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Potřebujeme mladé lidi,
aby na venkově vychovávali děti

8

Už několik let se hovoří o úbytku mladé generace z venko−
va. Pokud si uvědomíme, že právě Plzeňský kraj má jednu
metropoli a několik měst okresního formátu, pak zbytek re−
gionu tvoří malá města a vesnice. A tady pociťuje velký
problém Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regio−
nálního rozvoje, fondů EU a informatiky. V čem konkrétně
a jaká vidí východiska, na to jsme se ho zeptali.

Ročník: 20

2020
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Ivo Grüner

kosti města Plzně. Pomohli jsme
snížit nezaměstnanost, která
v roce 2009 byla v PK více než
20%, na současných 3,2%. Mělo
to však za důsledek odliv mla−
dých lidí blíž k jednomu velkému
... pokračování na straně 4
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Pane náměstku, sám žijete
v nevelké obci na severu Plzeň−
ska, opravdu je situace tak
vážná?
Děkuji za tuto otázku, musím
říct, že za dvanáct let z pozice ná−
městka hejtmana se Plzeňský kraj
a především venkov v Plzeňském
kraji velmi změnil. Významnými
investicemi jak Plzeňského kraje,
tak i peněz z Evropské unie jsme
dosáhli velkého zlepšení v rámci
infrastruktury (rekonstrukce sil−
nic, zkvalitnění veřejné dopra−
vy,...). Pomohli jsem vybavit ško−
ly, sociální zařízení, sportoviště
a nemocnice. Připravili jsme pro−
jekty, které přilákaly do PK mnohé
investory z celého světa přede−
vším podél dálnice D5 a v blíz−

Kraj od začátku své existence
Letos uplynulo 20 let od vzniku
Plzeňského kraje. Rozlohou pat−
říme na 3. místo, ovšem lidna−
tostí na předposlední příčku.
Možná si to málokdo uvědomí,
ale k 1. lednu 2016 se navíc
území našeho kraje zvětšilo
o některá katastrální území
ze zrušeného vojenského újez−
du Brdy. Patříme mezi vyspělé
průmyslové oblasti, které jsou
u velkých měst, pochlubit se
můžeme i dlouhodobě nižší mí−
rou nezaměstnanosti. Co všech−
no se změnilo, zejména s dů−
razem na poslední léta, na to
jsme se zeptali JUDr. Marcely
Krejsové, náměstkyně vykoná−
vající funkci hejtmana Plzeň−
ského kraje (ODS).

Paní náměstkyně, zejména po−
slední půlrok nebyl právě jedno−
duchý, přesto bychom asi mohli
zabrousit trochu do minulosti.
S čím se musel kraj především
vyrovnávat?
Pokud bychom se měli ohlédnout
do minulosti, tak na začátku na
samotné vybudování úřadu, jeho
strukturu, nastavení procesů a zej−
ména rozpočtu a s tím související
nastavení rozpočtového určení daní.
To byla, myslím, zcela zásadní věc
a poděkování za ni patří zejména
třem osobám, a to Petru Zimmer −
mannovi, Vladislavu Vilímcovi a Ji−
římu Leščinskému, protože oni ten
úřad „postavili“. Výrazným problé−
mem pak bylo vypořádání se s eko−
nomickou krizí v letech 2009 –
2012 a současně se snížením podí−

za stavu chybějících peněžních pro−
středků z důvodu dopadů ekono−
mické krize.

JUDr. Marcela Krejsová

lu na rozpočtovém určení daní
pro kraje. Bylo nutné se poprat
s předfinancováním dotovaných ev−
ropských projektů v konečné fázi
programového období 2007 – 2013

Plzeňský kraj se vždy chlubil
hospodařením bez dluhů a v po−
sledních několika letech i hos−
podařením přebytkovým. Co to
pro jeho rozvoj znamenalo
a znamená?
Plzeňský kraj od začátku své
existence dbal na efektivní hospo−
daření a v důsledku toho měl do−
statek vlastních peněžních pro−
středků i na předfinancování do−
tovaných evropských projektů
v programovacím období 2007 –
2013. Způsob předfinancování těch−
to projektů, které pracovně nazý−
váme individuální projekty, v dalším
... pokračování na straně 3
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Město sv. Jana z Nepomuku
má nejenom bohatou historii
COVID−19 podepsal na
fungování a budoucnosti
města?
„Až na liknavost státní
hygienické služby, mys−
lím tím celorepublikový
problém komunikace
mezi státní správou
a samosprávami, jsme
zatím bez jediné nákazy,
rozpočet města bude
ale určitě nižším výbě−
rem daní vlivem výpadku
výroby v celé republice
ochuzen letos a v příštím
roce až o cca 10 mil. Kč.

Nepomuk patří k vyhledáva−
ným turistickým cílům. Pro je−
ho obyvatele je však důležité,
jak se jim v historickém měs−
tě žije, co pro ně místní radni−
ce dělá a s čím mohou počítat
v budoucnu.

Jiří Švec, starosta města Nepomuk

bylo téměř 64 miliónů korun. Pro
ilustraci – v roce 2018 se proin−
vestovalo 38 510 953 Kč, o rok dří−
ve to bylo 47 717 503 Kč a na le−
tošní rok 2020 je v rozpočtu počítá−
no se 43 570 000 Kč.
„I když již víme, že v důsledku
pandemie koronaviru tohoto čísla
nedosáhneme…,“ posteskl si sta−
rosta. A tak se vtírá otázka – jak se

Šetřit budeme v mnoha smě−
rech, nejcitelněji to pocítíme právě
v oblasti nových investic.“
Dlouho se hovoří také o speciali−
zovaném centru seniorů pod Zele−
nou Horou. Jedná se o soukromou
investici, která je připravena k pře−
dání provozovateli a prodeji novému
vlastníkovi. Jednání ale probíhají
už několik let a město má minimální

Prezentace Nepomucka na vládní úrovni v Brazílii – Jiří Švec druhý zprava.
Foto Pavel Jiran
2

Ing. Jiří Švec (61) pochází z Plzně, v Nepomuku žije
s manželkou přes 35 let na sídlišti Na Vinici, mají 2 dospělé
syny. Starostou města je coby nezávislý kandidát pod
hlavičkou ANO2011 druhým volebním obdobím. Předtím
pracoval v zemědělském sektoru. Je předsedou Mikro−
regionu Nepomucko, členem Volejbalového klubu Nepomuk
a příznivcem Fotbalového klubu Nepomuk. Kromě sportu má
rád vojenskou historii a přírodu.
děti: MIKRO X MAKRO…aneb na
velikosti (ne)záleží.
Do konce září je také každý pátek
až neděli zpřístupněn zámek Zelená
Hora, kde se nachází filmová expozi−
ce Černí baroni. Ve městě funguje
několik ubytovacích kapacit, restau−
rací i cukrárna, v blízkosti města je
Autokemp Nový rybník s možností
... pokračování na straně 5
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„V rámci zvelebování našeho
města se jednalo zejména o revita−
lizaci přednádražního prostoru u ná−
draží ve Dvorci, zahrnující nová ná−
stupní stanoviště pro autobusy, roz−
šíření parkoviště pro osobní auto−
mobily v kombinaci s využitím vla−
kové dopravy. Dále došlo k dokon−
čení rekonstrukce Zelenodolské
ulice včetně chodníků, dokončení
výstavby obytné zóny Daníčky II,
kde se jedná o 16 rozprodaných
parcel s následnou výstavbou rodin−
ných domů. Město také pamatuje na
zasíťování nové obytné zóny ve
Dvorci Pod Oborou, výstavba ve
3 etapách zahrne celkem 29 parcel.
Plánujeme také obchvat Dvorce
s ŘSD, SŽDC a SÚS Plzeňského kra−
je a obcí Třebčice, v současné době
je na stole výkup dotčených pozem−
ků. Menších projektů je a bude sa−
mozřejmě mnohem více,“ začal vyj−
menovávat starosta Ing. Jiří Švec.
Co se investic a jejich výše týče,
byl loňský rok nejúspěšnějším v ce−
lé historii Nepomuk. Proinvestováno

šance je ovlivnit. I proto, že celý ob−
jekt stojí na katastru sousední obce
Klášter.
Nepomuk se může pyšnit tím, že
se zde narodil celosvětově nejzná−
mější český světec, sv. Jan Nepo−
mucký. Proto tady nemůže chybět
Svatojánské muzeum, ale i další tři
muzea − Městské muzeum, Rodný
dům malíře Augustina Němejce, kte−
rý vytvořil oponu pro plzeňské
divadlo J. K. Tyla a Muzeum vete−
ránů. V městské galerii jsou přes lé−
to hned tři výstavy: historických
kostýmů, grafických návrhů Jiřího
Světlíka a interaktivní výstava pro

Starostové Jiří Švec (vlevo) a Ernandes José da Silva na radnici
v brazilském Sao Joao Nepomuceno. Foto Pavel Motejzík 2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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programovacím období 2014 –
2020 jsme změnili tak, že od roku
2017 byly předfinancovány z Re−
zervního fondu kraje a později, když
přišla na řadu realizace větších pro−
jektů, jsou předfinancovány z úvěro−
vého rámce. Když je na účet Plzeň−
ského kraje připsána evropská do−
tace, použije se na splátku úvěru,
k níž se připojí vlastní finanční
spoluúčast kraje z Rezervního fon−
du. Nezatěžujeme tak běžný rozpo−
čet kraje a neomezujeme vlastní in−
vestování a Rezervní fond kraje pou−
žíváme k dofinancování evropských
projektů. To umožnilo investovat jak
do rozvoje venkova, tak podporovat
sport, kulturu a další dotační tituly.
Zároveň jsme z přebytkového
hospodaření kraje umožnili vykrýt
významnou část propadu daňových
příjmů způsobeného současnou
koronavirovou krizí.
Jaké investice se v posledních
letech výrazně zapsaly do histo−
rie kraje?
Výčet významných investic by byl
opravdu dlouhý. Z těch minulých
volebních období bych zmínila
zejména výstavbu nového areálu
Klatovské nemocnice, stavbu
centrály Zdravotnické záchranné
služby PK v Plzni na Borech, mo−
dernizaci Stodské nemocnice, ná−
kup sanitních vozů pro Zdravotnic−
kou záchrannou službu PK, I. část
západního okruhu Plzně, výstavbu
nových komunikací či nákup vlastní
budovy pro zastoupení Plzeňského
kraje v Bruselu.
V současnosti se realizuje do−
stavba východního ambitu v Ma−
riánské Týnici, dokončuje se re−
konstrukce vodního hamru v Dobří−
vě, realizovalo se mnoho investic
v oblasti školství – zcela nové
centrum odborného výcviku sta−
vebního učiliště v Plzni, dostavba
učeben v Klatovském gymnáziu,
rekonstrukce Gymnázia Luďka Pika
v Plzni, realizace nových odborných
učeben Gymnázia na Mikulášském
náměstí v Plzni, tamtéž půdní ve−
stavba, výměna oken a oprava fasá−
dy, výstavba depozitářů či spor −
tovišť pro potřeby Sportovního
Plzeňský rozhled 8/2020

páteřní datové op−
tické sítě v kraji (na−
pojení měst, obcí,
krajských organiza−
cí) CamelNet, digi−
tální mapové služby
(GIS) včetně mapo−
vání technické infra−
struktury v obcích
prostřednictvím do−
tačního programu
obcím. Pomáháme
s
projektováním
a následným budo−
váním vodohospo−
dářské infrastruktu−
ry v obcích, s vý−
stavbou hasičských
zbrojnic či s náku−
pem techniky pro
dobrovolné hasiče.
Za velmi důležitý
krok považuji získání
Marcela Krejsová, náměstkyně vykonávající funkci
budov na území
hejtmana Plzeňského kraje.
města Plzně slouží−
gymnázia v Plzni. Nyní se realizuje cích školským a kulturním účelům do
ojedinělý projekt robotické stáje majetku kraje, neboť byly od 90. let
v Horšovském Týně v rámci centra ve výpůjčkách od města a kraj ne−
odborného výcviku či plošná ener− mohl investovat do cizího majetku
getická opatřeni na školních budo− a město neinvestovalo do vypůjče−
vách včetně zateplení, výměn oken ného majetku. Získali jsme celkem
a rekuperací. Zahájili jsme II. část 12 objektů, nyní jednáme o 13.,
západního okruhu Plzně, realizuje− z nichž polovinu Plzeňský kraj uhradil
me pomocí dotací obcím síť cyklo− v cenách ve výši znaleckého posud−
stezek a cyklotras, stavíme a opra− ku a polovinu získal bezúplatně.
vujeme komunikace v průměru za
Vyřešili jsme také dlouholetý
600 miliónů korun ročně. Realizuje− soud ní spor týkající se užívání
me dlouhodobý projekt budování pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Náměstkyně M. Krejsová při výsadbě nových stromků
spolu s náměstkem Ivo Grünerem.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

v katastrálních územích Dobřany,
Šlovi ce, Polánka a Kasejovice
a odkoupili je do vlastnictví Plzeň−
ského kraje.
V souvislosti s ekonomikou kra−
je se také hovoří o jeho majetku
a péči o něj. O jakých číslech
mluvíme?
Plzeňský kraj vlastní dlouhodobý
investiční majetek v evidenčních ce−
nách za celkem cca 31,3 miliardy
Kč a z toho budovy a stavby činí
v objemu cca 23,7 miliardy Kč.
Ročně zaplatí kraj za údržbu dlouho−
dobého majetku cca 775 mil. Kč.
V úvodu jsme narazili na Brdy,
jaký význam to pro budoucnost
kraje a jeho rozvoj bude mít?
Jedná se o území velmi atraktivní
pro turismus, zvláště pro cyklotu−
ristiku, takže síť cyklotras je v plánu
v budoucnu zrealizovat. V této obla−
sti je panenská příroda nedotčená
civilizací kousek za Plzní.
Celé čtyři roky jste měla na
starosti „hlídání“ krajských fi−
nancí, nelehký úkol… jak byste
je dnes zhodnotila?
Dalo by se říci, že jsem měla
šťastné období, neboť ekonomika
rostla a daňové příjmy od roku 2016
vzrostly o 1,5 miliardy. Rostly sa−
mozřejmě i výdaje, protože byl velký
nárůst ve mzdách, zároveň jsme si
mohli dovolit výrazně podporovat
památkovou péči, sport, program
stabilizace a obnovy venkova nebo
jsme mohli ztrojnásobit objem fi−
nančních prostředků do obnovy vo−
dohospodářské infrastruktury či do
oprav silnic II. a III. třídy. V tomto vo−
lebním období jsme měli absolutně
nejvyšší výdaje kraje na investice,
v průměru 1 900 mil. Kč ročně.
Mohli jsme předfinancovat a kofi−
nancovat evropské projekty a do−
konce ještě hospodařit s přebytky.
Ty jsme ukládali do Rezervního fon−
du kraje a ukázalo se, že to byl
správný postup. Chovali jsme se
prostě jako dobrý hospodář a díky
tomu se nám podaří výpadky v příj−
mech zvládnout a udržet finanční
stabilitu kraje. Jsme stále nezadlu−
n
ženým krajem.
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centru, a to k městu Plzni. A to z dů−
vodu lépe placené práce, větších
možností v kultuře, sportu a spole−
čenského vyžití. Tento odliv mla−
dých lidí je velmi patrný především
v posledních 5 letech.

w Máte za to, že rozvoj regionu je
komplexní oblast, nebo jde jenom
o některá odvětví?
Je to přesně tak, jak říkáte.
Regionální rozvoj do sebe absorbu−
je úplně všechny atributy lidského
konání v kraji. To znamená dopravu,
školství, zaměstnanost, kulturu,
sport atd. Mou snahou je vyrovná−
vat nesrovnalosti mezi velkým
městem Plzní a venkovem. Plzeň−
ský kraj je specifickým regionem,
a to tím, že je třetí největší v ČR co
do rozlohy, ale až devátý co do
počtu obyvatel. Máme tu město

Náměstek Ivo Grüner na přehlídce regionálních potravin.

