubnem
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optimističtější. „Mezi spotřebiteli
se snížily obavy ze zvýšení neza−
městnanosti, ze zhoršení celkové
ekonomické situace i jejich vlastní
finanční situace pro období násle−
dujících dvanácti měsíců. Naopak
výrazně se zvýšily jejich obavy
z růstu cen,“ dodal Jiří Obst.
V květnovém průzkumu podni −
katelé odpovídali dobrovolně i na
speciálně zařazenou otázku, za jak
dlouho očekávají návrat poptávky
na úroveň běžnou nebo plánova−
nou před vyhlášením nouzového
stavu. „Více než 14 % podniků oče−
kává návrat do třech měsíců, při−
bližně čtvrtina podniků do šesti
měsíců a více než pětina do roka.
Téměř 24 % podniků krize nezasáh−
la a více než 3 % respondentů do−
konce uvedla, že mají vyšší po−
ptávku než před krizí,“ upřesnila
Veronika Ptáčková z oddělení
konjunkturálních průzkumů.

PRACOVNÍ NABÍDKY
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Výuka v nových dílnách a učebnách
Díky podpoře z operačního programu
IROP zrealizovala SOŠ a SOU Sušice
pro své žáky a pro absolventy celo−
životního vzdělávání dva nové pro−
jekty s názvy „Modernizace teoretic−
ké a praktické výuky technických
oborů včetně zajištění bezbariérové−
ho přístupu a konektivity“ a projekt

„Rekonstrukce části školy na cent−
rum celoživotního vzdělávání“.
V rámci prvního projektu byl vybudo−
ván bezbariérový přístup do všech pa−
ter hlavní budovy školy, nová učebna
pro výuku programování a technické−
ho kreslení na počítačích a dílna pro
odborný výcvik vybavená moderními

Plzeňský rozhled 6/2020

stroji pro truhláře, mezi které patří
formátovací pila, olepovačka hran
a CNC stroj pro opracování dřeva
a jiných neželezných materiálů.
V rámci druhého projektu vznikly
3 nové učebny pro celoživotní vzdě−
lávání v budově v Poštovní ulici.
Jedna pro ty nejmenší zájemce již

z mateřské školy, druhá pro žáky zá−
kladních škol a třetí je určená pro do−
spělé zájemce a žáky školy jako od−
borná učebna a zároveň je možno ji
využít jako 3D kino. Všechny jsou za−
měřené svým vybavením na propa−
gaci technického vzdělávání a tech−
nických dovedností.

Cena obou projektů byla více než
12 milionů Kč.
Věříme, že oba projekty budou příno−
sem pro podporu technických oborů
jak budoucích žáků, tak pomohou
rozšířit také řady našich žáků právě
v oblasti technických oborů a dále
i žáků a osob, které mají
zájem se dále vzdělávat
v technických oborech.
Zároveň výrazně přispějí
ke zkvalitnění výuky
a k lepšímu uplatnění
našich absolventů na
trhu práce.
Bezbariérovost školy
umožní studium na na−
ší škole i těm žákům,
pro které to do součas−
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né doby nebylo možné. Těšíme se,
že veškeré vybavení budou zájemci
plně využívat a že ze strany budou−
cích možných uchazečů o studium
bude zájem i o účast na odborných
kroužcích, které budou v učebnách
probíhat.
(pi)
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Snad ještě jednu zajímavost. Kubota je
největším výrobcem dieselových mo−
torů do výkonu 100 HP na světě.
n O komunální techniku mohou mít
n V Domažlicích se mohou farmáři zájem například obce, města, hotely,
seznámit a vyzkoušet si značku penziony a další instituce. Je taková
Kubota?
možnost?
Přesně tak, a ještě je nutné zmínit, že Určitě, a budeme rádi, když k nám za−
ská technika Pöttinger. V Plzeňském nejen farmáři, ale i zájemci o komunál− vítají. Jsou zde stroje na úpravu trav−
kraji máme výhradní zastoupení české− ní techniku. Nabízíme například trakto− natých ploch, v zimě zase na posyp,
ho výrobce zemědělské techniky Far− rové sekačky, komunální traktory s pří− úklid sněhu a tak dále. Měli jsme
met. Před třemi léty jsme začali prodá− slušenstvím. Ty můžou zájemci vidět v plánu aktivně předvést komunální
vat japonské traktory Kubota. Tato i na středisku Klatovy a Přeštice. techniku na jednom místě v regionu
značka se postupně etablu−
a ukázat možnosti, kte−
je v evropských zemích.
ré nabízí značka Kubo−
Firma Agrowest japonskou
ta. Ale současná situa−
značku Kubota soustředila
ce vyvolaná koronavi−
do svého střediska v Do−
rem nám v tom zabrá−
mažlicích. Od ledna jsme
nila. Ovšem u nás v do−
rozšířili nabídku i o komu−
mažlickém středisku
nální techniku Kubota.
zájemcům vše ukážeme
n Jaká je historie japon−
a předvedeme. Zároveň
ské značky?
jsme schopni stávají−
Ta je velmi zajímavá. Byla
cím majitelům a uživa−
založena v roce 1890 a za−
telům strojů Kubota na−
čala vyrábět vodovodní po−
bídnout náhradní díly
trubí, aby zabránila šířící se V domažlickém středisku Agrowest si můžete vyzkoušet stroje i servisní služby na je−
infekční nemoci. Dnes se japonské značky Kubota.
jich stroje. Sáhnout po
společnost Kubota Corporation věnuje Farmáře bude jistě zajímat pestrá pale− japonské značce Kubota je navíc nyní
2 hlavním oborům, a to zemědělským ta nabídek nejrůznějších traktorů, včet− zajímavé, protože v rámci 130. na−
a průmyslovým strojům a oboru vody ně závěsné techniky na sklizeň pícnin, rozenin připravila řadu atraktivních na−
a životního prostředí. Filozofií japonské ochranu a výživu rostlin a zpracování bídek (slevové vouchery, financování,
firmy je úspora energie a ochrana ži− půdy. Všechny japonské stroje značky atd.). Přijďte se přesvědčit o japonské
votního prostředí. Své výrobky prodává Kubota jsou vyrobeny ve vlastních zá− kvalitě a přesnosti do střediska
do více než 130 zemí po celém světě.
vodech firmy. Vše je made in Kubota. Agrowestu v Domažlicích.
(re)

