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„Tůně jsou takové
ekologické tři v jednom“,

Ročník: 20

2020

říká radní Plzeňského kraje
Radka Trylčová
Více se dozvíte ve Stavební příloze na straně 17 – 18.

„Prudký nárůst studentů očekáváme v letech 2023−2025,
těší nás i zájem žáků o technické a zemědělské obory,“
Kvalita vzdělávání od nejnižšího
základního stupně až po nejvyšší
vysokoškolský je jednou z důle−
žitých priorit Plzeňského kraje.
Právě tuto oblast má na starosti
Mgr. Ivana Bartošová (Koalice
pro Plzeňský kraj), náměstkyně
hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu. Málokdo si
však uvědomuje, že do této sféry
spadá i zájmová a volnočasová
činnost dětí. Není proto divu, že
na sklonku prázdnin začínáme
právě touto otázkou.

Mgr. Ivana Bartošová

w Nový školní rok je před námi,
dělo se něco zajímavého i v období
prázdnin?

Střediska volného času Plzeň −
ského kraje již tradičně organizova−
la široké spektrum tematicky za−

měřených letních táborů pro děti.
V rámci projektu Podpora odbor −
ného vzdělávání v Plzeňském kraji
proběhly zdarma příměstské letní
kempy v Plzni, Klatovech a Do −
mažlicích. Poprvé se uskutečnilo
Letní setkání s pedagogy v Daro−
vanském dvoře zaměřené na cíle
a priority v oblasti společného
vzdělávání, sebepoznání a rozvoj
komunikativních dovedností. Tato
akce byla součástí projektu Kraj−
ský akční plán rozvoje vzdělávání
Plzeňského kraje a byla pedagogy
nadšeně přijata.
w Druhé pololetí minulého školního
roku bylo ovlivněno nouzovým sta−
vem a opatřeními vlády v souvis−

losti s epidemií koronaviru, jak
jsou školy v novém školním roce
připraveny na podobnou situaci?
Střední školy mají zpracované kri−
zové plány a jsou připraveny pružně
reagovat na vzniklé situace. Při pří−
padných opatřeních ve vzdělávání se
budou řídit pokyny ministerstva škol−
ství a zřizovatele. Všechny školy mají
zásoby desinfekčních přípravků, prů−
běžně jsou nakupovány bezkontaktní
dávkovače. V největších středních
školách zřizovaných Plzeňským
krajem byla provedena preventivní
aplikace dlouhodobé antivirové a anti−
bakteriální ochrany povrchů formou
NANO nástřiků. Školy nastaví své
... pokračování na straně 3
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Pavel Karpíšek: Hlas venkova musí být slyšet
„Když v některé obci skončí fotbal, padne společenský život k nule,“
říká senátor za Plzeň−sever a Rokycansko
Už druhým rokem reprezentuje
v Senátu okresy Plzeň−sever a Ro−
kycany dlouholetý starosta Vejprnic
Pavel Karpíšek (ODS). V horní ko−
moře již není žádným nováčkem,
a proto jsme mu položili několik do−
tazů o jeho senátorském působení.
w Patříte k aktivním senátorům. Co
byste sám vypíchl ze svého dosa−
vadního působení v roli senátora?
Podobně jako v kampani se snažím
i teď jako senátor jezdit po celém vo−
lebním obvodu a „sbírat“ problémy
jednotlivých obcí a jejich občanů.
Severní Plzeňsko i Rokycansko jsou
hlavně venkovskými oblastmi a mají
své specifické potřeby. Ty se snažím
přenášet do Senátu, protože to, co
nám do parlamentu posílají z minister−
stev, je často ovlivněno jen pohledem
z Prahy nebo z největších měst. Být
v kontaktu s životem lidí u nás v kraji
mi samozřejmě pomáhá i moje staro−
stenské působení ve Vejprnicích.
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w Co konkrétně teď z pohledu men−
ších měst a obcí v Senátu řešíte?
Působím v Senátu jako předseda
podvýboru pro sport a nedávno
jsme tady odhalili „fígl“, který
vláda zabudovala do údajné
podpory sportovním klubům.
Halasně slibovala, kolik peněz
pošle sportovcům postiže−
ným situací kolem epi−
demie covid−19. Při
projednávání návrhu
jsme ale přišli na to,
že vláda chce vzít
polovinu této pomo−
ci menším sportov−
ním klubům, a to do−
konce z již schvá−
lených projektů, s kterými sportovci
počítali ve svých rozpočtech. To by
bylo likvidační hlavně pro menší ven−
kovské sportovní kluby, kterých je
u nás na severním Plzeňsku a na
Rokycansku, ale i v celém Plzeňském
kraji opravdu hodně. A znáte to: kde