A to především tím, že jim bude
dávat příležitosti k životu na
venkově, například pomůže spor−
tovcům v malém oddíle k tomu,
aby mohly sportovat i malé děti,
po může hasi čům s pořádáním

Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje,
fondů EU a informatiky

Plzeň se 175 tisíci obyvatel, druhé
největší jsou Klatovy, které však
mají už jenom 22 tisíc. Z toho je
zřejmé, že kromě města Plzně je
celá obalst venkovským regionem,
a proto od Plzeňského kraje potře−
buje komplexní pomoc.

w Stačí na tyto požadavky sám
Plzeňský kraj a jeho rozpočet
(rozpočet odboru)?
Samozřejmě, že nestačí. Plzeň−
ský kraj také není od toho, aby
sano val veškeré problémy kraje,
ale podle mého názoru by měl
dávat motivaci lidem mimo Plzeň.
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hasičských závodů, s vybavením
sportovců a hasičů, ale i podpo−
rou kulturních a společenských
akcí v regionu. Všichni potřebuje−
me, aby mladí lidé na venkově vy−
chovávali své děti, aby se zapojili
do sportovního a kulturního života
ve své obci či městě. Jenom tak
může Plzeňský kraj přežít i do
budou cna. K tomu potřebujeme
samozřejmě i velkou podporu stá−
tu. A o to se celých dvanáct let
za mého působení ve vedení
Plzeňského kraje spolu se zaměst−
nanci regionálního rozvoje snažím.
Za tuto dobu jsme z rozpočtu

Plzeňského kraje nainvestovali do
venkova více než 1, 2 mld. Kč.

w

Zodpovídáte také za fondy
Evropské unie, jak velký je jejich
dopad na rozvoj našeho kraje?
Evropské peníze obecně význam−
ně pomáhají v rozvoji České re−
publiky. Bude−li každý z nás pozor−
ný, téměř u každé větší akce v rám−
ci dopravy, sportovišť, nemocnic,
sociálních zařízení atd. najde štítek,
že tyto akce jsou spolufinancovány
z peněz EU. Za posledních dvanáct
let do Plzeňského kraje přiteklo
z evropských fondů více než
35 mld. Kč. A to na projekty kraje
(silnice II. a III. tříd, nemocnic, mu−
zea atd), ale i obcí (náměstí, obecní
úřady, hasičárny atd.) a nezisko−
vých organizací (muzea, sportoviš−
tě atd.) a samozřejmě i podnikatelů
(nové strojní vybavení a techno−
logie). Lze říci, že bez pomoci EU
bychom některé projekty vůbec ne−
mohli realizovat. Například západní
obchvat města Plzně, na který nám
EU přispěla více než 2,5 mil. Kč.

w

Jste také předsedou ROPu,
pokud vím, tak díky tomuto projek−
tu se podařilo pomoci mnohým
obcím a městům. Uvedete kon−
krétní příklady?
Máte pravdu. Pomocí regionál−
ního operačního programu ROP
NUTs I Jihozápad bylo v PK a Jiho−
českém kraji do roku 2016 investo−
váno téměř 19 mld. Kč. Podpo−
řených projektů je více než 700,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

z toho byly nejvíce financovány
silniční projekty, ať už je to obchvat
Klatov, Chanovic, Rokycan a další.
Druhou nejvýznamnější investicí
jsou projekty nemocnic, například
výstavba nového monobloku Kla−
tovské nemocnice. Ale aktivní byli
i starostové obcí a měst, například
rekonstrukce náměstí v Dobřanech,
Nýřanech, Spáleném Poříčí, místní
komunikace v Bezdružicích, Horní
Bříze, koupaliště a knihovna v Kra−
lovicích a podobně. Mně osobně se
nejvíce líbí relativně malý projekt,
a to projekt Klatovských katakomb.
Tady byla pomocí evropských dota−
cí realizována rekonstrukce pietní−
ho místa uložení Klatovských mu−
mií. V tomto projektu se spojila nád−
herná rekonstrukce podzemí klatov−
ských katakomb s vědeckými po−
znatky o mumiích a životě mnichů.
Všichni lidé by měli asi vědět, že EU
v rámci spolufinancování těchto
projektů přispěla 92,5% z celkové
ceny projektů. I v tom je vidět, jak
výhodné finance z EU jsou.

w

Ve vaší gesci je také informati−
ka, jak Plzeňskému kraji pomáhá?
Informatika je dnes jedním z nej−
důležitějších odborů úřadu Plzeň−
ského kraje. Nejen proto, že za−
bezpečuje fungování a bezchybný
chod všech zařízení, které potřebují
všichni úředníci, ale i proto, že po−
máhá propojovat jednotlivá města
a obce Plzeňského kraje novými
technologiemi. Zhruba před osmi
lety jsme začali budovat páteřní síť
optických vláken po kraji. Dnes má−
me vybudovanou vlastní síť vysoko−
rychlostního internetu Camel NET
a jejím prostřednictví jsou propoje−
ny úřady, školy, muzea, policie, ne−
mocnice a další, v rámci fungování
státní správy a samosprávy. Spo−
lečně se starosty se snažíme vy−
budovat i metropolitní sítě a umož−
nit bezpečné a rychlé připojení
i v jednotlivých městech a obcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem občanům Plzeňského kraje,
že se spolu s námi snaží, aby se
život v Plzeňském kraji zlepšoval,
abychom byli opravdu tím nej−
lepším krajem pro život v ČR.
Plzeňský rozhled 8/2020

Město sv. Jana z Nepomuku
s

má nejenom bohatou historii
... dokončení ze strany 2

koupání či plavby na šlapadlech
a loďkách. Ideální trávení volného
času nabízí bohatá okolní příroda
s naučnými stezkami, lesy i přírodní−
mi parky a rezervacemi. Každý pátek

ožívá Malá letní scéna Nepomuk, kde
se koná koncert či divadlo, v první
polovině srpna je v Nepomuku také
letní kino.
Významnou chystanou akcí jsou
velké Svatojánské oslavy u příleži−

tosti 300 let blahořečení světce, kte−
ré se v Nepomuku uskuteční. Koste−
ly a sochy sv. Jana Nepomuckého
jsou dnes ve velké části světa, nejen
v Evropě, ale i v USA, jižní Americe,
Indii či Číně.

Na fotografii jsou zachyceni členové ze spřátelného brazilského města
Sao Joao Nepomuceno a z českého Nepomuka.

Plzeňský rozhled 8/2020

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Uvědomujeme si význam to −
hoto výročí a v příštím roce proto
ožije město řadou tematických akcí
k tomuto světci. Návštěvníci se
mohou těšit na koncert Plzeňské
filharmonie, hlavní mši svatou
celebrovanou arcibiskupem Mons.
Dominikem Dukou za účasti všech
českých biskupů, OPEN AIR
koncert sopranistky Evy Urbanové
s orchestrem Národního divadla
na hlavním nepomuckém náměstí
či na jarní zasedání České biskup−
ské konference za účasti papež −
ského nuncia. Rok propojí i řada
výstav, přednášek a komornějších
koncertů. Předprodej vstupenek na
akce odstartuje na podzim letoš−
ního roku. Všechny informace
jsou na webu svatynepomuk.cz,“
zdůraznil Jiří Švec.
Právě díky sv. Janu Nepo muc −
kému má město Nepomuk také
devět par tnerských měst po celé
Evropě, jedno dokonce v Brazílii.
Jedná se o město Sao Joao Nepo−
muceno – Svatý Jan Nepomucký.
Spolupráce probíhá zejména
v gesci spolků a poznávání komu−
nit všech zemí. Cenná je zvláště
výměna praktických zkušeností
a ukázek technologií.
n n n
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, koupila
jsem chatu a nemá
přístupovou cestu, je
tam sice oficiální ces−
ta, ale abych se do−
stala k chatce, musím
asi metr přes pozemek
sousedů. Jsou tam
šílený vztahy a ne−
nechají mě do chaty
chodit. Lze nějak ze
zákona vymoct pří−
stup, případně co pro
to udělat?
Dobrý den, nepříjemné,
nikoli však výjimečné.
Existuje účinný institut
tzv. nezbytné cesty
(ust. § 1029 zákona
č. 89/2012 Sb., občan−
ský zákoník). Nezbyt−
nou cestu povoluje
soud, a to za náhradu
osobě, přes jehož po−
zemek je nezbytná ces−
ta zřízena. Druhou va−
riantou je služebnost
cesty, či v krajním pří−
padě vydržení takové
služebnosti. V určitých
případech by mohlo
postačit určení existen−
ce veřejně přístupné
účelové komunikace
prostřednictvím silnič−
ního správního úřadu
dané obce. Abyste do−
sáhla kýženého vý−
sledku, musí pomoci
advokát.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní
Ombudsman

Stipendium generála Pattona
pro Martina Volfa
Devatenáctiletý Martin Volf z Vej−
prnic převzal Čestné stipendium
generála George S. Pattona. Sti−
pendium založené 6. května 2010
během oslav 65. výročí osvoboze−
ní města Plzně 3. armádou gene−
rála Pattona uděluje americká
Nadace Briana LaVioletta.
Martin Volf, který je dlou−
hodobě aktivně činný jako
dobrovolný hasič a zúčastnil
se již mnoha zásahů, při
nichž pomáhal zachraňovat
zdraví i majetek, jej obdržel
z rukou velvyslance USA
v Praze J. E. Stephena
B. Kinga a plzeňského pri−
mátora Martina Baxy.
Primátor Martin Baxa při−
pomněl, že stipendium se
uděluje vždy při Slavnostech
svobody, které se však
letos kvůli pandemii korona−
viru nemohly konat. „Přesto
jsme považovali za nutné
zorganizovat tento slavnostní cere−
moniál, protože udělování stipendia
generála Pattona není samozřej−
mostí. Je to vyjádření ochoty a vůle
našich amerických přátel takto zpro−
středkovat ocenění mladých lidi,
kteří se zabývají veřejnou službou,“
uvedl primátor. Připomněl, že právě
v době koronavirové krize se ukáza−

lo, jak jsou důležití zdravotníci, poli−
cisté, hasiči, pracovníci v sociálních
i jiných veřejných službách, kteří
byli při své každodenní práci při po−
moci druhým vystaveni reálnému
ohrožení zdraví i života.
„Čestné stipendium generála
George S. Pattona mi ukázalo, že

motivovat dělat naplno to, co mě
baví,“ uvedl Martin Volf.
Mar tin Volf absolvoval Střední
průmyslovou školu strojnickou
a Střední odbornou školu profesora
Švejcara. V současné době pra −
cuje jako obráběč. K jeho životu
neoddělitelně patří dobrovolní ha−
siči. Vede i kroužky pro děti, které
mají o tuto oblast zájem. Aktivně
se v rámci jednotky v plzeňských

na světě jsou lidé, co dokáží ocenit
práci druhých, za to jim patří velké
poděkování. Získání tohoto sti −
pendia je pro mě čest, ale i ohrom−
ný závazek do budoucna. Vážím
si toho, že někdo dokáže ocenit
moji práci u dobrovolných hasičů,
kterou dělám ve svém volném
čase. Rozhodně mě bude dále

Skvrňanech podílel a podílí na řadě
zásahů. Čestné stipendium gene−
rála Pattona je určeno studentkám
a studentům středních škol, kteří
se po absolutoriu chystají vstoupit
do armády nebo k hasičům, zá−
chranářům, zdravotníkům nebo
jiným veřejným bezpečnostním či
sociálním službám.

Kaple opět zkrášluje náves
Holyně je malá vesnice na Ta−
chovsku, je součástí obce Svojšín,
najdete ji asi 1,5 km na jih od
Svojšína. Je zde evidováno jenom
šest adres, ovšem trvale zde žijí
pouze čtyři obyvatelé. A právě ta−
dy byla vysvěcena kaple, která po

postupné stavební obnově opět
zkrášluje zdejší prostranství návsi.
„Oprava kaple probíhala s pře−
stávkami od roku 2002, postarali se
o ni členové Spolku za obnovu ves−
nice Svojšín a další místní dobro−
volníci za materiální pomoci obce

Svojšín, které tato malá
sakrální stavba patří.
Svěcení kaple provedli za účasti ně−
kolika desítek svojšínských obyvatel
a dalších hostů generální vikář
Diecéze plzeňské P. Mgr. Jakub
Holík a farář P. Mgr. Miroslav
Martiš,“ prozradil místostarosta
Svojšína Tomáš Petráň.

Dotaz zodpověděl
Mgr. Oldřich Platil
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390 000 Kč
Lesní pozemky (23 718 m2),
Zvotoky, okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním území
Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní pozemky o vý−
měrách 9333, 966, 8355, 5064 m2, celkem 23718m2.

Doporučuji osobní prohlídku.

