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Prioritou je rozšiřování kapacit
pečovatelských služeb
Plzeňský kraj dlouhodobě
poskytuje dotace do sociální
oblasti v rámci několika do−
tačních titulů. Tuto oblast
péče má na starosti náměs−
tek hejtmana Mgr. Zdeněk
Honz. Protože se jedná o vý−
znamnou sféru, vyzpovídali
jsme ho podrobněji.

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
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Hodně se v této oblasti mluví
o financích, jak jsme na tom
a s jakými penězi hospodaříme?
Většina rozdělovaných částek
byla meziročně navýšena, a to
v řádu milionů. Rozšířili jsme také
spektrum žadatelů – původně
mohly žádat jen neziskové organi−
zace, v posledních letech jsou to
i soukromé subjekty. Dále kromě
neinvestičních provozních nákladů
poskytujeme i investiční peníze.
Považujeme to za velmi důležité,
protože není mnoho dotačních
titulů určených na krytí investič−
ních nákladů sociálních služeb.
Bohužel přetrvá celorepublikově
špatná situace ve financování
Mgr. Zdeněk Honz

... dokončení na straně 3
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Pane náměstku, jak hodno−
títe vývoj v sociálních službách
v kraji?
Velký význam měl přechod
financování ze státu na kraje.
Plzeňský kraj získal přehled o fi−
nancování jednotlivých poskyto−
vatelů a služeb. Současně došlo

a dochází k regulacím nepo−
třebných služeb. Jedině tak
mohl být nastartován proces
růstu platů a mezd.
Významná je také podpora
pečovatelských služeb. Ony
udržují starší spoluobčany
v jejich přirozeném prostředí.
To ovlivňuje též navýšení
příspěvku na péči. Zpřehled−
něním žadatelů o pobytové
služby se objevila skutečná
potřeba těchto služeb a mož−
nost aktivně pracovat se zá−
jemci o pobytové služby.
Neméně důležité je zkvalit−
ňování života v pobytových
službách a zlepšování zázemí
zaměstnanců.

Tak vítejte u nás, postaráme se o vás!
Nebyl to právě pohodový
sti nejenom tento
vstup do nového života. Tak
plzeňský hotel, ale i
by se dalo ve stručnosti cha−
další v Praze, a do−
rakterizovat otevření, ale
dává: „Jaké uvítá−
spíše rychlé zavření, nového
me hosty? Samo−
hotelu Avenue Pallova 28
zřejmě všechny, ale
(www.avenuepallova28.cz),
musíme si také uvě−
který měl začít v Plzni sloužit
domit, že Plzeňsko
od letošního ledna. Měl, jen−
je oproti Praze spí−
že se ani nestačil pořádně Manažer Petr Ottinger še městem byznysu
rozkoukat a přišla pandemie koro− a od toho se odvíjí i klientela. Praha je
naviru, která jeho dveře uzavřela hodně turistická, ale tady musíme
pro všechny.
hledat své hosty a především nabízet
dobré služby.“
Své pocity z nedáv−
ných týdnů shrnul asi
takto – Praha je opravdu

„Skutečně začínáme znovu od nu−
ly, ale věřím, že náš nový hotel má
budoucnost,“ začal své povídání ma−
nažer Petr Ottinger, který má na staro−
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mrtvá, nejsou žádné turistické sku−
piny, účastníky různých konferencí
a sympózií nahradily
videokonference. Věří
proto, že v regionech
by mohla být situace
v nastartování hotelo−
vých služeb lepší.
„Plzeňský hotel má
celkem 74 pokojů, z to−
ho je polovina apart−
mánů pro dlouhodobý
pobyt. Vybavení všech
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pokojů je samozřejmě moderní, ale
také účelné a vkusné. Chceme, aby
naši hosté ocenili nejenom pohodlí,
ale hlavně naše kvalitní služby a ve−
škerý servis. Jde nám o příjemný
kontakt s personálem,“ zdůraznil
Petr Ottinger.
Za super výhodu každého pokoje
lze považovat balkon, v případě po−
kojů v přízemí pak přímo malou
předzahrádku. Na uvítanou nechybí
plzeňský elixír – čili pivo. Tak vítejte
u nás, postaráme se o vás!
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Prioritou je rozšiřování kapacit
pečovatelských služeb
... dokončení ze strany 1

zdravotní péče v sociálních služ−
bách. I když příspěvkové organiza−
ce Plzeňského kraje na základě
dlouhodobé snahy mají meziročně
zvýšené úhrady od zdravotních
pojišťoven, nekryjí tyto úhrady
náklady na zdravotní péči posky−
tovanou klientům.
Ještě k financování řečí čísel –
v rámci individuálního projektu
Podpora sociálních služeb v Pl−
zeň ském kraji bylo rozděleno
více než 26 mil. Kč, ze státního
rozpočtu jsme pro rok 2020
obdrželi přes 855 mil. Kč a z roz−
počtu kraje bylo pro oblast spolu−
účasti na sociální problematice
určeno 38 mil. Kč.
Potýkáme se i v kraji s nedo−
statkem sociálních míst pro
seniory? Mám na mysli domy
pro seniory, pečovatelské služ−
by atd.
I v Plzeňském kraji stále nejsou
všichni zájemci uspokojení. Aby−
chom měli konkrétní představu
o počtu žádostí v jednotlivých
regionech Plzeňského kraje, vytvo−
řili jsme webovou aplikaci pro sle−
dování duplicit žádostí. Takže nyní
víme, kolik z celkového počtu po−
daných žádostí do pobytových
sociálních služeb je unikátních
žadatelů a v kterém regionu je nej−
vyšší poptávka. Můžeme podle to−
ho tak přizpůsobovat plánování so−
ciálních služeb na území kraje.
Zájemci s potřebou vysoké míry
podpory (stupeň IV.) jsou uspoko−
jováni poměrně brzo, protože čím
vyšší je potřeba pomoci, tím rych−
leji přijdou zájemci na řadu. Doba
nástupu do zařízení se liší zařízení
od zařízení. V Plzni je čekací doba
nejdelší, jinde jsou občas i volná
místa. Dlouhodobou prioritou kraje
je snaha o rozšiřování kapacit pe−
čovatelských služeb a o rozšiřová−
ní území i pracovní doby u jednotli−
vých poskytovatelů. Musím vel−
mi pochválit obce, které se snaží
o pokrytí potřeb vlastních občanů
ve spolupráci s jinými obcemi
Plzeňský rozhled 7/2020

(např. Městys Koloveč). Bez důra−
zu na řešení potřebnosti v rámci
obcí za jejich aktivní spolupráce by
nebyla často situace řešitelná.
Jak se díváte na péči o děti,
o které se musí postarat stát?
Svého času se hovořilo napří−
klad o rušení dětských domovů
nebo kojeneckých ústavů...
V Plzeňském kraji funguje pěs−
tounská péče a jsou provozovány
dětské domovy ve vzájemné sho−
dě. Pochopitelně platí, že pěstoun−
ská péče má jako zásadní forma
náhradní rodinné péče přednost
před péčí ústavní. Proto, je−li to
jen trošku možné, ohrožené dítě
vyrůstá v pěstounské rodině.
Může se však stát, že například
z důvodu ohrožení větší souro−
zenecké skupiny nebo v případě
starších dětí vhodní pěstouni
k dispozici prostě nejsou. A pak
přichází v úvahu umístění do dět−
ského domova.
Stejně jako většina krajů se
i náš kraj potýká s nedostatkem
pěstounů. Ať už řekněme tradič−
ních – dlouhodobých, kteří posky−
tují novou rodinu cizímu dítěti na
celé roky a mnohdy až do dospě−
losti, tak těch krátkodobých, na
tzv. přechodnou dobu. Jsme si
této skutečnosti dobře vědomi,
a proto se snažíme akcemi organi−
zovanými krajem mezi veřejností

Oceňování zaměstnanců v sociálních službách

propagovat, že pěstounství má
smysl. Podle mého názoru však
chybí centrálně vedená kampaň
státu, která by oslovila zájemce
napříč republikou.
Na prvním místě však musí pla−
tit, aby dětí, o které je nucen se
postarat stát, bylo co nejméně.
A když už k tomu dojde, tak aby ta
péče byla co nejkratší. Důležité
jsou tedy preventivní programy,
které rodinu posilují nebo sanují.
Je jasné, že dítěti je nejlépe ve
funkční a milující rodině.
I v této sféře je třeba investo−
vat, jak se to týká Plzeňského
kraje?

Setkání pěstounských rodin
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kromě již zmiňovaných inve−
stičních dotací pro ostatní posky−
tovatele sociálních služeb kraj udr−
žuje a případně zhodnocuje maje−
tek zřizovaných organizací. V sou−
časné době se projektuje rozsáhlá
rekonstrukce DSP Kralovice, která
kromě zlepšení podmínek pro
klienty a zaměstnance přinese
i nárůst kapacity tohoto zařízení.
Několik let se také již hledá nejlep−
ší varianta vyřešení situace v DSS
Liblín, kde část klientů žije v nepří−
liš ideálních podmínkách a jsou
stále vícelůžkové pokoje.
Poslední tři měsíce ovlivnila
celosvětově virová pande−
mie…
Samozřejmě, že se dotkla i so−
ciálních služeb, kde dopady
onemocnění vzhledem ke složení
klientů mohly být tragické. V na−
šem kraji se podařilo minimali−
zovat počet nemocných v řádu
několika jedinců, které lze spočítat
na prstech jedné ruky. Je chvály−
hodné, že byly uvolněny peníze
pro všechny zaměstnance so−
ciálních služeb kromě zdravotních
sestřiček. Těm však odměny také
přijdou.
Osobně bych chtěl všem pra−
covníkům sociálních služeb velice
poděkovat, neboť je to především
jejich zásluha.
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Vyšívané s láskou
Národopisné muzeum Plzeň−
ska, nám. Republiky 13, před−
stavuje od 9. července až do
konce října 2020 na panelové
výstavě tradiční ornament z Plz−
ně a širšího Plzeňska, zachy−
cený na starých negativech,
fotografiích a současných digi−
talizátech. Výstava si klade za cíl
přiblížit a představit veřejnosti
vyšívané ornamenty na oděv−
ních součástkách, jako byly
pleny, vínky aj., které jsou ulože−
ny ve sbírkách Národopisného
muzea Plzeňska. Výstava bude
doplněna v měsících září a říjen
o grafické dílny pro věkovou
skupinu 12–99 let, na kterých si
návštěvníci ve třech termínech
budou moci vyzkoušet techni−
kou linorytu vytvořit svůj vlastní
lidový ornament.

Cesta po dně pravěkých moří začíná
Nový národní geopark Barrandien zasahuje i do Plzeňského kraje
Joachim Barrande by měl
radost. Z území, které ne−
se jeho jméno a kte−
ré probádal a pro−
slavil ve světě, se
stal národní geo−
park. Jde o největší
národní geopark v Čes−
ké republice s rozlohou
4 316 km2. Rozprostírá
se v částech Středo−
českého a Plzeňského
kraje a Hlavního města
Prahy. Nejen geologická
rozmanitost jej před−
určuje k zápisu na se−
znam globálních geo−
parků UNESCO.
Vznik národního
geoparku je důležitý
také pro rozvoj
cestovního ruchu.
Na bídne návštěvní−
kům i lidem žijícím na
jeho území ucelený
vhled do geologie
a paleontologie, ale
také na zoologické,
botanické, archeolo−
gické, kulturní a his−
torické souvislosti.
„Rozvoji národního
geoparku Barrandien
pomáhá kladný pří−
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stup ze strany vedení krajů, míst−
ních obcí, měst, institucí i obča−
nů,“ uvedla ke vzniku národního
geoparku předsedkyně národ−
ních geoparků ČR Mar tina
Pásková.
Nacházejí se zde lokality
starších prvohor uznávané po ce−
lém světě, z nichž nejvýznam−
nější je hranice silur/devon na
Klonku u Suchomast. „Národní
Geopark Barrandien
bude seznamovat
místní obyvatele

na území, kde žijí, s geologickými
zvláštnostmi, ale také podporovat
cestovní ruch a rozvoj regionu,“ říká
ředitel Ekologického centra Orlov
Jan Ruml.
Barrandien odhaluje tajemství
miliónů let vývoje Země. Geopark je
pestrou mozaikou geologických
a paleontologických zajímavostí.
Profily a odkryvy nejsou tak masiv−
ní jako jinde na světě, ale jsou

úžasně pestré a dobře dostupné na
kole, pěšky, lodí, vlakem, nebo do−
konce tramvají.
„Cílem našeho společného snaže−
ní je pozvat návštěvníky do geoparku
Barrandien na Cestu po dně ztra−
cených moří v srdci Evropy. V kaž−
dém z nás se ukrývá kus dobro−
druha, a proto bych vás rád pozval
na návštěvu geoparku Barrandien
společně s naším průvodcem Věn−
ceslavem Brábkem,“ říká
k hrdinné fiktivní po−
stavě, kterou v bu−
doucnu najdou lidé
třeba v návštěv−
nických centrech,
Luboš Gardoň.
Geopark není jen
zkamenělá minulost.
Skrývá v sobě příběhy
českých dějin, rozvoje
průmyslu a osídlení úze−
mí. Barrandien je klenotem
české geologie a paleontologie.
Za úspěchem získání statutu
národní geopark stojí několikaleté
snažení Ekologického centra Orlov.
Partnery geoparku jsou například
obce Jince, Tetín, Strašice, Mirošov
a Radnice.

Více o národním geoparku Barrandien
na www.geoparkbarrandien.cz
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Radní David Šlouf: Bytová politika města se mění.
Máme tři tisíce nájemních bytů, další více než dvě stovky stavíme
Od začátku května platí nová pravidla pro nakládání s měst−
skými byty v Plzni. Zájemci už nemusí na bytovém odboru
podávat žádost, ale mohou se zaregistrovat a byt si vybírat
na realitním portálu města (https://byty.plzen.eu/). „Vzniklo
také nové Kontaktní místo pro bydlení v Jagellonské ulici 8,
kde každé pondělí a středu vždy od 8 do 17 hodin jsou při−
praveni zájemcům s registrací či přihláškou na konkrétní byt
pomoci pracovníci dvou oddělení Odboru bytového Ma−
gistrátu města Plzně. Jsou to oddělení nájmu bytů a oddě−
lení sociální práce a dostupného bydlení,“ říká radní
pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem
David Šlouf. Zdůraznil, že Plzeň chce dostupné bydlení pro
každého, proto se všechny volné byty zveřejňují na realitním
portále města s přesnou konkretizací, pro koho je byt určen.
w Proč se pravidla pro nakládání
s městskými byty změnila?
Lidé si díky novým pravidlům,
včetně domácností s nižšími příj−
my, mohou aktivně vybírat, kde
chtějí bydlet. Už to není tak, že by
si podali žádost a čekali, jaký
byt jim bude přidělen. Nový model
s sebou přináší transparentnější
a uživatelsky srozumitelnější pro−
středí. Každá registrace je bodová−
na. Hodnotí se zejména zdravotní
stav žadatele, jeho bytová potřeba,
finanční i životní situace a podob−
ně. Zároveň je možné registraci
pravidelně a neprodleně aktualizo−
vat, jakmile dojde k jakékoli změně.
Když se zájemce jednou zare −
gistruje, dostane kód a díky němu
se může přihlašovat na vybraný
byt. Připravili jsme také novou po−
dobu realitního portálu, volné byty
tam jsou nafocené a podrobně po−
psané, zájemci si mohou vybrat,
který byt jim vyhovuje, a následně
si ho fyzicky prohlédnout. Dozvědí
se tam i výši nájemného, výši dal−
ších plateb a také termíny prohlí−
dek. Chceme, aby bydlení bylo do−
stupné, proto je nájemné v měst−
ských bytech nižší než to komerč−
ní. Stanovili jsme ho měsíčně na
86,86 korun za metr čtvereční.
V případě bytů vizualizovaných je
to 126,96 korun. Nájemné je vyšší
z důvodu většího standardu. Jde
o byty, které procházejí přestavbou.
Zájemce vidí předem, jak bude byt
vypadat, nastěhuje se až po do −
končení kompletní rekonst rukce.
Plzeňský rozhled 7/2020

Byty bezbariérové a byty zvláštního
určení pro příjemce starobního dů−
chodu nebo invalidního důchodu
3. stupně mají však nájemné nižší
– měsíčně se v nich za metr čtve−
reční platí 50 korun.
w Ne každý, kdo potřebuje dostup−
né bydlení, je schopen se zare−
gistrovat elektronicky…
A i proto bylo v Jagellonské uli−
ci otevřeno Kontaktní místo pro
bydlení. Tam zájemcům s registra−
cí pomůže pracovník oddělení
nájmu bytů. Přítomen je tam záro−
veň i sociální pracovník, který je
připraven s klientem probrat jeho
životní situaci a pomoci mu s řeše−
ním problémů.
w Kdo všechno se může, ať již
elektronicky nebo s pomocí Kon−
taktního místa pro bydlení, zare−
gistrovat jako zájemce o nájem
městského bytu?
Zájemce o nájem městského by−
tu nesmí být vlastníkem nemo −
vitosti, jako je např. rodinný dům
nebo bytová jednotka. Registrovat
se mohou lidé s hendikepem, jimž
jsou určeny byty bezbariérové či
byty upravitelné tak, aby v nich
mohli žít lidé se zrakovým postiže−
ním, nebo lidé pečující o postiže−
nou osobu. Dále pak senioři, v této
kategorii se mohou registrovat lidé
už dva roky před nástupem do
důchodu. A chceme také pomáhat
mladým lidem, takže se hlásit
mohou lidé do 35 let, ať již rodiny
s malými dětmi či mladé páry,
ale i jednotlivci. Díky novému