AGROWEST vsadil na japonskou
kvalitu a přesnost
Firma Agrowest a.s. ve svých sedmi
střediscích v Plzeňském, Karlovar−
ském a Ústeckém kraji nabízí kom−
pletní sortiment zemědělské, lesnic−
ké a komunální techniky a náhrad−
ních dílů na nové i starší stroje. Díky
rozsáhlému skladu náhradních dílů
poskytuje autorizovaný servis na ve−
škeré stroje, které svým zákazníkům
nabízí.
Setkali jsme se s vedoucím provozu
v Klatovech Josefem Krouparem
a vedoucím provozu v Domažlicích
Ing. Michalem Krbcem.
n Farmáři tvrdí, že bez moderní
techniky dnes nelze úspěšně hospo−
dařit.
To mají naprostou pravdu. Proto je tady
od roku 1992 firma Agrowest, aby jim
splnila jejich požadavky. V naší nabídce
jsou traktory, technika na úpravu
a orbu půdy, secí stroje, dále stroje na
sklizeň pícnin a tak dále.
n Buďme konkrétní.
Tak například jsou to traktory Zetor,
silné výkonné finské traktory Valtra,
velkou oblibu má u farmářů zeměděl−
28
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Vážení diváci a příznivci
Divadla PLUTO,
po delší odmlce vám přinášíme
dobré zprávy. Máme pro Vás pro−
gram na září, kdy proběhnou ná−
hradní termíny za neodehraná
představení v březnu a v dubnu
tohoto roku. Program je vám k dis−
pozici nejen na webových strán−
kách divadla, ale i na Facebooku
nebo Instagramu. Pod uvedeným
novým datem a titulem je vždy
napsáno datum původního březno−
vého či dubnového neuskutečně−
ného představení. Zakoupené vstu−
penky na tato představení zůstávají
v platnosti.
Jelikož nás celá situace ohledně
výskytu koronaviru Covid−19 a z to−
ho vyplývajících bezpečnostních
opatření velmi zasáhla a také pro−
vozně ohrozila, obracíme se na vás
s mimořádnou prosbou. Budeme
moc rádi, když si vstupenky necháte
i v případě, že vám náhradní termín
nebude vyhovovat. Třeba máte
možnost je někomu věnovat – rodi−
ně, kamarádům, známým nebo
lidem, kteří během boje s pandemií

byli v takzvané první linii – tedy
záchranářům, hasičům, policistům
nebo prodavačkám či švadlenám,
kteří si rádi přijdou po všech pro−
bdělých nocích odpočinout k nám
do divadla.
Pokud byste přeci jen nenašli niko−
ho, kdo by vaše vstupenky využil,
a požadovali náhradu vstupného,
můžete vstupenky vrátit v období od
15. do 30. června v pokladně Divad−
la PLUTO. Otevřena bude od pondělí
do čtvrtka vždy od 15 do 19 hodin.
Pokud neuplatníte nárok na náhradu
vstupného v tomto období, platí, že
máte zájem zúčastnit se představení
v náhradním termínu. Pro bližší
informace k programu a náhradním
představením sledujte naše webo−
vé stránky www.divadlo−pluto.cz,
Facebook nebo Instagram nebo nás
kontaktujte na tel. 606 280 010,
733 224 259 nebo 602 502 249.

Děkujeme vám za pochopení
a podporu a těšíme se opět
na viděnou v Divadle PLUTO.

Elektrokola pro strážníky
Velitelky služeben Městské policie
Plzeň ve Skvrňanech Eva Königová
a Plzeň – střed Ilona Gabrielová
v přítomnosti zastupujícího velite−
le Městské policie Plzeň Marka
Šilhana převzaly nové dopravní
prostředky – elektrokola a také
zdravotnický resuscitační batoh.
„Rádi jsme vyšli vstříc skvrňan−
ské služebně zakoupením dvou no−
vých elektrokol, která doplnila stá−
vající kola, která strážníci využívají
již třetí rok. Díky těmto kolům se
strážníkům zvětší akční rádius, mo−
hou se rychle dostat do vzdáleněj−
ších míst a také tam, kam se s vo−

30

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

zidlem stěží dostanou. Navíc dojde i
k úspoře pohonných hmot. Hlídky
strážníků jsou tak mobilnější, přesto
ale neztrácejí kontakt s občany,“
informuje David Procházka, starosta
plzeňského centrálního obvodu.
Strážníci se také stále častěji oci−
tají v situacích, kdy je potřeba po−
skytnout první pomoc. Pro tyto úče−
ly má služebna v centru města nově
resuscitační brašnu, která je vy−
bavena potřebným zdravotnickým
materiálem a umožní strážníkům
v případě nutnosti včas poskytnout
pomoc před příjezdem rychlé lé−
kařské služby.