G

& 734 319 302

2 990 000 Kč

G

1 190 000 Kč

G

2 099 000 Kč

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

3+1 (67m2), Plzeň, ul. Sokolovská

Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 3+1 na po−
zemku 292m2 v Krukanicích – Pernarci, okr. Plzeň−sever.
I. NP: kuchyně, koupelna, WC, obývací pokoj; II. NP: 2 x
pokoj, komora. IS: obecní vodovod + kanalizace, elektři−
na 220/380V, topení: ústřední tuhá paliva, plynofikace na
hranici pozemku. Na dům dále navazuje zděná přístavba,
využívaná jako sklad uhlí. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku
847m2 v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od
Karlových varů. Dům má dispozici 4+1 a je téměř kom−
pletně podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: ústřední tuhá pali−
va. Na pozemku se dále nachází kolna. Nemovitosti nej−
sou zatíženy žádným zástavním právem a je možno je fi−
nancovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! & 734 319 302

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 rekon−
strukci bytového jádra. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě. Fond oprav 1883,−Kč/měsíc. K bytu
náleží sklepní kóje.V okolí veškerá občanská vybavenost a
dopravní obslužnost, blízkost Boleveckých rybníků. Lze finan−
covat hypotečním úvěrem, s jehož vyřízením vám rádi zdar−
ma pomůžeme. Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G

5 200 000 Kč

G

25.000,− Kč/měs
2

RD 4+1/G (1163m ), Osek, okr. Rokycany

RD 4+kk/B/G (230 m ), ul. Pálavská, Plzeň

Nabízíme k prodeji rodinný dům, nyní rok využíván jako uby−
tovna pro pracující. Dům prošel částečnou rekonstrukcí v ro−
ce 2018 (nově vybudováno topení – tepelné čerpadlo, plas−
tová okna, výmalba, koberce, interiér + kompletně a nově
vybaveno). V domě je k dispozici 5 pokojů. V 1.NP se nachá−
zí kuchyně, společenský pokoj, pokoj se třemi lůžky, WC,
koupelna. V 2.NP se nachází 4 třílužkové pokoje a technická
místnost. Každý pokoj má své vlastní sociální zázemí. K do−
mu dále přísluší prostor k parkování aut pro nájemníky. Lze
financovat hypotečním úvěrem.
Velmi zajímavá nabídka k investici.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem z roku
2000 o dispozici 4+1 v obci Osek, 8km od Rokycan. Dům má
jedno nadzemní podlaží a prostorné zatím nevyužité půdní prosto−
ry. V 1.NP se nachází bytová jednotka o dispozici 4+1 a podlaho−
vé ploše 150m2. V 1. PP se nachází velká garáž s automatickými
vraty a prostorné sklepní prostory. V Roce 2010 proběhlo nové
zateplení domu a fasáda. IS.: el 230/400V, obecní kanalizace, vo−
da – vlastní, topení – ústřední tuhá paliva (automatický kotel na
černé uhlí nebo pelety – frekvence dosypání dle počasí. Zima –
cca 1x za tři dny) + krb Lze financovat hypotečním úvěrem.
Výborný stav, vřele doporučujeme
& 734 319 301

Nabízíme k pronájmu řadový rodinný dům v obci Plzeň, uli−
ci Pálavská. Dům byt postaven v roce 2005. V 1.NP se na−
chází předsíň, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a garáž. V 2.NP se nachází chodba, šatna, koupelna a tři
pokoje, jeden pokoj s balkonem na jihozápadní stranu.
Z obývacího pokoje je vstup na zahradu o velikosti 106m2.
IS: El. 230/400V, obecní vodovod a kanalizace. Topení
ústřední dálkové. Nad rámec nájmu se hradí částka 2.500,−Kč,
která zahrnuje platby na vodné a stočné, otop a odvoz
odpadu. Doporučujeme.
& 734 319 301

2

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

Plzeňský rozhled 8/2020

2 850 000 Kč

Rodin. dům 3+1 (292m2), Krukanice–Pernarec

RD 6+1 (429m ) Skviřín, okr. Tachov

2

C

800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

G

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

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

& 734 319 301

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Stavba roku má 19 nominací
Odborná porota soutěže Stav−
ba roku Plzeňského kraje
2019 vyhlásila nominace.
Z 37 přihlášených stavebních
děl vybrala 19 těch, které no−
minovala na vítězný titul
a další ceny. Svého vítěze
bude vybírat i veřejnost. Až do
28. srpna probíhá na webo−
vých stránkách soutěže hla−
sování, které rozhodne, kdo
získá Cenu veřejnosti.
Zástupci odborné poroty sou−
těže Stavba roku Plzeňského
kraje navštívili všech 37 přihlá−
šených staveb, aby je mohli
důkladně zhodnotit a udělit no−
minace. Vybrali 19 stavebních
děl ve všech sedmi soutěžních
kategoriích, z nichž se budou
volit vítězové titulu Stavba roku
Plzeňského kraje (který může
a nemusí být udělen v každé ka−
tegorii) a dalších cen.
Výsledky hlasování stejně ja−
ko všechny oceněné stavby bu−
dou vyhlášeny a ceny předány

na slavnostním večeru 8. září
2020 v Měšťanské besedě
v Plzni. Přestože bylo přihlašo−
vání do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2019 zasaže−
no koronavirovou krizí, termíny
byly posunuty a do soutěže se
přihlásilo nejvíce staveb za po−
sledních osm ročníků.
„Jako odborného garanta nás
velice těší, že i přes jistě ne−
standardní situaci, způsobenou
světovou pandemií Covid−19,
se uskuteční letošní soutěž
Stavba roku Plzeňského kraje
v plném rozsahu. Počet při−
hlášených staveb jasně podtr−
huje zájem o tuto již, troufnu si
říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr
Chvojka, předseda představen−
stva Krajské hospodářské ko−
mory v Plzeňském kraji.
Všechny přihlášené i nomi−
nované stavby, podmínky sou−
těže a další informace jsou
zveřejněné na:

www.stavbarokupk.cz

Hvížďalka uvítala všechny ochotné ruce
Okolí hráze rybníka u Spáleného
Poříčí se těší čím dál větší pozor−
nosti, a to nejen díky příjemnému
umístění, ale i postupným úpra−
vám, na kterých v posledních dvou
letech město spolupracuje se
spolkem Pěstuj prostor. I letos bu−
dou mít místní příležitost se do
zvelebování lokality zapojit.
„Na základě velmi dobré zpětné
vazby od lidí chceme pokračovat ve
zlepšování okolí rybníka Hvížďalka
a nabídnout tak občanům lepší zá−
zemí pro trávení volného času, ať už
na rekreaci v létě, tak i na mimo−
sezónní vycházky. I když se jedná
o nízkorozpočtové zásahy, výrazně
zlepšují uživatelnost místa,“ říká
Jindřich Jindřich, starosta města.
Na oblíbeném rekreačním místě
tak během letošního roku vznikne
dřevěná lávka přes strouhu pod
hrází a záchytné terénní schodiště
na hráz, zlepší se „pláž“ a vstup
do vody u přepadu, hráz se dočká
nové šplhací sítě pro děti. V plánu
je i nová vycházková trasa v okolí
rybníka, která bude zpřístupně −
na nejprve v testovacím režimu
8

a následně, pokud se její návštěv−
nost potvrdí, navrhnou architekti
její další úpravy.
Projekt se daří realizovat díky
angažovanosti města, poctivé pří−
pravě a spolupráci s místními i od−
borníky. První aktivitou bylo veřejné
setkání v loňském červnu, během
kterého zástupci města a spolku
zjišťovali potřeby obyvatel. Na zákla−
dě těchto výstupů vznikly návrhy
architektů a první brigáda. V rámci
této iniciační etapy úprav vznikla na−
příklad terasa na hrázi a plovoucí
ostrov. Dalším krokem bylo vypra−
cování Studie akupunkturních zása−
hů pro oživení Hvížďalky, která shr−
nuje celkový plán vhodných úprav
lokality na další roky. Letošní zásahy
jsou druhou etapou realizace, další
postup záleží na vedení města.
„Spálené Poříčí přistupuje k pro−
jektu koncepčně a s dlouhodo−
bým výhledem,“ chválí si spolupráci
Marek Sivák, zástupce spolku
Pěstuj prostor, a dodává: „Věřím, že
tady vzniká skvělý příklad a inspi−
race pro další česká města, která
se chtějí zlepšovat, ale nevědí jak.“
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na Borech vzniká loučka
pro čtyřnohé kamarády

Ve spolupráci se správcem vyti−
poval vhodné travnaté místo, které
se nachází v okrajové části Borské−
ho parku poblíž Heyrovského ulice.
Loučka pro psy bude oplocena
a bude na ní umístěn odpovídající
mobiliář s psími aktivitami a samo−
zřejmě i zázemí pro chovatele psů.
„Přípravě projektu jsme se pečli−
vě věnovali a proběhly konzultace

stane nejen místem bezpečného
vyžití pejsků, ale i místem pro ko−
munitní a společenské setkávání
jejich páníčků,“ uvádí Petr Baloun,
1. místostarosta MO Plzeň 3.
Loučka nabídne pejskům, kterých
je v obvodu více než 3 000, oprav−
dové vyžití. Bude zde vybudováno
místo pro přeskoky, slalom, „áčko“
a kladina. Nebudou samozřejmě
chybět ani nezbytné patníky pro
značkování a přírodní remíz. Plochy
v okolí překážek budou zpevněny tzv.
„štěrkovým trávníkem“ tak, aby odo−
laly zvýšenému zatížení. Pro páníčky
bude vybudováno posezení se sto−
lem, lavičky, odpadkové koše a také
bezpečný vstup.
„Celkové náklady na vybudování
loučky pro psy 790 tis. Kč bez da−
ně z přidané hodnoty a předpoklá−
dané předání k užívání je plánováno
na podzim letošního roku. Na zá−
kladě studie zpracované Útvarem
koncepce a rozvoje města Plzně
máme v investičním plánu zařaze−

jak s uživateli již existujících louček
v jiných městech, tak s odborníky
v oblasti kynologie. Jako zásadní
pro budoucí uživatele se ukázalo
kvalitní oplocení a osvětlení celého
prostoru. Pevně věřím, že loučka se

nu další loučku v Zadních Skvrňa−
nech, kde bychom chtěli zúročit
i zkušenosti z ostrého provozu prá−
vě budo vané loučky v Borském
parku,“ doplňuje David Procházka,
starosta MO Plzeň 3.

Novinku na svém území zavádí
plzeňský centrální obvod, který
se připojuje k mnoha dalším mís−
tům v republice i Plzni a vyčleňuje
a zařizuje prostor, který bude
určen pejskům a jejich páníčkům.
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Rokycanské kulturní léto
Rozsáhlý program nabídne dětem,
dospělým i seniorům oblíbená
série akcí nazvaná Rokycanské
kulturní léto. Letos bude až do prv−
ní poloviny září přinášet filmové
projekce, koncerty mnoha žánrů
a divadelní představe−
ní pro malé i velké
diváky.
Filmové pro−
jekce se tra−
dičně odehráva−
jí na louce za Do−
mem dětí a mládeže
a nabízejí české filmové no−
vinky. Letos tak ještě zájemci
uvidí třeba snímky Vlastníci nebo
3Bobule.
Francouzský šanson, dixieland,
big band, country, dechovka a další

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

hudební žánry budou znít v parku
U Plzeňské brány nebo prostran−
stvím ve Spilce. Vystoupení chysta−
jí například Kamarádi z Rokycan,
Hrádecký Big band, harmonikář
Jindra Kelíšek s kapelou, Václav
Žákovec, The Dixie Hot
Licks nebo kapela
Sunny Groove
Dixie.
Také milov−
níci divadla si
přijdou na své. Ty
nejmenší diváky če−
kají pohádky, například
o Sněhurce, o Čer vené Karkulce ne−
bo Pošťácká pohádka. Dospělé zase
bude bavit představení Švejk jde
do války. Kromě letního kina jsou
všechny akce přístupné zdarma.
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Střípky
z Plzně
Kultura v Plzni
i o prázdninách
Také o letních prázdninách se
Plzeňané i návštěvníci západo−
české metropole mohou těšit
na řadu kulturních akcí, na
něž byli zvyklí z minulých let.
Kromě toho ale přibylo i něko−
lik novinek.
Ani letos nebude v srpnu
v Plzni chybět série koncertů
v centru města. Na tradiční letní
open air festival v ulicích města
naváže Živá Plzeň, připravovaná
novým pořadatelem, jejíž část
s názvem Festival Na ulici začne
21. a potrvá do 29. srpna. Roz−
dělena bude do bloků podle hu−
debních žánrů. Zazní rock a beat,
folk, country i trampská muzika
a alternativní hudba. V centru
města zahrají např. kapely Pout−
níci, Burma Jones, Frajara Puti−
ka, Petr Mach nebo COP, připra−
ven je i doprovodný program.
Na své si přijdou i milovníci
filmových projekcí pod širým
nebem. Filmové večery na
Náplavce v srpnu a září pořádá
společnost Film Servis – organi−
zátor festivalu Finále Plzeň. Pro−
gram bude upřesněn během
prázdnin. Film Servis také při−
pravuje na letní měsíce projekt
Plzeňské kulturní předzahrádky.

Plzeňští strážníci proti
„nezodpovědným řidičům“
Městská policie v Plzni získala
nový nástroj proti „nezodpověd−
ným řidičům“. Je jím automobil
tovární značky Škoda Octavia vy−
bavený novým měřícím zařízením
RAMER 10C.
Stávající radarový měřič AD 9C
užívaný od roku 2006 a umístěný
ve služebním vozidle stejné tovární

plzeňských základních a mateřských
škol,“ vysvětlil radní pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký.
Rychlost vozidel měří Měst −
ská policie Plzeň na místech urče−
ných Policií ČR, přitom postupuje
v součinnosti s Policií ČR. Seznam
měřených míst je pravidelně zve−
řejňován na we bových stánkách:
www.mpplzen.cz.
Pro měření rych−
losti vozidel využí−
vá plzeňská měst−
ská policie ještě
dvou ručních ra −
darových měři del
TruCam LTI 20/20.

V Plzni přispívá ke zvýšení bez−
peč nosti dopravy také úse kové
měření. Prvním místem, kde bylo
spuštěno, byla v červenci 2015
frekventovaná Plaská ulice v Plzni
v Bolevci při výjezdu na Most,
později bylo uvedeno do provozu
úsekové měření také v opačném
směru. O tři roky později, v pro−
sinci roku 2018, k těmto úse −
kům přibyla další místa – úsek
v ulici Folmavská u Panaso nicu
(v obou směrech) a Koterovská
ulice na Slovanech na výjezdu
a příjezdu do Plzně v místě napoje−
ní na ulici U Seřadiště, kde končí
přivaděč od dálnice D5.

značky byl pro technickou zastara−
lost systému nahrazen novým typem
RAMER 10 C. Předchozí auto zůsta−
ne nadále sloužit strážníkům v Plzni
na Borech pro výkon běžné služby.
„Městská policie Plzeň prioritně
měří rychlost vozidel na úsecích
s častou nehodovostí, v místech, kde
dochází obvykle k překračování po−
volené rychlosti a také v blízkosti

Park U Rakováčku se dál rozrůstá
Úpravy dalšího úseku Parku U Ra−
kováčku skončily. Další revitali−
zovaná část Rakovského potoka
začíná u silničního mostu v ulici
Boženy Němcové a končí mostem
u příjezdu k bývalým kasárnám.
Veškeré činnosti v horní části
potoka už skončily a mají přírodní
charakter. Jejich součástí jsou
mlatové cesty a sadové úpravy.
V červnu se stavební práce zaměřily
na lávku přes Rakovský potok.
Následovat bude úprava koryta
pod rodinnými domy Na Okroulici.
Revitalizace skončí na podzim.
V Parku U Rakováčku se navíc obje−
vily nové herní prvky pro děti –
lanovka a balanční klády. Herní za−
řízení najdete na levém břehu Ra−
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kovského potoka u průchodu mezi
ulicemi Nad Průhonem a Karlíkova.

Rakováček se hlásí do soutě−
že Adapterra Awards 2020

(veřejný prostor ve městě i budovy),
Pracovní prostředí (například bu−
dovy firem, pracovní komplexy,

továrny a jejich okolí, aj.) a také Náš
domov (soukromé rodinné domy
a jejich okolí).

Město Rokycany na konci dubna
přihlásilo Park U Rakováčku do
soutěže Adapterra Awards 2020.
Ta hledá dobré příklady adaptač−
ních opatření včetně těch, která při−
vádějí vodu do krajiny nebo jiným
způsobem navrací krajině její při−
rozené funkce.
V letošním roce se přihlásilo re−
kordních 78 nápadů z 13 krajů.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích –
Volná krajina (revitalizace toků,
obnova tradičního hospodaření,
mokřady aj.), Zastavěná území
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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CENA ZLATA NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané zlato
vám vyplatí ve Zlaté Bance.
V poslední době cena zlata kvůli ko−
ronakrizi a souvisejícím omezením
v ekonomice stoupá. Státy se snaží
nastartovat ekonomiku za cenu vel−
kého zadlužení. Dá se také očekávat
větší propad ekonomiky, než byl při
minulé světové krizi. Měnová po−
litika většiny států nyní chrlí do
oběhu velké množstí nových na−
tištěných pěněz. Čímž cena zlata
nabývá na síle a měla by dle ma−
nažera Zlaté Banky, kde vývoj ce−
ny zlata pravidelně sledují pro
své zákazníky, mít stále stoupají−
cí tendenci. Za poslední rok zlato
zvýšilo svou hodnotu o 20%.