David Šlouf, radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem, v novém Kontaktním centru pro bydlení v Jagellonské ulici 8.
Poradenské místo je klientům otevřeno každé pondělí a středu od 8
do 17 hodin.
Foto: Milan Říský

systé mu registrací získá město
Plzeň i zpětnou vazbu a zjistí, o jaké
nájemní byty je největší zájem.
Bytová politika města je živý orga−
nizmus a vyvíjí se podle potřeb
jeho obyvatel.
w Kolik nájemních bytů vlastně
město Plzeň má?
Při posledním sčítání obyvatel
bylo zjištěno, že v Plzni je celkem
73 tisíc obydlených bytových jed−
notek. Z toho řádově tři tisíce bytů
je ve vlastnictví města Plzně. Roč−
ně se jich uvolní 100 až 150, takže
to je vlastně i počet lidí či rodin,
kteří během roku nově získají
do nájmu městský byt.
w Mluvíte o zájmu a ochotě města
reagovat na bytové potřeby jeho
obyvatel. Do jednoho velkého by−
tového projektu se Plzeň pustila
už na jaře…
Ano. Teď probíhá velká revitaliza−
ce čtvrti Zátiší. Podle mě takto vel−
ká výstavba městských bytů nemá
v České republice obdobu. Je to
inves tice za 405 milionů korun
a dokončena bude v roce 2022.
Na Zátiší postavíme 183 nových
bytů. Byl to dlouhodobý záměr.
Nechali jsme si udělat studii od
profesora Luďka Sýkory z Katedry
sociální geografie a regionálního
rozvoje Univerzity Karlovy v Praze.
Zamýšleli jsme se nad tím, jaké cí−
lové skupiny obyvatel by v této lo−
kalitě mohly žít, aby se nestala
lokalitou segregovanou. Budují se
tam tedy byty bezbariérové, byty
pro seniory i mladé rodiny. Lidé,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

kteří dříve ve starých městských
domech na Zátiší bydleli a zároveň
plnili podmínky nájemní smlouvy –
zejména řádně platili nájem a nena−
rušovali sousedské vztahy, se od−
stěhovali do nových bytů. Někteří
se po skončení výstavby budou
na Zátiší vracet.
w Stavíte nové byty i jinde?
Stavíme či rekonstruujeme i další
městské byty. V rámci napláno −
vaného zklidnění lokality zvané
Plac ohraničené ulicemi Plachého
a Korandova už proběhla rekon−
strukce šedesáti městských bytů
v Plachého ulici a následně bude−
me rekonstruovat stejný počet bytů
v Korandově ulici. V současné do−
bě také probíhá dostavba bytů
na Nové Hospodě v Prostřední ulici
48. Vzniká tam 20 bytů zvláštního
určení pro osoby se zdravotním
postižením. Inspirovali jsme se
v zahraničí, a tak jsme k projektu
přizvali Západočeskou univerzitu,
jež otevírá nový studijní obor so−
ciální práce. Dva byty pronajmeme
za výhodných podmínek univerzitě,
která tam umístí své studenty.
Ti budou pomáhat seniorům.
Na stejné adrese najde své zázemí
i Dobrovol nické a mezigenerační
centrum TOTEM, z. s. Město Plzeň
už v Prostřední ulici 48 každý pátek
organizuje sociální poradenství.
Dalších osm sociálních bytů staví−
me v ulici U Radbuzy. Rozestavěno
v tuto chvíli tedy máme více než
dvě stě bytů a sto dvacet bytů pro−
šlo či projde rekonstrukcí.
5

REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, chtěla bych se zeptat
na povinnosti realitního makléře.
Už 2 měsíce řešíme koupi bytu. Na
začátku se na všechno spěchalo,
protože v řadě bylo dalších X údaj−
ných zájemců o nemovitost. Vyvr−
cholilo to tím, že se k nám dostal
návrh rezervační smlouvy a ulti−
mátum, že do druhého dne musí−
me hotově zaplatit rezervační po−
platek (přestože smlouva byla na
účet do 14dnů). Sice jsme si vy−
mohli postupovat dle smlouvy,
nicméně po podepsání této rezer−
vační smlouvy ztratila makléřka
veškerý zájem. Další smlouvy
a náležitosti jsme tedy začali řešit
přímo s majiteli bytu (v kopii
s makléřkou), ale očekávali i od ní
aktivní jednání a snahu obchod
dokončit. Dočkali jsme se však
vždy pouze výmluv. Jelikož kupují−
cí má nespočet připomínek k zá−
stavní smlouvě sepsané bankou,
se kterými ovšem my nic neudělá−
me, rádi bychom od obchodu od−
stoupili. A doufáme ve 100% vrá−
cení rezervační smlouvy, i vzhle−
dem k neaktivitě makléřky (nech−
těla sjednat schůzku s prodávají−
cími, v komunikaci a zasílání jed−
notlivých smluv dělala zbytečné
průtahy, odmítala komunikovat
s naším finančním poradcem, za−
sílala pozdě návrhy smluv a ná−
sledně očekávala rychlý podpis
s tím, že ve smlouvě není nic dů−
ležitého a klidně můžeme pode−
psat atp.). Jsou někde, prosím,
sepsané povinnosti makléře, když
nám makléřka tvrdí, že pro obchod
dělá své maximum? Děkuji

Dobrý den, žádné povinnosti bohu−
žel nikde sepsané nejsou. A jak
jsem zde již psal, makléř musí být
především mediátor celé transakce
a oběma stranám musí umět po−
moci najít cestu ke shodě nad finál−
ním zněním smluv. Pokud se mu
toto nepodařilo, není na místě mlu−
vit o maximu práce pro obchod.
Překonání takových třecích ploch
však vyžaduje vysokou míru zku−
šeností a empatie. Jen malá zku−
šenost; připomínkovat zástavní
smlouvu bance je prorážení zdi
vlastní hlavou. Není zde cesta,
a pokud ano, trvá dlouhé měsíce.
Bankovní procesy jsou zuhelnatělé,
a přestože některá ustanovení v zá−
stavních smlouvách krajně hraničí
s dobrými mravy, domoci se změn
není téměř možné.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice
Zveme Vás na návštěvu největšího nestátního vojenského
muzea v České republice, kde uvidíte exponáty vojenské
techniky, které znáte z mnoha českých i zahraničních
filmů, jako např. Kolja, Obecná škola, Lidice, Po strništi
bos, Lída Baarová, Zdivočená země atd.
Mnohé z vystavovaných exponátů jsou skutečnými uni−
káty, a to v celosvětovém měřítku!! Můžeme jmenovat např.
jediný ze dvou dochovaných exemplářů velitelského vozu
pro vyšší důstojníky na světe – automobil Škoda Superb
903, jediný dochovaný exemplář četnického přepadového
autokaru Walter z roku 1926, motocykl ČZ 350 a velmi
vzácný motocykl Praga BD 500 se sidecarem z roku 1928.
Novinkou je stíhač tanků Hetzer 38(t) Starr a funkční
replika německého středního tanku PzKpfw III.

Vnitřní expozice s řadou multimediálních prvků a troj−
rozměrných exponátů mapují období let 1938 až 1945
v Československu. Najdete zde expozice výzbroje a výstroje

československé prvorepublikové armády, pohraničního
opevnění, jednotlivých armád podílejících se na bojích na
demarkační linii, holocaustu a II. odboje na Rokycansku.
Expozice obsahují řadu rozsáhlých diorám, která dokreslují
trojrozměrné exponáty a dokumentární záběry jednotlivých
výstavních sálů
Vnější expozice tvoří více než 190 ks vojenské techniky
(většinou v plně pojízdném stavu) – automobilní technika
z období II. světové války, poválečné výzbroje ČSLA, ženijní,
spojovací a protiletadlová technika, rozsáhlé expozice obrně−
ných transportérů, tanků a dělostřelectva. Naučná stezka
Československého stálého opevnění a opevnění „Železné
opony“ vč. objektů propojených podzemními chodbami

Otevírací doba:
Od 1.7.

do 31. 8. otevřeno denně
od 9 do 17 hodin.

V červnu a září o víkendech

od 9 do 17 hodin.
Kontakt:

www.vojenskemuzeumrokycany.cz
Šťáhlavská ulice 1284, 337 01 Rokycany

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

Dva miliony rozdělí neziskovým organizacím
Na Služby a činnosti v sociální podpory klientů z přechodu pracov−
oblasti dostane v letošním roce od ní rehabilitace na otevřený trh práce,
města Plzně finanční příspěvek aktivního života seniorů, mezigene−
celkem 33 neziskových organizací. račních aktivit, podpory organizací
Rozděleno mezi ně bude více než sdružující zdravotně postižené
a chronicky ne−
1,9 milionu korun.
mocné občany či
„Dotační program pod
aktivit na podpo−
názvem Služby a čin−
ru integrace ci−
nosti v sociální oblasti
zinců.
vyhlašuje Odbor sociál−
Mezi třemi de−
ních služeb Magistrátu
sítkami podpoře−
města Plzně od loňské−
ných subjektů jsou
ho roku, kdy došlo ke
například orga−
sloučení tří dřívějších
nizace Domov –
dotačních titulů, což celý
plzeňská hospico−
proces zrychlilo a zefek−
Eliška Bartáková
vá péče, z. ú., kte−
tivnilo,“ informovala ná−
městkyně primátora města Plzně rá získala 100 tisíc korun na zajiště−
pro oblast kultury, památkové péče ní domácí hospicové péče v Plzni
a sociálních věcí Eliška Bartáková. a okolí, Unie ROSKA sdružující lidi
„Letos jsme obdrželi žádosti na s roztroušenou sklerózou, jimž
podporu 56 projektů,“ dodala s tím, město přispěje částkou ve výši
že projekty se týkaly například 55 tisíc korun na rekondiční pobyty,
dobrovolnictví a aktivního zapojení Salesiánské středisko mládeže, kte−
občanů města Plzně do komunity, ré získá 80 tisíc korun na doučování
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

dětí ze sociálně znevýhodněných ro−
din a třeba i Sdružení Ty a já, z. ú.,
jež pomáhá mladým lidem s hendi−
kepem, a kterému 70 tisíc korun po−
může s financováním letního odleh−
čovacího tábora i klubového centra.
Plzeň podpoří také vlastníky ne−
movitých kulturních památek dal−
šími téměř dvěma miliony korun.
„Zastupitelstvo města Plzně
schválilo již v květnu podporu ve vý−
ši 990 tisíc korun na opravu čtyř ne−
movitých památek. Nyní schválilo
udělení dotace pro majitele devíti
nemovitých kulturních památek,“
vysvětlila náměstkyně Eliška Bartá−
ková, do jejíž gesce spadá i oblast
památková péče, a dodala, že obce
mohou dle zákona o státní památko−
vé péči v odůvodněných případech
poskytovat příspěvek na zvýšené
náklady spojené se zachováním
a obnovou nemovitých kulturních
památek.
Plzeňský rozhled 7/2020

650 000 Kč

1 499 000 Kč

1 599 000 Kč

G

2 099 000 Kč

Chata 1+1 (168 m2), Újezd nade Mží, okr. Plzeň−sever

Stavební pozemek (936 m2), Dolní Lukavice

St. pozemek (1018m2), Milence, okr. Klatovy

Rodinný dům (847m2), Merklín, okr. Karlovy Vary

Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu s o dispozici
1+1 s verandou v kat. území Újezdu nade Mží o zastavěné
ploše 34m2. Chata se nachází 100m od řeky Mže. V 1.NP
chaty se nachází sklepní prostory, technická místnost
a udírna. V 2.NP chaty se nachází veranda, kuchyňka, ob−
ývací 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 pří−
mo k chatě automobilem. Velmi krásné místo k rekreaci.
Doporučujeme!
& 734 319 301

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

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1018m2
na okraji zástavby rodinných domů v obci Milence, 20 km
od Klatov. IS: elektřina 230/400V, obecní vodovod, obecní
kanalizace, plynofikace a O2 – vše na hranici pozemku.
K pozemku vede asfaltová přístupová komunikace. Pod
pozemkem vede plynovod, proto je možno postavit dům
z důvodu ochranného pásma v levé část pozemku – veške−
rá dokumentace a povolení k dispozici při osobní prohlíd−
ce. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr.
Doporučujeme vidět.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku
847m2 v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od Kar−
lových varů. Dům má dispozici 4+1 a je téměř kompletně
podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V,
obecní kanalizace, topení: ústřední tuhá paliva. Na pozem−
ku se dále nachází kolna. Nemovitosti nejsou zatíženy žád−
ným zástavním právem a je možno je financovat hypo−
téčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

C

2 899 000 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 panelové−
ho domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt je po re−
konstrukci bytového jádra. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení v žádané lokalitě. Fond oprav 1883,−Kč/mě−
síc. K bytu náleží sklepní kóje.V okolí veškerá občanská vy−
bavenost a dopravní obslužnost, blízkost Boleveckých ryb−
níků. Lze financovat hypotečním úvěrem, s jehož vyřízením
vám rádi zdarma pomůžeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

& 734 319 302

G

2 999 000 Kč

Plzeňský rozhled 7/2020

3 890 000 Kč

4+kk/2xB, (90m ), Vochov, Plzeň – sever

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

C
2

2

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

Nabízíme k prodeji novostavbu bytu o dispozici 4+kk
se dvěma balkony v klidné části obce Vochov. Byt se na−
chází v 1. patře bytového domu z roku 2019. Čistá podla−
hová plocha bytu je 80,73m2 + podlahová plocha balkonů
9,39m2. V bytě se nachází obývací pokoj spojený s novou
kuchyní včetně spotřebičů a balkonem (na východní stra−
nu), pokoj s větším balkonem (na jižní stranu) Topení –
elektrické podlahové (každý pokoj svůj samostatný ter−
mostat). K bytu přísluší komora na patře a jedno vyhrazené
parkovací stání u domu. Velmi nízké náklady na bydlení –
fond oprav 807,−Kč.
& 734 319 301

G

Nabízíme k prodeji dvougenerační RD o dispozicí 6+2 na vlas−
tním pozemku o celkové velikosti 932m2 v obci Nýřany, v ulici
Jiráskova v okrese Plzeň – sever. V 1.NP se nachází byt o dis−
pozici 2+1 v udržovaném stavu. V 2.NP se nachází byt o dis−
pozici 3+1 který byl nově vystavěn v roce 2005. V domě též
2 garáže. IS. el. 230/400V, obecní vodovod, obecní kanalizace,
topení – ústřední plynové + tuhá paliva (lze kombinovat). Velmi
žádaná lokalita k trvalému bydlení.
Nutno vidět. Doporučujeme.
& 734 319 301

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

6 200 000 Kč

RD 6+2/ 2xG, Nýřany, okr. Plzeň – sever

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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Molekulární vodík a zdraví
Biochemik Albert Szent−Gyoryi,
nositel Nobelovy ceny, kdysi pro−
hlásil, že palivem života je vodík,
a ne kyslík, jak se obecně předpo−
kládá. Ukázal také, že naše tělo do
určité míry vodík skladuje, a to nej−
více v játrech. Játra ho nutně po−
třebují k neutralizaci volných radiká−
lů při procesu čištění organizmu od
jedů (detoxikace).
V roce 2001 to potvrdila skupina
výzkumníků. Ti zjistili, že když udr−
žovali zvířata v prostředí bohatém na
vodík, byla tato zvířata významně
chráněna před poškozením jater.
Další výzkum pak ukázal, že vde−
chování 4 % vodíku významně chrá−
ní mozek před mrtvicí. Dokumenty
US armády zase ukazují, že moleku−
lární vodík účinně chrání proti po−
škození buněk ozářením a napo−
máhá jejich léčení. Zjistilo se, že na−
še tělo vodík potřebuje a jakmile se
nadechneme, vodík ze vzduchu je
okamžitě absorbován a využit buň−
kami a tkáněmi našeho těla.
Na základě publikovaných sou−
hrnných poznatků v předních bio−
medicinských žurnálech lze pro−
spěšné biologické účinky vodíku
považovat za prokázané.
Vodík je nosičem záporných iontů
a silně alkalizuje naše překyselené
tělo. Proto je nám tak dobře u moře,
kde příbojové vlny nepřetržitě uvol−
ňují do vzduchu záporné ionty,
z nichž mnohé jsou vodíkové.
Kromě nesmírně důležité alkaliza−
ce našeho těla však vědci objevili
řadu dalších fenomenálních účinků
molekul vodíku na naše zdraví:
l Vodík (H 2) neutralizuje všechny
nebezpečné volné radikály, zatím−
co ty užitečné zachová.
l H2 extrémně rychle zháší záněty
ve tkáních tím, že neutralizuje lát−
ky, způsobující zánět (to zname−
ná, že aktivní vodík likviduje příči−
nu zánětů a zachovává účinnost
imunitního systému – na rozdíl od
kortikoidů, které likvidují zánět
tím, že zabíjí bílé krvinky.
Nejagresivnější a nejnebez −
pečnější radikál je hydroxylový
radikál – OH. Deaktivuje enzymy
v těle, čímž zastavuje důležité
metabolické procesy. Poškozuje
buněčné membrány, takže buňky
nemohou správně fungovat
a živoří nebo odumírají. Napadá
DNA buněk tak, že dochází k roz−
8

l

tržení DNA nebo zlomení chro−
mozomů. 'OH se přisuzuje podíl
na vzniku rakoviny, Alzheimerovy
choroby, roztroušené sklerózy
a dalších nemocí. Vodík s těmito
radikály reaguje a mění je na
H20, tedy vodu.
H2 snižuje množství zánětlivých
cytokinů v těle (hormony podpo−
rující zánětlivost, které také mimo
jiné poškozují mozek).

tvorbu antioxidačních enzymů,
jako je kataláza, glutation peroxi−
daza a hemoxygenáza−1, které
jinak buňky, pokud jsou zdravé,
produkují podle potřeby.
Pokud vztáhneme účinky vodíku
na problémy, které jsme si dosud
popsali, je evidentní, že vodík doká−
že pomoci řešit příčiny obrovského
množství zdravotních problémů.