Plzeňský rozhled 6/2020

Pomáhat potřebným je za po −
třebí. Platilo to vždy a obzvláš−
tě to platí v dnešní době eko−
nomických dopadů pandemie
Coronaviru.
Proto původní částku z výtěžku
lednového Plesu Slovan navýšilo
Zastupitelstvu městského obvodu
Slovany ze 40 000 na 72 000,− Kč.
Jak vyplývá i z textu šeku, finance
jsou určeny na canisterapii. Šek
od starosty Slovan Ing. Lumíra
Aschenbrennera přebírá za Hospic
sv. Lazara jeho ředitelka Ing. Jiřina
Helíšková.

Plzeňský rozhled 6/2020

„Přestože sídlíme v Plzni, slouží−
me lidem z celého Plzeňského kraje.
Jsme v něm jako lůžkový hospic
jediní, proto se snažíme naši péči
nabízet daleko široko, aby o nás vě−
děli a dostali se k nám všichni, kteří
potřebují. Daří se. Loni u nás bylo
55 % občanů z krajských měst
a obcí, 45 % přímo z Plzně. A tady
máme „náš” městský obvod Plzeň 2
– Slovany. V téhle čtvrti sídlíme.
Děkujeme za dar na canisterapii
a fyzioterapii, důležité složky naší
všestranné péče,” dodala ředitelka
Hospicu sv. Lazara Jiřina Helíšková.
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Střípky
z Plzně
V ZOO a BZ právě kvete
unikátní hadinec
Zajímavou situaci popisuje hlavní
botanik plzeňské ZOO a BZ,
Ing. Tomáš Peš následovně:
„V expozici u sukulentního skle−
níku kvete hadinec teidský
Echium wildpretii, který roste jen
ve vysokých polohách ostrova
Tenerife na Pico del Teide. Díky
mírné zimě přezimovaly dvě rost−
liny pod plastovým krytem venku
na záhoně a jedna z nich dokonce
vykvetla.“
„Jde o výjimečnou událost
v našich krajích. Jedná se o mo−
nokarpickou rostlinu, tzn. že trvá
několik let, než vykvete a po od−
květu odumírá. Doufejme, že na−

Divadlo J. K. Tyla otevřelo
pokladnu, hrát ale nezačne
Přestože bylo povoleno s účinností
od 11. května 2020 pořádat kultur−
ní akce do 100 účastníků, pod−
mínky, které musejí být splněny,
nedovolují Divadlu J. K. Tyla ote−
vřít a přivítat diváky. Hrát jen pro
omezený počet diváků by byla pro
divadlo větší ekonomická zátěž,
než ho nechat zavřené.
„Malá scéna má sice kapacitu
120 míst, pokud bychom ale měli
dodržet všechny podmínky ohledně
rozestupů, mohli bychom hrát maxi−
málně pro 48 diváků, u některých
představení dokonce jen pro 32 di−
váků, což je v situaci, kdy potřebu−
jeme odehrát zejména již prodaná
představení, technicky a ekono−
micky nevhodné řešení. Tržby z ta−
kového představení nepokryjí přímé
náklady na odehrání inscenace a za−
jištění adekvátních hygienických
podmínek,“ vysvětluje ředitel di−
vadla Martin Otava.
Vzhledem k současné situaci byl
také zrušen šestý ročník stěžejního
projektu plzeňského divadla Noc
s operou, jehož původní termín byl
naplánován na 26. června 2020.
Letos se mělo prostředí lochotín−
ského amfiteátru rozeznít slavnou
Verdiho operou Macbeth v režijním
pojetí Tomáše Ondřeje Pilaře a v hu−
debním nastudování Jiřího Štrunce.
Diváci o tento slavný titul nepřijdou,
plánují ho uvést v dalším ročníku.
Diváci, kteří měli zakoupené vstu−
penky na březnové či dubnové re−
prízy, se mohou v pokladně nebo
na webových stránkách divadla

Ředitel divadla Martin Otava

informovat o tom, zda neodehrané
představení bylo s konečnou plat−
ností zrušeno, nebo se odehraje
v náhradním termínu. „Pro náhradní
termíny jsme využili nestandardně
i měsíc srpen,“ informuje Martin
Otava. „Pokud nebudeme moci
z nařízení vlády srpnové termíny
odehrát, budou tyto reprízy zrušeny.
Bohužel v našem programu již není
kapacita pro žádné změny.“

še rostli−
na vytvoří
dostatek
semen a vy−
pěstujeme novou
generaci těchto nádherných rost−
lin,“ říká Mgr. Martin Vobruba,
tiskový mluvčí Zoologické a bota−
nické zahrady města Plzně.
V současnosti je možné Zoo
a BZ navštívit pouze s předem
online zakoupenou vstupenkou
na www.plzenskavstupenka.cz,
vnitřní pavilony jsou dosud
uzavřeny.
Fotografie: Kateřina Misíková
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Abonentům DJKT budou infor−
mace o změnách v termínech či ti−
tulech předány prostřednictvím
kontaktů, které uvedli při koupi
předplatného. Se změnami se mo−
hou seznámit také na webových
stránkách divadla v kategorii před−
platného nebo v pokladně před −
prodeje. Divadlo však prosí, aby
divá ci využívali ke komunikaci
především e−mail.
Vstupenky mohou diváci vracet
v místě nákupu nejpozději do
30. června 2020, vstupenky na Noc
s operou pak od 18. května 2020
do 30. června 2020, peníze budou
vyplaceny v hotovosti, nebo vráce−
ny zpět na účet platební kartou.
Hodnota vstupenky může být také
vrácena formou dárkového pouka−
zu, který bude následně možné vy−
užít k zakoupení libovolné vstupenky
na představení z produkce DJKT až
do konce následující sezóny, tedy