Pokud tedy máte doma nějaké zla−
té šperky, tak právě nyní je ta správná
doba k jejich zhodnocení. Dejte si,
ale bacha na nepoctivce, kteří vykou−
pí zlato pod cenou většinou na jedno−
rázových akcích na vesnicích, ale
i v městských kulturních domech.
Proto je pro Vás otevřená Zlatá Banka
na Náměstí Republiky v Plzni, kde
Vám cennosti profesionálně ohodnotí
naši proškolení zaměstnanci a nabíd−
nou nejvyšší možnou cenu dle ceny
zlata na světové burze.
Jako se rozhodla své zlato prodat
i paní Janoušková, která při vyklízení
domu po mamince našla zubní zla−
to, řetízky a zlaté prsteny, které měly
setřený punc ryzosti. „Šperky byly
částečně poškozené a zubní korunky

Plzeňský rozhled 8/2020

ani nevím jak staré, proto jsem ne−
počítala s velkým ziskem. Ale i tak
jsem to nechtěla prodat lacino,“
upozornila paní Janoušková. Vydala
se do pobočky Zlaté Banky, kde
zlato zvážili a určili ryzost. Cena se

vyšplhala na skoro 14 tisíc. „Část
použiji na koupi dárků pro své první
vnoučátko a zbytek bude příjemná
finanční rezerva,“ dodala.
U nás Vás čeká příjemné prostře−
dí s milým personálem, který vám
díky osobnímu přístupu poradí nej−
lepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

Můj kamarád méďa
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech zve na prázdnino−
vou výstavu s názvem Můj kama−
rád méďa. Jak samotný název pro−
zrazuje, hlavní postavou je plyšový
medvídek ve všech velikostech
a barvách.
Kdo by si rád nezavzpomínal na
dětské kamarády, se kterými strávil
své dětství. K vidění jsou plyšáci fir−
my Steiff, Hermann, Bukowski, ze
současnosti i z minulosti. Mezi dal−
ší zajímavosti patří písemnosti roky−
canské firmy Hamiro. Vše je dopl−
něno panely, které přiblíží historii
vzniku plyšového medvídka. Vý−
stava je určena pro prarodiče a rodi−
če s dětmi, pro které je připraven
doprovodný program.

Výstava končí 4. října 2020,
shlédnout ji můžete v expoziční
budově muzea nám. J. Urbana 141,
Rokycany.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

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

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

Deset let afrických a asijských
expozic v Zoo Plzeň
Už neuvěřitelných 10 let můžeme
chodit do plzeňské zoologické
a botanické zahrady obdivovat tři
žirafy, jediné nosorožce indické
chované v ČR, hrošíky liberijské či
prasata savanová.

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

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

SLEDUJTE
důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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V létě 2008 získala Zoologická
a botanická zahrada města Plzně
od Regionálního operačního pro−
gramu Jihozápad dotaci ve výši
osmdesáti pěti procent z celkových
předpokládaných nákladů ve vý−
ši135 miliónů korun. V prosinci byl
odhalen základní kámen stavby,
v roce 2009 se mění střed areálu
v jedno velké staveniště a v závěru
června 2010 se stává zahrada ještě
zajímavější a návštěvnicky atrak−

tivnější, než byla
před tím.
Prvními zvířaty
v nových expo−
zicích byla prasa−
ta savanová. Do
Plzně přicestovala již v listopadu
2009. Od té doby se mnohokrát
rozmnožila. Jako první z původních
čtyř žiraf dorazil do zahrady 12. květ−
na 2010 dvouletý sameček Lex
z ostravské zoo. Chov vzácných
nosorožců indických začal v plzeň−
ské zoo 1. června příjezdem rovněž
dvouleté samice Manjuly z berlín−
ského Tierparku. Dílo v konečné po−
době za více než 150 miliónů korun
bylo slavnostně otevřeno za monzu−
nového lijáku 30. června.
Expozice obnášejí tři velké pa−
vilony, 12 výběhů a expozičních cel−
ků, 2 cesty. Zcela poprvé se v Plzni
objevily také pandy červené či ge−
pardi súdánští. Do nového přesídlili
velbloudi dvouhrbí nebo rodina
makaků lvích, po letech se vrátili
turkmenští divocí osli kulani. Za
10 let chovu byly úspěšně odcho−
vány 2 samice nosorožce indického
Maruška a Růženka a hrošík libe−
rijský Adélka. Expozice pochopitelně
ovlivnily i návštěvnost, hned srpen
roku 2010 byl dosud nejnavští−
venějším měsícem v historii zoo.
V roce 2019 byla potom poprvé
překonána hranice 500 000 náv−
štěvníků za rok.

Pravidelně kontrolují
i vaši nemovitost
Možná již někteří
Plzeňané zare−
gistrovali novou
visačku Městské
policie
Plzeň,
která je informu−
je, že jejich ne−
movitost kontro−
lovali strážníci.
Konkrétně se
touto činností ny−
ní zabývají psovodi, kteří
se svými čtyřnohými par−
ťáky pravidelně procháze−
jí odlehlá místa. Např. je
nyní už najdete u chatek
ve Slovanském údolí, na
garážích pod borskou
věznicí nebo v ulici Pod

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

všemi svatými. V naší galerii si
můžete prohlédnut, jak taková
visačka vypadá.
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Střípky
z Plzně
Pamětní deska
připomene srpen 1968
Radní města Plzně schválili
zhotovení pamětní desky, která
bude připomínat události
21. srpna 1968, kdy do Česko−
slovenska vpadla vojska Var−
šavské smlouvy. Bronzová des−
ka bude osazena do úrovně
dlažby na náměstí Republiky.
„Zhotovení a osazení desky ini−
ciovalo město na základě mnoha
podnětů veřejnosti. Pro naprostou
většinu občanů Československa
bylo takzvané Pražské jaro nadějí
na svobodnější život a lepší bu−
doucnost a agrese 21. srpna byla
pro ně proto šokem a velkou ra−
nou do jejich životů. Občané naší
země, včetně Plzeňanů, však dali
jasně najevo svůj odpor,“ uvedl
primátor Martin Baxa.
Zhotovitelem díla o rozměrech
A2 (420 x 594 milimetrů) bude
umělecko−modelářský ateliér
Matějka, který se již podílel na
řadě podobných projektů v Plzni.
Autorem návrhu je výtvarník Vla−
dimír Líbal ve spolupráci s Od−
borem prezentace a marketingu
Magistrátu města Plzně.

Vědci zjišťují, jak umělou inteligencí
proti koronaviru
Tým výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni stojí v čele mezinárodní
skupiny vědců, kteří pracují na usnadnění boje s koro−
navirovou pandemií. Zabývají se použitím umělé inte−
ligence v diagnostice a léčbě pacientů s COVID−19.
Vědci zkoumají, jak může umělá inteligence pomáhat
lékařům a výzkum−
níkům zahlceným
stále se zvětšujícím
množstvím dat.
Projekt spojil me−
zinárodní skupinu
vědců z různých
oborů – lékařských
výzkumníků, lékařů
pracujících v terénu
a inženýrů z výzkum−
ných center a uni−
verzit z USA, Velké
Británie, Austrálie,
Kanady, Íránu a Pá−
kistánu.
„Začali jsme hledat nejlepší cesty, jak pomocí umělé
inteligence zlepšit léčbu a diagnostiku COVID−19.
Hlav ní otázkou bylo, jak propojit přístup umělé
inte ligence a současných lékařských metod,“ říká
Mohammad 'Behdad' Jamshidi, doktorand pracující
v centru RICE Fakulty elektrotechnické. Za centrum RI−
CE se s ním na studii podíleli ještě děkan fakulty
Zdeněk Peroutka a Jakub Talla.
Umělá inteligence se má za lékaře postarat o zpra−
cování dat, zatímco oni budou díky jejím výsledkům

moci efektivněji pomáhat. Tým ke své práci využil
osvědčené algoritmy, které už dříve vědcům pomohly
objasňovat otázky týkající se lékařského inženýrství
nebo biologických systémů. Studie, již zveřejnil IEEE
Access, popisuje, jak takové algoritmy dokážou zlepšit
konvenční lékařské metody, aniž by lékaři čelili přívalu
dat. DeepLearning neboli hluboké učení, s nímž vědci
pracují, je postup, díky kterému se mohou počítače
samostatně učit něco nového.
„Ve svém výzku−
mu jsme se inspiro−
vali úspěšným nasa−
zením umělé inteli−
gence například ko−
legy ze Stanfordu,
kteří aplikovali hlubo−
ké konvoluční neuro−
nové sítě při dia−
gnostice rakoviny
kůže. Náš tým se vě−
nuje především dato−
vé syntéze s využitím
technik hlubokého
učení,“ doplňuje Ja−
kub Talla.
Jednu z největších výzev pro výzkumníky představuje
dosud neznámé a relativně složité chování viru.
Významně ovlivňuje proces léčby stejně jako jeho dia−
gnostikování. K dispozici je velké množství různorodých
dat, v nichž se snaží hledat řešení, která by pomohla
s diagnostikou a případnou léčbou nemoci COVID−19.
Zpracování takových dat je velmi složité a umělá inte−
ligence by měla pomoci získat cenný čas v době, kdy
i jedna ušetřená hodina může znamenat ušetřené životy
na celém světě.

Prokop Diviš má i letos své plzeňské vítěze
Motivační program Prokopa Diviše
pro školní rok 2019/20, který pro
studenty elektrooborů z partner−
ských škol Skupiny ČEZ již po−
čtvrté vyhlásila ČEZ Distribuce
společně s Asociací energetic−
kých manažerů, má v případě SOU
elektrotechnického Plzeň již své
vítěze. Devět nejlepších ze dvou
učebních a jednoho studijního
oboru převzalo diplomy a sym−
bolické šeky s částkami 16, 11
a 7 000 korun podle toho, na ja−
kém místě se umístili.
„Prokop Diviš je opravdu zajíma−
vým programem už jen proto, že je
motivačním pro všechny bez rozdí−
lu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní
aktivitě žáků. Na finanční odměnu
tak může dosáhnout doslova každý.
Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká
firma vybere jednoho, dva či tři
adepty a s nimi uzavře nějakou
14

Vlevo ředitel školy Jaroslav Černý.

smlouvu,“ říká ředitel školy Jaroslav
Černý. Podle jeho slov vyvolalo
vyhlášení Motivačního programu

Prokopa Diviše mezi žáky velkou
soutěživost, u mnohých se zlepšil
prospěch a celkově je lepší i takzva−
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ná studijní bezúhonnost. Druhé
pololetí školního roku bylo ovšem
podstatně jiné než ta v předchozích
třech ročnících.
Motivační program Prokopa Divi−
še je o tom, že po celý školní rok
sbírají budoucí elektrotechnici body
podle toho, jak jim to jde ve škole
i mimo ni, například v odborných
soutěžích a dalších aktivitách nad
rámec běžného studia. Celoroční
samozřejmostí pak bývá právě
takzva ná studijní bezúhonnost.
Tedy žádná snížená známka z cho−
vání či jiný postih za nekázeň a pře−
stupky proti školnímu řádu. Tech−
nické profese se v současné době
potýkají s nedostatkem pracovních
míst a nejinak tomu je i v oboru
distribuce elektřiny. Jedním ze
zámě ru organizátorů je proto
mo ti vovat mladé lidi ke studiu
elektro oborů.
Plzeňský rozhled 8/2020
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Zachraň život
v Rokycanech
Transfuzní oddělení Rokycanské
nemocnice hledá nové pravi−
delné dárce. I když eviduje každý
rok 50 až 80 prvodárců, z nichž
mnozí skutečně začnou chodit
opakovaně, je kvůli rostoucí spo−
třebě krve a přirozenému úbytku
starších dárců potřeba jejich
řady stále rozšiřovat a omla−
zovat. Oddělení proto připravilo
akci „Zachraň život aneb Proč být
dárcem krve“. Ta se uskutečnila
na Masarykově náměstí v Roky−
canech a určená byla pro všech−
ny zájemce od nejmenších až po
seniory. Návštěvníci se dozvědě−
li, kolik krve má v těle dospělý
člověk, zjistili, jaká je trvanlivost
odebraných krvinek nebo kolik
by muselo být komárů na vysátí
člověka.
„Zájemcům jsme vysvětlili, co
obnáší stát se dárcem krve, kdo
jím může být, za jakých podmínek
a že darovat krev nebolí, zdravého
člověka to nezatěžuje a zabere
to jen minimum volného času.
Každý odběr přitom pomůže ně−
komu jinému se snadněji vyléčit,
podstoupit operaci nebo může
i zachránit život,“ vysvětlila pri−
mářka hematologicko−transfuzní−
ho oddělení Miroslava Padr tová.

Vypravěč
v muzeu
Pro nejmenší návštěvníky tady
zařadili pracovníci Muzea jižní−
ho Plzeňska v Blovicích extra
prázdninovou dílnu s názvem Vy−
pravěč. Pohádkový skřítek pro−
vede děti naším kouzelným zám−
kem a prozradí jim, co se tu děje,
když zaklapnou dveře za posled−
ním návštěvníkem a všude se
rozhostí ticho a klid. Prohlídka je
vhodná pro děti od 3 let. Na dílnu
se můžete těšit 6. a 27. 8. vždy
v 10 a ve 14 hodin.
Za všechny letní akce v tomto
muzeu můžete sbírat razítka do
soutěže Léto v muzeu. Kdo jich
nasbírá alespoň 5, bude zařazen
do slosování o pěkné ceny. Vy−
hlášení vítězů proběhne na festi−
valu Stopy baroka 12. 9. 2020.
16

Stavba městského okruhu Plzeň zahájena
V meandru řeky Mže
v Radčicích se rozběhla
stavba městského okruhu,
úsek Křimická – Karlo−
varská v Plzni. Ta navazuje
na stavbu “Městský okruh
Domažlická – Křimická
v Plzni” a je ukončena
v šestiramennou spirá−
lovou okružní křižovatku
na styku ulic Studentská,
Kotíkovská a silnice I/20
do Karlových Varů.
„Druhá část městského
okruhu je jednou z největ−
ších investičních staveb Plzeňského
kraje a města Plzně. K tomu, aby
mohla být zahájena druhá etapa
obchvatu Plzně, vedla dlouhá cesta,
ale podařilo se po mnoha jednáních
dojít až k tomu, že se tu dnes může−
me sejít a poklepat na základní
kámen stavby. Věřím, že realizace

celého projektu poběží podle plánu
a řidiči se po nové komunikaci bu−
dou moci projet za tři roky,“ řekla
náměstkyně vykonávající funkci
hejtmana Marcela Krejsová.
Veřejná zakázka na vybudování
stavby byla vypsána s předpokláda−
nou hodnotou 1,71 mld. korun (bez
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DPH) s termínem reali−
zace 34 měsíců od podpi−
su smlouvy s vybraným
uchazečem. Na realizaci
stavby získal Plzeňský kraj
dotaci 1,54 miliardy korun
z Integrovaného regionál−
ního operačního progra−
mu. Jde o největší dotaci
z IROPu v ČR poskytnutou
z prostředků EU.
„Touto stavbou koneč−
ně začínáme splácet his−
torický dluh na silniční síti
ve městě Plzni. Městský
západní okruh je pro nás prioritou.
Dokončením jeho druhé etapy pro−
pojíme Bory, Skvrňany, Křimice,
Radčice a Severní Předměstí, tedy
konkrétně nejrozsáhlejší průmyslo−
vou zónu města s největšími sídlišti
na severu Plzně, v nichž žije na
50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní
dopravy po západním okruhu uleví
dopravě v centru města,“ uvedl
plzeňský primátor Martin Baxa.
Vítězem otevřeného výběrového
řízení na zhotovitele je „Společnost
Křimická – Karlovarská“, kterou tvo−
ří společnosti Berger Bohemia, a.s.
a Metrostav a.s. Smlouva o dílo s ví−
tězným uchazečem byla uzavřena
17. dubna 2020. Cena díla sjednaná
na základě nabídkové ceny je v cel−
kové výši 1.791.832.812,28 Kč
(bez DPH).
Plzeňský rozhled 8/2020

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

Plzeňský rozhled 8/2020

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
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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 31. 07. 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

Specializace na dodávku, montáž
a servis tepelných čerpadel
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Střípky
z Plzně
Dotace na
asistenty prevence
kriminality
Plzeň přijme dotaci minister−
stva vnitra z Programu preven−
ce kriminality na místní úrovni
na projekt Asistent prevence
kriminality. Celkové náklady na
projekt jsou 886 tisíc korun,
z toho dotace ministerstva činí
580 tisíc korun, zbytek půjde
z městského rozpočtu.