Převratný objev. V německém Nordenau byla v roce 1992 v břidlico−
vé štole před hotelem Tommes objevena voda..., po jejímž pití se lidé
rychle zotavovali z různých nemocí. Lidé začali vodě říkat „Wunder−
wasser” neboli zázračná voda. Hygienický institut v Gelsenkirchenu
však nedokázal vysvětlit, proč tato voda přináší tak vynikající výsled−
ky a umožňuje rychlé zotavování z různých nemocí. Voda totiž nebyla
ničím výjimečná. Vodu předali k analýze profesorovi Shirahatovi
z Univerzity v Kjúšú (Laboratoř buněčné regulační technologie).
A tak došlo k převratnému objevu. Profesor zjistil, že voda
z Nordenau se liší od jiné vody tím, že obsahuje „aktivní vodík”
neboli je nasycena molekulami vodíku H,. Toto zjištění spustilo lavinu
výzkumů vlivu molekulárního vodíku na naše zdraví.
l

l

l

l

l

H2 neutralizuje celou řadu−toxinů
včetně těžkých kovů, které jsou
karcinogenní a tělo je neumí roz−
ložit ani metabolizovat. Lékaři
nemají nástroje, jak nás zbavit
toxických kovů. Reakce našeho
těla na těžké kovy vede často
k falešným diagnózám (projevuje
se to jako nemoci, které ve sku−
tečnosti nemáme). Vodík se na
toxiny a kovy váže a umožňuje
tělu, aby je vyloučilo.
H2 dokáže rozbít molekuly orga−
nických kyselin. Organické kyseli−
ny jsou odpadní látky, vznikající
při metabolizmu (jako například
kyselina mléčná ve svalech po
velké námaze). Tím, že je rozbije,
umožní jejich rychlé odbourání,
vyčištění organizmu a rychlou
regeneraci, nárůst energie a zvy−
šování výkonu.
Aplikace kapek vody obohacené
o H2 na povrch oka s oslabenou
sítnicí, (volné radikály v důsledku
glaukomu (zeleného zákalu) uká−
zala zlepšení tloušťky sítnice až
o 70 %‚ a to už po několika dnech.
H2 ochraňuje zdravé buňky před
toxickými účinky chemoterapie
a léků, aniž by rušil účinky léku.
V roce 2011 učinil Sanetaka
Shirahata se svým týmem další
významný objev: Vodíkové mole−
kuly aktivují gen odpovědný za

Zháší záněty, urychluje hojení, zpo−
maluje stárnutí, detoxikuje tělo atd.
To nejlepší na vodíku je to, že jeho
molekuly jsou tak malé (0,24 nano−
metru – nejmenší ve vesmíru), že
pronikají i tam, kam se žádné jiné
antioxidanty nedostanou. Poskytují
tedy ochranu jak mimo buňky, tak
i uvnitř buněk. Pronikají bez zábran
až k buněčnému jádru a chrání tak
DNA. A dostanou se dokonce i přes
hematoencefalickou bariéru v moz−
ku a chrání náš mozek před volnými
radikály, záněty a toxiny. Ze své pod−
staty vodík alkalizuje jak celé tkáně,
tak i vnitřek buňky.
Prostředí se správným pH je
nepřátelské vůči všem zánětům i vůči
všem patologickým bakteriím a pa−
razitům. Tím působí přímo proti pato−
logickým projevům včetně rakoviny.
Dá se tedy říci, že vodík překonává
všechny dosud známé antioxidanty.
Naše tělo není schopné produ−
kovat vodík. Vědci však objevili, že
za normálních okolností bakterie
E. coli vyprodukuje asi litr vodíku za
den kvašením nestravitelných sacha−
ridů. Jenomže náš tragický životní
styl způsobuje, že ho potřebujeme
více (máme mnohem více volných
radikálů a zánětů, se kterými tělo bo−
juje) a střevní flóra ho produkuje mé−
ně (bakterie E. coli má málo přiroze−
né potravy, kterou k tomu potřebuje).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Je užívání molekulárního
vodíku bezpečné?
Žádná ze 4 500 studií o vodíku
neprokázala žádné škodlivé účinky
molekulárního vodíku. Odpověď na
otázku, jak zabránit usazováni cho−
lesterolu v cévách a dalších přízna−
ků dlouhodobých a civilizačních
chorob máme tedy vyřešenou.
Účinky molekulárního vodíku jsou
výborné a bez léků.

Jak získat dostatek
molekulárního vodíku do těla?
Vědci zkoušeli různé metody, jak
zajistit pozitivní účinky vodíku na
lidské tělo: Vdechování, koupele ve
vodě obohacené vodíkem, injekce
obohacené vody, kapání obohacené
vody do očí a doplnění střevní flóry
o potřebné bakterie. Metoda vde−
chování a koupelí se brzy rozšířila
a např. v Japonsku ji lidé běžně vy−
užívají. Nicméně je to finančně velmi
nákladné nebo to vyžaduje docházet
někam, kde mají drahé přístroje.
Výše uvedený text vznikl také s vy−
užitím upraveného úryvku z knihy
Tomáše Kašpara – Krutá Hra o Tvé
zdraví.
Optimální řešení se našlo. Je to
pití obohacené vody molekulárním
vodíkem. Celosvětový vynález,
membrána PEM je součástí generá−
torů na sycení jakékoliv vody mole−
kulárním vodíkem. V současné době
existují zařízení, která je možno po−
řídit k osobnímu i domácímu využití,
popřípadě i v kancelářích, ordina−
cích, firmách apod.
Molekulární vodík je tak silný anti−
oxidant, že se dostane díky tomuto
přístroji všude po těle, až do mozku,
jako voda z Lurd... Navazuje patoge−
ny, volné radikály v těle a opravuje
tím buňky.
Zařízení, které upravuje pitnou vo−
du, jejímž používáním se zlepší větši−
na problémů ve vašem zdravotním
stavu, se nazývá Generátor vody sy−
cené vodíkem. Moderní životní styl,
znečištěné prostředí, stres a nevhod−
ná strava způsobují, že se v našich tě−
lech hromadí mnoho škodlivých látek.
Pokud tyto toxiny nejsou včas odstra−
něny, mohou našim tělům i myslím
škodit a urychlit stárnutí našich vnitř−
ních orgánů. Očistou je míněno od−
stranění toxinů ze zažívacího traktu,
z krevního řečiště, plic, kůže a dalších
orgánů, aby mohly řádně fungovat.
Plzeňský rozhled 7/2020
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Máte doma staré šperky a nevíte
co s nimi? Potřebujete peníze?
PŘIJĎTE K NÁM DO ZLATÉ BANKY!
Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu
jinak je tomu u šperků. Staré šperky
mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou
hodnotou. Takové zlato není
vhodné k držení jako domácí re−
zerva a ani není vhodné ho na−
kupovat jako investici. Takové
šperky podléhají módním tren−
dům a za nějaký čas mají jen
hodnotu drahého kovu. Staré
zlato lze velmi dobře zpeněžit
také v Plzni u solidní instituce,
a to ve Zlaté Bance. Paní Str−
nadová se to dozvěděla od své
známé, která se jí zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, několi−
kero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale za−
šla k nám, aby si udělala představu,
jakou hodnotu asi mohou mít. Jak pa−
ní Strnadová říká: „Byla jsem překva−
pena, když mi ten milý pán oznámil,
že těch pár věcí mohou ode mě od−
koupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem váha−
la, ale nakonec jsem do toho šla.
Když teď někde slyším, že se někdo
bojí nebo neví, kde prodat zlato nebo
stříbro, velice ráda se mu zmíním
o možnosti prodeje ve Zlaté Bance.“
Jak vidíte, i z drobností, které Vám
leží doma, můžete získat nemalé

Plzeňský rozhled 7/2020

peníze, kterými si můžete vylepšit
rodinný rozpočet a třeba si něco kou−
pit, po čem již delší dobu toužíte nebo
udělat radost svým blízkým. Přijďte
k nám a nechte si cenu Vašich šper−

ků, mincí i jiných předmětů ze zlata či
stříbra ocenit. Obslouží Vás ochotný
a odborně proškolený personál.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjištěním
ryzosti kovu.

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.

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.

Prázdninová štafeta 2020
vede do Brd i k sousedům
Léto, které letos v Česku stráví
mnohem víc lidí než jindy, rodinné
výlety a soutěž lákající na zajíma−
vá místa Plzeňského kraje. To je
Prázdninová štafeta. Letos se koná
již po sedmnácté. Soutěžit mohou
děti a mladí do 18 let, ale je to
akce spíše pro celé rodiny.
Přihlásit se můžete kdykoliv až
do konce prázdnin na webových
stránkách Prázdninové štafety:
http://stafeta.plzensky−kraj.cz.
Při návštěvě každého cíle se sou−
těžící vyfotí na nádvoří či uvnitř na−
vštíveného objektu (případně u cedu−
le na turistické trase) a snímek pošle
prostřednictvím webových stránek
kdykoliv během trvání soutěže. Vši−
chni soutěžící, kteří splní daný limit
patnácti navštívených cílů, budou za−
řazeni do slosování. Patnáct šťastliv−
ců se může těšit na odměnu. Ale při
dosažení patnácti cílů se nemusí
končit, pro toho, kdo navštíví nejvíc
míst, čeká zvláštní cena. Hlavní ce−
nou je opět rodinný zájezd od cestov−
ní kanceláře BUSTOUR FOLTÝNOVÁ,
druhou vyhlídkový let nad Plzeňskem
od AEROKLUBU PLASY.

Soutěž nabízí padesát turistic−
kých cílů, mezi nimiž jsou hodně
známé památky, hrady a zámky
v regionu, ale také nové naučné
stezky, rozhledny či zajímavé pří−
rodní útvary. A protože řada rodin
musí po pandemii šetřit více než
v jiných letech, zařadili pořadatelé
do soutěže řadu míst bez vstupné−
ho. Několik cílů je nově v Brdech,
které představují stále něco nového
a neokoukaného.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

SLEDUJTE

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

Písečný svět v Lednici
Kdo si zamiloval vědeckofantastic−
ké filmy Karla Zemana nebo romá−
ny Julese Verna, neměl by si nechat
ujít při návštěvě Jižní Moravy
Písečný svět v Lednici. Uvidí zde 16
velkých soch, které vytvořilo 8 so−
chařů. Spotřebovali 1500 tun písku
a na sochách pracovali více než dva
měsíce.
Písečný svět nesoucí název Karel
Zeman a Jules Verne můžete navští−
vit v Lednici do 31. října 2020.
Jules Verne je považován za jednoho ze zakladatelů vědeckofantastické
literatury. Ve svých románech předpověděl řadu budoucích vynálezů, jako
například videotelefon, skafandr, tank nebo kosmické cesty. Za svůj život
napsal kolem 120 románů.

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

Dny otevřených dveří:

Ponorka z filmu
Karla Zemana
Vynález zkázy.
Úžasné prove−
dení filmu vy−
neslo Karlu Ze−
manovi první
místo na svě−
tové výstavě
Expo v Bruselu
roku 1958.

každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Zpívaná u táboráku
Do zahrady Muzea Českého lesa
v Tachově můžete zavítat na
prázdninovou zpívanou u táboráku.
Koná se v pátek 24. července od
18.00 hodin, vystoupí zde tachov−
ská kapela Bikers Band. Na setkání
u táboráku se budou opékat vuřty,
popovídáte si s ostatními návštěv−
níky a zazpíváte si pěkné trampské
písničky. Ke každému vstupnému
špekáček a chléb zdarma.

Hradozámecká noc
2020
„Cherchez la femme Windischgrätz”
aneb „Za vším hledej ženu Win−
dischgrätzovu” – takový program
čeká ty, kteří dorazí v sobotu 29.
srpna od 18.00 hodin do tachovské−
ho zámku. Hradozámecká noc před−
stavuje památky v netradičním čase
a s netradičním programem.
Tachovský zámek se k této celo−
státní akci připojí večerními pro−
hlídkami. Účastníci se setkají hned
s několika šlechtičnami z rodu
Windischgrätzů, které sehrály důle−
žitou roli v historii zdejšího zámku.
Poznáte jejich krásu, vzdělanost,
dobročinnost, ale také jejich drob−
né nešvary. Kostýmované prohlíd−
ky budou začínat v 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 a 22.00 hodin. Počet
návštěvníků ve skupině je omezen,
doporučujeme rezervovat si vstu−
penky v pokladně zámku.

Dotaz čtenáře PD:
Dobrý den,
v mládí jsem si z hlouposti nadělal
dluhy a teď mám na sebe exekuci.
Exekuci mám na výplatu a ještě
mám obstavený účet. Nemám tak
k dispozici žádné peníze a celá
rodina žije jen z příjmů manželky,
což není dlouhodobě možné. Dá se
s tím něco dělat?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
podle toho, co píšete, vydal
soudní exekutor k provedení exe−
kuce exekuční příkaz ke srážkám

Dovolenou v Plzeňském kraji
podpoří i Zima
Pro léto letošního roku připravil
Plzeňský kraj na podporu domá−
cího cestovního ruchu kromě do−
tačních programů také kampaň
Dovolená v Plzeňském kraji léto
2020. Kampaň, jejíž tváří se stal
herec Karel Zima, představuje za−
jímavá místa a památky v Plzeň−
ském kraji a cílí celorepublikově.
Kraj tak reaguje na nenadálou situ−
aci související s epidemií nového ko−
ronaviru. Oblast cestovního ruchu se
řadí mezi zásadně zasažené vládními
opatřeními, je třeba pomoci přede−
vším poskytovatelům ubytování
a oblasti lázeňství. Součástí kampa−
ně je také nový spot. V něm si Karel
Zima zahrál hlavu rodiny, a to své
vlastní. Tím je natáčení unikátní a pro
samotného herce i jeho rodinu bylo
první takovou příležitostí.
„Naším cílem bylo reagovat na si−
tuaci kolem koronaviru, protože prá−
vě oblast cestovního ruchu je vý−
razně postižena. Podle dostupných
údajů očekáváme propad v cestov−
ním ruchu obecně kolem 50 pro−
cent,“ uvedla náměstkyně hejtmana
Ivana Bartošová. „Dosud bylo v na−
šem kraji nevýhodou nemít zde pa−
mátky UNESCO. V tuto chvíli se si−
tuace obrátila a my čerpáme z na−
šich atraktivit, jakými jsou Šumava,
ze mzdy a jiných příjmů a součas−
ně exekuční příkaz k provedení
exekuce při kázáním pohledávky
z účtu u peněžního ústavu. Oba
tyto způsoby provedení exekuce
mají svá pravidla. Pokud Vám na
bankovní účet přichází právě jen
mzda od zaměstnavatele, která
je již exekučně postižená a nemáte
na účtu uložené úspory nebo
napří klad příjmy z prodeje ma −
jetku, tak není vhodné tyto dva
způsoby provedení exekuce kom−
binovat. Na druhou stranu, exeku−
tor má postupovat tak, aby co nej−
rychleji dluh vymohl, užívá k tomu
prostředky, které mu zákon nabízí,
a nezná původ finančních pro−
středků nacházejících se na účtu
povinného.
Jistě víte, že srážky ze mzdy
může soudní exekutor provádět jen
do určité výše. Výši dovolených
srážek ze mzdy upravuje občanský
soudní řád, resp. prováděcí naří−
zení vlády. Při výpočtu nezabavi−

barokní památky a vel−
ké množství turistic−
kých cílů spojených
s cyklistickým turis−
mem,“ dodala.
Hlavní osou podpory
cestovního ruchu se
pro letošní letní sezonu
Herec Karel Zima
stala kampaň Dovolená
a
náměstkyně
hejtmana Ivana Bartošová.
v Plzeňském kraji léto
2020, která turistům z celé ČR před− kameramanovi, jezdí rád a rozhodně
stavuje atraktivní místa kraje, která sám má mnoho tipů, kam zajet.
„Ze všech míst bych uvedl na−
lze srovnat mnohdy se světoznámý−
mi destinacemi. Pro milovníky příro− příklad Konstantinovy Lázně, nádher−
dy kraj nabízí Šumavu, historii zase né místo i okolí, kde se nikdo z rodiny
přiblíží romantické zámky, hrady nebude nudit. Je zde možnost užít si
i mystické zříceniny. Milovníci sportu wellness, děti se pak můžou prohánět
najdou atraktivní sportovní centra, na in−line dráze a pokud nechcete,
milovníci jídla a piva si přijdou na aby vám frnkly, nasadíte helmu a vy−
své nejen v západočeské metropoli. razíte s nima. A to nemluvím o nádher−
Přehlednou nabídku atraktivních míst ném hradu Gutštejn. Pro mě byl ještě
s tipy na zajímavosti v okolí a také na do nedávna neznámý a dost se sty−
ubytování nabízí katalog Dovolená dím. A pak přijde žízeň,“ říká herec
v Plzeňském kraji. K dispozici je v tiš− Karel Zima s tím, že pivaři si v kraji
těné i elektronické verzi. Tu naleznete přijdou na své. Opomenout nelze ani
zajímavosti v oblasti cykloturistiky.
na webovém portále Turistů ráj zde.
Tváří letošní kampaně se stal he− „Nedávno jsem objevil trošku zapo−
rec Karel Zima, který je známý nejen menutý kraj na sever od Plzně. Příroda
z televizních obrazovek, ale také a baroko tady cykloturistiku povyšují
z představení plzeňského Divadla na jedinečný sportovní zážitek pro−
Pluto, hostuje i v Divadle Alfa pojený s duchovnem a dávnými časy
v Plzni. Do Plzeňského kraje herec, baroka. Jsou tu totiž přímo barokní
který daroval ledvinu plzeňskému cyklotrasy,“ dodává Karel Zima.
telné částky se zohledňují i osoby
vyživované povinným. K výpočtu
srážek ze mzdy využívají exekutoři
speciální kalkulačky, takže by ne−
mělo docházet ke špatným výpo−
čtům. Přikázání pohledávky z účtu
u peněžního ústavu nepodléhá ta−
kovému výpočtu a tzv. obstavit lze
v zásadě celý účet včetně všech
prostředků na něm se nacházejí−
cích. Povinný má možnost jednou
požádat peněžní ústav o vyplacení
prostředků odpovídajících dvojná−
sobku životního minima, tím zákon
zajišťuje, aby povinný nezůstal při
nařízení exekuce zcela bez příjmů.
Jelikož by nemělo docházet
k tomu, že Vám exekutor obstaví
účet, na který přijímáte již jednou
postižený příjem, respektive neza−
bavitelnou část mzdy, můžete po−
dat soudnímu exekutorovi návrh
na zrušení exekučního příkazu
k provedení exekuce přikázáním
pohledávky z účtu u peněžního
ústavu, v návrhu musíte popsat

rozhodné skutečnosti, proč by měl
exekutor o zrušení exekučního pří−
kazu rozhodnout. Z předchozí věty
je patrné, že o návrhu rozhoduje
soudní exekutor, který exekuční ří−
zení vede. Pokud soudní exekutor
Vašemu návrhu nevyhoví, je mož−
né se obrátit na příslušný soud,
aby věc posoudil.
Občanský soudní řád dále upra−
vuje odklad výkonu rozhodnutí
(exekuce) v případě, že povinný se
bez své viny ocitne přechodně
v takovém postavení, že by nepro−
dlený výkon rozhodnutí mohl mít
pro něho nebo pro příslušníky jeho
rodiny zvláště nepříznivé následky
a oprávněný by nebyl odkladem
výkonu rozhodnutí vážně poško−
zen. Kdyby tedy u Vás nastala tato
situace, lze soudnímu exekutorovi
také podat návrh na odklad exeku−
ce, který musí být odůvodněn
a nejlépe doložen podklady.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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TEPELNÉ ČERPADLO nahradí stávající kotel
w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?
Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně.
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?
Největším rozdílem je to, že po
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho−
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu−
denými rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.
Princip tepelného čerpadla spo−
čívá v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která
protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
w Co z toho vyplývá?
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět
teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplotu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.
Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.
Aktuální informace
ke dni 26. 06. 2020:
Žádosti o kotlíkové dotace až
127 500 Kč Krajský úřad nadále při−
jímá! Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

Podpoří kulturu a umění
Dotace ve výši 390 000 korun se
rozdělí mezi 27 žadatelů o Mikro−
granty Plzeňského kraje na podpo−
ru a oživení kulturních a umělec−
kých aktivit pro rok 2020.