na venkově zanikne fotbal nebo hos−
poda, tam padne společenský život
často k nule.
w Když už jsme u covidu−19 a je−
ho následků, připomeňme, že
sám patříte mezi několik tisíc
lidí, kteří v České republice
tuto nemoc prodělali…
Tuhle zkušenost mám oprav−
du za sebou. Nakazil jsem
se v době prvního ataku
viru na Českou republiku,
tedy v období, kdy jsme
o této nemoci všichni
věděli hodně málo. Na−
štěstí jsem měl lehčí
průběh onemocnění,
ale v tehdejší atmosfé−
ře už samotný fakt nákazy byl hlav−
ně psychicky dost náročný. Potěšilo
mě naopak, kolik známých i nezná−
mých lidí mi tehdy nabízelo pomoc.
Horší zkušeností bylo to, jak jsem
po uzdravení kolem sebe přece
jenom cítil určitou obavu lidí, že
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jsem ten, co byl nakažený nebez−
pečnou nemocí a částečně se neví,
zda stále nejsem svému okolí nějak
nebezpečný…
w Už jste se plně vrátil do pra−
covního procesu a nyní figurujete
i na kandidátce pro říjnové krajské
volby…
To je pravda. Jsem na desátém
místě kandidátky koalice ODS s pod−
porou TOP 09 a nezávislých staro−
stů. Často se na mě jako na starostu
i senátora obracejí občané s problé−
my, které souvisejí s Plzeňským kra−
jem a s tím, co má kraj na starosti.
Proto jsem přijal nabídku jít do voleb.
V kampani chci být hlasem venkov−
ských oblastí kraje, ale také hlasem,
který zazní na podporu podnikání.
Bez drobných podnikatelů a živnost−
níků bude život ve středních a men−
ších obcích poloviční a současná
vláda si na tuto skupinu i v dnešní
těžké ekonomické situaci vzpomene
vždy až naposled.
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těší nás i zájem žáků o technické a zemědělské obory,“
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režimy tak, aby byla zajištěna ochra−
na zdraví žáků a jsou připraveny reali−
zovat distanční formy vzdělávání.
w Jaký byl letos zájem žáků o stu−
dium na středních školách, kterých
je Plzeňský kraj zřizovatelem?
Plzeňský kraj dlouhodobě sle −
duje demografický vývoj počtu
narozených dětí v kraji a v součas−
né době počet žáků nově nastupu−
jících do středních škol mírně stou−

nanční prostředky k předfinancová−
ní a spolufinancování výdajů for−
mou návratné finanční výpomoci,
která za období 2016−2020 činila
přes 422 mil. Kč. Přímo z rozpočtu
Plzeňského kraje bylo v těchto
letech navíc investováno více než
600 milionů Kč. Investice smě −
řovaly do rekonstrukcí a vybavení
odborných učeben, posílení konek−
tivity škol, vybudování bezbariérové−
ho přístupu, výstavby nových prostor

v oboru s výukou některých před−
mětů přímo v anglickém jazyce, a to
na Gymnáziu a Střední odborné
škole Rokycany. Po dvou letech stu−
dia by pak měli možnost své stu−
dium vést v angličtině úplně, a to

mládeže nebo zahradnickým košem
s nářadím při nástupu do 1. ročníku
střední školy. Zajišťujeme kvalitní
zázemí pro toto vzdělávání. V Hor−
šově se dokončuje výstavba robo−
tické stáje a výrazné modernizace

Ze soutěže ve vazbě a aranžování květin „Netradiční karafiát“ určené
žákům odborných škol a učilišť z celé republiky a pořádané
Odbornou školou výroby a služeb v Plzni zřizovanou Plzeňským krajem.