Tento projekt Odbor bezpeč−
nosti, prevence kriminality a kri−
zového řízení Magistrátu města
Plzně úspěšně realizuje již od
roku 2014 a činnost asistentů
pokračuje také v letošním roce.
„Občané v místní komunitě
kladně přijímají oba pracovníky,
kteří pracují na pozici asistenta
prevence kriminality, což se od−
ráží v bezproblémové spoluprá−
ci. V případě potřeby či potíží
stále častěji vyhledávají jejich
pomoc,“ uvedl radní pro oblast
bezpečnosti Martin Zrzavecký.
Projekt byl prioritně zacílen na
lokalitu Plac, tedy na blok ulic
Plachého a Korandovy, koncem
roku 2015 byla činnost asisten−
tů směřována i do okolí Centrál−
ního autobusového nádraží
Plzeň a ostatních přilehlých ulic,
o dva roky později pak i na loka−
litu Petrohrad a následně na
lokalitu Zátiší.
K povinnostem asistentů kri−
minality patří mimo jiné dohled
nad dodržováním veřejného po−
řádku ve spolupráci se strážníky
Městské policie Plzeň a Policií
České republiky v přidělených
lokalitách, zvyšování bezpečí
obyvatel, přispívat k odhalování
přestupkové a jiné nežádoucí
činnosti pachatelů protiprávního
jednání, upozorňování a motivo−
vání občanů na nutnost dodržo−
vání právních norem, pomoc
školám při řešení záškoláctví.
18

Boubínský prales nebo
výstava NATURA VIVA
Plné ruce práce mají i o prázdni−
nách členové Českého svazu
ochránců přírody z Rokycan. Při−
pravují totiž hned několik zájezdů
a vycházek na druhou polovinu le−
tošního roku. Tím nejbližším je po−
znávání Boubínského pralesa.
Rokycanští ochránci přírody po−
řádají v sobotu 22. srpna zajímavý
turisticko−přírodovědný zájezd na
Šumavu a přidat se k nim může
kdo koliv. Vypraví se pohodlným
auto busem tentokráte do Stra −
konic, Vimperka a do Boubínského
pralesa.
Sraz je již v sedm hodin před roky−
canským vlakovým nádražím a od−
tud se po úvodním slově vypraví na
Šumavu – jednoho z nejkrásnějších
koutů naší vlasti. Dopoledním cílem
putování bude malebné městečko
Strakonice a Vimperk, které leží
v údolí řeky Volyňky na úpatí Bou−
bínského pralesa v nadmořské výš−
ce 700 metrů nad mořem.

Dotaz čtenáře
V. R. z Plzně – Slovany:
Provozuji malou prodejnu do−
plňkového zboží v obchodním
centru, kterou jsem v březnu
2020 z důvodu koronakrize mu−
sel uzavřít a nájem jsem za ten−
to měsíc ještě zaplatil, za duben
a květen však již nikoliv, neboť
jsem neměl žádné tržby. Může
mi dát pronajímatel výpověď?

Odpověï advokáta:
Na Váš případ dopadá zvláštní
právní úprava, která byla vydána
ke zmírnění dopadů epidemie ko−
ronaviru a podle které jste do jisté
míry zvýhodněn i v případě, že
nájemné nehradíte, pokud Váš
dluh vzniknul v rozhodné době. Za
rozhodnou dobu považuje zákon
období od 12. 3. 2020 do 30. 6.
2020 a pokud jste tedy v důsled−

Na odpoledne je připravena vy−
cházka do Boubínského pralesa,
který leží na západním svahu hory
Boubín ve výšce 940 – 1120
m.n.m. v centrální části Šumavy.

Dnešní jádro Boubínského pralesa
je tvořené nejzachovalejším zbyt−
kem původních rozsáhlých šumav−
ských smíšených horských lesů.
Nejstarší smrky a jedle dosahují
stáří 300 – 400 let. U pralesa se na−
chází jezírko, které je umělou vodní
ku mimořádného opatření, které
Vám znemožnilo nebo ztížilo pro−
vozování podnikatelské činnosti,
v prodlení s úhradou nájemného,
pak jste tím do jisté míry proti vý−
povědi chráněn. Obě tyto pod−
mínky musí být splněny kumula−
tivně, tedy musí to být v době roz−
hodné a současně v přímé sou−
vislosti s krizovým opatřením
Vlády ČR nebo Ministerstva zdra−
votnictví ČR. Důvody, proč se tak
stalo, byste měl správně prona−
jímateli osvědčit předložením lis−
tin, zákon však s jejich nepředlo−
žením žádnou konkrétní sankci
nespojuje, a proto se domnívám,
že ochrana svědčí i Vám.
Pokud hovoří zákon o nájem−
ném, tak doslova uvádí v § 3
odst. 4, že nájemce je povinen
uhradit všechny pohledávky, které
se staly splatnými v rozhodné
době (12. 3.2020 – 30. 6. 2020)
a které nájemce řádně neuhra−
dil do konce ochranné doby, při−
čemž ochranná doba končí
31. 12. 2020. K tomuto datu bys−
te měl mít tedy uhrazen dluh i za
měsíce duben a květen, ke kte−
rým se Váš dotaz vztahuje. V cito−
vaném ustanovení pak zákon ne−

nádrží. Kolem jádra pralesa
je vedena okružní naučná
stezka s délkou 3,8 kilometrů
a má osm zastávkových
míst. Výchozím místem je
Boubínské jezírko.
Jenom o den později můžete vy−
razit na tradiční zájezd do Lysé nad
Labem na výstavu NATURA VIVA,
která je věnována myslivosti, ry−
bářství a včelařství. Kromě několika
desítek komerčních firem, které za
příznivé ceny budou nabízet širokou
škálu potřeb pro myslivce, rybáře
a včelaře, se zde představí i Klub
fotografů přírody s výstavou kvalit−
ních snímků z přírody, návštěvníci
zde budou moci shlédnout přehlídku
trofejí spárkaté zvěře a svoji prezen−
taci předvedou i kynologové a so−
kolníci. Pestrý doprovodný program
bude zaměřen na módní přehlídky
oblečení pro volný čas, přednášky
a poradenství pro myslivce, rybáře
a včelaře či promítání filmů o pří−
rodě. Odborní vystavovatelé při−
vezou zbraně, střelivo, optiku, od−
bornou literaturu či dárkové před−
měty. Je postaráno rovněž o kvalitní
občerstvení. Podrobnosti na tel.
371 722 686 nebo 603 239 922

hovoří jen o nájemném, ale uvádí,
že jste povinen uhradit všechny
pohledávky, které se staly splat−
nými v rozhodné době, což podle
mého názoru znamená, že je tře−
ba uhradit pronajímateli i případ−
né další vedlejší náklady spojené
s užíváním předmětu nájmu, tedy
například spotřebu elektřiny spo−
lečných prostor, podíl nákladů na
ostrahu objektu, úklid společných
prostor apod., pokud nejsou zahr−
nuty ve výši nájmu a jsou Vám
fakturovány zvlášť.
Z praxe znám řadu případů, kdy
pronajímatelé bez ohledu na text
vládního opatření uzavřeli s ná−
jemci dohodu, podle které jim vý−
razně snížili výši nájmu s tím, že
nájemce ovšem dodržoval ter −
míny úhrady, jak jsou v nájemní
smlouvě zakotveny, popř. jak byly
nově dohodnuty v dodatku k ná−
jemní smlouvě, která obsahovala
tuto slevu. Tento postup se mi jeví
jako ještě výhodnější než odklad
plateb, samozřejmě se zase dotý−
ká časově jen vymezeného ob−
dobí od března do června 2020.
S pozdravem,
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zájemcům o městský byt slouží
Kontaktní místo pro bydlení
Město Plzeň od května změnilo
pravidla pro nakládání s měst−
skými byty. Zájemci už nemusí
na Bytovém odboru Magistrátu
města Plzně podávat žádost, ale
mohou se zaregistrovat a byt si
vybírat na realitním portálu města
(https://byty.plzen.eu/). V souvis−
losti s tím vzniklo Kontaktní místo
pro bydlení, které sídlí v Jagellon−
ské ulici 8.
„Nový model s sebou přináší
transparentnější a uživatelsky srozu−
mitelnější systém. Vše je nyní mož−
né vyřídit elektronicky, občané si ale

mohou také osobně přijít říci o radu
a pomoc s vyplněním registrace na
městský byt do nového Kontaktního
místa,“ přiblížil primátor města
Plzně Martin Baxa.
Lidé mohou díky novým pra−
vidlům, včetně domácností s nižšími
příjmy, aktivně vybírat, kde chtějí
Plzeňský rozhled 8/2020

bydlet. Radnice upustila od modelu,
že si zájemci podají žádost a čekají,
jaký byt jim bude přidělen od města.
Každá podaná registrace na byt
je bodována. Hodnotí se zejména
zdravotní stav žadatele, jeho bytová
potřeba, finanční i životní situace
a podobně. Zároveň je možné re−
gistraci pravidelně a neprodleně
aktualizovat, jakmile dojde k jakékoli
změně. Když se zájemce jednou za−
registruje, 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 pro −
hlídek. Chceme, aby bydlení bylo
dostupné, 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, a to z důvodu
většího standardu. Jde o byty, které
procházejí přestavbou. Zájemce
vidí předem, jak bude byt vypadat.

životní situaci a pomoci mu s řeše−
ním problému.
„Žadatel o nájem městského bytu
nesmí být vlastníkem nemovitosti
(rodinného domu, bytové jednotky).
Registrovat na byt se mohou lidé
s hendikepem, jimž jsou určeny byty
bezbariérové či byty upravitelné tak,

Nastěhuje se až po dokončení
kompletní rekonstrukce. Byty bez−
bariérové a byty zvláštního určení
pro příjemce starobního důchodu
nebo invalidního důchodu třetího
stupně mají nájemné nižší – měsíč−
ně se v nich za metr čtvereční platí
50 korun,“ vysvětlil radní pro oblast
ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem města David Šlouf.
Zájemcům s registrací pomůže
pracovník oddělení nájmu bytů
Kontaktního místa a zároveň je pří−
tomen i sociální pracovník, který je
připraven s klientem probrat jeho

aby v nich mohli žít lidé se zrakovým
postižením, nebo lidé pečující o po−
stiženou osobu. O městské byty mo−
hou dále žádat senioři, a to již dva
roky před nástupem do penze,“ řekl
Zdeněk Švarc, vedoucí Bytového
odboru Magistrátu města Plzně.
Díky novému systému registrací
získá město i zpětnou vazbu a zjistí,
o jaké nájemní byty je největší zájem.
Město má ve svém vlastnictví řádově
tři tisíce bytů, v Plzni je celkově 73 ti−
síc obydlených bytových jednotek
dle posledního sčítání lidu. Ročně se
městu uvolní 100 až 150 bytů.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Tipy pro dovolenou v Bavorsku
Díky své poloze, kvalitní nabídce turistických cílů a volnočasových
aktivit, je Bavorsko pro návštěvníky z Česka nejatraktivnější destinací.
Pro plánování vaší dovolené vám bude
velkým pomocníkem internetový portál
turistického spolku Východního Bavor−
ska Tourismusverband Ostbayern, kde
naleznete přehledné pěší i cyklistické

nachází v centru Národního parku
Falkenstein. Díky jedinečné a fasci−
nující architektuře budovy se vám
naskytne pohled na 1 315 metrů vy−
soký Velký Falkenstein. Mimo stálou

náte trojrozměrnou cestu divokým
le sem nebo zajímavé pohledy do
Národního parku.

Region Lamer Winkel
Patří mezi nejkrásnější oblasti Bavor−
ského lesa. Nikde jinde v Bavorském
lese nenajdete více tisícovek než me−
zi Velkým Javorem, Kaiters bergem
a Ostrým. V regionu jsou pěší turis−
tické stezky, lázeňské resorty Arrach
a Lam, relaxační letovisko Lohberg
nebo aquapark Osserbad s venkovní−
mi i vnitřními bazény.

Region Freyung−Grafenau

mapy, inspiraci na výlety, seznam mož−
ností ubytování atd. Více informací na
https://www.ostbayern−tourismus.de/

Dům divočiny
Haus zur Wildnis – Dům divočiny
v Národním parku Bavorský les se
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expozici si můžete prohlédnout i mě−
nící se show. Díky ní poznáte koloběh
lesního života všemi svými smysly.
Vaše ratolesti do zážitkových a her−
ních stanovišť doprovodí náš mas−
kot, skřítek. Při špatném počasí se
schováte v 3D−kině, kde si vychut−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Prázdninový region Sankt
Englmar
Doporučujeme navštívit přírodní
koupa liště v lázeňském parku, la −
nový park, stezku v korunách stro−
mů Waldwipfelweg s domem „vzhů−
ru noha ma“ nebo ráj bobových
drah. Více informací na https://www.
waldwipfelweg.de/index−cz.htm
a https://www.sommerrodeln.de/de/

Region ArberLand
Je pojmenován podle krále Ba −
vorského lesa – Velký Javor. Velký

s

Jedinečné cyklistické výlety nabízí region Lamer Winkel.

V okresu Freyung−Grafenau zažijete
naprosto vše: sport, umění, kulturu
i relaxaci. Impozantním turistickým
cílem je bezpochyby Stezka v koru−
nách stromů se svou
44 m vysokou vyhlídko−
vou věží.
Pokud vás během dovo−
lené zastihne špatné po−
časí a jste milovníky ná−
kupů, tak se vydejte do
Domu módy Garham−
mer ve Waldkirchenu.
Je to rodinný podnik
s dlouholetou tradicí
a nabízí kvalitní dám−
skou, pánskou i dětskou

módu, včetně modelové řady Young
Fashion. Vyberte si z pestré nabídky
módních trendů a dopřejte si příjemný
odpočinek u šálku kávy nebo sklenky
sektu. https://www.garhammer.de/de/
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Získejte 20 Euro na váš nákup !

s

Javor je s 1 456 m nejvyšším vr−
cholem a je díky své poloze mimo−
řádně oblíbeným turistickým cílem
pro české turisty a sportovce, kteří
oceňují kvalitu slu žeb. https://
www.arber.de/cz/leto.html
TOP 61 turistických stezek v Ba−
vorském lese naleznete ve zbrusu no−
vém turistickém průvodci, který si též
můžete vyzvednout v Regionálním
informačním centru v Plzni.