Náměstek pro kulturu
Vladislav Vilímec

Podporu získá například Zeleno−
horské vinobraní 2020, Divadelní
spolek Jezír ko, Jazzový Baldov
nebo Staročeský advent na Rýzm−
berku. Dále kraj rozdělil 110 tisíc
korun mezi dalších 9 žadatelů,
ale tyto dotace musí schválit
za stupi telstvo, protože žadateli
jsou obce.
Plzeňský rozhled 7/2020

„To však nejsou jediné peníze,
které jsou určeny na podporu kultu−
ry. Patří mezi ně i dotace na literární
tvorbu, které si rozdělí 38 subjektů.
Částku ve výši 1,21 milionu korun
získá 31 žadatelů v programu
Podpora literární tvorby a publikační
činnosti 2020. Dalších 250 tisíc ko−
run bude rozděleno mezi 7 žadatelů
(obcí). Přidělení těchto dotací bude
opět schvalovat zastupitelstvo“,
uvedl náměstek pro kulturu Vla−
dislav Vilímec, který zdůraznil, že cí−
lem tohoto dotačního programu je
zejména podpora vlastní literární
tvorby. Jedná se například o básnic−
kou sbírku Nesnášenlivost gladiol
od Mileny Hasalové.
Krajská rada také odsouhlasila
finance pro sedm obcí (žadatelů)
z programu Podpora péče o pomníky,
válečné hroby a pietní místa na území
Plzeňského kraje“ pro rok 2020 v cel−
kové výši 475 tisíc korun. Mezi ža−
dateli je například město Horní Bříza
(oprava pomníku padlým v druhé
sv. válce na hřbitově) dále Dolany,
Hlince a Merklín, kde chtějí opravit
památník padlým v 1. a 2. sv. válce.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Fakultka odměnila zdravotníky
Změna výjezdu
Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila záměr převzít výjezdovou
základnu v Přešticích a integro−
vat ji do organizační struktury
Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje. Přednemoc−
niční neodkladná péče (dále
jen „PNP“) je na této základně
dlouhodobě zajišťována na zá−
kladě smlouvy se soukromou
společností DZS Přeštice.

Fakultní nemocnice Plzeň, v rámci
odměňování svých zaměstnanců
pracujících v období koronavirové
pandemie, rozdělila na odměnách
více než 40 milionů korun.
„Byl vytvořen spravedlivý sys−
tém, který nenaruší vnitřní integritu
odměňování zdravotníků s ohledem
na spektrum a náročnost posky −
tované péče a s odlišením toho,
zda je péče poskytována v péči
přednemocniční, u standardního
lůžka, na infekčních stanicích či na
ventilovaných JIP. Klíč k stanovení
výše odměn byl sestaven z kumu−
lace počtu směn, daného praco −
viště či jiného provozu, jehož čin−
nost také souvisí s péčí o pacienty
v rámci péče Covid 19 (např. la−
boratoř, pracoviště CT apod.),“

vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D.
Průměrně byly vyplaceny odmě−
ny, které se pohybovaly uprostřed
daného rozmezí stanovené mi −

nisterstvem zdravotnictví. Spra −
vedlivý klíč umožnil odměnit
všechny zaměstnance, kteří se po−
díleli na zvládnutí pandemického
období.

Ing. Milena Stárková

„Od roku 2016 péči poskytuje
pouze skupina rychlé zdravotnic−
ké pomoci, tedy bez přítomnosti
lékaře. Stávající smlouva s po−
skytovatelem DZS Přeštice s.r.o.
skončí k 31. 12. 2020 a ZZS PK
se rozhodla zdravotní péči zajistit
integrací. Záměr integrace vý−
jezdové základy do organizační
struktury organizace by byl reali−
zován od 1. 1. 2021. Integrace
by dokončila proces standardiza−
ce poskytování přednemocniční
neodkladné péče a přispěla by ke
zvýšení efektivity a kvality posky−
tování služeb ZZS PK,“ uvedla
krajská radní Milena Stárková.

Knížky
od egyptologů
Několik knih s tématikou sta−
rého Egypta, českých objevů
i umění získala rokycanská
městská knihovna od profeso−
ra Miroslava Bárty a Českého
egyptologického ústavu.
Skupinka odborníků přijela do
Rokycan na zahájení výstavy
Mezi Prahou a Káhirou, která
mapuje sto let české egyptolo−
gie. Zastavila se také v obřadní
síni, aby si prohlédla vzácný
obraz Alfonse Muchy s názvem
Jan Rokycana na Konciliu basi−
lejském a dozvěděla se podrob−
nosti o vzniku obřího plátna.
Darované knihy, jejichž autory
jsou výhradně čeští odborníci,
budou k dispozici ve studovně
městské knihovny. Výstava Mezi
Prahou a Káhirou je k vidění ve
výstavní síni Muzea Dr. Bohu−
slava Horáka v ulici J. Knihy do
konce srpna.
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Svatá Anna nabízí větší
pohodlí a komfort
Pacienti Nemocnice následné pé−
če Svatá Anna v Plané na Tachov−
sku mají větší pohodlí a komfort.
Nemocnice nakoupila za 2,7 mi−
lionu korun nová elektricky polo−
hovatelná lůžka a noční stolky.
Lůžka nahradila poslední ze starších
postelí bez elektrického ovládání.
Podstatnou část investice pokryl
Plzeňský kraj. Nemocnice má přes
sto lůžek. Zhruba třetina jich byla
modernizována v uplynulých letech.
Zbylá v tomto měsíci.
„Jedná se o 65 nových lůžek.
Jsou kompletně elektricky polo−
hovatelná včetně výšky pelesti, ná−

klonu, polohy zádové opěrky i dal−
ších částí. Každé lůžko má i vlastní
napřimovací hrazdu, infuzní stojan
a samozřejmě antidekubitní ma−
traci,“ uvedl šéf krajských nemoc−
nic Marek Kýhos.

ce v Plané Dagmar Špédlová s tím,
že elektrické ovládání uleví i ošetřo−
vatelkám a sestrám. „Na starších
postelích bylo polohování manuální,
a tedy fyzicky někdy dost nároč−
né, neboť na nich občas leží pa−
cienti s hmotností přes sto kilo−
gramů,“ dodává.
Nemocnice letos modernizovala
výtahy a loni rekonstruovala celé
rehabilitační oddělení. Svou péčí

Pro pacienty znamenají
nová lůžka více pohodlí
a méně závislosti na per−
sonálu.
„Dálkovým ovládáním si
sami nastaví libovolnou
polohu i méně pohybliví
pacienti. Mohou se posa−
dit, nebo naopak lehnout,
zvednout podhlavník či
část pod nohami nebo sjet
s postelí níže či výše,“ vy−
světluje ředitelka nemocni−

pomáhá především lidem, kterým
zranění či nemoc způsobily snížení
pohyblivosti, aby se naučili s hen−
dikepem nebo po prodělané operaci
či léčbě opět samostatně pohybovat
a vrátit se pokud možno k plno−
hodnotnému životu. Doléčuje zdra−
votní potíže ze všech oborů medicí−
ny zejména léčebnou tělesnou vý−
chovou. A stará se i o dlouhodobě
nemocné pacienty vyžadující zejmé−
na ošetřovatelskou péči, popřípadě
i sociální služby.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Mezi soškami
si připadám jako
v ráji
Západočeské muzeum v Plzni –
Národopisné muzeum Plzeňska
ve spolupráci s Věrou Sidor−
jakovou připravilo pro své ná−
vštěvníky novou výstavu nazva−
nou „Mezi soškami si připadám
jako v ráji“. K vidění bude až do
13. září 2020.
Výstavou děl amatérské so−
chařky z Plas Věry Sidorjakové
Národopisné muzeum Plzeňska
volně navazuje na populární cy−
klus letních výstav v atriu Chotě−
šovského domu „Letní keramický
dvorek“. Zatímco „Letní keramic−
ké dvorky“ představovaly tvorbu
ryze profesionálních umělců
a umělkyň z Plzně a Plzeňska,
výstavou děl Věry Sidorjakové
zahajuje Národopisné muzeum
Plzeňska projekt, v rámci kterého
se budou moci návštěvníci se−
známit s tvorbou insitních a lido−
vých tvůrců/umělců.

Jednou ze zajímavých osob−
ností Plzeňska a představitelkou
místního insitního umění je prá−
vě řezbářka Věra Sidorjaková.
Její tvorba, řadící se k současné−
mu proudu lidové výtvarné kul−
tury, je tak vyjádřením soudo−
bých neprofesionálních tvůrců.
Výstava představuje průřez au−
torčinou tvorbou, v níž se ná−
vštěvník seznámí s tvůrčím vý−
vojem této plaské řezbářky.
Foto − Sidorjaková
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Psychoterapeutické centrum
pro děti a rodinu
Fakultní nemocnice Plzeň otevřela
nové Psychoterapeutické centrum
pro děti a rodinu. Podle vedoucí
Oddělení klinické psychologie
Mgr. Dany Chmelařové k otevření
centra vedly potřeby nemocnice,
ale zároveň i aktuální situace ve
společnosti.
V Plzeňském kraji je bohužel kva−
litní psychoterapeutická péče pro děti
kapacitně nedostupná a navíc se pře−
vážně jedná o placenou službu, kte−
rou si rodiče chronicky nemocných
dětí nemohou často dovolit. V centru
bude hrazena pojišťovnou.
Nové psychoterapeutické cent−
rum poskytuje péči dětem, které
byly hospitalizovány ve fakultní ne−
mocnici nebo jsou nadále v ambu−
lantní péči odborníků FN. Zatím není
kapacitně dostupné pro širokou ve−
řejnost. Bylo otevřeno i z toho důvo−
du, že odborníci, převážně Dětské
kliniky, často nenacházeli další do−
stupnou následnou péči pro malé
pacienty v rámci dětské psycholo−
gie. Ať to bylo z důvodu traumatu
(úraz samotného dítěte nebo člena
rodiny) nebo v případě vážně ne−
mocných rodičů či v případě psy−
chosomatických potíží dítěte (pokud
stůně tělo, je nemocná psychika).
Díky úrazu může dojít i ke zpomalení
vývoje, důležité je začít pracovat
s dětmi hned, jakmile to poúrazová
situace dovolí.
Způsob práce centra popisuje ve−
doucí psycholog Dana Chmelařová:
„Pečujeme o předškolní děti i mladší
školní věk, jsme schopni poskytovat
péči od nejútlejšího věku, včetně
práce s rodiči, baby therapy či

theraplay (terapie hrou). Dle potřeby
poskytujeme i individuální či rodinné
terapie, konzultace a výchovné po−
radenství pro rodiče či psycho−
diagnostiku. Jsme moc rádi, že
v dnešní uspěchané a napjaté době
můžeme novou službou napomoci
dětem prožít radostnější dětství.“
V současnosti je v České republi−
ce výrazný nedostatek psycholo−
gických odborníků. Výhodu zaměst−
nání klinických psychologů ve FN
Plzeň zdůrazňuje ředitel MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D.: „FN Plzeň je
jednou z mála nemocnic, která má
akreditované pracoviště pro dětskou
klinickou psychologii. Psycholog
vystuduje filozofickou fakultu a ná−
sledně si může vybírat své působení

dohodu, která financuje mnohé
kurzy a další vzdělání. Naše přidaná
hodnota je v poskytování supervize
individuální i případové a umožňuje−
me praxi na všech pracovištích tak,
aby mohl být dotyčný psycholog
připuštěn k atestaci.“

např. v poradnách či ambulancích
v soukromé sféře a o práci v ne−
mocnicích projeví zájem cca 20 %
absolventů. V této profesi jsou velké
nároky na předatestační přípravu,
která trvá 5 let, a my zájemcům
nabízíme výhodnou kvalifikační

Psychoterapeutické centrum pro
děti a rodinu sídlí v rámci Oddělení
klinické psychologie FN Plzeň Bory,
pavilon č. 55, 2. patro (areál bývalé
vojenské nemocnice), jeho součástí
je specializovaná herna pro terapii
hrou (Play Therapy).

Škola s odbornými učebnami
Město Plzeň buduje na 20. základní
škole v Plzni v Brojově ulici na Slo−
vanech novou nástavbu – čtvrté nad−
zemní patro. V něm vznikne sedm
odborných učeben, kabinety pro uči−
tele a sociální zařízení. Stavební prá−
ce probíhají od začátku června.

„Cílem nástavby není navýšit ka−
pacitu školy, ale vytvořit zázemí
pro výuku odborných předmětů
a odpovídající zázemí pro učitele.
Vybudo váním dosud chybějícího
výtahu zajistíme současně bezba−
riérovost učeben školy,“ popsal
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primátor města Mar tin Baxa. Ná−
stavba o celkové rozloze 1925 metrů
čtverečních se postaví do konce
letních prázdnin příštího roku.
Nejzazší termín pro dokončení rea−
lizace je 20. srpna 2021. Výstavba
bude probíhat za plného provozu
školy, což klade velké nároky
na organizaci. Celkové náklady na
stavbu jsou ve výši 46,7 milionu
korun včetně DPH.
V sedmi odborných třídách vznik−
nou dvě učebny cizích jazyků, učeb−
na přírodopisu, zeměpisu, informa−
tiky, fyziky a chemie. Nové vybavení
pro učebny si zakoupí sama škola.
Plzeňský rozhled 7/2020

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě, tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

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

Křižovatka už je otevřena
Nově vybudovaná křižovatka ulic
Kaplířova – Klatovská – U Borské−
ho parku v blízkosti bývalé koneč−
né tramvajové linky číslo 4 je zpro−
vozněna. Umožňuje tak obousměr−
ný průjezd od Litic do centra města
po Klatovské třídě včetně odbočení
do ulice U Borského parku. Bezpeč−
ný průjezd křižovatkou je řízen svě−
telnou signalizací.

„Křižovatku bylo nutné zrekonstruo−
vat kvůli její lepší přehlednosti. Nově
ji budou řídit semafory, což zajistí
lepší plynulost provozu a současně
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také zvýší bezpečnost řidičů i chod−
ců. Stavba se částečně dotkla i revi−
talizace bývalé konečné linky číslo 4,
jejíž definitivní podoba je předmětem
samostatné stavební akce napláno−
vané na léta 2021 až 2022,“ uvedl pl−
zeňský primátor Martin Baxa.
Rekonstrukce křižovatky je sou−
částí rozsáhlého projektu prodloužení
tramvajové trati k Západočeské uni−
verzitě v Plzni na Borských polích.
Tramvajová trať byla prodloužena od
křižovatky Klatovská – Kaplířova –
U Borského parku po ulici U Letiště
včetně přemostění silnice I/27, první
tramvaj po ní projela loni v polovině
prosince. Součástí projektu je i vybu−
dování nového terminálu městské
hromadné dopravy a veřejné linkové
dopravy Plzeňska v Dobřanské ulici,
který je v provozu rovněž od poloviny
prosince loňského roku.
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Střípky
z Plzně
Velbloudici Aiko
vyměnili za Sisi
Výměnu ročních samic velbloudů
dvouhrbých uskutečnila plzeňská
ZOO. Její samici Aiko narozenou
loni v dubnu totiž odvezli do
Zooparku Na Hrádečku v Horní
Pěně u Jindřichova Hradce a vý−
měnou si zase odvezli o zhruba
měsíc starší samici Sisi.

Naložení obou zvířat i třího−
dinová cesta probíhala u obou
bez větších problémů. Aiko se
celou cestu krmila připraveným
senem a po vyložení v jejím no−
vém domově měla největší radost
z přítomnosti poníků, se kterými
nějakou dobu bude ve společném
výběhu.
„Sisi si po cestě v přívěsu lehla
a při vykládání v Plzni nejprve
nechtěla vstát, ale po zachrastění
granulí v kyblíku již spolupra−
covala bez problémů. První noc
strávila v boxu sama, aby si zvyk−
la na nové prostředí. Druhý den
jsme ji spojili s našimi dvěma
samicemi, dvouletou Terezou
a šestiletou Kaylou. Naše stádo
velbloudů je se čtyřmi nepříbuz−
nými členy konečně kompletní
a máme tak základ pro budoucí
úspěšné odchovy mláďat,“ před−
stavuje kurátorka kopytníků
Miroslava Palacká.