do 30. června 2021. Pokud se divá−
ci rozhodnou pro vrácení peněz for−
mou poukazů, podpoří tak Divadlo
J. K. Tyla a jeho další fungování.
V případě, že byly vstupenky zakou−
peny on−line v síti Plzeňská vstupen−
ka, budou peníze za zrušená před−
stavení vráceny automaticky.
Vzhledem k několikatýdennímu
výpadku DJKT prodlouží stávající
dárkové poukazy s platností do
30. června 2020 až do konce roku,
tedy do 31. prosince 2020. Ty nově
vydávané budou mít platnost do
konce sezóny 2020/2021, tj. do
30. června 2021.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Pomohou zajistit větší bezpečnost v techmanii
Odborníci na termodiagnostiku
z vysokoškolského ústavu Nové
technologie – výzkumné centrum
(NTC) Západočeské univerzity
v Plzni (ZČU) instalovali termo−
kameru do Techmania Science
Center.
Díky kontrole tělesné teploty osob
přicházejících do budovy tak zajistí
větší bezpečnost všech návštěvní−
ků. Systém se začne využívat od
2. června, tedy od prvního dne, kdy
se Techmanie po přestávce způso−
bené pandemií koronaviru znovu
otevře veřejnosti.
„Využívání termokamer je spoleh−
livým řešením, jak v objektech, kam
vstupuje větší množství lidí, identifi−
kovat osoby se zvýšenou teplotou
a zabránit jim v kontaktu s ostatními
lidmi a tím zamezit i možnému šíření
nemoci covid−19,“ říká ředitel NTC
Petr Kavalíř. Upozorňuje, že nutnou
podmínkou je využití kvalitní ter −
mokamery, její správná instalace
a interpretace získaných výsledků.
„Chceme proto využít naše více než
dvacetileté expertní znalosti v oblasti
Plzeňský rozhled 6/2020

termovizní techniky a termodiagnos−
tiky a zajistit pro Techmanii spolehli−
vé řešení měření tělesné teploty
osob,“ dodává. Výzkumné centrum
NTC proto v Techmanii, jejímž je ZČU
spoluzakladatelem, buduje v těchto

běžného provozu, v němž se náv−
štěvníci budou moci cítit bezpečně.
Stanoviště, kde bude probíhat
bezkontaktní měření vnitřní teploty
osob, zřídí experti NTC ve vstup−
ním prostoru budovy. Zaměstnanci

dnech systém pro monitorování
teploty návštěvníků. Oblíbenému pl−
zeňskému science centru, které bylo
z důvodu pandemie od 11. března
uzavřeno, tak pomůže se zajištěním

Techmanie, kteří budou termovizi
obsluhovat, projdou nově akredito−
vaným kurzem Technik−diagnostik
zdravotnické termografie, který
připravil výzkumný ústav NTC ve
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spolupráci s Fakultou zdravotnic−
kých studií ZČU. Účastníci v něm
získají znalosti o termodiagnostice
osob a naučí se pracovat s potenci−
álně nakaženými lidmi. Techmania
navíc připravuje zábavně−edukační
instalaci, jejíž součástí termokame−
ra bude. Jejím cílem bude termo−
vizní technologii přiblížit a zároveň
na chvíli člověka zastavit, aby měře−
ní bylo co nejpřesnější.
S využitím kamery výzkumného
centra NTC se počítá dlouhodobě.
Přínosem přitom bude nejen pro
Techmanii a její návštěvníky. Exper −
tům NTC pod vedením docenta
Milana Honnera, který je mimo jiné
vedoucím odborné skupiny termo−
diagnostiky Asociace technických
diagnostiků ČR, rovněž poskytne
užitečné údaje pro získání nových
poznatků v oblasti automatického
vyhodnocování dat z termokamer.
Díky intenzivnímu využívání termo−
kamery budou mít k dispozici vý−
sledky měření dospělých i dětí,
z různých ročních období a při růz−
ném počasí.
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Plzeňská loutková scéna
otevírá od června

Plzeňské Divadlo ALFA se chystá
od června po necelých třech měsí−
cích koronavirové pauzy opět ote−
vřít své brány.
Plzeňská loutková scéna připra−
vuje na poslední měsíc sezóny ko−
lem dvaceti představení. Pro malé
i velké diváky uvede reprízy insce−
nace Pozor, Zorro! z prosince 2019,
uskuteční se odlože−
ná premiéra příběhu
pro nejmenší děti
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?
a připravena je také
zbrusu nová pre−
miéra loutkářské kla−
siky Jenovéfa režiséra
Tomáše Dvořáka.
„Představení bu−
dou určena pro ve−
řejnost i pro školáky.
Zdaleka ne všechny
školy budou moci v červnu do di−
vadla vyrazit a zdaleka ne všechny
děti budou chodit v červnu do školy.
Připravili jsme tedy představení zej−
ména pro děti a rodiče, kteří by rádi
po dlouhé pauze vyrazili do divadla,
i pro všechny školní a dětské skupi−
ny, které si chtějí zpestřit červnový
program,” řekl ředitel Divadla ALFA
Jakub Hora.