Ze slavnostního předávání kufříků žákům technických oborů středních škol
od Plzeňského kraje.

pá. Nejvyšší počet a prudký ná−
růst uchazečů však očekáváme
v letech 2023−2025. Pro školní rok
2020/21 bylo ve středních školách
zřizovaných Plzeňským krajem na−
bízeno pro 4 456 žáků vycházejí−
cích z 9. ročníků ZŠ více než 6 700
míst. Největší zájem byl tradičně
o gymnázia, těší nás zájem žáků
o technické a zemědělské obory.
Letos jsme zaznamenali nárůst záj−
mu o obor praktická sestra, což je
výborná zpráva pro zdravotnictví
v našem kraji. V současné době je
kapacita středních škol dostačující.
Oborová nabídka bude průběžně
upravována podle počtu žáků vy−
cházejících z 9. ročníků ZŠ.
w Řada škol prošla rekonstrukcí,
na co nového se mohou žáci ve
školách těšit?
Téměř čtyři desítky ze 78 pří−
spěvkových organizací zřizovaných
Plzeň ským krajem byly úspěšné
v realizaci projektů financovaných
z evropských fondů. Plzeňský kraj
poskytoval svým organizacím fi−
Plzeňský rozhled 9/2020

pro odborné vzdělávání nebo do pro−
jektů na energetické úspory.
w Jakou novinkou se může po−
chlubit střední vzdělávání v Plzeň−
ském kraji?
Od školního roku 2020/2021 mo−
hou žáci v Plzeňském kraji studovat

v prestižním mezinárodním progra−
mu – „IB Diploma programme“, kte−
rý je zakončen mezinárodní IB ma−
turitou v oboru vzdělání 79−41−G/41
Gymnázium. Tento program bude
realizován na první veřejné škole
v České republice.
w Jak je to v Plzeňském kraji s pod−
porou zemědělského školství?
Zemědělské vzdělávání považu−
jeme za prioritu pro venkovské
oblasti našeho kraje. Proto motivu−
jeme žáky ke studiu zemědělských
oborů, ať už měsíčním příspěvkem
500 Kč na ubytování v domově

se dočká Školní statek Klatovy –
Čínov, který bude transformován ze
stávající obchodní společnosti pod
Střední školu zemědělskou a po−
travinářskou, Klatovy, Ná rod ních
mučedníků 141. Zemědělské školy
musí být co nejblíže zemědělskému
provozu. Žáci procházejí kvalitní
a komplexní praktickou výukou
a pod odborným dohledem a s nej−
modernějším vybavením se aktivně
zapojují do vlastního vý robního
procesu. To jim dává široké dove−
dnosti potřebné pro jejich budoucí
zemědělskou praxi.

Co všechno jste (ne)věděli o Ivaně Bartošové
Původně učitelka mateřské školy
vystudovala Střední pedagogickou
školu v Karlových Varech. Pochází
ze čtyř dětí a jako nejstarší organi−
zovala sourozencům různé aktivity.
„Práce s dětmi mě velmi bavila,
proto i moje volba povolání byla
jednoznačná. Navíc moje matka byla
učitelkou. Působila jsem ve velké
sídlištní mateřské škole na Locho−
tíně. Za největší úspěch považuji
otevření alternativní třídy s křesťan−
ským programem. To v roce 1992
znamenalo v Plzni velkou událost.
Mám radost, že tato třída se stala zá−
kladem úspěšné Mateřské školy kar−
dinála Berana, kterou dnes zřizuje
Biskupství plzeňské.“