Foto: Kateřina Mišíková
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Koncerty, šalandy i otevřená sladovna.
Plzeňský pivovar už zase žije
Plzeňský pivovar opět
otevřel brány veřejnosti.
„Nejprve jsme návštěv−
níkům nabídli prohlíd−
kovou trasu Pilsner
Urquell a pak přidali
i akce na nádvoří jako
promítání sportovních
utkání nebo koncerty
a tančírny. A teď nás če−
ká tradiční Léto v Praz−
doji. Vše samozřejmě
za zvýšených hygie−
nických opatření,“ říká
Rudolf Šlehofer, mana−
žer oddělení turismu
Prazdroje.

ochutnávky krekrů z naše−
ho mláta nebo školu čepo−
vání. Abychom vyšli vstříc
zájmu veřejnosti, nově se
není nutné hlásit na školu
čepování ve skupinách ja−
ko dřív, host může přijít
klidně sám nebo jen s ka−
marádem.
w Jaké akce chystáte v pi−
vovaru v průběhu léta?
Už 2. července začne
náš tradiční festival Léto
v Prazdroji. Jsme moc rádi,
že nám současná situace
dovoluje zase pořádat
Rudolf Šlehofer, manažer oddělení turismu Prazdroje
koncerty, každý čtvrtek se
začátku prázdnin pak proběhnou představí tuzemská kapela. Začíná
w Na jaké novinky se mohou speciální prohlídky naší sladovny, Ready Kirken, poté Burma Jones,
návštěvníci těšit na prohlídkových kam běžně veřejnost nemůže. To Vilém Čok a mnoho dalších. Na srp−
rozhodně doporučuji. A chceme se nové pátky chystáme letní kino pod
trasách?
Na trase Pilsner Urquell jsme zre− také vrátit k velmi oblíbeným pro− otevřeným nebem u Formanky. Ta se
konstruovali kino a připravili nový hlídkám podzemí za svitu baterek.
v půlce července po roční rekonst−
film, který za pomoci moderní tech− w Počítáte letos s posezením rukci otevře veřejnosti, s novým vý−
nologie představuje příběh zlatého a ochutnávkami na šalandách?
čepem i historicky restaurovanou fa−
Určitě, zájem o šalandy je celo− sádou i interiérem. A plánujeme
ležáku. Vrcholem prohlídky pak
zůstává degustace nefiltrovaného ročně veliký. Pořádají se tu oslavy, i gastronomické festivaly jako Street
piva v našich sklepích. V červenci rozlučky se svobodou, k tomu nabí− Food Festival nebo Burger Festival.
se otevře i trasa Gambrinusu. Na zíme další zážitkové programy jako Zkrátka, Prazdroj bude přes léto žít.

Nádoby na použité kuchyňské tuky
Třináct nádob, do nichž mohou
Plzeňané odkládat jedlé oleje a tu−
ky, je rozmístěno na Jižním Před−
městí a Borech. Jde o pilotní pro−
jekt, v němž si chce město Plzeň
ověřit, zda bude zájem o tento
druh sběru a jaká případná poziti−
va či negativa může přinést, než
bude plošně zaveden.
„Plzeňané mohou už od začátku
tohoto roku zdarma odkládat po−
užité potravinářské tuky a oleje
z domácností ve
všech sběrných
dvorech, které
město provozuje.
Od 1. ledna roku
2020 totiž platí
vyhláška, že ob−
ce v České re−
publice mají po−
vinnost zajistit místa pro shromaž−
ďování jedlých olejů a tuků. V do−
mácnostech použité tuky a oleje
často končily ve dřezu či WC a ná−
sledně tak ucpávaly kanalizační po−
trubí,“ připomněl Pavel Šindelář,

technický ná−
městek primáto−
ra města Plzně,
do jehož gesce
spadá i nakládá−
ní s odpady.
Použité oleje či tuky stačí vy−
chladlé přelít například do PET lah−
ve či jiného pevného plastového
obalu, pevně uzavřít a do speciální
zelené popelnice odhodit. Do těch−
to nádob patří pouze kuchyňské
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tuky a oleje, ne oleje z automobilů
či hydraulických zařízení.
Nádoby určené pro sběr použi−
tých kuchyňských tuků bude vyvá−
žet společnost EKO−PF. Uzavřené
PET či jiné plastové nádoby naplně−
né tuky poputují do lisu, který plas−
tovou nádobu rozdrtí, následně tuky
filtruje a čistí. Poté jsou předány
k dalšímu zpracování. Nejčastěji se
používají jako doplněk biopaliv nebo
v kosmetickém průmyslu.
Plzeňský rozhled 7/2020

Za vínem a zážitky na Jižní Moravu
V úrodné oblasti jihovýchodní Mora−
vy leží obec Starý Poddvorov. Kolem
dokola jsou známá vinařská místa,
jako například Čejkovice, Velké
Bílovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také předsedou Vinař−
ského spolku Nový Poddvorov, jehož
členy pojí úcta a respekt k vinařské tra−
dici. Ing. Ivo Padalíka jsme se zeptali.
Pane starosto, je vaše vinařská
oblast dobrým tipem pro dovolenou
či prodloužený víkend?
Určitě ano, protože u nás je spousta
zajímavých míst. Přímo v naší obci ve
Starém Poddvorově máme kulturní pa−
mátku Větrný mlýn, v Novém Pod−
dvorově regionální rozhlednu Na Pod−
luží. Z ní je jedinečný rozhled po celém
Podluží, které se táhne od Hodonína
k Břeclavi. V Čejkovicích doporučuji
prohlídku Templářských sklepů a zážit−
kovou exkurzi v bylinkovém ráji Son−
nentor, kde se vyrábějí čaje. Milovníci
cykloturisty ocení vinařské stezky, kte−
ré je zavedou mezi pohostinné vinaře a
jejich sklípky. Necelých 30 km od nás
je Lednicko – valtický areál.
Musím na vás prozradit, že jste tělem
i duší vinař a pokračujete v rodinné
tradici.

Plzeňský rozhled 7/2020

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku.
Vinařství je u nás na Jižní Moravě
pro každého vinaře srdeční záleži−
tostí. O tom se přesvědčíte při ná−
vštěvě každého sklípku.
Přeje letošní počasí vinařům?
Časté dešťové srážky mají velký vliv
na úrodu. Réva nám kvete, a když
prší, tak špatně odkvétá, protože

se dokonale neopylí. Výsledkem
jsou pak menší hrozny. Po květu
přichází fáze, kdy se bobule začínají
zvětšovat a to je réva nejnáchylnější
na veškeré choroby, plísně a po −
dobně. Období od poloviny června
do konce července je pro vinaře
hodně náročné. Vinař nikdy neví,
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jaká bude úroda. O ní rozhodnou
přírodní podmínky.
Můžete si vzít na pomoc chemii.
Vinaři na Jižní Moravě se vracejí k pří−
rodě, což znamená vyrábět vína bez
chemie, obhospodařovat vinice bez
postřiků a vytvářet víno jako naši
předkové před mnoha léty. Při pěsto−
vání révy se zohledňuje ve vinohradu
ekologické zemědělství. Vylučují se
veškeré herbicidy. Je to návrat k pří−
rodě. Vinohrady máme v režimu bio,
takže nespoléháme na žádnou chemii.
Vinaři dělají vína srdcem a v tom vínu
je to cítit.
Doporučíte nám bílé nebo červené
víno?
Ten, kdo nepodléhá módním vlnám, si
vychutná červené i bílé víno. Má se pít,
co chutná a s radostí říkám, že popula−
rita moravských vín roste. Dnes je
v módě bílé víno a neprávem je opo−
míjeno víno červené, které je velmi
kvalitní. Z 90 % jsou červená vína su−
chá, lehká a méně zatížená cukrem.
Život je příliš krátký, abychom pili špat−
né víno. Je na každém, zda zvolí bílé
nebo červené, ale rozhodně na vínu
z Jižní Moravy si pochutná. Srdečně
každého zvu k nám a ochutnejte mo−
ravské víno z našich vinic.
(re)
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Pro rozvoj včelařství
i na ochranu přírody
Dotaci ve výši 50 000
v okolí zejména
korun obdrží od Plzeň−
šířením nemocí,
ského kraje Spolek pro
slídivostí a loupeží
rozvoj včelařství Mája,
včel. Hlavní příči−
který provozuje Agroen−
nou nedostateč−
vironmenální vzděláva−
ných znalostí začí−
cí centrum, v rámci kte−
najících včelařů je
rého organizuje Vzdělá−
dlouhodobé pod−
vací program pro začí−
cenění jejich dů−
nající včelaře Plzeň−
kladného vzdělá−
Radka Trylčová
ského kraje. Vzdělávací
vání,“ zdůraznila
program pro začínající včelaře krajská radní Radka Trylčová.
Plzeňského kraje „To nejlepší pro
Podporu více než dva miliony ko−
včely“ se skládá z pěti samostat− run získají i zemědělci. Účelem to−
ných seminářů, tří výukových videí, hoto dotačního programu je inves−
celkem 22 výukových hodin.
tiční podpora do zemědělských hos−
„Začínající chovatelé včel mají podářství souvisejících se země−
statisticky doložené velmi vysoké dělskou prvovýrobou v Plzeňském
ztráty včelstev. Příčinou jsou přede− kraji. Jedná se o zvýšení konkuren−
vším nedostatečné znalosti začí− ceschopnosti regionální ekonomiky.
najících včelařů o nemocích včel, Jde například o výstavbu plachtové
jejichž důsledkem jsou vysoké haly u Chlumeckého mlýna, opravy
úhyny včelstev. Chybami, kterých a rekonstrukce stodol nebo ohrad
se ve své provozní praxi chovu včel pro zemědělská zvířata.
začínající včelaři dopouštějí, ohro−
„Dalším naším cílem je ochrana
žují nejen svá včelstva, ale i včelstva přírody, do této oblasti putuje celkem

1 612 700 korun. Rada schválila do−
tace ve výši 282 500 korun pro cel−
kem 8 žadatelů + dvě školy, dále od−
souhlasila 1 242 300 korun pro dal−
ších 28 žadatelů (obcí). Dotaci získají
na své projekty: Vyšší odborná škola,
Obchodní akademie a Střední zdra−
votnická škola, Domažlice (v maxi−
mální výši do 50 000 Kč) na projekt
„Ošetření významných stromů na
Obchodní akademii Domažlice“
a Dům dětí a mládeže Horažďovice
(v maximální výši do 37 900 korun)
na projekt „Ptačí rok s DDM Horaž−
ďovice“, dále například Okrašlovací
a sportovní spolek Český Les na pro−
jekt Ošetření významných stromů
v areálu Krásnohorská Česká Kubice
či Český svaz ochránců přírody
Plzeňsko na aktivní podporu sýčka
obecného na území Plzeňského kra−
je,“ uvedla radní Trylčová.
V rámci programu Retence vody
v krajině 2020 získají čtyři žadatelé
převážně na výstavbu tůní celkem
348 000 korun. Dalších 1,594 mi−
lionu korun si rozdělí tři obce (Žin−
kovy, Neurazy a Ptenín) na rekon−
strukce rybníků a opravu tůně. Tyto
dotace ještě bude schvalovat za−
stupitelstvo. Celkem bude v rámci
dotačního titulu rozděleno 1,942
milionu korun.

Byty pro zaměstnance nemocnice jsou hotovy
Rokycanská nemocnice dokončila
druhou etapu rekonstrukce bytové−
ho domu, kde mohou bydlet zdra−
votníci, kteří nemají v Rokycanech
vlastní bydlení. Dům stojí v blíz−
kosti nemocničního areálu a má
16 bytových jednotek 1+1. Čtyři
se rekonstruovaly loni v zimě.
V předchozím týdnu skončila úpra−
va dalších sedmi.

Jednalo se o kompletní moderni−
zaci interiérů včetně sítí a výměny
oken. „V bytech se dělala voda,
elektřina, topení, podlahy. Měnily se
22

dveře včetně zárubní, dávala se no−
vá plastová okna a jsou kompletně
nová bytová jádra, tedy koupelna
s toaletou i kuchyňský kout, kde už
chybí doinstalovat pouze lednice,“
říká ředitel nemocnice Jaroslav
Šíma s tím, že část modernizova−
ných bytů už má své obyvatele.
Nemocnici se v loňském roce da−
řilo doplňovat týmy zdravotníků.

Díky tomu mohla v závěru roku
obnovit provoz lůžkové stanice C
interního oddělení. Sestry i další
zdravotnický personál ovšem při−

chází nejen z Rokycanska, ale
i z Plzně nebo různých koutů země.
„Abychom jako zaměstnavatel
zaujali, musíme mít adekvátní
bydlení. Umíme třeba i společně
s městem najít byt, anebo máme
k dispozici právě vlastní kapacity.
Nemocniční byty už ale byly zasta−
ralé. Proto jsme se rozhodli je po−
stupně kompletně modernizovat.
V domě jich je celkem 16. Ty zbylé
dokončíme v další etapě,“ vy −
světluje předseda představenstva
Nemocnic Plzeňského kraje Marek
Kýhos a doplňuje, že byty využívají
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kromě kmenových zaměstnanců
i třeba studenti zdravotnických
škol, kteří v nemocnici vykonávají
praxi. „Je to pro ně pohodlnější mít
možnost bydlet v blízkosti nemoc−
nice, než stále dojíždět. Mají tak
i lepší možnost kombinovat praxi
s učením,“ doplňuje.
Letošní druhá etapa rekonstrukce
vyšla na 3,1 milionu korun. Loňské
úpravy stály 1,5 milionu. Nemocnici
čeká v blízké době i výstavba nové−
ho systému pro vytápění a chystá
se postupná rekonstrukce hlavní
nemocniční budovy.
Plzeňský rozhled 7/2020
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Prázdninové
otevřené dílny
Muzeum jižního Plzeňska v Blo−
vicích zve na tradiční Prázdni−
nové otevřené dílny, které bu−
dou probíhat každé prázdninové
úterý vždy mezi 10. a 12. hodi−
nou a 14. a 16. hodinou.Také le−
tos budete moci vybírat z pestré−
ho programu našich aktuálních
výstav: Naše paní Božena
Němcová – dílna pro všechny,
kteří rádi čtou, vymýšlí si příběhy
a hrají divadlo; Mezi povinností
a svědomím – v rámci této dílny
se staneme četníky pátrající po
zmizelém zámeckém obrazu;
Proměny zámku Hradiště –
cestování časem od 15. století
po současnost. Chybět nebude
ani stálice – haptický okruh Do−
týkejte se, prosím!
O letošních prázdninách se
muzeum zapojilo do projektu
Archeologického ústavu AVČR
s názvem Archeologické léto.
Vydejte se s archeologem Mgr.
Jiřím Boudou na komentovanou
procházku po archeologické lo−
kalitě Šťáhlavské polesí.
V neděli 23. 8. od 18 hodin
pak přijďte do zámeckého parku
na veselou pohádku Zvířátka
a loupežníci v podání loutkové−
ho divadla Kubko.

Voda v rybnících bolevecké soustavy
v Plzni splňuje nároky na koupání
Kvalita vody ve všech rybnících pl−
zeňské bolevecké soustavy je vel−
mi dobrá a splňuje nároky kladené
na vodu ke koupání, lidé se nemu−
sejí obávat sinic.
Kvůli jarnímu chladnějšímu poča−
sí jsou zatím teploty vody kolem
18 stupňů Celsia, očekává se však,
že s oteplením počasí se rychle zvý−
ší i teplota vody nad 20 stupňů
Celsia. Srážky v poslední době hla−
dinu v rybnících nezvýšily a dá se
předpokládat, že jejich hladina bude
i nadále klesat.
„Přestože červnové deště přines−
ly do krajiny hodně vláhy, do našich
rybníků vody přibylo jen nepatrně.
Zalesněné povodí pohltilo všechnu
dešťovou vodu z uplynulých dní.
I přesto je kvalita vody v rybnících
velmi dobrá. Její teplota je sice vli−
vem poměrně dlouhého chladného
období zhruba o 5 až 7 stupňů
Celsia studenější, než jsme si v po−
sledních suchých letech s teplým
jarem zvykli, ale s oteplením počasí
se rychle zvýší,“ uvedl Richard
Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství Správy ve−
řejného statku města Plzně, jež má
rybniční soustavu na starost.
Prognóza je v tuto chvíli málo pří−
znivá. Kvalita vody bude sice stále
dobrá, ale její hladina bude pravdě−

podobně dále klesat. Bude záležet
na vývoji počasí, ale za horkého su−
chého léta mohou rybníky přijít
o dalších 30 až 60 centimetrů vody.

Velký bolevecký rybník
Hladina je o metr pod normálním
stavem, ale podmínky pro rekreaci
jsou stále ještě poměrně příznivé.
Voda je chemicky i bakteriologicky
velmi dobré kvality. Rybník má při
plném stavu v blízkosti hráze maxi−
mální hloubku 5,5 metru, průměrná
hloubka při plném stavu je necelé
dva metry.
„Snížená hladina vody ale zname−
ná rychlejší růst vodních rostlin,
protože mají ode dna blíž ke hladině.
Udržují sice stabilně dobrou kvalitu

vody, ale vadí při rekreačním využí−
vání rybníka. Proto je vyžínací loď
Bolek v provozu trvale, aby vegetaci
sklízela. Plavci by tedy měli počítat
s tím, že se mohou dostat do kon−
taktu s vodní vegetací, zejména s je−
jími úlomky, které se uvolňují při
práci vyžínací lodi. Rostliny přítom−
né v rybníce ale ani při kontaktu
s kůží nepředstavují žádné riziko,“
upozornil Richard Havelka.
Doplnil, že pro venčení a koupání
psů nejsou pláže Velkého bolevec−
kého rybníka vhodné. „Doporuču−
jeme využívat jiné lokality, například
Malý bolevecký rybník (takzvaný
Chobot), kde je rovněž výborná
kvalita vody a psi se zde mohou
koupat,“ dodal.