Hrát se bude samozřejmě v sou−
ladu s platnými hygienickými naříze−
ními a omezeními. Alfa uvede jen
menší loutková představení pro 20 −
40 diváků. Divadlo je pravidelně de−
zinfikováno, herci budou hrát se za−
krytým obličejem či za dekorací.
„Naštěstí loutkové divadlo využívá
i nonverbální sdělení a za herce

V prvním červnovém týdnu si
mohou nejmenší diváci užít novou
pohádku Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?!,
kterou Alfa nazkoušela v polovině
března, její premiéru už ale nestačila
uvést. Alfa se poprvé ve své historii
pustila ve spolupráci s ostravskými
tvůrci Hanou a Tomášem Volkme−
rovými do tvorby pro nejmenší děti

hovoří loutky. Herci tedy mohou hrát
s rouškou, aniž by představení ně−
jak změnili,” dodal Jakub Hora.
„Pravděpodobně provedeme i pre−
ventivní testování, abychom vylou−
čili onemocnění covid−19 u herců
a personálu, kteří budou v kontaktu
s diváky. V divadle ani v jeho okolí
se infekce neobjevila, jsme tedy
celkem klidní a v bezpečí.”

od dvou let. Inscenace vypráví nád−
herný příběh přátelství chlapce
a tučňáka, který se najednou objeví
u dveří. Představení se hraje vždy
od 10 hodin dopoledne.
Druhý červnový týden uvede Alfa
zbrusu novou premiéru Jenovéfa
v režii Tomáše Dvořáka. Představení
navazuje na geniální hity Alfy Don
Šajn a Johanes Doktor Faust. Opět

Odpověï advokáta:

Dotaz čtenáře I. P.
– Plzeň, Černice:
Jsem vlastníkem pozemku,
který je od souseda oddělen
kamennou zídkou. Soused na
svém pozemku sází stromy,
jedná se o túje a cedry, a to
asi 1 metr od společné hrani−
ce. Mám obavy, že až strom−
ky vyrostou, mohou svými
kořeny zídku poškozovat.
Existuje pro tento případ ně−
jaké právní řešení?

Jedná se o poměrně často se vy−
skytující právní problém, jehož ře−
šení je obsaženo i v novém Ob−
čanském zákoníku. Na každý tako−
výto případ je však třeba pohlížet
také individuálně, tj. posoudit, zda
Vaše obavy jsou opravdu obavy
reálné. Takovéto posouzení vyžadu−
je nejen znalost terénu a kvality pů−
dy ale i určité znalosti z dendrologie
a z tohoto důvodu může být proto
moje odpověď jen velmi obecná.
Obecně platí zásada, že každý je
povinen chovat se tak, aby druhému
nepůsobil škodu. Pokud pak škodu
způsobí, je povinen ji nahradit, a to
buď uvedením do původního stavu
a nebo ve formě náhrady peněžní.
Pro Váš případ má však nový
Občanský zákoník ustanovení spe−
ciální a to v § 1017/1, které umož−
ňuje vlastníku pozemku požadovat,

aby se soused zdržel sázení stro−
mů v těsné blízkosti společné
hranice pozemků, a vysadil−li je už
nebo nechal−li je vzrůst, aby je od−
stranil. Toto může požadovat teh−
dy, má−li pro to rozumný důvod.
Tento rozumný důvod právě vyplý−
vá z konkrétní situace. Podle téhož
právního předpisu totiž platí, že ne−
stanoví−li jiný právní předpis nebo
neplyne−li z místních zvyklostí něco
jiného, tak je pro ty stromy, které
dorůstají obvyklé výšky přes
3 metry, přípustnou vzdáleností od
společné hranice pozemku 3 met−
ry, pro ostatní stromy, tedy stromy
které dorůstají nižší výšky, platí
vzdálenost 1,5 metru.
To všechno ovšem platí za před−
pokladu, že zídka, kterou v dotazu
zmiňujete, je právě tou společnou
hranicí, což je vždy dobré si ověřit
buď v katastru nemovitostí, nebo
geodetickým zaměřením. Pro pří−

půjde o unikátní a dřevně loutkářské
zpracování staré hry lidových lout−
kářů. A jak je v případě Alfy jasné,
představení bude nabité jedinečným
humorem a nadsázkou
Třetí červnový týden zahraje Alfa
každý den dopoledne svůj poslední
hit, slavnou mexickou legendu
v loutkovém podání Pozor, Zorro!,
která měla pre−
miéru v prosinci.
V závěrečném
červnovém týdnu
se vrátí do Alfy
představení pro
nejmenší Ťuk,
ťuk, ťuk. Tučňák?!
V červnu se
měl uskutečnit
festival loutkové−
ho a alternativ−
ního divadla Sku−
pova Plzeň, protože se ale jedná
o mezinárodní festival s bohatou
účastí zahraničních umělců, byl
34. ročník z důvodu pandemie pře−
sunut na říjen 2020. Nový termín
soutěžní přehlídky českých a slo−
venských profesionálních souborů
je stanoven na 14. – 18. října 2020
a centrem dění zůstává pořádající
Divadlo ALFA.
padný spor totiž potřebujete mít
naprostou jistotu o průběhu této
hranice.
Tyto zásady však neplatí ve
všech případech. V některých pří−
padech totiž tvoří stromy přiroze−
nou hranici mezi pozemky a v tom−
to případě je možná jejich obnova
sázením. Rovněž odlišný režim pla−
tí tehdy, pokud je sousední poze−
mek veden v katastru nemovitostí
jako les nebo jako sad.
Posoudit, zda Vaše obavy jsou te−
dy skutečně reálné a zda důvod, pro
který požadujete, aby se soused
sázení stromů poblíž společné hra−
nice zdržel, popř. již vzrostlé stromy
odstranil, je rozumný, bude v tomto
případě záležet i na odborném názo−
ru specialisty na dřeviny – dendro−
loga. S ním byste se v každém pří−
padě měl poradit dříve, než budete
hledat nějaké právní řešení.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vyvěštil:

Česko je nejpozitivnější
místo na světě
Našim největším nepřítelem je
strach, který vyvolá stres. Pro nás to
znamená ztrátu imunity a jsme na
„nejlepší“ cestě si způsobit kolaps.
Například onemocnět v sou−
časné době koronavirem
nebo udělat nějaký
zbrklý nepromyšlený
čin, který může
skončit i smrtí.
Kde se v nás bere
strach? Já tvrdím,
že strach si nese−
me z dětství. Podle
mých vizí 75 % lidí
„zamrzlo“ v dětství
a nesou si strach celý
život. Nabízí se otázka,
jak strach vytěsnit z hlavy.
V první řadě je třeba najít kolem
sebe pozitivní energii a umět se rado−
vat. My Češi máme jednu ohromnou
přednost. Ve svých věštbách jsem
přišel na to, že téměř celé Česko patří
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do nejpozitivnější zóny na světě. Je
celkem 6 míst na zeměkouli, kde je sil−
ná pozitivní energie. Česká republika
je na prvním místě s 95 % pozitivní
energie, pak následuje Irsko
s 85 %, dále Kambodža,
Tchajvan, Kostarika,
část Španělska, a to
pouze oblast Kata−
lánska. Mně ve
věštbách vyšlo,
že jedna třetina
naší populace má
své předky právě
v Katalánsku.
V pozitivních zó−
nách jsou lidé chrá−
něni před obrovskými
přírodními i jinými katastro−
fami, virovým onemocněním
a dalšími nákazami. Uvedu jeden pří−
klad, kterým chci dokumentovat sílu
pozitivní energie. Podívejme se do ne−
dávné minulosti a odpovězme si na

otázku, jak jsme dopadli z těch zemí,
které okupovali fašisté. Byla to právě
Česká republika, která v porovnání
s jinými státy dopadla nejlépe. To sou−
visí podle mých vizí s tím, že žijeme
právě v té pozitivní zóně.
Podle mé teorie se nyní
nacházíme ve století
duchovna, které spo−
čívá v tom, že ctíme
základy rodiny, vzá−
jemně si pomáháme
a držíme pospolu. Věštil jsem, že ne−
přežijí ti, kteří stále myslí na peníze,
hmotné statky a ne na duchovno.
Obraťme se opět do minulosti. V první
i druhé světové válce způsobili Němci
svou dychtivostí po moci a hmotném
bohatství nesmírná příkoří milionům
lidí. Už před 20 léty jsem věštil, že bu−
dou osudově potrestání a to tak, že je
čekají obrovské potíže. Ty začali mít,
když otevřeli náruč migrantům, a to je
teprve počátek. Před osudem nikdo
neuteče. Osudu je jedno, která genera−
ce bude platit za křivdy. Tím jsem do−
šel k názoru, proč někteří lidé se dali
na charitu. Podle mé věštby 80 %
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těchto lidí, kteří se věnují charitě, způ−
sobili nějakou nerovnováhu a charitou
ji chtějí kompenzovat.
Při svých věštbách každému připo−
mínám, aby si vážil toho, že žije
v Česku, kde je vůbec nejsilnější po−
zitivní energie ve světě. Mysleme po−
zitivně, protože podle mé teorie má−
me všechno v hlavě a svoje myšlenky
zhmotňujme. Využijme k tomu vhod−
né prostředí, kde je ta nejsilnější po−
zitivní energie.
Jsou to chrá−
my, kostely, ale
také les. Udělejte
silnou čáru za mi−
nulostí, když se ne−
můžete s někým do−
hodnout, domluvit.
Ne plýtvejte zbytečně energií. Pro −
blém, který vás trápí, vyškrtněte ze
života a jděte dál. Nemá cenu si sta−
vět zbytečné překážky. Užívejte na−
plno pozitivní prostředí a sílu energie,
která v České republice je.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARISTKU
(příprava kávy a pohárů)
a vyučenou CUKRÁŘKU.
Dále přijmeme SERVÍRKY.
Nabízíme stabilní práci
v podniku s dlouholetou
tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém
kolektivu, nadstandartní
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Práce je
vhodná i pro studenty
v rámci víkendové brigády.
Pro více informací nám za−
volejte na tel.: 725835555.
RR 20353

l
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PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 20024

PRODÁM
nádrž 1 000 litrů,
k odběru v Klatovech,
tel.: 722660668
Cena 1.200 Kč.
RR 20027

NABÍZÍM elektrickou po−
lohovací postel. Tel.:
721203362. RR 20329
RUČNĚ tkané koberce –
(Slovensko) vhodné do
chaty,
chalupy,
tel.:
376524895 – večer. RR
20330
LEVNĚ prodám sběr. vůz
Stayer 20 m3, senomet
8 kW, rozmetadlo um. hno−
jiv a j. syp. hmot 500 kg.
Tel. 728137467. RR 20343
TISKÁRNU HP = 200 Kč,
plet. stroj = 250 Kč, 2 skří−
ně – prádelník, šatní – ma−
siv – r. 1933 – dohoda. Tel.
728137467. RR 20344

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou ho−
ření. 1000 kg = 4500,− Kč.
V Plzeňském kraji doprava
zdarma. tel.: 604575136.
PM 20001
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.:
604867469. PM 20025
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Po−
dlaha, strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 20023
36