Na mateřské dovolené, kterou
jako matka tří dětí měla dlouhou, dál−
kově studovala učitelství českého
jazyka a dějepisu. V roce 2000 zača−
la pracovat jako školní inspektorka.
„Nyní jsem měla možnost čtyři ro−
ky ovlivňovat školství z role zřizova−
tele, kterým je Plzeňský kraj pro
78 škol a školských zařízení. Věřím,
že tuto pozici budu moci vykonávat
i další čtyři roky. Moje zkušenosti
a orientace ve školské problematice
jsou ceněny jak mezi úředníky odbo−
ru školství, tak mezi učitelskou veřej−
ností i v politickém prostředí. Mám
zcela jinou vyjednávací pozici, po−
kud umím důvodně argumentovat.
Moje upřímná snaha o zkvalitňování
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vzdělávání v Plzeňském kraji je uvě−
řitelná, neboť je za mnou vidět kon−
krétní práce v terénu. A návrat za ka−
tedru? Už jsem příliš dlouho v jiné
roli než učitelské, a proto už návrat
neplánuji. Určitě mě alespoň v obla−
sti využívání počítačových techno−
logií ujel vlak. Učitelkou je moje dce−
ra, takže zprostředkovaně sleduji
každodenní dění ve škole. S žáky
i učiteli jsem v častém kontaktu.
Navštěvuji školy, bavím se se mla−
dými lidmi, zajímá mě, jak oni vidí
školství, co potřebují k úspěšnému
vzdělávání. Studenty úspěšné v růz−
ných oborech i vynikající učitele zvu
na krajský úřad a ráda je oceňuji.
Zaslouží si to.“
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Pamětní deska připomíná
Dny evropského
dědictví
Západočeské muzeum v Plzni
se v letošním roce zapojuje do
celoevropské akce nazvané Dny
evropského dědictví (EHD), a to
třemi památkovými objekty –
Hlavní budova Západočeského
muzea v Plzni, Muzeum církev−
ního umění plzeňské diecéze
a Vodní hamr Dobřív u Rokycan.
Akci, která se uskuteční v sobo−
tu 12. září, organizuje a garantu−
je Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska. Tyto tři
objekty můžete navštívit za polo−
viční vstupné.

21. srpen 1968
Na centrálním náměstí Republiky
nechalo město Plzeň osadit bronzo−
vou desku připomínající 21. srpen
1968, tedy den, kdy Českosloven−
sko obsadila vojska zemí Varšav−
ské smlouvy. Její zhotovení a insta−
lace vznikly na základě podnětů ve−
řejnosti. Desku 21. srpna 2020
slavnostně odhalil plzeňský primá−
tor Martin Baxa v přítomnosti pl−
zeňského biskupa Tomáše Holuba.

Podpoří sportovce
i expedice
Víc než půl milionu korun si roz−
dělí 11 žadatelů z řad sportovců,
kteří budou Plzeňský kraj repre−
zentovat na Mistrovství světa
nebo Evropy v roce 2020. Pod−
poru tak získá například Jonáš
Nedvěd na účast při Mistrovství
Evropy v motokrosu, Michaela
Štenglová, která kraj reprezen−
tuje jako střelkyně a zúčastní
se ME v loveckém parkúru,
Jaroslav Strejc získá podporu na
účast na Mistrovství světa závo−
dů Spartan Race Triffecta 2020
nebo Alena Holubová, kterou
kraj podpoří v účasti na Mistrov−
ství světa v horské cyklistice.
Celkem bude sportovcům roz−
děleno 503 323 korun.
„Rada kraje také schválila
přidělení individuálních dotací
ve výši 350 000 korun na pro−
jekty: Expedice Czech Expe−
dition Makalu 2020, které se
zúčastní plzeňský horolezec
Jan Trávníček; běžecké závody
dětí, podpora tréninkové a zá−
vodní činnosti pro sportovce
Pavla Čiháka, podpora klubu
soutěžního sportovního tance
MZ Dance Team Plzeň, podpora
sportovce Jonáše Forejtka při
tréninkové přípravě, podpora
trenérské činnosti sportovce
Adama Keřlíka nebo podpora
tréninkové činnosti lyžaře Marka
Müllera,“ doplnila náměstkyně
vykonávající funkci hejtmana
JUDr. Marcela Krejsová.
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Nejvýznamnějším mezníkem ob−
dobí komunismu byl rok 1968, bě−
hem něhož se reformně smýšlející
křídlo Komunistické strany Česko−
slovenska pokusilo změnit dosavad−
ní linii státního socialismu sovět−
ského typu. „Pro naprostou většinu
občanů Československa takzvané