V centru se mění způsob platby za parkovné i kontrola
Plzeň spustila v parkovací zóně
A nový způsob evidence úhrady
a kontroly parkovného, bude to
přes registrační značky, tedy za−
dáním SPZ.
Zóna A se nachází v historickém
centru v okolí náměstí Republiky,
obsahuje zhruba 330 parkovacích
míst a řidiči v ní mají k dispozici pro
platbu na dvě desítky parkovacích
automatů. Dle statistik se v této lo−
kalitě zdrží většina z nich maximálně
hodinu. Nový systém umožní platit
přes aplikaci v mobilu nebo i nadále
pomocí parkovacího automatu, do
něhož bude nutné zadat registrační
značku vozu.
„Velkou výhodou nového systé−
mu je to, že platba přes aplikaci
umožní prodloužit si dobu parkov−
ného odkudkoliv, aniž by si řidič mu−
sel fyzicky vyzvednout lístek z auto−
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matu. Využitím registračních značek
se také sjednotí evidence uhraze−
ných plateb a jejich kontrola,“ přiblí−
žil náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí Michal
Vozobule.
Nová aplikace na úhradu parkov−
ného se nazývá ParkSimply Plzeň.
Je uživatelsky přívětivá a intuitivní.
V mobilu stačí zadat registrační
značku, zvolit dobu parkování a za−
platit online pomocí platební karty.
Při dalším použití se již registrační
značka automaticky nabízí. Aplikace
umožňuje uložení více registračních

značek. Pomocí několika kliknutí jde
v případě potřeby dobu stání pro−
dloužit. Aplikaci si mohou zájemci
zdarma stáhnout na operační sys−
tém Android i iOS.
Změnu ale zaznamenají všichni ři−
diči, nejen ti, kteří budou aplikaci vy−
užívat. Na parkovacích automatech

v zóně A již přibyla klávesnice, na níž
bude nově nutné zadat registrační
značku vozidla. Poté úhrada za par−
kování proběhne už standardně, ho−
tově nebo platební kartou, včetně vo−
litelného obdržení parkovacího lístku.
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Registrační značku musí vyplnit kaž−
dý, a to vzhledem k jednotné evidenci
pro přehlednou kontrolu úhrady par−
kovného, do které se budou ukládat
platby z aplikace, všechny úhrady
z parkovacích automatů a zároveň
vydané rezidentské karty.
Na parkovacích automatech lidé
najdou návod k úhradě pomocí no−
vého systému, pokud by měli jaké−
koliv dotazy, mohou zavolat na číslo
uvedené v informačním textu.
Nový systém je řešen dodavatel−
sky, je již ozkoušen, úspěšně fungu−
je v dalších městech. Jeho pořízení
vyšlo město Plzeň na 570 tisíc ko−
run bez DPH. Plzeň chce pilotní pro−
voz v zóně A vyhodnotit do několika
měsíců. Pokud se ukáže jako efek−
tivní a přínosný, mohl by se postup−
ně rozšířit i do ostatních parkova−
cích zón ve městě.
Plzeňský rozhled 7/2020

Řád Bílého lva rodáku z Plzně
Řád Bílého lva in memoriam na−
vrhuje propůjčit město Plzeň plu−
kovníkovi v. v. Jaroslavu Hofrich−
terovi, letci RAF, příslušníku 311.

Plukovník v. v. Jaroslav Hofrichter

bombardovací perutě. Byl nosite−
lem tří válečných křížů, medaile za
chrabrost a dalších pěti spojenec−
kých vyznamenání.
„Velmi mě těší, že zastupitelé
Plzně podpořili návrh na propůjčení
nejvyššího státního vyznamenání
České republiky plzeňskému rodáko−
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vi Jaroslavu Hofrichterovi, který celé
své mládí strávil v našem městě,“
řekl primátor města Martin Baxa.
Plukovník Jaroslav Hofrichter se
narodil 23. září 1920 v Plzni. V roce
1938 se přihlásil do akce Tisíc pi−
lotů republice. V roce 1940 odešel
přes Maďarsko a Jugoslávii do
tehdy britské Palestiny a odtud přes
Kanadu do Velké Británie. Za to, že
plukovník Hofrichter utekl z protek−
torátu, byli jeho rodiče vězněni na
Mírově a v táboře ve Svatobořicích.
Jeho manželka byla vyloučena ze
studií na vysoké škole. V Anglii byl
přidělen k 311. bombardovací peruti
Royal Air Force. V této peruti sloužil
také s dalším z nositelů Řádu Bílého
lva vojenské skupiny – bývalým
letcem Otakarem Černým. Tomu byl
řád propůjčen in memoriam 28. říj−
na 2009. Bojů o Británii se účastnil
nejprve jako střelec při náletech
na Německo na strojích typu
Wellington. V roce 1943 byl pře−
velen k Pobřežnímu velitelství RAF
a na strojích Liberator B24 sloužil
při stíhání ponorek a útoku na ná−
mořní konvoje až do konce války.
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

Průměrná mzda v Plzeňském kraji
V 1. čtvrtletí roku 2020 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly.
Průměrná hrubá měsíční mzda činila 32 800 Kč, což představuje
meziroční zvýšení o 1 513 Kč, tj. o 4,8 %. Pokud zohledníme
inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 1,2 %.
Plzeňský kraj se v 1. čtvrtletí 2020
může pochlubit čtvrtou nejvyšší
průměr nou mzdou1 přepočtenou
na osoby plně zaměstnané mezi
jednotlivými kraji České republiky.
Lépe jsou na tom kraje Hl. město
Praha (42 760 Kč), Středočeský
(34 224 Kč) a Jihomoravský
(32 880 Kč). Nejnižší průměrná
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mzda byla zjištěna v Karlovarském
kraji, a to 29 687 Kč, což je
o 4 390 Kč méně, než je republikový
průměr (34 077 Kč). Je třeba zdůraz−
nit, že průměrná mzda v ČR je ovliv−
něna především výší mzdy v kraji
Hl. město Praha, výše průměrné
mzdy v ČR tak nedosahuje kromě
Středočeského již žádný jiný kraj.

PRACOVNÍ NABÍDKY

Plzeňský rozhled 7/2020

Plzeňský rozhled 7/2020

PRACOVNÍ NABÍDKY

27

28

PRACOVNÍ NABÍDKY

Plzeňský rozhled 7/2020

SOŠ a SOU Sušice – Ještě
máme volné obory

a strojních linek. Výhodou
studia u nás je i dostatečný
podíl praxe.

Po prvním kole přijímacího ří−
zení nabízí SOŠ a SOU Sušice
ještě možnost omezenému po−
čtu zájemců se přihlásit do
dalšího kola přijímacího řízení.
Uzávěrka druhého kola bude
15. července 2020 a můžeme
žákům nabídnout studium
v následujících oborech:

ti mohou nastoupit do sociál−
ních služeb, různých domovů
nebo ústavů, charitativních or−
ganizací aj.

4leté s maturitou
Cestovní ruch – tradiční obor na
naší škole, jedná se o obor pří−
mo zaměřený na cestovní ruch,
nikoli o obor jiného rázu, který
má pak zaměření na cestovní
ruch. Žáci se uplatní jako prů−
vodci, delegáti cestovních kan−
celáří, animátoři, recepční hote−
lů, pracovníci informačních cen−
ter, referenti cestovního ruchu,
podnikatelé, hostesky, stevardi
apod.
Sociální činnost – obor, jehož
absolventi mají 100 % uplatni−
telnost na trhu práce, absolven−

Elektrotechnika – studium je
zaměřeno na obsluhu seřizování
a programování CNC strojů, ab−
solventi najdou uplatnění v tech−
nickohospodářských firmách,
v projekčních kancelářích, tech−
nologických a konstrukčních
činnostech a dále ve výrobě,
programování a seřizování strojů

3leté s výučním listem
Mechanik opravář motorových
vozidel – žák získá řidičský prů−
kaz skupiny B a C, svářeč−
ský průkaz na svařování
v ochranné atmosféře,
absolvent může nastoupit
do autoservisů, opraváren−
ských a výrobních firem,
dopravních společností
Autoelektrikář – stejné
jako v předchozím případě
se zaměře−
ním na auto−
elektriku,
diagnostiku,
absolvent
může
opravovat i elektro−
mobily.
Truhlář – velmi za−
jímavý a potřebný
obor, žák se naučí
pracovat s nejmo−
dernější technikou
v truhlářské výrobě

Škola na dálku v době koronaviru
Plzeň se rozhodla zmapovat situ−
aci a zjistit, jak jsou rodiče spoko−
jeni se systémem dálkové výuky,
kterou pro své žáky nastavily v do−
bě koronaviru městem zřizované
základní školy.
Připravila proto dotazník, který
mohou zákonní zástupci dětí
z 26 škol jednoduchým způsobem
vyplnit pod odkazem na hlavní
stránce webu města www.plzen.eu
nebo zadáním přímé adresy https://
forms.gle/6AbB6xARTwem4EJx7.
Plzeňský rozhled 7/2020

Zpětná vazba městu poskytne
cenné informace pro případné vy−
lepšování systému. Kvůli uzavření
škol v souvislosti s pandemií ko−
ronaviru zůstalo doma ze dne na
den 14 tisíc plzeňských dětí z 1. až
9. tříd. Dobrovolný návrat do tříd si
od 11. května zvolilo 70 procent
deváťáků, od 25. května se pak do
lavic v Plzni vrátilo 43 procent žáků
prvního stupně.
„Současná situace, tedy nejprve
bleskové uzavření škol a následně

opatrné uvolňování, není pro žáky
ani jejich rodiče ničím lehkým.
V podstatě zatěžuje celý vzdělávací
systém a je pro něj něčím naprosto
novým. Přitom klade obrovské náro−
ky na komunikaci mezi žáky, rodiči
a učiteli. Chceme i pomocí této an−
kety najít tu nejvhodnější formu ko−
munikace a tu systematicky pod−
porovat při vzdělávání na dálku, po−
kud to bude v budoucnu opět nutné.
Výstupy z dotazníku využijeme k to−
mu, abychom podpořili jednotné
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včetně CNC gravírovací frézy.
O absolventy tohoto oboru je
velký zájem.
Kuchař−číšník – tradiční obor na
naší škole vyučovaný dlouhá lé−
ta, vysoká uplatnitelnost absol−
ventů v naší oblasti a v soused−
ním Německu, praxe v hotelech
u nás i v Bavorsku
Žákům poskytuje škola perfektní
zázemí, máme moderně zrekon−
struovanou školu a ostatní ob−
jekty, máme moderní vybavení
jak teorie, tak praktických provo−
zů, zajišťujeme praxi v předních
firmách regionu a zahraniční.
Přijďte si vystudovat některý ze
zajímavých oborů, který vám za−
jistí uplatnění v budoucím životě.
(pi)

nastavení dálkové formy vzdělává−
ní,“ uvedl primátor Martin Baxa.
Dotazník má pět jednoduše for −
mulovaných otázek. Jejich zodpo−
vězení zabere minimum času. Ptá
se rodičů na to, jakou školu jejich
dítě navštěvuje, jak jsou spokojeni
s nastavením dálkového vzdělávání
na dané škole, jak hodnotí podporu,
kterou žákovi na dálku při samostu−
diu poskytuje učitel. Mohou také
uvést, co se jim nelíbí, stejně tak je
prostor pro to, aby zhodnotili, co se
nejvíce ve vzdáleném vzdělávání
daří a co by tedy škola měla v této
formě dále rozvíjet.
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Vodní hamr Dobřív opět láká
Ze svatebních
salónů

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech zve na výstavu na−
zvanou Jen pro ten dnešní den
aneb ze svatebních salónů. Jedná
se o nevšední náhled na jeden
z nejdůležitějších okamžiků v živo−
tě ženy a muže.
Výstava představuje dámskou
i pánskou svatební módu 20. sto−
letí s drobnými exkurzy do 19.
i současného století. Prezentovány
jsou nejen svatební oděvy, ale také
svatební fotografie, oznámení, bla−
hopřání, svatební dary či různé
svatební doplňky ze sbírky muzea
i od soukromých sběratelů.
Výstavu můžete shlédnout ve
velkém výstavním sále v hlavní bu−
dově muzea, nám. J. Urbana 141
v Rokycanech od 18. 6. 2020 a
potrvá do 18. 10. 2020. Otevírací
doba muzea je út – ne od 8.00 do
12.00 a dále od 12.30 – 16.00.
Vstupné je 10 a 5 Kč.

Dobrou zprávu pro milovníky histo−
rie a techniky má Západočeské
muzeum v Plzni, které oznamuje,
že se podařilo dokončit revitalizaci
národní kulturní památky Vodní
hamr v Dobřívě. Opravy a celkové
restaurování strojního vybavení
trvaly téměř tři roky, a to nákla−
dem za více než 15,5 milionu Kč.

Na financování se podílela Evrop−
ská unie prostřednictvím Minister−
stva pro místní rozvoj ČR, dále pak

Plzeňský kraj a Zá−
padočeské muzeum
v Plzni. Během oprav
byly zjištěny zcela
nové poznatky, které
přispěly k prohlou−
bení znalostí vývoje
hamru a historie zpracování železa na
Dobřívsku. Hamr už byl zpřístupněn
veřejnosti ve zkušebním provozu.

Otevření lávky se posouvá
Město Plzeň buduje u Kamenného
rybníka novou lávku, která překle−
ne rozšiřovanou silnici I/27 vedou−
cí z Plzně na Třemošnou i železnič−
ní trať do Žatce.
Lávka dlouhá téměř 130 metrů,
která umožní chodcům bezpečně
přecházet od Kamenného rybníka

směrem k arboretu Sofronka a k
Seneckému rybníku, měla být zpro−
vozněna letos v květnu. Z důvodu
složitého technického řešení lávky
i nutnosti prověřit stav lávky se ote−
vření pro chodce a cyklisty posouvá.
Zhotovitel i projektant pracují na
řešení vzniklé situace. Odbor inve−

Vzhledem k dosud trvajícím pro−
ti epidemiologickým omezením je
slavnostní otevření plánováno
na 5. září 2020. Uskuteční se za
přítomnosti odborné i široké ve −
řejnos ti, pod záštitou náměstka
hejtmana Plzeň ského kraje a se −
nátora Parlamentu ČR Ing. Vla −
dislava Vilímce. Další informace na
www.zcm.cz

stic zároveň zadal odborné posou−
zení stavu lávky nezávislé instituci
– Fakultě stavební Českého vyso−
kého učení technického v Praze.
Cílem bude zjistit, zda je stavba
bezpečná, nebo jestli na ní musí
být před uvedením do užívání pro−
vedeny stavební úpravy. O novém
termínu zprovoznění lávky bude
město včas informovat.

Divadlo – v obvyklém režimu od 9. srpna
Do konce sezóny mohli diváci
Divadla J. K. Tyla navštívit každou
středu sérii speciálních představe−
ní s názvem DJKT s Vámi na jeviš−
ti, běžný repertoár divadlo nabídne
až v příští sezóně, která začne té−
měř o měsíc dříve, než je zvykem,
a to 9. srpna premiérou Smeta−
novy opery Prodaná nevěsta v pů−
vodních plzeňských krojích ve
Velkém divadle.
Předprodej vstupenek na nové
nastudování operní klasiky i na
všechna srpnová a zářijová předsta−
vení byl spuštěn už 15. června.
Plzeňské divadlo k rozhodnutí, že
ani po 8. červnu nespustí svůj obvy−
klý provoz, vede několik důvodů.
„Nevěděli jsme, jak dlouho budou
veškerá omezení trvat. Proto jsme
hledali náhradní termíny pro všech−
30

ny neodehrané reprízy, které byly
naplánovány do konce sezóny. Již
jsme oslovili všechny abonenty té−
měř 120 neuskutečněných předsta−
vení, seznámili je se změnami, které

tato situace přinesla, a informovali
i širokou veřejnost o nových termí−
nech. Mnoho lidí už své vstupenky
vrátilo a my nyní nemáme dostateč−
ný časový prostor informovat o dal−
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ších změnách. Vzhledem k tomu, že
předprodej vstupenek na měsíc čer−
ven nebyl ani spuštěn, mohli by−
chom také hrát pro prázdný sál,“
komentuje současnou situaci ředitel
divadla Martin Otava.
Vynucená pauza trvala bezmála tři
měsíce a během této doby se zkom−
plikovalo i samotné zkoušení uměl−
ců. „Zkoušky se v našem divadle za−
stavily na několik týdnů a poté, co se
herci mohli vrátit zpět, zkoušeli indivi−
duálně nebo po malých skupinách.
Abychom vše dohnali a mohli v nové
sezóně nabídnout umělecky kvalitní
inscenace, využíváme pro zkoušky
dopolední i večerní frekvence,“ uvádí
Martin Otava. Navrátit plnohodnotný
provoz ze dne na den komplikují i ex−
ternisté, kteří mají často naplánované
pracovní povinnosti již jinde.
Plzeňský rozhled 7/2020

Plzeň hospodařila s přebytkem
téměř půl miliardy
Hospodaření města Plzně za rok
2019 skončilo přebytkem, a to ve
výši 453 milionů korun. Volné
zdroje využije krajská metropole
hlavně na zajištění finančního krytí
očekávaného výpadku příjmů či
mimořádných výdajů v souvislosti
s koranavirovou krizí, konkrétně je
na to z přebytku připravena uvolnit
částku 240 milionů korun. Z pře−
bytku dále město vydá například
12 milionů korun na opravu hava−
rijního stavu konstrukce kolektorů
pod komunikací Gerská, částkou
20 milionů korun posílí rozpočet
velké stavební investice, a to kon−
krétně přestavby sportovního areálu
Prokopávka a další.
„S výsledkem hospodaření za loň−
ský rok jsem velmi spokojen. Pro nás
znamená obrovskou pomoc právě
v této době, kdy řešíme negativní do−
pady koronavirové krize. Můžeme si
tak dovolit více než polovinu volných
zdrojů poskytnout právě na zmírnění
celé situace,“ přiblížil radní pro oblast
ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem David Šlouf. Právě on
stojí spolu s ekonomickým úřadem
za sestavováním rozpočtu i návrhy
řešení současné situace, jež těžce
dopadla na občany města, podnika−
tele, městské organizace, kulturní,
sportovní i další aktéry a samozřej−
mě negativně zasáhla do rozpočtu
Plzně na letošní rok.
Z celkového přebytku za rok 2019
činí přebytek Magistrátu města Plzně
339 milionů korun, přebytek měst−
ských obvodů pak 114 milionů
Plzeňský rozhled 7/2020

korun. Příjmy města ve výši 8,096
miliardy korun vykázaly plnění na
102,7 procent proti plánu, výdaje ve
výši 7,292 miliardy korun naopak
byly naplněny ve výši 95,3 procenta.

David Šlouf

„Výše přebytku hospodaření ma−
gistrátu byla ovlivněna zejména
zlepšenými příjmy. Z cizích daní
jsme v roce 2019 získali o 78 milio−
nů korun více, ze správních poplat−
ků o dva miliony navíc, příjmy z po−
platků za likvidaci odpadů byly vyšší
o čtyři miliony korun, z daně z ha−
zardu o 34 milionů korun, z pronáj−
mu majetku o 33 milionů korun,
z prodeje majetku o 36 milionů ko−
run, z úroků vzrostly o devět milionů
korun, ostatní nedaňové příjmy pak
o šest milionů korun. Také se nám
podařilo o 12 milionů korun navýšit
příjmy z vlastní činnosti, a to zejmé−
na díky lepšímu výběru za parkování
a příjmům ze zřízení služebností,“
vysvětlil radní David Šlouf.
Významný dopad na navýšení
volných zdrojů měly také úspory.