KMEN z třešně, průměr
60cm, 5m délka. Dále pro−
dám elektrické kolo Swan
29, nové, tel.: 603235358.
RR 20346
STARŠÍ ping−pongový stůl
a píchací hodiny, cena
dohodou, tel.: 774336244.
RR 20356

KOUPÍM Babetta nebo
Stella i nepojízdné. Přije−
du, platím hotově. Tel.:
724005187. PM 20070
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 20028
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KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děku−
ji. Tel.: 721127427. PM
20030
KOUPÍM Garáž – Doudlev−
ce, Bory, Slovany. Platba
hotově, právní záruka. Tel.:
724005187 PM 20071
KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel: 732170454.
PM 20080
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029
KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vy−
znamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižu−
trii, mince, vánoční ozdo−
by. Tel.: 603872698.
PM 20034
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,
Doxa, Prim aj., se stop−
kami i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 20059
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pio−
nýry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 20014
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, email:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 20005
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, mo−
torky, Pionýry, mopedy, mo−
to kola, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky, rám,
motory, sedla, nádrže,
plechařinu, tachometr, ří−
dítka, moto helmu, plechov−
ky od olejů a různé jiné mo−
to věci. Nabídněte. Tel.:
605080878. PM 20015
KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohranič−
ní stráži, maskované oděvy,
saka, čepici, rajtky, vyzna−
menání za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, automobi−
lové odznaky, plakáty a jiná
vyznamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, leta−
del, letecké uniformy a vše
z pozůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982. PM
20019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky,
starou Babetu i nepojízd−
nou, Škoda 120 M a Škoda
130 M, Škoda 100, nová
zadní světla, aj. náhradní
díly, celé auto i vrak. Též ná−
hradní díly na ČZ motocros,
Jawa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 20020
KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy− Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka.
Dále koupím pivní lahve
s nápisy z 20−30 let, půllitry,
porcelánové podtácky. Pivní
pípu, stáčečku, paroží, ná−
ramkové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, moped
Stadion− motory a díly k ně−
mu, atd. Tel.: 737903420.
PM 20012
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vy−
sílačky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedu−
le, plakáty, staré pohled−
nice či určené fotografie
do roku 1945, uvítám sbír−
ku či pozůstalost, po doho−
dě mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
20087
KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý truhlářský ponk
s dřevěnými závity, řez−
nický špalek, různé liti−
nové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322.
PM 20008
KOUPÍM včely i oddělky
39x24. Tel.: 608218247.
RR 20354

PRODÁM rodinný dům ve
Spůli, okr. Klatovy. Tel.
739040320. RR 20304
PRODÁM 3 stavební
parcely v obci Bavorov,
20 km od Č. Budějovic
v nové zástavbě ro−
dinných domů. Pěkné
klidné místo, 500 m od
lesa. Ing. sítě na hra−
nici pozemku (voda,
plyn, elektřina, odpad).
Cena dohodou. Tel.:
723
247
209,
702 804 913. Email.:
v.bobr@seznam.cz.
PM 20082
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PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň – sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
20036

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pa−
nelových/cihlových do−
mech v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20043
NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 3 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20044
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1,5 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20045

NABÍZÍM starší ženě nebo
muži pronájem jedné mís−
tnosti jako spolubydlící ve
svém bytě v Plzni. Vážný
důvod, dohoda jistá. Tel.:
777904079. PM 20085
Plzeňský rozhled 6/2020
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PRONAJMU nový podkrov−
ní byt 3KK, 14 km od Kla−
tov, s balkónem a se za−
hradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 20078
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20037
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
20038

PRODÁM SUV Hyundai
Santa Fe, cena 60 tisíc.
Velmi dobrý stav. Tel.:
777110010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 20026

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 20082

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

PRODÁM Škoda Octavia
sedan r.v. 2009, 1.6 Mpi,
75 kw, klimatronik, abs, el.
okna, sedan, černá me−
talíza, 1. majitel pravidelne
servisováno v Škoda servi−
su, parkovací senzory,esp,
nová stk a emise, alu kola,
cena: 139000,− Klatovy,
T: 723/439518. RR 20351

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 Renault Scenic
1,6 V, benzin, garážovaný,
1. majitel, šedostříb. meta−
líza, vyšší posed, vyjíždě−
jící sedačka spolujezdce –
vhod. pro méně pohyb.
osoby, park. senzory, klim.,
závěs. zař., nové čepy říze−
ní, nové pneu, r. v. 2003,
STK 10/20. Cena dohodou.
Tel. 728137467. RR 20342
PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2001 obsah
1.4, 74kw, benzin, modrá
barva, se servisní knihou,
el okna, radio, centrál, no−
vá stk a emise, cena
45000,− Kč, KT, Tel:
723439518. RR 20349

HLEDÁM pronájem pokoje
na vesnici a zahradní chat−
ky v blízkosti Klatov. Dě−
kuji – mobil: 723930175,
alivojta@seznam.cz. Pište
a klidně prozvoňte, zavolám
zpět. RR 20336
PRONAJMU halu cca 8 x
20 m v Klatovech. Výška
vnitřního prostoru 6 m,
snadný vjezd, kolem volný
pozemek k parkování. Tel.:
603213047. RR 20338

l

PRODÁM Citroen Berlingo
r.v. 2014 obsah 1.6 hdi,
klima, el okna, centrál na
do, imobiliser, radio, servis−
ní kniha, 118 tkm servisní
kniha, panorama okno, tem−
pomat... cena 159000,−
Klatovy:
723439518.
RR 20352
PRODÁM Škoda Octavia II.
Tdi Kombi, bílá, obsah
1,6 lt, 77 kW, r.v. 2012, na−
jeto 313 tkm, 1. majitel, pra−
videlný servis Nejdl KT –
servisní kniha, TK do 2/2022
velmi dobrý stav, nízká
spotřeba, + zimní pneu.
Cena 115 tis. Kč. Nýrsko
tel. 776692363. RR 20357