pražské jaro přineslo naději
na svobodnější život a lepší
budoucnost. Agrese 21. srp−
na byla pro ně proto šokem
a velkou ranou do jejich
životů. Občané naší země,
včetně Plzeňanů, dali jasně najevo
svůj odpor k invazi vojsk Varšavské
smlouvy,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa.
Bronzová deska s motivem stopy
tankového pásu je osazena do úrov−
ně dlažby náměstí Republiky, kde
nejlépe evokuje násilný vpád vojsk
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pěti komunistických zemí na území
Československa. Jedním z iniciátorů
jejího vzniku je plk. v. v. Jan Kabát,
předseda územního spolku Plzeň
Vojenského spolku rehabilitovaných
Armády České republiky.
Zhotovitelem díla a modelu je
umělecko−modelářský ateliér Ma−
tějka, který se podílel i na řadě
dalších podobných projektů v Plzni.
Autorem návrhu je výtvarník Vladi−
mír Líbal ve spolupráci s Odborem
prezentace a marketingu Magistrátu
města Plzně.
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, lze zakoupit
dům, na kterém vázne zá−
stavní právo soudcovské
a je na něj uvalen exekuč−
ní příkaz k prodeji nemovi−
tosti? Přes RK jsme tento
dům chtěli zakoupit, bylo
nám tvrzeno, že vše je
řádně zaplaceno a čeká se
na výmaz dluhů z katastru
nemovitostí. Podepsali jsme
tedy rezervační smlouvu
a složili 200.000 Kč rezer−
vační poplatek, ale zjistili
jsme, že samozřejmě nic
zaplaceno nebylo. Okamži−
tě nám zaslali návrh kupní
smlouvy, kterou musíme
do 10 prac. dnů podepsat
pod hrozbou pokuty oněch
200.000 Kč. V kupní smlou−
vě jsou sepsána veškerá
břemena, která na nemo−
vitosti váznou a tudíž na
základě této smlouvy ani
nelze žádat o hypotéku.
Lze tedy vůbec tuto nemo−
vitost zakoupit, nebo s ní
prodávající nemůže nijak
nakládat a smlouva by
tedy měla být neplatná?
Nebo máme žádat o vrá−
cení rezervačního poplat−
ku? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, s nemovitostí,
na níž je uvalen exekuční
příkaz, nelze nijak majetko−
vě nakládat, jedná se o tzv.
exekuční inhibitorium. Pře−
vod takové nemovitosti na
třetí osobu či jiné zatížení
nemovitosti by bylo posti−
ženo relativní neplatností
takového právního jednání.
Před samotnou koupí je
nutné vždy vyrovnat všech−
ny dluhy u exekutora a list
vlastnictví tzv. vyčistit.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
Mgr. Oldřich Platil
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Chtěl pomoci, proto sáhl
do vlastní kapsy!
Dar Senátorského klubu ODS
s přispěním plzeňského senátora
Ing. Lumíra Aschenbrennera – to
je osobní automobil Toyota AYGO
za bezmála 200 000 korun, který
byl dnes předán Charitní ošetřova−
telské službě Městské charity
Plzeň před Domovem pro seniory
sv. Jiří. S velkou radostí klíče
od vozu převzala její vedoucí
Mgr. Květa Vydrová.

Chybět samozřejmě nemohli ani
další aktéři – předseda Senátu
RNDr. Miloš Vystrčil a předseda se−
nátorského klubu ODS Mgr. Martin
Červíček brig. generál v.v. a ředitel
Městské charity Plzeň Mgr. Pavel
Janouškovec.
Podle informace senátora Aschen−
brennera na tolik potřebný vůz
přispěl celý Senátorský klub ODS.
Přitom on sám na

jeho pořízení přispěl nemalou fi−
nanční částku. Ta měla být původně
použita na jeho volební kampaň,
protože se v Plzni opětovně uchází
o křeslo senátora za ODS.
„Cílem bylo pomoci institucím,
které postihla koronavirová krize.
Nakonec zvítězil návrh Lumíra
Aschenbrennera, protože auto po−
může rozšířit služby městské chari−
ty,“ prozradil předseda Senátu
Miloš Vystrčil.
Potvrdila to i slova vrchní sestry
domácí péče Květy Vydrové, podle

níž denně desítka sester zavítá mini−
málně ke stejnému počtu pacientů.
Díky novému automobilu se jim
časově odlehčí. Charitní ošetřova−
telská služba, které se říká domácí
péče, má na starosti asi 160 pa−
cientů měsíčně. O klienty, kteří by
jinak museli být hospitalizováni, se
stará 20 zdravotních sester, každá
z nich musí denně zvládnout obsta−
rat asi 10 pacientů.