Například magistrát v roce
2019 uspořil 30 milionů
korun z běžných výdajů,
27 milionů korun přinesla
i úspora u DPH, přesunem
výdajů u stavebních inve−
stic do roku 2020 se uvol−
nilo 118 milionů korun,
u nestavebních investic se
uspořily výdaje za dva mili−
ony korun. Celkem 79 mi−
lionů korun pak zůstalo
městu také k dispozici
úsporou výdajů ve fondech.
Vedle přebytku hospodaření po−
užilo město jako zdroj krytí pro výpa−
dek příjmů a posílení rozpočtu výdajů
v souvislosti s koronavirovou krizí
zejména prostředky Fondu rezerv
a rozvoje, zlepšené příjmy z prodeje
majetku, prostředky z dividendy
od společnosti Plzeňská tepláren−
ská, a. s. a volné prostředky získané
úpravou plánu realizace investic.
Největší dopady se týkají oblasti
příjmů z daní, které mají přesah i do
výhledových let. Od začátku doby
nouzového stavu byly sledovány
a vyhodnocovány dostupné infor−
mace o vývoji ekonomiky včetně vli−
vů do veřejných rozpočtů. Pro letoš−
ní rok počítá radnice se ztrátou
příjmů z daní ve výši 560 milionů
korun, v následujícím roce 450 mi−
lionů korun a v roce 2022 podle
aktuálních prognóz přijde město
o 225 milionů korun. Do rozpočtu
se negativně promítla i krizová opat−
ření vlády, kdy bylo například několik
týdnů na celém území města posky−
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továno zdarma parkovné, kdy také
vypadly příjmy z hazardu, nebyly vy−
bírány správní poplatky a podobně.
Částka 35,7 milionu korun je urče−
na na krytí nákupu ochranných po−
můcek, 13,2 milionu korun půjde na
krytí výpadku příjmu v souvislosti
s opatřeními města, jako je například
zvýhodnění či odpuštění nájmu ná−
jemcům nebytových prostor a po−
dobně, 18 milionů korun je určeno na
navýšení rozpočtu pro městské orga−
nizace, 14,5 milionu korun připravilo
město na podporu menších sportov−
ních a kulturních aktérů a další.
„Z částky alokované na krytí ne−
gativních dopadů koronaviorové kri−
ze zbývá zhruba 125 milionů korun,
které vypořádáme v září. To počí−
táme s druhou vlnou podpory ne−
ziskového sektoru sociální oblasti,
musíme také dopočítat pomoc pro
naše městské společnosti a pří−
spěvkové organizace, tedy například
pro Divadlo J. K. Tyla, zoo, Plzeň
2015, Divadlo pod Lampou a další,“
dodal radní David Šlouf.
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Fenomén Merkur
Od 6. 6. do 6. 9. 2020 si můžete
v Domě dějin Holýšovska prohléd−
nout modely sestavené ze stavebnice
Merkur. K vidění je celá řada automo−
bilů, motorek, traktorů a dalších mo−
delů. Modely zapůjčili do Holýšova
Jiří Mládek a Miroslav Černý.
Na léto jsme pro vás připravili výstavu
stavebnice Merkur. Tato výstava vás
seznámí zejména s českými výrobci
kovových stavebnic v období po první
světové válce. Jejich osud se dostává
bohužel do zapomnění, přestože se
jednalo o lidi ve své době geniální.
Zejména Jaroslav Vancl, otec stavebni−
ce Merkur, byl pro dětské konstruktéry

osobností, jakou byli třeba Křižík,
Kolben a Ressel pro dospělé. Odkrývat
stopy jejich velice záslužné činnosti
ze závějí času je nesmírně složité.
Největší škody vznikly na jejich geniální
tvorbě násilným zvratem v roce 1948.
Tehdejší „vítězný únor“ nepřál výjimeč−
ným lidem, jejich tvůrčí myšlenky byly
odsouzeny ke zmaru, k veliké škodě
těch nejmenších. Výstava je nazvána
FENOMÉN MERKUR, ačkoli tu byly ješ−
tě tři symboly těchto hraček – roudnic−
ký EDISON, pražský VAŠEK a volarský
TRIX s obdobně geniálními tvůrci.
Merkur měl to štěstí, že přežil neblahá
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válečná a zejména poválečná léta.
Stalo se tak možná díky souhře okol−
ností, možná byl svou koncepcí přece
jen nadčasovější a měl tím pádem větší
naději na přežití. Přijďte se podívat na
unikátní výstavu stavebnice Merkur do
Holýšova. Těšíme se na vaši návštěvu.

V sobotu 25. července vás
zveme na povídání o Merkuru
a na soutěž o zajímavou cenu
V sobotu 25. 7. 2020 od 14:00 hodin
se uskuteční v Domě dějin Holý−
šovska povídání o Merkuru a komen−
tovaná prohlídka se sběrateli Jiřím
Mládkem a Miroslavem Černým. Jiří
Mládek se svému ko−
níčku – dětským kovo−
vým stavebnicím vě−
nuje již od roku 1975.
Zajímá se o historii
těchto hraček zejména
v Čechách, ale i ve svě−
tě. Byl jedním z iniciá−
torů založení muzea
Merkuru v Polici nad
Metují v roce 2006. Na
jaře 2009 otevřel trva−
lou expozici české stavebnice Edison
v Podřipském muzeu v Roudnici nad
Labem, které vévodí obří merkurové
diorama „Mechanický Říp“. Exponáty
své sbírky již vystavoval ve čtyřech
putovních výstavních celcích ve více
jak devadesáti výstavních místech
v Čechách, ale i na Slovensku. Od ro−
ku 2012 je v provozu i stálá expozice
v Národním technickém muzeu
v Praze na Letné. Jím darované expo−
náty vystavuje i Spielzeugmuseum
Nürnberg. Miroslav Černý dostal svůj
první Merkur pod vánoční stromeček.
Ihned se stal na dlouho jeho nejoblí−

benější hračkou, ale nakonec skončil
v krabici na půdě a čekal, až přijde
jeho čas. Dalším impulsem
byl pro pana Černého ná−
lez hodně starého, snad
předválečného Merku−
ru s bronzovými dílky.
Když tyto stařičké díly
přebíral s tím, že je
uloží k těm na půdě,
obklopily jej vnoučata
se zvídavými otázkami.
A bylo rozhodnuto. Po−
stavil jim jednoduché hrač−
ky. Postupem času se
pustil do stavby složitěj−
ších hraček a modelů, pře−
vážně historických strojů a vozidel
z konce 18. století a z 19. století.
Dodnes staví své často velmi složité
modely jen tak pro radost dětí, tatínků
a dědečků.
Součástí povídání o Merkuru bude
i vědomostní soutěž o Merkuru. Pro
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výherce soutěže máme připravený
model automobilu Benz & Cie A. G.
VICTORIA ve sběratelské hod−
notě 10 000 Kč. Byl to
první čtyřkolový auto−
mobil Carla Benze.
Je z roku 1893 (až
1896). Benz ve
svých dílnách vyrá−
běl motory a podvo−
zky. Karoserie pak
podle jeho požadavků
dodávali koláři, truhláři,
kováři a hodináři a další
řemeslníci, co do té
doby vyráběli kočáry.
Existovalo mnoho variant
karosérií Victorie, které se lišily v ně−
kterých detailech. Každé auto bylo
vlastně trošku jiným originálem.
Přijďte si poslechnout zajímavé po−
vídání a zúčastnit se soutěže o uni−
kátní model.
Josef Hais, Dům dějin Holýšovska
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Barokní podvečer v klášterní zahradě
Muzeum Českého lesa v Tachově
zve v pátek 10. července od 16.00
do 20.00 hodin na Barokní podve−
čer v klášterní zahradě. Akce je
součástí festivalu Západočeské
baroko a projektu Barokní region
Čechy – Bavorsko.
Divadlo Bacha na Bacha – inter−
aktivní pohádka pro děti i dospělé,
inspirovaná barokní hudbou, anděly
a životem a dílem J. S. Bacha.
Průvodcem a pomocníkem bude
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padlý andílek, který si tak bude od−
pykávat minulé hříchy. A kouzlem
zavede diváky do roztodivných kra−
jů, třeba i na divoký západ. To vše za
pomoci zvuků, loutek, kostýmů
a interakce s publikem.
Na programu je i beseda u pro−
střeného stolu – povídání o barokní
klášterní kuchyni s ukázkami dobo−
vých jídel. Velkým lákadlem je pak
koncert Magdaleny Uhlířové na
violu da gamba.

Viola da gamba (název odvozený
z italského gamba – noha) je histo−
rický smyčcový nástroj, jenž má
6 až 7 strun a speciální smyčec.
Viola da gamba prožívala své zlaté
období v době renesance a baroka,
kdy pro ni psali věhlasní skladatelé
včetně J. S. Bacha. Interpretka se
pro tento nástroj rozhodla po absol−
vování oboru hudební vědy, stu−
dium hry na gambu ukončila v Bré−
mách na Vysoké škole pro umění.
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Vzhledem k dotační podpoře je ba−
rokní program zdarma.
Kapacita refektáře, kde proběhne
koncert, je omezena (100 míst).
V bistru muzea zajištěny teplé a stu−
dené nápoje.
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Senátor Vladislav Vilímec (ODS): Prosadili
jsme kompenzační příspěvek obcím
Pane senátore, Senát kvůli pandemii
COVIDu zasedal téměř nepřetržitě,
projednával mnoho zákonů v podmín−
kách legislativní nouze a některé návr−
hy sněmovně vracel. Bez jakého záko−
na přijímaného v tomto režimu by−
chom se podle Vás obešli?
Předně je třeba říct, že vláda přicházela
na jedné straně s návrhy, které bylo tře−
ba přijmout okamžitě, současně ale
předkládala návrhy změn, s jejímiž dů−
sledky se budeme přímo či nepřímo
potkávat delší dobu. Do té druhé skupi−
ny patří rozvolnění pravidel rozpočtové
odpovědnosti, které mi velmi vadí.
Bude mít totiž obrovské dopady do
období, které určitě přesahuje volební
cyklus. Jako zpravodaj jsem tuto nove−
lu velmi podrobně konzultoval s člově−
kem nad jiné povolaným, doc. Evou
Zamrazilovou, která stojí v čele Národní
rozpočtové rady. Pozval jsem ji dokon−
ce na jednání senátního výboru a byla
přítomna i projednávání na plénu. Senát
tento návrh zákona následně zamítl.
Sněmovna nás ale bohužel přehla−
sovala. Je smutné, že stát si v podobě
Národní rozpočtové rady vytvořil insti−
tuci dohlížející na zdraví veřejných fi−
nancí, ale nemíní respektovat její stano−
visko, a dokonce ani svůj postup s tou−
to institucí nekoordinuje. „Manažerské
řízení“ Andreje Babiše v praxi dělá bo−
hužel více škod než užitku.
V květnu vyvěšovala řada starostů
černé vlajky na protest proti dopadu
zákona o kompenzačních bonusech
na obce. Nebylo možné této situaci
předejít?
Určitě to možné bylo, kdyby vláda a mi−
nistryně financí více naslouchali zástup−
cům obcí a mimo jiné i Senátu, který je
tradičním obhájcem samosprávy.

Můžete ten problém běžnému čtenáři
přiblížit?
Paní ministryně zvolila způsob vypláce−
ní kompenzačních bonusů podnikate−
lům, kteří byli postiženi krizí, formou tzv.
vratky daně z příjmů ze závislé činnosti.
Od počátku jsem věděl, že se to citelně
dotkne rozpočtu obcí i krajů, protože
tento mechanismus výrazně sníží jejich

i kraje mají na účtech hodně peněz
a žádné kompenzace nepotřebují. Sta−
rostové byli z počátku zticha, protože
důsledky takto pojatého systému výpla−
ty kompenzačních bonusů hned nepro−
hlédli. Později se začali halasně ozývat a
část starostů začala vyvěšovat černé
prapory a jakási černě orámovaná sta−
noviska. Přiznám se, že můj styl to není

Ing. Vladislav Vilímec byl zvolen senátorem za
Domažlicko a Klatovsko před dvěma lety. Je
nepřetržitě dvacet let krajským zastupitelem,
z toho téměř třináct let byl náměstkem hejtma−
na a dlouhá léta místostarostou Kdyně. Je vy−
studovaný ekonom a v politice se vždy o eko−
nomické otázky zajímal. V Senátu předsedá
vlivnému senátnímu Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu. Zároveň je aktivním
hudebníkem, což mu usnadňuje jeho součas−
nou práci krajského radního pro kulturu.

příjmy ze sdílených daní. Byl jedno−
značně na hranici a možná za hranicí
legislativní čistoty. Mnohem závažnější
byl ale fakt, že tento postup nebyl ob−
cím vůbec avizován. Nejde přitom
o abstraktní problém. Pokud chybí pení−
ze v obecních kasách, nemohou obce
investovat, vypisovat výběrová řízení
a dávat práci lidem. Ve výsledku se tak
toto opatření mohlo otočit proti těm,
kterým mělo pomoci, tedy lidem posti−
ženým dopady pandemie COVIDu.
Následovala poměrně složitá anabáze,
na jejímž konci vzešel ze senátního klu−
bu ODS návrh kompenzace pro obce,
který nakonec podpořila i vláda…
Ano, jen jsme si museli počkat, protože
paní ministryně financí byla neústupná.
Slyšeli jsme od ní mimo jiné to, že obce

a po podobných symbolech bych jako
komunální politik nesahal. Jsem rád, že
se nám standardní cestou nakonec
podařilo prosadit kompenzaci pro obce
ve výši 1200 Kč na obyvatele.
V Senátu jste slíbili, že obdobnou
kompenzaci navrhnete i pro kraje.
Přesně tak. Jako předseda hospodář−
ského výboru Senátu jsem se už na
všechny kraje obrátil. Mezi hejtmany
ale existuje evidentní rozkol a někteří
hejtmané pomoc odmítají. Je to neuvě−
řitelné. Osobně bych v žádném případě
nechtěl hejtmana, jemuž nestojí osud
kraje za trochu osobní statečnosti
odklonit se od vládní linie. Hejtmana,
který odmítne zabojovat o finance pro
svůj kraj. Jsem rád, že Plzeňský kraj
mezi nimi není.

Kdo vlastně hájí v těchto diskuzích
Plzeňský kraj, který nedávno svého
hejtmana na jeho vlastní žádost
odvolal?
V současné době vykonává funkci hejt−
mana kraje paní náměstkyně Marcela
Krejsová. A myslím si, že si počíná
velmi dobře.
Jak vůbec vidíte dění kolem bývalého
hejtmana Josefa Bernarda?
Aby hejtman navrhoval vlastní odvolá−
ní, to se snad ještě nikdy nestalo. Nej−
více mě mrzí, že nás o svém záměru
odejít vlastně neinformoval, i když jeho
neshody s vlastní stranou byly dlouho
známé. Já sám jsem za uplynulých
dvacet let zažil pět hejtmanů a svou vi−
zí mi byl nejvíce sympatický Petr
Zimmermann, díky kterému mohla být
dostavěna domažlická a později posta−
vena i nová klatovská nemocnice.
Proč jste se rozhodl obhajovat pozici
zastupitele a případně radního kraje?
Jako senátor za největší senátorský
obvod v našem kraji bych měl rád i na−
dále kontakt s krajskou politikou.
Senátor, který stojí mimo ni, to má sice
pohodlnější, ale mně o osobní pohodlí
nikdy nešlo. I v kraji chci nadále zastu−
povat území okresů, které nepatří do pl−
zeňské aglomerace a které mají své
specifické problémy. Letošní kandidátka
ODS s podporou TOP 09 a nezávislými
starosty je mi navíc sympatická, proto−
že je na ní řada výrazných osobností,
které toho pro kraj už hodně odpraco−
valy. Já sám jsem na kandidátce na
jedenáctém místě, ale myslím, že číslo
není podstatné, a určitě nechystám ně−
jakou agresivní kroužkovací kampaň.
K voličům chci mluvit prostřednictvím
své práce a jejích výsledků.
Děkuji za rozhovor.
(re)

Na Světovaru vzniká areál pro podporu podnikání
Město Plzeň buduje v areálu bý−
valého pivovaru Světovar na Slo−
vanech vědeckotechnický park
TechTower, jenž má poskytovat
komplexní služby a prostory pro
vybrané inovační firmy, podporo−
vat začínající společnosti a mladé
podnikatele.
Vznikne rekonstrukcí objektu bý−
valých ležáckých sklepů a budovy
správní vily. Stavba odstar tovala
loni v prosinci, měla by být hotová
do konce roku 2021. Hodnota za−
kázky představuje 640 milionů ko−
run, pro letošní rok na ni město
uvolnilo 360 milionů korun. Na re−
konstrukci město získalo dotaci ze
strukturálních fondů Evropské unie
ve výši 181 milionů korun pro−
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rozvoj inovačního
střednictvím Ministerstva
podnikání, o něž je
průmyslu a obchodu ČR a
z řad firem i tech−
Operačního
programu
nicky zaměřených
Podnikání a inovace pro
studentů středních
konkurenceschopnost.
a vysokých škol
V současné době sta−
velký zájem. Sna−
vebníci v objektu vily do−
žíme se dlouhodo−
končují bourací práce
bě různými projekty
a v prvním podzemním
podporovat tech−
podlaží budují novou kana−
nické vzdělávání,
lizaci. V prvním nadzem−
Primátor Martin Baxa
posilovat zájem
ním podlaží osmipodlažní−
ho objektu bývalých ležáckých skle− o tyto obory a nabízet atraktivní pra−
pů betonují podklady pro podlahy, covní příležitosti mladým lidem, aby
provádějí pískování železobetono− neodcházeli za prací jinam, ale našli
vých konstrukcí a montují uchycení v Plzni kvalitní zázemí,“ uvedl plzeň−
ský primátor Martin Baxa.
ocelové konstrukce nových stropů.
Část strategie spojená s podporou
„Jsem rád, že město bude moci
nabídnout další prostory sloužící pro inovativního průmyslu je v Plzni
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

úzce propojena s oblastí vzdělávání.
Vytvořili zde fungující ekosystém,
skrze nějž podporují zájem dětí
a mladých lidí o technické obory,
přičemž začínají již u dětí od 6 let.
Studentům a absolventům, kteří mají
ambice podnikat, pomáhají v rozjez−
du vlastního businessu. V TechTower
najdou startupisté nejen kvalitní
zázemí v podobě kancelářských pro−
stor a dílen, mohou se v rámci komu−
nity navzájem inspirovat a růst.
„Z pozice starosty Slovan i jako
obyvatele Slovan mě těší, že město
tento záměr realizuje. Jde o důleži−
tou lokalitu, kterou je zapotřebí do
života našeho obvodu začlenit,“
uvedl starosta druhého plzeňského
obvodu Lumír Aschenbrenner.
Plzeňský rozhled 7/2020

Nadregionální Brdská magistrála
potěší nejenom cyklisty
Radní Plzeňského kraje poskyt−
nou celkem 197 958 korun Klubu
českých turistů na zpracování
projektové dokumentace a reali−
zaci dopravního značení nadre−
gionální dálkové cyklotrasy č. 315
v úseku Žákava – Spálené Poříčí
– Padrťské rybníky.
„V současné době je již cyklotrasa
v úseku Žákava – Spálené Poříčí –
Hořice – Padrťské rybníky průjezdná.
Není však proznačena jednotným
značeným. Po dohodě KČT bude

cyklistické propojení Plzeň – Brdy
z centrálního cyklistického bodu ve
Štruncových sadech v Plzni prozna−
čeno jako nadregionální dálková
cyklotrasa č. 31. V obci Žákava
opustí vedení nadregionální dálkové
cyklotrasy č. 31 a bude pokračovat
po samostatném tělese jako nadre−
gionální dálková cyklotrasa č. 315
(Brdská magistrála), která povede
přes CHKO Brdy do Jinců ve
Středočeském kraji,“ sdělil náměs−
tek pro dopravu Pavel Čížek.