V regionu ArberLand navštivte sklár−
nu JOSKA v Bodenmaisu, kde se
snoubí tradice s moderní technologií.
Zažijte na vlastní kůži, jak vzniká sklo,
uvidíte mistry skláře, jak přeměňují
žhavou masu skla v jedinečný výro−
bek. Kromě toho nabízí JOSKA kou−
zelný svět skla a pestrý kulturní pro−
gram pro celou rodinu. Termíny
jednotlivých akcí na: www.joska.com
(pi)

Nyní máte jedinečnou možnost získat GARHAMMER SLEVOVÉ
POUKAZY v hodnotě 20 Euro. Poukaz lze využít při nákupu v hodnotě
nad 100 Euro a lze ho uplat−
nit pouze jednou. Akce platí
do 31. 8. 2020.
Poukazy si můžete vyzved−
nout v Regionálním infor−
mačním centru Plzeňského
kraje a Bavorska v Plzni,
nám. Republiky 17, pondělí
až pátek od 9:00–17:00
hod.

Termální lázně Johannesbad v Bad Füssingu
Dobrá zpráva z největších německých termálních lázní. V termálních
lázních Johannesbad v Bad Füssingu si opět odpočinete a načerpáte lázeň−
ské zážitky.
Venkovní a vnitřní bazény jsou opět v provozu denně od 8 do 18 hod.
Zakoupit lze celodenní vstupenku (17 Euro) i hodinové vstupenky. Kromě
bazénů jsou uvnitř opět přístupné šatny, sprchy, toalety a skříňky. Areál
mohou navštívit děti od 10 let.
Během uzavření areálu v době koronavirové krize jsme měli možnost vy−
bavit bazény a prostory novým obkladem. Více informací o lázeňských
pobytech najdete na stránkách www.johannesbad−hotels.com. Novinky
lázní na www.johannesbad−therme.de
Zažijte na vlastní kůži 13 velkých bazénů v termálních lázních
Johannesbad Therme – například s vlnobitím, bazény s protiproudem,
skalní vulkánový bazén, vodopády, horké vířivky, více než 100 m dlouhý
proudící kanál.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě, tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Paralukostřelba
2023 by mohla
být v Plzni
Český lukostřelecký svaz a Tělo−
výchovná jednota zdravotně po−
stižených Halma, z. s. podaly ofi−
ciální žádost o konání Mistrovství
světa v paralukostřelbě 2023
v Plzni. Konat by se mělo od
27. července do 5. srpna, finále
je plánováno na plzeňské ná−
městí Republiky. Záměr podpořilo
město Plzeň.

„Akce navazuje na Mistrovství
Evropy v paralukostřelbě z roku
2018, které se rovněž konalo
v Plzni. Tato akce byla účastníky
z celé Evropy a Evropskou aso−
ciací lukostřelby vyhodnocena
jako nejlepší Mistrovství Evropy
v historii,“ uvedl první náměstek
primátora Roman Zarzycký.

Mistrovství světa v paraluko−
střelbě 2023 bude nominačním
závodem na Olympijských hrách
v Paříži 2024. Pro kvalifikace,
které se uskuteční od 27. červen−
ce do 4. srpna, organizátoři vyti−
povali tréninkový areál v Luční uli−
ci jako jediný odpovídající v Plzni.
„FC Viktoria Plzeň podporuje
i další sporty, než je fotbal. Jelikož
o akci víme v dostatečném časo−
vém předstihu, tak rádi poskytne−
me tréninkové prostory v Luční
ulici pro světové paralukostřelce,“
doplnil Petr Žitek, předseda výbo−
ru VIKTORIA PLZEŇ.
24

Barva v krajině a Nikdy v klidu!
Kdo si chce užít o prázdninách spí−
še klidný kulturní zážitek, může se
například vydat do Galerie města
Plzně. V jejích přízemních prosto−
rách na náměstí Republiky vy−
stavuje svá výtvarná díla známý
plzeňský výtvarník Václav Malina
spolu s píseckým rodákem, expe−
rimentálním filmařem a výtvarní−
kem Petrem Skalou.
Západočeská galerie v Plzni také
připravila prázdninový program.
Výstava s názvem Přihraj! Aspekty
spolupráce v tvorbě studentů
UMPRUM se do konce října koná
v síni Masné krámy, druhá Od práce
k zábavě. Podoby volného času
v umění 19. století je k vidění v síni
„13“ do konce září. Galerie nabídne
také letní tvoření pro děti i dospělé
nebo představení Poetického divad−
la. Unie výtvarných umělců Plzeň
představí u příležitosti 30. výročí za−
ložení přes léto výtvarnou tvorbu

svých členů v mázhauzu plzeňské
radnice a v Galerii Jiřího Trnky
v rámci výstavy „Barva v krajině“.
Po celé prázdniny bude také
otevřené Západočeské muzeum

a všechny jeho pobočky. Zájemci si
tak budou moci užít nejen expozice
a výstavy (např. Ivan Nesveda:
Nikdy v klidu!), ale také loutkářské
dílny či řemeslné workshopy.

Získali nové moderní sběrné místo
Radčice otevřely moderní sběrné
místo, rozšíří se tím možnost na−
kládaní s odpady v tomto plzeň−
ském městském obvodu. Od zříze−
ní nového sběrného místa za půl
milionu korun na celkové ploše
225 metrů čtverečních si místní
radnice slibuje snížení počtu čer−
ných skládek.
„Aktuálně zde bude prostor na
separované odpady, tedy plast,
sklo, papír, kov, elektroodpady, dále
kontejner na bioodpad a spalitelné
odpady a nově i kontejner na suť
z nepodnikatelské činnosti,“ při −
blížil starosta městského obvodu
Rolando Arias.
Sedmý městský obvod projekt re−
alizoval v součinnosti s Čistou Plzní,
tedy městskou firmou, jež má na

starost systém nakládání s odpady
na území západočeské metropole.
„Čistá Plzeň bude také sběrné místo
provozovat. V současné době je na
území Plzně šest sběrných míst, na−

chází se v okrajových částech, tedy
kromě Radčic také v Křimicích,
Malesicích, Liticích, Radobyčicích
a ve Lhotě,“ doplnil technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář.

Projekt byl financován městským
obvodem Plzeň 7 – Radčice za pod−
pory Odboru životního prostředí
Magistrátu města Plzně. Z městské−
ho Fondu životního prostředí byla
poskytnuta dotace ve výši 200 tisíc
korun. Později bude toto sběrné
místo napojeno na datovou infra−
strukturu a městská část bude usi−
lovat o možnost dalšího rozšíření
sběru odpadů.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Lohberg je ideální místo pro
rekreaci na úpatí Velkého Javoru
Zveme vás do nejkrásnějších
míst Bavorského lesa
Turistický vláček firmy Wenzl
startuje od zoo v Lohbergu. Dosta−
nete se tam z Lamu směrem na
Bavorskou Rudu. Zastávka se na−
chází vpravo, přímo u silnice. Před
odjezdem se můžete občerstvit
kávou, zákuskem nebo dobrou
zmrzlinou.
Vláček jezdí několikrát denně podle
jízdního řádu. Lístky se kupují na
místě, v současné době je třeba mít
s sebou do vláčku roušku. Každý
dostane jízdenku s místenkou.
K Malému Arbersee trvá jízda asi
30 minut. Projíždí se krásnou příro−
dou Bavorského lesa, cestou se
návštěvníkům otevře pohled na
Malý a Velký Javor. Národní park
Bavorský les byl založen 1974 jako
jeden z prvních v Německu. Roste tu
pestrá paleta květin, například arni−
ka, a žijí tu ohrožené druhy zvířat,
jako tetřev, rys, mýval, káně.
Vláček zastaví na malém Arber−
see. Je to ledovcové jezero v nad−
mořské výšce 918 m a má rozlo−
hu 9,5 ha. Na hladině je možné
spatřit plovoucí ostrovy. Jsou jedi−
né v Evropě. Je to geologicky i bo−
tanicky velmi zajímavý úkaz. Ne−
náročná procházka kolem jezera
trvá asi 30–45 minut. Turisty
uchvátí nádherné pohledy na vod−
ní hladinu s plovoucími ostrovy
Plzeňský rozhled 8/2020
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i okolní tajemný les. Sportovci ne−
musejí jet zpátky vláčkem, ale mo−
hou si to namířit pěšky třeba na
Brennes.
Po procházce vedou kroky vět−
šiny návštěvníků do restaurace
Seehäusl, kde jim hostinská Andrea
naservíruje výborná jídla i domácí
moučníky. Z terasy je panoramatický
výhled na jezero i Velký Javor.
A už je čas na zpáteční jízdu. U po−
kladny na startu dostal každý líste−
ček s číslem sedadla a barvou vláč−
ku. Jezdí zelený a žlutý. Pokud zbývá
síla, můžete se vydat zpátky pěšky
a ještě intenzivněji si vychutnat
nádhernou přírodu Bavorského lesa.
Výlet vláčkem je vhodný pro všech−
ny, rodiny s dětmi i seniory.
Firma Wenzl ještě provozuje trasu
z Bodenmaisu na Silberberg – stří−
brný důl, která je také skvělým
zážitkem.
(pi)

CENA ZA OKRUŽNÍ JÍZDU:
Dospělí – Cesta tam a zpět: 7,50 €
Děti 4 – 13 let:
4,50 €
Skupiny od 10 lidí:
6,50 €
Rodinná jízdenka 2 dospělí
+ vlastní dětí do 13 let:
20,− €
JÍZDNÍ ŘÁD na
www.wenzl−bodenmais.de
25

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá
do plzeňského call centra
energické lidi
s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,
kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků
a přivítají možnost dobrého výdělku.

Nerozhoduje Váš věk ani vzdělání,
rozhodují pouze Vaše schopnosti!
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby
s menším hendikepem
(prostory nejsou bezbariérové).
Požadujeme:
• minimální vzdělání – odborné bez maturity
• češtinu jako mateřský jazyk
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
• fixní plat + provize v neomezené výši
• odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku,
teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala,
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty,
rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

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

Více informací:
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www.iv−nakladatelstvi.cz
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Známe potřeby Plzeňského kraje
Krajským zastupitelem jsem už dvě na čele s p. Kýhosem a zadal jim
volební období. V tom předchozím úkol (bez výběrového řízení) ke zpra−
jsem zastával funkci předsedy vý− cování Analýzy stavu zdravotnic−
boru pro veřejné zakázky. V součas− kých zařízení v Plzeňském kraji za
ném končícím volebním období cca 800.000 Kč. Uvedená analýza
jsem byl v opozici
v podstatě nic
a členem komise
nového nevy−
pro obnovu ven−
myslela, protože
kova.
všechna použitá
Ve dnech 2.–3.
data byla už zná−
října 2020 se bu−
má odboru zdra−
dou konat kraj−
votnictví. Co se
ské volby, což
opozici podařilo,
mne nutí k bilanci,
bylo to, že v září
co se podařilo
2019 se krajské
a co ne. Současná
vládní koalici ne−
krajská vládní koa−
podařilo realizo−
lice (ČSSD, ODS,
vat fůzi kraj−
STAN, KDU−ČSL)
ských nemocnic,
díky těsné většině
která by ve sku−
hlasů v krajském
tečnosti vedla
zastupitelstvu do−
k dalšímu snížení
Ing. Věstislav Křenek, krajský
kázala prosadit
zdravotní péče.
zastupitel a předseda hnutí BOS
své velikášské cí−
Pokud si někdo
le, a to i bez ohledu na názory opo− z občanů Plzeňského kraje myslí, jak
zice. Jinými slovy, drželi se hesla – současné krajské vládní koalici zá−
„Z cizího krev neteče“.
leží na občanech, tak uvedu jiný pří−
Jako konkrétní ukázkový příklad mo− klad. V loňském roce byl zpracován
hu zmínit případ hned na počátku projekt na výstavbu sportovního zaří−
tohoto volebního období, kdy nový zení při jedné střední škole v Plzni
hejtman Bernard si přivedl kamarády s přiléhavým názvem „Lehkoatletický
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tunel“ v hodnotě cca za 120 mil. Kč.
Tohoto spor tovního zařízení může
optimálně využívat jen pár stovek
spor tovců. V téže době se také
schvaloval rozpočet na vodohospo−
dářskou infrastrukturu, která měla
obdržet jen 60 mil. Kč, z které by
mělo užitek asi 590 tisíc obyvatel
Plzeňského kraje. Cítíte také ten ne−
poměr? Bohužel, tenhle nesmysl ve−
dení Plzeňského kraje se nepodařilo
opozici hlasováním zvrátit.

Jak dále ?
Od roku 2017 se začalo formovat po−
litické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚD−
NOST, SOLIDARITA (hnutí BOS), kte−
rému předsedám od června 2019.
Sděluji, že hnutí BOS v Plzeňském

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

kraji jde letos do krajských voleb
a náš krajský volební program je ob−
sažen ve třech slovech: BEZPEČ−
NOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA.
Kromě jiného budeme prosazovat:
l odstřižení parazitů a pijavic od
krajského rozpočtu
l obnovení důsledné kontroly ve−
řejných zakázek a nesmiřitelný boj
s korupcí
l legislativní opatření a kontrolní
činnost směřující k eliminaci bez−
pečnostních rizik ze strany cizinců
l a mnoho dalších opatření, která
budou uvedena na web stránkách
hnutí: www.hnutibos.cz
Ing. Věstislav Křenek, krajský
zastupitel a předseda hnutí BOS
Objednatel: hnutí BOS / Zhotovitel: redakce ROZHLED
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Zájem o kompostéry
Nečekaně vysoký zájem mají oby−
vatelé Rokycan o domácí kompos−
téry, které by mohli získat zdarma
díky dotaci, o kterou bude žádat
radnice.
Jejich zájem, který byl nad oče−
kávání vysoký, zjišťovalo město loni
na podzim prostřednictvím dotaz−
níků. Lidé vyplnili celkem 544 for−
mulářů.
Dotazníky město využilo jako
podklad pro podání žádosti o dotaci,

32

kde bylo nutné doložit, na jakém
základě žádá o příslušný počet
kompostérů. Státní fond životního
prostředí přijímá žádosti až do kon−
ce července. Teprve pak je začne
vyhodnocovat. Až přibližně na pře−
lomu roku bude jasné, jestli Roky−
cany uspěly, nebo ne.
V případě kladného výsledku se
mohou obyvatelé města těšit, že
domácí kompostéry získají na jaře
příštího roku.
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Zpěvák, herec Josef Zíma
na zámku Kozel
Tím byl zahájen cyklus 3 besed
se slavnými osobnostmi nazvaný:
Setkání na zámku Kozel s Josefem
Pospíšilem a jeho hosty. Prvním hos−
tem byl Josef Zíma, v sobotu 29. srp−
na 2020 přijde režisér Zdeněk Troš−
ka a v neděli 20. září bude hostem
Josef Vejvoda, skladatel, kapelník
a populární bubeník, takto syn nej−
slavnějšího skladatele Jaromíra Vej−
vody, autora mj. polky Škoda lásky.

bych měl papouškovat, co jsem kdysi
natočil. Naši novodobí zpěváci zpívají
na playback a tomu já nefandím.

Na Vlachovce
Tento populární televizní hudební po−
řad jsem začal konferovat. Měl u divá−
ků obrovský úspěch, že lidé pomalu
nevěděli, kde je Národní muzeum
v Praze, ale věděli, kde je restaurace
Vlachovka. To si moc dobře uvědomil

kantor a vynikající herec, který mě
hodně naučil. Pak to byl Jan Werich.
Na něho se stačilo koukat a poslou−
chat a už se člověk učil. Třetí takový
velikán byl Alfréd Radok, který v srpnu
1968 s ženou a dětmi emigroval do
Švédska. To byli tři velikáni, kteří ovliv−
nili můj další život.