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

HOTOVOSTNÍ půjčky
IHNED na ruku! Půjčky
na účet do 24 h! Stačí
OP ČR, příjem, mobil
a přijít: Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16
h, t.: 605760958. KŘI
PM 20021
PRODÁM Dacia Dokker r.
v. 2013, obsah 1.6 benzin
61 kw, najeto 146 tkm,
servisní knížka, 1. majitel,
servo, zánovní pneu, nová
stk a emise, šoupačky,
zadní křídlovky, radio na
cd...abs.. cena: 99000,−,
volejte 723/439518 Kla−
tovy. RR 20350

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

l
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TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je, nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20039

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá−
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 20006
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
20040
HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme
až 80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20041
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 20042
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní rea−
lizaci oplocení. Přijede−
me – zaměříme – nace−
níme – zajistíme materiál
– postavíme. Poté si mů−
žete v klidu užívat bez−
pečí vašeho domova. Vo−
lejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info
po tel.: 774079111.

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

KLÁŠTERKA
– revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183
NABÍZÍM ubytování 2–3
osobám nebo rodině s 1–2
dětmi v zahradní kolonii
v Sušici. Cena dohodou.
Tel.: 736229073. RR 20308
ZAHRADNICKÉ
práce,
opravy a úklidy, tel.:
605012907. RR 20331

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789.
RR 20081
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JSEM ŽENA ve věku 50 let
s výškou 174 cm. Hledám
partnera pro společný život,
ve věku od 45 do 52 let,
ideálně kuřáka s vyřešenou
minulostí. Pokud jsi spole−
čenský, máš rád výlety
a rád bys poznal sympatic−
kou ženu, která nezkazí žád−
nou srandu, ozvi se. Tel.:
725847537. PM 20081
38/170 HLEDÁ pohledné−
ho, charakterního muže, ča−
sově neomezeného, které−
mu doma chybí láska, k ob−
časným schůzkám. 100 %
zdraví a diskrétnost. Plzeň
a okolí. Pouze SMS na tel.:
722566771. PM 20087
UVÍTÁM pohodáře ve věku
40−50 let s jedním děckem
předškolního věku ve vlastní
péči. Setkání v Klatovech
v Dětském koutku (herna).
Prosím odpovědi písemně
do redakce. Děkuji. RR
20332

47/175 hledá sympatickou
ženu všeobecných zájmů
štíhlejší postavy, nekuřačku.
Tel.: 607289646. RR 20337

l
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ROZVEDENÝ muž – neku−
řák 53/178 z Plzně, hledá
sympatickou a pohodovou
ženu, která má již vyřešenou
minulost a ráda by zas
sdílela život ve dvou. Tel.:
739846564. PM 20083
44 LET / 180 výšky, zadaný
nekuřák hledá přítelkyni
štíhlé postavy, nekuřačku,
pro diskrétní dlouhodobý
milenecký vztah. 100%
zdraví. Domažlice. SMS:
608847691. RR 20282
43LETÝ svobodný hledá že−
nu 40–50 let, hodnou, ve−
selou, zdrav. postižení neva−
dí, Domažlice a okolí. Tel.:
728829462. RR 20309
HLEDÁM štíhlou ženu na
fyzické a duševní úrovni,
která má ráda pohyb, sex,
mazlení atd. Možné jsou i ji−
né aktivity. Zdraví, důvěra,
sympatie, diskrétnost a po−
zitivní myšlení podmínkou.
Hledám bezkonfliktní, diskr.
trvalý vztah bez narušení
soukromí, jsem sportov−
ní muž 47/180/86 sport.
postavy, KT, DO. Tel.:
733407817. RR 20323
59/172/80, hledám ka−
marádku nebo přítelkyni,
jsem z okr. Klatovy, tel.:
606809604. RR 20355

JE mi 46 let a hledám lásku
a milenku v jednom ve věku
35–45 let. Sušice, Klatovy
a okolí. Jen vážně. SMS na
číslo: 607647563. RR
20326
NESMĚLÝ 36/170/70 pra−
covitý nekuřák hledá poho−
dovou, štíhlou nekuřačku
do 36 let, pro založení rodi−
ny a příjemný život v RD na
vesnici, foto potěší. KT, DO.
RR 20327
46LETÝ svobodný hledá pa−
ní hezkého vzhledu s nor−
mální postavou do 40 let.
Nejlépe Sušice, Klatovy
a blízké okolí. SMS na
tel. číslo: 731789666. Zn.:
Láska je mocná čarodějka.
RR 20328

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 29. 6. 2020
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SPOLEČNÍK pro ženy, celá
ČR. Agentury prosím vo−
lejte, nabídky na mobil:
723930175 a jiná přání.
RR 20335

SLUŽBY A−Z, 500−1000
Kč/h Praha, tel.:
607841760.
www.annonce−
spolecnice−607841760
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

CHOVNÁ stanice výmar−
ského ohaře bere záznamy
na štěňata, odběr srpen.
Přednostně do myslivosti.
Tel. 721124597. RR 20320
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