Plzeňským krajem je ve spolu−
práci s dotčenými obcemi pro −
jektováno a budováno cyklistické
propojení Plzeň – Brdy. Do sou −
časné doby byla za podpory
Plzeňského kraje zpracována
studie vedení předmětné cyklotrasy
č. 31 Plzeň –Nezvěstice – Žákava –
Nepomuk, která je po jednotlivých
úsecích rozpracovávána do dal−
ších úrovní projektových doku −
mentací dle požadavků na vý −
stavbu dílčích úseků z hlediska

Pavel Čížek

stavebního řízení. V minulosti byla
proznačena cyklotrasa Plzeň –
Brdy prostřednictvím regionál−
ních cyklotras 2154, 2040 vedou−
cích z Plzně přes Starý Plzenec,
Příkosice.

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Kdo se řídíme osvědčeným „Odpustit,
neočekávat, nelpět, je v pohodě
Stále slyším okolo sebe, že mnozí
lidé mají strach. Jako vždy je více
důvodů. Zkusím je pojmenovat,
protože moje teorie správného
řešení problémů je v tom, že ve
správně pojmenovaném problému
se nachází jeho řešení.
1. Strach z neznámého. Nikdo ne−
ví, co z toho (koronaviru) kdy bude.
Ale že infekce mutují, ví každý, a že
se v pravidelných intervalech obje−
vují nové infekce, ví také každý.
2. Podle mého zkoumání lidské
podstaty a zjišťování důvodů, proč
má mnoho lidí problémy, jsem
zjistil, že 80 % lidí je díky rodičům
„zamrzlých v dětství“. Není to na−
še chyba, ale chyba rodičů, že své
už dospělé děti stále vidí jako ne−
dospělé a dávají jim stále vnucené
rady = diktát.
To je další důvod strachu, protože
lidé „nedospělí“ mají strach
(stres, napětí), že
nezvládnou úkoly
na ně kladené
jako na dospělé.
3. Osud, lpění
na hmotě, na životě, na partne−
rovi, na partnerce atd. Když se ří−
díme osvědčeným „Odpustit, ne−
očekávat, nelpět“, jsme v pohodě
a můžeme mít vše, i zdraví, když
Plzeňský rozhled 7/2020

jsme zdraví fyzic ky i duševně,
všechny problémy a překážky
snadno překonáme. A pak
nám je jasné, že když
přijdeme například
o práci, tak to
bylo proto, že
nám osud na−
dělí lepší prá−
ci, když nám
uteče par t −
ner/ka, tak
nám je jasné,
že to je proto,
že přijde lepší
a vhodnější partner/
ka, atd.
Naším osudem a smyslem
života je dělat vše tak, abychom
niče ho později nemuseli litovat.
Proto je dobré žít naplno, teď a ta−
dy, a plánovat
budoucnost,
protože jinak
nemáme co
zhmotňovat.
Když teď jsem vy−
táhl jednu runovou
kartu na současnou situaci, vyšla
runa s číslem 9. Karta znamená:
Růst, prospěch. Svou formu na −
bývá vše, co bylo patrně po dlou−
hou dobu ve skrytu připravováno.

Následuje čas dozrávání, plodnosti
a sběru. Nabízejí se nové možnosti
a šance, kterých bychom
měli využít. Jestliže bu−
dou naše cíle v sou−
ladu s harmonií
celku, můžeme
se těšit na
úspěšnou reali−
zaci našich zá−
měrů. Tato kar−
ta zároveň ho−
voří o rovnováze
energií, které se
právě teď začínají
projevovat.
Je rok Krysy, která je
pracovitá a spravedlivá, ale když
někdo podváděl či chce podvádět,
bude „kovovou krysou potrestán“.
Z toho vyplývá, že kdo poctivě ko−
nal a koná, nemusí se ničeho a ni−
koho bát. Všechno máme v hlavě,
a když v ní budeme mít strach
a chaos, zhmotníme tyto negativní
energie a tím si je přitáhneme. Když
budeme myslet pozitivně, stejnou
měrou se nám vše vrátí.
Kdo žije ze dne na den, bude tak
žít i nadále. Ale ta nejistota žití ze
dne na den vyvolává stres, strach,
který způsobí velký odběr energie
a biologicky účinných látek, oslabí
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se imunitní systém a ja−
ko důsledek je infekce
či nemoc. Když se řídí−
me osvědčeným „Odpustit, neoče−
kávat, nelpět“, jsme v pohodě
a problémy snadno překonáme.
Dnešní doba není výjimečná, je
jen jiná a došlo to tam, kam mělo.
Předpověděl jsem tuto situaci již
minulý rok koncem léta, kdy jsem
pro dva časopisy psal věštbu na
tento rok. Tehdy se mi dost lidí
smálo, že nebude dobrá ekono −
mická situace.
Nemá smysl se vracet zpět, je tře−
ba jít dopředu a vše nové má před−
nost před starým. Kdo se brání
změně, nemůže jít dopředu. Už píši
30 let, že změna a pohyb je život.
Kdo se hýbe a nebojí se změn, ten
žije a nemá čas na blbosti, jako je
strach. Štěstí přeje připraveným
a kdo je fit, ten toho využije. A to
přeji všem.
Hodně štěstí a radosti z toho,
co máme a také z toho, co můžeme
mít, když se do něčeho nově
dáme.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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PRODÁM
nádrž 1 000 litrů,
HLEDÁM muže na výpo−
moc se zpracováním dřeva
– 2m dřevo rozřezat a ulo−
žit. Tel.: 605843311. RR
20365

HLEDÁM brigádníky na
stěhování, práce i s těž−
šími břemeny.
Tel.:
603147781. RR 20401

V Café Charlotte v Želez−
né Rudě máme volné
místo na place i za ba−
rem. Podáváme ty nejlep−
ší dorty v širokém okolí,
které si i sami vyrábíme
a děláme to vše poctivě
a s láskou. Tvým úkolem
bude obsloužit hosty nebo
mu připravit kávu a pohár,
tak, aby se u nás cítili ja−
ko doma (prozradíme ti,
jak na to). A na dortík
k nám rádi chodí i němeč−
tí hosté, proto potřebuje−
me u obsluhy alespoň zá−
kladní znalost němčiny.
Jdeš do toho? Napiš nám
nebo zavolej a rádi ti poví−
me vše, co by tě zajímalo.
Tel.: 725835555, e−mail:
monika.nechvatalova@
seznam.cz. Těšit se mů−
žeš na férové peníze, ka−
marádskou partu se smy−
slem pro humor, práci
na horách, ubytování
zdarma, jídlo za polovic
a hlavně práci, která ne−
nudí! Budeme si rozumět,
pokud máš chuť a nadšení
do práce, rád zkoušíš no−
vé věci (vše, co neumíš,
tě rádi naučíme) a jsi tý−
mový hráč. RR 20406

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,−Kč.
V Plzeňském kraji doprava
zdarma. tel.: 604575136.
PM 20001
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k odběru v Klatovech,
tel.: 722660668
Cena 1.200 Kč.

PO SBĚRATELI zeměděl−
ských strojů prodám vy−
orávač brambor (zvaný
čert), pluh, řádkovač. Tel.:
+420 721885901. RR
20414

RR 20027

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 elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za−
řízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023
PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnuté
stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopra−
vy. Tel.: 603383211. PM
20024
PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469 PM
20025
CIRKULÁRKU dom. výroby
se silným motorem. Tel.:
605325131. RR 20371
PRODÁM: dest. přístroj –
voda, alkohol, ruční sedač−
ku na kolech pro posti−
žené, naftové čerpadlo
Bosch, sjezd. kombinézu
Spyder, tel.: 702811794.
RR 20382
ELEKTR.
VOZÍK
zn.
Biswift, barvy červené,
garážovaný, nosnost do
150kg, nové baterie, cena
dohodou, tel.: 723360006.
RR 20383
SEKAČKU Agrostroj – liš−
tová, obraceč sena za trak−
tor, tažený sklápěcí 3m, ro−
tavátor – Robik, decimál−
ku, šicí stroj Textima prů−
myslový, vše funkční, tel.:
728172681. RR 20412
STAVEBNÍ míchačku na
jedno kolečko, novou vlnu,
sbírku slonů, broušené
skleničky pět souprav, ra−
dio−gramofon. Děkuji, vše
levně. Tel.: 737330518.
RR 20413

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Pro−
sím ty, co volali minule,
aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty. Tel.:
731064361. PM 20061
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
20059

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pi−
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji
sběratel.
Tel:
732170454. PM 20080
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
20030
KOUPÍM Garáž – Dou−
dlevce, Bory, Slovany.
Platba hotově, právní zá−
ruka. Tel.: 724005187 PM
20071
KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí. Chromový
a trubkový nábytek. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na peče−
ní, kamenné hrnce, smal−
tované nádobí, vše ze staré
domácnosti co bylo k de−
koraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto
moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 20014
KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211
PM 20028
KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526.
PM 20016
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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, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel.: 603872698 PM
20034
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy− Sla−
via, Stella, Haenel, Zbro−
jovka. Dále koupím pivní
lahve s nápisy z 20−30 let,
půllitry, porcelánové pod−
tácky. Pivní pípu, stáčečku,
paroží, náramkové a ka−
pesní hodinky, rádia, mince,
reklamní smaltované cedu−
le, moped Stadion− motory
a díly k němu, atd. Tel.:
737903420. PM 20012

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po−
hraniční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty a jiná vy−
znamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, leta−
del, letecké uniformy a vše
z pozůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 20019
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120 M
a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla, aj.
náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa pa−
nelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 20020
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel. 603512322 PM 20011
Plzeňský rozhled 7/2020
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VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr,
řídítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte.
Tel.: 605080878. PM
20015
KOUPÍM tento typ křesel
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedu−
le, plakáty, staré pohled−
nice či určené fotografie
do roku 1945, uvítám
sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – RENOVACE –
(chromovaný,
dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 20005
SBĚRATEL koupí staré piv−
ní lahve s litými nápisy.
Dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 20143

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20036

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371/ E−mail:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 80225

KOUPÍM garáž v Nýrsku.
Stav nerozhoduje. Platím
hotově. Nejsem realitní
kancelář. Případné na−
bídky prosím na tel.:
732864959. RR 20409

PRONAJMU v centru
Plzně byt 2+1, tel.:
608 91 11 11.

PRONAJMU nový pod−
krovní byt 3KK, 14 km od
Klatov, s balkónem a se
zahradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodi−
nu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 20078
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20037
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem 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 samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20038
PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky. Jen
SMS na 737441365.
Zavolám zpět. RR 20368
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PRODÁM přívěs – valník
do 300 Kg, malá kola,
levně. Tel.: 728611399.
PM 20090
KOUPÍM Babetta nebo
Stella nebo jiný moped
i nepojízdné. Přijedu, pla−
tím
hotově.
Tel.:
724005187. PM 20070
PRODÁM SUV Hyundai
Santa Fe, cena 60 tisíc.
Velmi dobrý stav. Tel.:
777110010
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 20026
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím
jakékoliv moto Babetu,
Jawetu, Jawu CZ apod.
i nepojízdné. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 20031
JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 RR 20369

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
20082
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NABÍZÍM instalatérské
práce typu instalace no−
vých rozvodů vody, kanali−
zace a topení v novostav−
bách nebo při rekonstruk−
cích rodinných domů. Dále
ve spolupráci s českými
řemeslníky rekonstrukce
bytových jader. Tel.:
777117311, e−mail: info@
macek−instalater.cz KŘI
PM 20086

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále možnost
vymalování. Nezávazná
prohlídka je zdarma.
Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 20006
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
STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20040
HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte
se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20041

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových/cihlových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vy−
řešíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20043
NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
3 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20044
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1,5
mil. Peníze k dispozici ih−
ned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20045
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HOTOVOSTNÍ půjčky IH−
NED na ruku!Půjčky na
účet do 24 h! Stačí OP
ČR, příjem, mobil a při−
jít: Pražská 41,Plzeň,
PO, ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
20021

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957. PM 20042

KLÁŠTERKA
– revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 20077
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
20081
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
ZAHRADNICKÉ
práce,
opravy a úklidy, tel.:
605012907. RR 20379
MASÁŽE a léčení
přirozenou energií.
Certifikovaná masérka,
individuální přístup.
Tel. +420 775348283.
E−mail:
pohodove.masaze@
seznam.cz.
RR 20396

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 stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 20027

ROZVEDENÝ muž – neku−
řák 53/178 z Plzně, hledá
sympatickou a pohodovou
ženu, která má již vyřeše−
nou minulost a ráda by zas
sdílela život ve dvou. Tel.:
739846564. PM 20083
MUŽ 5/165, svobodný,
bezdětný nekuřák hledá
ženu od 45−55 let− Plzeň
a okolí. Tel.: 601119711.
PM 20092
DOBRÝ DEN, hledám ženu
kolem čtyřiceti let. Můžete
býti i invalidní důchod−
ce. Tel.: 734478955. RR
20393
37
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44 LET / 180 výšky, zada−
ný nekuřák hledá přítelkyni
štíhlé postavy, nekuřačku,
pro diskrétní dlouhodobý
milenecký vztah. 100%
zdraví. Domažlice. SMS:
608847691. RR 20282
HLEDÁM štíhlou ženu na
fyzické a duševní úrovni,
která má ráda pohyb, sex,
mazlení atd. Možné jsou
i jiné aktivity. Zdraví, důvě−
ra, sympatie, diskrétnost
a pozitivní myšlení pod−
mínkou. Hledám bezkon−
fliktní, diskr. trvalý vztah
bez narušení soukromí,
jsem spor tovní muž
47/180/86 sport. postavy,
KT, DO. Tel.: 733407817.
RR 20323
NAJDI muže v Bavorsku –
www.seznamkadobavor−
ska.cz, 702891012
55LETÝ, 175, nekuřák,
hledá ženu nekuřačku pro
vážné seznámení. Moc
rád bych poznal hodnou
ženu, které schází pohlaze−
ní, políbení, pěkné slovo a
má ráda milování. Pouze
volat. Tel.: 723870534. RR
20375
HLEDÁM přítelkyni okolo
43 let, nejlépe s vyřešenou
minulostí, mobil 702446959
RR 20363

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vdovec 74/174, nekuřák,
soběstačný, zajištěný, hle−
dá hodnou pohodovou že−
nu, která ví, co chce. Plzeň
a okolí. Tel.: 737890079
PM 20093
POHODOVÝ štíhlý 48/
168/68 kg hledá štíhlou
dívku, ženu i starší, která je
taky sama a chybí jí něžný
dotek, pohlazení a hezké
popovídání u kávy. Můžu
namazat i záda. Uvítám
dlouhodobý
přátelský
vztah bez narušení sou−
kromí. Piš kdykoliv SMS
722512502. KT a okolí,
DO, Sušice, Horažďovice.
RR 20384

68/162 ŠTÍHLÁ, tempera−
mentní, zajištěná, hledá
pohodového přítele pro
společné zážitky všeho
druhu. Ještě prožít hezké
chvíle, možná i kus života,
najít společné zájmy a chuť
a odvahu ještě něco změ−
nit. Plzeňsko a okolí. Tel.:
704303449. PM 20091
HLEDÁM muže pro život.
Zn.: Klatovsko. Tel.:
377538011. RR 20374

59/167, zahrádkář a dlou−
holetý turista hledá že−
nu, kamarádku podobných
zájmů, okr. Dom., Kt., tel.:
605044902. RR 20392
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ROZVOLNI SE SE MNOU
slastnou masáží těla
a penisu. Pohledná, milá,
s individuálním přístu−
pem. Od 8 hodin průběž−
ně, pouze volat, tel. 604
737 781. KŘI PM 20089

CHYBÍ Ti obejmutí, aby
Tě nekdo vzal za ruku, lá−
ska jako taková? To vše
nabízím, muž 47 let / 170
s vyřešenou minulostí
z KT, Sušice a okolí. Zn.:
Láska se oplácí láskou.
Tel.: 723252803. RR
20405

S TOU, KTERÁ je na vlast−
ní fotce, pomilovat se mů−
žeš sladce...Stačí zavolat,
sejdeme se v mé postýl−
ce. Volej ve dne tel.
731 002 305, ne SMS.
KŘI PM 20088

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

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 3. 8. 2020
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

60LETÝ svobodný hledá
kamarádku i starší, která
má zájem zajít na kávu,
Sušice, tel.: 607863707.
RR 20400

l

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. července 2020
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