Sportem ke zdraví, ale…
Závod Praha – Běchovice, to je 10 kilo−
metrů, jsem běžel pětkrát a takhle jsem
dopad, že nemohu chodit. Když se
sportuje, má člověk znát míru. Lékaři,
kteří mi dávali umělé koleno, říkali, měl
jste spíš chodit než běhat. Ta chůze je
přirozený lidský projev a chodit se má
po měkkém. Já jsem běhal po asfaltu.
Jenže kdybych neběhal, kdo ví, jestli
bych tady ještě byl. To je zase výhoda
toho sportu, že něčemu v našem těle
dělá dobře. Sice nemohu chodit, ale
zatím jsem samostatný a nepotřebují
žádnou osobní obsluhu.

V sobotu 29. srpna 2020 jste
srdečně zváni na Setkání na
zámku Kozel. Muzikant a mo−
derátor Josef Pospíšil si bude
povídat s režisérem Zdeňkem
Troškou. SETKÁNÍ proběhne
opět v zámecké jízdárně od
15:00 hodin. Vstupenky lze
zakoupit na portále Plzeňská
vstupenka, v pokladně zámku
Kozel, nebo potom před samo−
tným začátkem pořadu.
života. Společně jsme vzpomínali na
kavárnu Vltava, kde začínal. Pak mě
pozval na setkání svých přátel do di−
vadla Na Jezerce v Praze. Měl jsem
velkou radost z toho, že jsem považo−
ván za jednoho z jeho přátel. Tam jsem
ho viděl naposledy. Karel Gott byl ne−
smírně obyčejný, skromný člověk.
Nikdy si na nic nehrál, nikdy nedělal ze
sebe mistra. Znám spoustu zpěváků,
kteří dohromady nic neumějí, ale jsou
mistry nad mistry.

Setkání s Karlem Gottem

Lidé mají mít čas
těšit se na sebe

Byl to empatický člověk, který nikdy ni−
koho nezklamal a každému pomohl.
S Karlem Gottem jsem se znal dávno
ještě předtím, než začal zpívat.
Seznámil jsem se s ním, když dělal

Není dobře, když jsou manželé na sebe
nalepeni celých 24 hodin denně. Musejí
mít čas, aby chtěli vidět toho druhého.
Manželka (herečka Eva Klepáčová),
když jsem jeden čas hrál u Wericha

Zpěvák, herec Josef Zíma zaujal svou bezprostředností a samozřejmě
zpíval naživo.
Setkání hostů s Josefem Pospíšilem
probíhají v budově zámecké jízdárny
zámku Kozel vždy od 15:00 hodin.
Z besedy s Josefem Zímou jsme vy−
brali některé jeho zajímavé vzpomínky.

Do smrti budu vděčen
režiséru Martinu Fričovi
Dal mi totiž příležitost bez nějaké filmo−
vé zkoušky zahrát si prince ve filmu
„Princezna ze zlatou hvězdou“, r. 1959.
K mému velikému potěšení jsem popr−
vé v životě spolupracoval před kamerou
s takovými hereckými legendami, jako
byl například František Smolík, Martin
Růžek, Eduard Kohout, Květa Fialová
a další. Byl jsem vedle nich takové malé
nic, no, začátečník. Já jsem si jich ne−
smírně vážil. Dneska to už u mladé ge−
nerace nenajdeme, aby měla takový
vztah a úctu ke starším, kteří už něco
dokázali. Na tuto pohádku mám ještě
jednu vzpomínku. Když jsem ji natáčel,
narodila se mi dcera Zuzanka.

Nesnáším playback
Na svých koncertech chci zpívat vždy
naživo. Proč mám otevírat pusu a dě−
lat, jako že zpívám písničku, kterou
jsem natočil třeba před 30 lety. Teď
mám jinou náladu, jiné pocity. Proč
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minulý režim. Politici si řekli, máme ta−
kový výborný pořad, všichni ho chtějí,
tak ho budeme dávat za odměnu. Když
někde například narubali víc uhlí, než
se mělo, dostali metál, tak je pozvali
na Vlachovku. V rozhovorech s řediteli
se muselo soudruhovat. Je vždycky
špatné a pro takový pořad neštěstí,
když se ho zmocní politika. Nicméně
Vlachovka se točila asi 23 let.

Matematiku jsem nikdy
nemiloval
Musím se přiznat, že na gymnáziu
jsem měl velké problémy s matemati−
kou. O prázdninách jsem dělal postup−
ku, abych mohl jít do dalšího ročníku.
Technické předměty mně vůbec nešly.
Vždycky jsem obdivoval Petra Kostku,
jak z fleku dokáže vyřešit rovnici.
Jednou jsem dokonce přemlouval na
gymnáziu profesora matematiky, aby
mi nedával pětku, že chci jít na konzer−
vatoř, že by to nevypadalo dobře.
Matematika, kterou jsem na konzerva−
toři neměl, mi opravdu nešla.

Herecké legendy
Musím zavzpomínat na pana profeso−
ra Miloše Nedbala, který nás učil he−
rectví na konzervatoři. Byl to obrovský

Nechybělo setkání s jeho fanynkami.
elektrikáře v ČKD Praha, na nějaké
burze gramofonových desek. Chodil
jsem k němu, bydlel v Kobylisích
a společně jsme poslouchali písničky,
vyměňovali si desky a povídali si o ži−
votě. Po nějakém čase se naše cesty
rozešly, protože já jsem pořád hrál v di−
vadle, zatímco Karel měl orchestry
a jezdil i do zahraničí. Znovu jsme se
sešli nedlouho před jeho ochodem ze

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a ona v Realistickém divadle, mi říkala,
já bych si přála, abychom byli spolu
v divadle. Odpověděl jsem jí. Evičko, to
asi není rozumné, to bychom byli spolu
pořád. Na to lidský mechanismus není
zařízený a nedělalo by to dobrotu.
Nebyla z toho moc nadšená, ale nako−
nec po létech se mi přiznala, že jsem
měl pravdu. Lidé musejí mít možnost,
aby se na sebe těšili.
(re)
Plzeňský rozhled 8/2020

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

srozumitelně spočítal. Porovnatelné
a přehledné počty nakažených by měly
být uváděny na 1 milion obyvatel (nebo
v procentech nakažených obyvatel).
Česko má 10 milionů obyvatel.
Nakažených je k 11. 7. 2020 cca
13 115 obyvatel. To je 1 311 lidí na
1 milion obyvatel
Kritizovaná Čína má 1,4 miliardy
obyvatel. Nakažených k 11. 7. 2020
je 85 081 obyvatel. To je 613 naka−
žených na 1 milion obyvatel (polovina
než v Česku).
V USA je 327,5 milionu obyvatel.
Nakažených k 11. 7. 2020 je 324 5925
lidí. To je 9 911 lidí nakažených na
1 milion obyvatel.
V Itálii je 60,5 milionu obyvatel,
k 11. 7. 2020 je 242 827 nakažených.
To je 4 013 nakažených na 1 milion
obyvatel.
A tak by se dalo pokračovat dál se
správnými počty.
Vědec, prof. RNDr. J. Flegr tvrdí, že
80 % populace má Cytomegalovirus
a 30 % Toxoplazmózu. Další lékaři uvá−
dějí, že většina populace má Chlamy−
die, Encefalitidu, Boreliózu, Helico−
bacter a další infekce, které mohou být
nebezpečnější než koronavirus. Podle
zprávy WHO umírá denně ve světě
4 400 lidí na tuberkulózu.
Když tak jde „vládcům světa“ o blaho
lidí, tak proč se nehledají vakcíny a léky
na tyto již známé, nevyléčitelné infekce
a nemoci?
Problém je v tom, že koronavirus je
nová věc a nikdo neví, co z toho kdy
bude. Jako vizionář říkám, že je třeba
ze všeho špatného si vzít i to dobré.
A to je uvědomit si priority: udělat si
pořádek v životě, uspořádat vztahy,
začít žít naplno a používat svůj vlastní
rozum.
Stanislav Brázda

Nenechte se ovládat (strachem)
a používejte svůj vlastní rozum
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PRODÁM pěkné Jeans znač−
ka WRANGLER, terárium
a levně dětské oblečení
0− 5 let. Plzeň Košutka. Tel.:
721192337. PM 20102

PŘIJMU ženy do nočního
klubu u něm. hranic, uby−
tování zdarma majitelka
žena těl. 732504490. RR
20506

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

HLEDÁM muže na výpomoc
se zpracováním dřeva – 2m
dřevo rozřezat a uložit. Tel.:
605843311. RR 20365
HLEDÁM brigádníky na stě−
hování, práce i s těžšími
břemeny. Tel.: 603147781.
RR 20401
PŘIJMU brigádníka na ští−
pání dřeva, Chudenicko, tel.:
606517303. RR 20497
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a na Slovensku, je mým klientem.
Věštba mi ukázala, že se v té firmě
absolutně nic nezměnilo, jede dál, ja−
ko kdyby nebyl žádný koronavirus.
Podobně mi vyšla věštba i u mnoha ji−
ných firem. Z toho vyplývá, že účelem
bylo „vyčistit“ společnost od
nemocných a slabých,
přežijí, jako v každé
krizi ti silní.
Já tvrdím, že situ−
ace kolem koro−
naviru je velká
nafouklá bubli−
na výborně me−
diálně zpraco−
vána s cílem
zmanipulovat
davy a tím je vlas−
tně ovládat. Jistě si
pokládáte otázku:
PROČ? Opět moje věšt−
ba mi říká, že světovým
vůdcům se zdálo, že se lidé cho−
vají a jednají, promiňte mi ten výraz,
jako by se utrhli ze řetězu. Nyní dost li−
dí ovládá strach a beznaděj z toho, co
bude dál. Vraťme se zpět do našich
dětských let. Když nám dospěláci řek−
li, to nesmíš dělat, jinak si tě vezme
čert do pekla, bez mrknutí oka jsme
poslechli. Nikdo nám neřekl, že je to
hloupost a žádný čert neexistuje.
Podívejme se do současnosti. Našel
se někdo u nás, aby řekl skutečnou
pravdu o koronaviru? Možná třeba ze
strachu a neznalosti nemohl. Pár léka−
řů se odvážilo nám sdělit, že na rako−
vinu umírá ročně v Česku 27 000 lidí,
na chřipku 1 500 lidí, na nemoci srd−
ce a jiné 112 920, tedy mnohem více
lidí než v souvislosti s koronavirem.
Málokdo nakažené koronavirem

ra je jednoduchá: dát ruce křížem, zá−
pěstí na zápěstí a držet cca 25 minut,
potom cca 2x týdně 20 minut.
Já tvrdím, že největším nepřítelem
je strach, který je v nás. Strach si
neseme už od dětství. Vzpomeňte si,
jak nás jako děti strašili čertem,
peklem, bubákem a podo−
bně. Tím, že rodiče vy−
volávají ve svých dě−
tech strach, chtějí
je udržet v posluš−
nosti a ovládat je.
Úzká společnost
ovládající světo−
vé dění (podle
mě je to 20 % li−
dí) strachem udrží
davy lidí (těch zbý−
vajících 80 %) v po−
slušnosti a docela do−
bře k tomu využila koro−
navirus (dříve jiné krize či
infekce). Její překroucené názory
jako hlásná trouba přejímají media,
která ještě ten strach u lidí umocňují.
Informace, které dostáváme po celý
den v různých formách, ve kterých se
vytrácí reálná skutečnost, přinášejí
strach a beznaděj – podle mé věštby
jim věří a podléhá cca 50 % populace.
Společnost lidí, která za tím stojí, je
bez citu (buď psychopaté či socio−
paté, což je většina lidí, kteří jsou
u moci). Jejich cílem je ovládat davy
ve svůj prospěch a vyvoláváním stra−
chu omezovat lidi na svobodě. Fakt je,
že v USA je patrně více nakažených
najednou, ale ve finále to vyjde podle
mé věštby nastejno – všude se nakazí
i u nás cca 20 % populace. Teď jsem
věštil na jednu americkou firmu,
protože člověk, který ji řídí v Česku

Nejčastějším dotazem v současné
době, se kterým se na mě obracejí moji
klienti, je, jak to bude dál pokračovat
s koronavirem. V jejich dotazech a
hlavně v očích vidím strach a jakousi
beznaděj z toho, jak to bude dál pokra−
čovat a co se z toho vyvine. Když zku−
sím zavěštit, tak mi vychází, že nezmizí
a přiřadí se k těm dalším 12 nevyléčitel−
ným infekcím. I když se najde lék, tak
koronavirus mezitím zmutuje a bude
opět problém.
Je si zapotřebí říci, že v životě lidském
existuje pouze jedna jistota a tou je
smrt. Všichni umřeme, ale nevíme, kdy
a jak.Já tvrdím, že lidské tělo je v dneš−
ní době nastaveno na 100 let. Aby−
chom se tohoto věku dožili ve zdraví,
musíme nejpozději od 60 let něco pro
sebe dělat. Především tělo zásobovat
vitamíny, minerály, protože většinou
již nemáme tak pestrou stravu jako dří−
ve a nesmí chybět pohyb na čerstvém
vzduchu.
Nejvíc, co nám může uškodit, je
stres vyvolaný zejména strachem.
Ten nám nesmírně moc ubírá energii a
biologické účinné látky, které ve stre−
su náš organismus není schopný při−
jímat. Výsledkem je jeho oslabení.
Stres odčerpává víc, než jsme schopni
přijímat. Podle mé teorie se organiz−
mus v určité fázi díky pudu sebezá−
chovy zablokuje, aby nevydal poslední
kapku vitamínů, minerálů a energie,
abychom nezemřeli. Tělo funguje v ja−
kémsi nouzovém provozu. Našel jsem
způsob, jak organismus zablokovaný
stresem odblokovat, aby naše tělo by−
lo schopno zase přijímat vitamíny, mi−
nerály a opět se „nastartovalo“. Jsou
to moje akupresury, které otevřou tělo
pro příjem energie. Základní akupresu−

PRODÁM dřevěné brikety RUF
oblíbené svou vysokou vý−
hřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,−Kč. V Plzeň−
ském kraji doprava zdarma.
tel.:604575136. PM 20001

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469
PM 20025

l
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x 3
m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 20023

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

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

CIRKULÁRKU dom. výroby
se silným motorem. Tel.:
605325131. RR 20371

SENO – kulaté balíky,
průměr 135 cm, tel.:
607685762. RR 20451
PRODÁM ČERNO−BÍLOU la−
serovou tiskárnu Brother
DCP−L2552DN v záruce, no−
vý toner, automatický poda−
vač listů, oboustranný auto−
matický tisk, cena: 1.900 Kč,
volejte: 602355665, mail:
jony85@seznam.cz

CIRKULÁRKU, tovární vý−
roba,
cena
dohodou.
Tel.: 776082170 nebo
378609894. RR 20431
MÍCHAČKU na tři kolečka,
dvouplášťovou nádrž na naftu
na 3000 L s výdejním stoja−
nem, tel.: 606707519

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím též
věci z pozůstalosti – náby−
tek, obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medaile
a vyznamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel.: 603872698 PM 20034

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na ru−
ku, dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a také
různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše,
co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM 20013
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel.: 737903420.
PM 20014
KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel: 732170454. PM
20080
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky,
Pionýry, mopedy, moto kola,
vraky, torza i náhradní díly –
blatníky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte.
Tel.: 605080878.PM 20015
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KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním natahová−
ním, ale i jiné typy – Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka.
Dále koupím pivní lahve s ná−
pisy z20−30 let, půllitry, por−
celánové podtácky. Pivní pí−
pu, stáčečku, paroží, náram−
kové a kapesní hodinky, rá−
dia, mince, reklamní smalto−
vané cedule, moped Stadion−
motory a díly k němu, atd.
Tel.: 737903420. PM 20012

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Chromový a trub−
kový nábytek. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP –
RENOVACE – (chromo−
vaný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603 512 322
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 20005
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

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou, Škoda
120 M a Škoda 130 M,
Škoda 100, nová zadní svět−
la, aj. náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr 05,20
i vrak. Návody na obsluhu,
katalogy, dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM 20020
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
20029

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu. Tel.:
728209526. PM 20016
KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý truhlářský ponk
s dřevěnými závity, řeznic−
ký špalek, různé litinové
nohy,dílenské lampy, ple−
chové skříňky se šuplí−
ky. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 20008
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 20028
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KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 20030
VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum tel.:
731454110.
KOUPÍM starou vzduchovku.
Po armádě a pohraniční strá−
ži, maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání,
těžítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 20019
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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré moto−
cykly a veterány, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré vě−
ci do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 20059

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a by−
tové doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371/ E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 80225

KOUPÍM Garáž – Doudlevce,
Bory, Slovany. Platba hoto−
vě, právní záruka. Tel.:
724005187 PM 20071
PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Plzeň – jih, Plzeň – sever.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20036

MUŽ Z ČR, pracující, 61 let,
nekuřák hledá občasný pod−
nájem v Plzni a blízkém okolí.
Tel.: 736181904. PM 20098
HLEDÁM pronájem místnos−
ti, levný, na vesnici okolo
Klatov a Sušice, prosím volat
na tel.: 723930175. Děkuji.
RR 20441
PRONAJMU mezonetový byt
3+KK v RD v KT bezdětné−
mu páru nekuřáků. Kauce!
Info: na tel. 605758988. RR
20478

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřednict−
vím naší kanceláře tisíce zá−
jemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměst−
nance 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
V CENTRU města Klatovy
pronajmu menší útulný byt.
Součástí bytu kompletní
kuchyně, úložné prostory,
vlastní topení, nájemné
6.000 Kč/měsíc plus energie,
kauce 10.000 Kč. Tel.:
777119669. RR 20447
PRONAJMU nový podkrovní
byt 3KK, 14 km od Klatov,
s balkónem a se zahradou,
95 m2, slunné místnosti, klid−
né prostředí, vhodné pro mla−
dou rodinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 20078
V CENTRU města Klatovy
pronajmu zavedené prostory
bývalého kadeřnictví pro
zřízení nového provozu, vlast−
ní topení + WC, nájemné
7.000 Kč/měsíc + plus ener−
gie, kauce 10.000 Kč. Tel.:
777119669. RR 20448
PRONAJMU byt 3+1
(83m2) s garáží (18m2)
v Klatovech u Tesca se
2 balkóny a vlastním ply−
novým kotlem. Měsíční ná−
jemné 12.500 Kč + energie
+ vratná kauce. Tel.:
606640009. RR 20498

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRO ZAMĚSTNANCE do ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 20038

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových/cihlových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce) s ho−
tovostí. 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 pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli 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 podmínkou výtah. Cena
do 1,5 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20045
VYMĚNÍM byt 2+kk Na
Koželužně ve Kdyni za 1+1
v
Domažlicích,
tel.:
605212004. RR 20495

KOUPÍM Jawa Pionýr, Ba−
betta Stella nebo jiný moped
i nepojízdné. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. Tel.:
724005187. PM 20070
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HOTOVOSTNÍ půjčky
SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
20369
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 20026
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez SPZ –
dokladů. Koupím jakékoliv
moto Babetu, Jawetu, Jawu
CZ apod. i nepojízdné. Děkuji.
Tel.: 605111671. PM 20031
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 20082

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

PRODÁM Peugeot 206, r.v.
2005, 5 dveří, světle modrá
metalíza, original radio,
obsah 1.4 benzin, 54 kW, kli−
ma, 1. majitel, servo, abs,
nová stk a emise, cena:
62000,−
Klatovy,
tel:
723439518. RR 20501
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NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 20077

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různého
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 zdarma za−
nalyzuje 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

Zároveň 27. 8. uplyne
již 3. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
opustil.
Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není tatínku za Tebe náhrada. Ale
nejvíce je smutno těm, kterým se zbortil vel−
ký sen, že Tě budou kolem sebe stále mít,
že dokážeš poradit, pohladit. Děkujeme Ti
za lásku, cos nám dal, půl našich srdcí jsi
s sebou vzal. S láskou a úctou vzpomíná
nejbližší rodina, příbuzní, sousedé a známí.
RR 20480

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

PŘEVÍJENÍ elektromotorů
3fáz. i 1fáz., Letovy−Nalž.
Hory, tel.: 376396324. RR
20434
SPOLEČNÍK pro ženy (do−
provod, jiná přání). Prosím
volat, Plzeňský kraj, tel.:
723930175. Děkuji. RR
20442

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20040

PRODÁM Citroen C1, r.v.
2006, obsah 995 ccm,
3 dveře, červená barva, stk
do 6/21, radio, centrál, alu
kola, 1. majitel, velmi dobrý
stav, nové brzdy, el. okna,
imobiliser, cena 57.000,−,
velmi dobrý stav, Klatovy:
723439518. RR 20502

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM 20041

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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran−
sakcí krok za krokem. Ne−
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM 20042

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 604867469.
PM 20027

PRDUCH, ročník 46, 175
cm, štíhlé postavy, hledá
temperamentní štíhlou ženu
ročník 50+ −, se zájmem
o tanec a sex. Nabízím
vlastní samostatné ubyto−
vání a stravu za pomoc
v domácnosti. Plzeňský kraj.
Pouze SMS na tel.:
604690733. PM 20108
60/192 HLEDÁ příjemnou,
sympatickou a komunikativ−
ní ženu 49−60 let, s mož−
ností trvalého vztahu. Jsem
zajištěný, manuálně zručný
středoškolák. Plzeň a okolí.
SMS na tel.: 737197040.
PM 20109

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Milan Mészáros
z Vřeskovic
u Přeštic.

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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁ−
CE – omítky, malířské práce,
betonování, kompletní rekon−
strukce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@email.cz
RR 90652

l
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OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
20081

PRODÁM traktor John Deere,
r.v. 63, veterán, přihlášený,
dobrý stav, cena 70.000 Kč,
tel.: 702521910. PM. RR
20490
PRODÁM Škoda Fabia kom−
bi r.v. 2011 obsah 1.4 Mpi
63 kW , 1. majitel, servisní
knížka, šedá metalíza, servo,
klima, centrál, tažné, el. okna,
imobiliser, hagusy, nová stk
a emise, cena: 127.000 Kč,
telefon: 723439518, Klatovy.
RR 20500

l

VDOVEC 73 roků, nekuřák,
soběstačný, zajištěný, hledá
hodnou a pohodovou paní.
Moje původní povolání je mě−
dikovec. PM, DO, KT, RO.
Tel.: 607623899. PM 20095
53/177− rád poznám nezada−
nou sympatickou ženu, neku−
řačku z Plzně a blízkého okolí
do 35 km, přiměřeného věku
do 52 let, která je nyní bez
partnera a chtěla by zase
sdílet vše ve dvou. Tel.:
739846564. PM 20096
45 LETÝ, svobodný, hledá
normální ženu 30−45 let pro
život na vesnici v okolí Stří−
bra. Tel.: 723858939. PM
20099
35/185 nekuřák, hledá dívku
16 – 19 let k vážnému sezná−
mení. Nekuračku, která také
hledá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční téma−
tikou, komedie , horory a če−
ské filmy. Rád cestuji, ne−
mám rád sterotyp, rád cho−
dím na procházky a navště−
vuji kulturní akce. Hořovice
a okolí. Tel.: 604969788, e−
mail: lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106
CHYBÝ TI KAMARÁD, jsi ta−
ké sama? Jsem 61 letý,
168/75, nekuřák z Plzně.
Hledám pohodovou ženu
z Plzeňska. Zn.: Mít pro koho
žít. Volat po 19. hod. na tel.:
776107499. PM 20100
CHLAP, PLZEŇÁK, nekuřák
nabízí ženě do 55 let společ−
né bydlení v Plzni. Mám rád
lidi, přírodu, zvířata, písničky,
Katapult a Michala Tučné−
ho a krásné milování. Tel.:
721192337. PM 20101
OVDOVĚLÝ 55/174/74 hledá
pracovitou něžnou a hodnou
nekuřačku, která je také sa−
ma, je na ni spolehnutí, chce
najít společné zájmy a chuť
a odvahu ještě něco změnit
k lepšímu. Pouze Plzeň a blíz−
ké okolí. Tel.. 702597392.
PM 20104
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HLEDÁM ŽENU k seznámení.
Nejdříve kamarádsky, po−
tom vážně. 175/62, tel.:
702804913, V.BOBR@SE−
ZNAM.CZ. PM 20107
55LETÝ, 175, nekuřák, hledá
ženu nekuřačku pro vážné
seznámení. Moc rád bych
poznal hodnou ženu, které
schází pohlazení, políbení,
pěkné slovo a má ráda mi−
lování. Pouze volat. Tel.:
723870534. RR 20375
PRO KTEROU odvážnou ženu
může býti nevšedně obětavý
muž nadmíru užitečný? SŠ,
77, sport. fan.! Fin. OK! 30 let
SRN. Tel.: 704532965. RR
20429
PRO syna 46 let hledám
štíhlou, tichou ženu do 40
let, nedostatek příležitosti,
tel.: 723156377. RR 20444
SYMPATICKÝ 50/180 sport.
postavy hledá štíhlou roman−
tickou divošku, na kolo, do
přírody, k vodě, na sex, uví−
tám přátelský pohodový trva−
lý vztah, KT, tel.: 728146223.
RR 20466
HLEDÁM elegantní, domi−
nantní paní, pro krásné chví−
le – život. Já 62/170 rozved.,
zajištěný, mlad. vzhledu, me−
zi PM a DO. Najdeme spolu
štěstí? Pište SMS na
607293848. RR 20463
MUŽ, 60 r. – 180cm – 80kg.
Pořád mám srdce mladého
kluka a mladšího vzhledu.
Rád by poznal ženu o 55–60
r. Příjemnou sympatickou pří−
telkyni a kamarádku, která
nechce být sama a je jí smut−
no, tak jako i mne. V srdci
mám naději a věřím, že někde
jsi a že si tě najdu. Chceš se
mnou prožít hezké chvíle
a mít radost ze života. Budu
rád, když odepíšeš. Mám rád
toulky přírodou, hezké výlety
autem za poznáním a pro−
žitky a vše, co je hezké. Tel.:
604418033. RR 20467
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NAJDI muže v Bavorsku
www.vdejsedobavorska.cz
702891012.
RÁD se seznámím se ženou
z Domažlicka, věk 65–70,
odpověď SMS na č.
607994500. RR 20471
46LETÝ 171/90 hledá ženu
do 46 let, nejlépe s vyře−
šenou minulostí. Na kávu
a sportovní aktivitu, okres
Dom. Tel.: 734478955. RR
20472
DOBRÝ DEN, hledám ženu
kolem čtyřiceti let. Můžete
být i invalidní důchodce.
Nebo kamarádku na vodu.
Tel.: 734478955. RR 20473
62/175 hledá sympatickou
ženu veselé povahy pro zby−
tek života. Já vdovec, kuřák,
DO+KT, tel.: 721933950. RR
20475
65/170 nekuřák finančně
zajištěný hledá pohodovou
ženu, která chce prožít hezké
chvíle a najít společné zájmy.
Tel.: 722788893. RR 20476
MUŽ 70/172 nekuřák mlad.
vzhledu hledá na vážný a tr−
valý vztah štíhlejší ženu po
šedesátce, která ještě věří
v lásku mám rád přírodu, kul−
turu, tanec. Klatovy, Sušice
a okolí. Odpovím všem, č.
tel.: 702869089. RR 20485
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NAJDU? 45–55 let, která
řeší svou životní situaci.
Jsem Němec, 50km od
Kasselu. Mám 56 let,
176cm, nepiji, nekouřím.
OSVČ – obor zemědělství.
Děti – nevadí (samostatné
bydlení i pro ně zajištěno).
Požaduji – minimální znalost
němčiny, odpovědnost, fle−
xibilitu, tel.: 704279085. RR
20479
48/175 hledá ženu všeobec−
ných zájmů, nekuřačku, tel.:
728490087. RR 20483
SVOBODNÝ,
bezdětný
38/180 nekuřák, bez závaz−
ků hledá milou ženu (34–41)
pro vážné seznámení ne−
bo jen posezení při kávě.
Odpovědi do redakce nebo
na telefon 728581657 po 17.
hodině. RR 20484
ŠTÍHLOU milenku, jsem
diskrétní, solventní, tel.:
724516519. RR 20499

HLEDÁM pohledného muže
60−65 let, s vyřešenou mi−
nulostí, pro vztah plný dů−
věry. Osobní setkání. Plzeň
a blízké okolí do 30 km. Ne
flir t. Tel.: 775497976. PM
20094
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49/170 NEKUŘAČKA hledá
pro vážný vztah charakterní−
ho muže. DMS na tel.:
606574413. PM 20103
55+ BY RÁDA našla poho−
dového muže s autem na
společné výlety a turistiku.
Sympatického nekuřáka při−
měřeného
věku.
Tel.:
608208234. PM 20105
JSI do 50 let? Hledáš dis−
krétní milenecký a kama−
rádský vztah? Když finančně
vypomůžeš, budem oba spo−
kojení. 55letá, DO! Tel.:
721328015. RR 20443
ŽENA 56 r., plnoštíhlé posta−
vy, hledá příjemného sympa−
tického přítele a kamaráda od
59 do 63 r. Je tě smutno
a nechceš býti sám, můžeš to
kdykoliv změnit. Ráda bych
poznala muže, který by se
mnou chtěl prožít hezké chvíle
a měli radost oba ze života.
Budu moc ráda, když se mně
ozveš. S mužem, s kterým
mně bude dobře. Jsem veselé
povahy a mám ráda život.
Život je dlouhý pro všelijaké
starosti, ale krátký pro radost.
Dejme si více ty radosti. Mám
ráda hezké procházky v příro−
dě, hezké výlety za poznáním
a prožitky a vše, co nás obo−
hacuje v životě. Domažlicko
+ okolí. Mob.: 607420731.
RR 20468
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
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Purkyňova 22
301 00 Plzeň

VELKÁ LETNÍ SLEVIČKA, ať
jsi mladší nebo starší, na
sexy hrátky zve tě smyslná
broskvička, je to má vlastní
fotečka. Volej 730509461.
KŘI PM 20097
JSEM umělecký fotograf
a hledám krásnou ženu jako
model. Je ti 18–35 let, máš
krásnou postavu, velké prsa,
vypadáš zajímavě, napiš SMS
nebo zavolej na 721 507 976.
Budu rád pokud napíšeš email
adalucar91@seznam.cz
a přiložíš svou fotku. Nejhezčí
model náležitě odměním,
jsem diskrétní a nezneužiju
tvou důvěru. RR 20504
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň.
Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 20032
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