Noc pro netopýry bude v Nevřeni
V areálu Centrum Caolinum Ne−
vřeň se v pátek 4. září 2020 od
17:00 hodin uskuteční Meziná−
rodní noc pro netopýry, která bu−
de zaměřena na létající savce.
Návštěvníci se mohou těšit na
bohatý program, který jim přiblíží
život netopýrů.
V rámci této akce se uskuteční
populárně naučná přednáška, kde
se dozvědí zajímavé informace o je−
jich významu, ohrožení, ochraně
a životě. Součástí programu bude
výstava Podivuhodný svět netopýrů,
film Netopýři ve tmě, nebudou ani
chybět soutěže pro děti o zajímavé
ceny, ukázka práce s ultrazvukovým
detektorem, ukázka odchytu a pre−
zentace živých netopýrů a ukázka
hendikepovaných netopýrů spolku
ČSOP Nyctalus. Program se koná za
každého počasí. Vstup je zdarma.

Návštěvníkům doporučujeme vzít si
s sebou teplé oblečení!
Již 15. ročník Mezinárodní noci
pro netopýry v Plzeňském kraji
každoročně vyhlašuje Se−
kretariát dohody o ochraně
netopýrů v Evropě (EURO−
BATS). Účastníci se mo−
hou díky programu připra−
veném odborníky seznámit
s těmito zajímavými noční−
mi tvory, jejich výzkumem,
ochranou a dosavadními
poznatky o jejich životě.
Během akce probíhají veřej−
né přednášky o netopýrech,
zájemci se zde dozví, jak
a čím jsou netopýři ohrože−
ni a kde oni sami mohou
být při jejich ochraně nápomocni.
Mají možnost získat reklamní mate−
riály, prohlédnout si netopýra z bez−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

prostřední blízkosti a tak změnit své
dosavadní nahlížení na tyto skrytě
žijící savce. Více informací, včetně
seznamu všech míst, na kterých

akce probíhá, naleznete na strán−
kách České společnosti pro ochra−
nu netopýrů: www.ceson.org.
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390 000 Kč
Lesní pozemky (23 718 m2),
Zvotoky, okr. Strakonice

Chata 3+kk ( 396m2), Šťáhlavice, okr. Plzeň−město
2

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 23 718m2.

Doporučuji osobní prohlídku.

G

899 000 Kč

& 734 319 302

25.000,− Kč/měsíc
2

RD 4+kk/B/G (230 m ), ul. Pálavská, Plzeň
Nabízíme k pronájmu řadový rodinný dům v obci Plzeň, ulici
Pálavská. Dům byt postaven v roce 2005. V 1.NP se nachází před−
síň, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a garáž. V 2.NP se
nachází chodba, šatna, koupelna a tři pokoje, jeden pokoj s balko−
nem na jihozápadní stranu. Z obývacího pokoje je vstup na zahra−
du o velikosti 106m2. IS: El. 230/400V, obecní vodovod a kanaliza−
ce. Topení ústřední dálkové. Nad rámec nájmu se hradí částka
2.500,−Kč, která zahrnuje platby na vodné a stočné, otop a odvoz
odpadu. Odběr elektrické energie bude převeden na nájemce
a hrazen přímo dodavateli této služby.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji chatu o zastavěné ploše 31m a dispozici
3+kk u obce Šťáhlavy. Chata je z poloviny zděná a z druhé polo−
viny dřevostavba. V 1. NP se nachází chodba kde je možno vy−
budovat koupelnu, kuchyně a obývací pokoj. V 2. NP se nachází
dva samostatné pokoje. Na pozemku se dále nachází dřevěná
kolna. IS: el. 230V, suché WC. V ceně chaty – projekt na vodní
vrt hloubka cca 50m. Pozemek kompletně oplocen. Střecha
nově izolována. 200m od chaty se nachází řeka Úhlava – chata
však není v zátopovém území – výborné rybářské podmínky.
V okolních lesích výborné houbařské podmínky. Koupě nemovi−
tosti je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. Doporučujeme!
& 734 319 303

C

2 099 000 Kč
2

1 190 000 Kč

1 999 000 Kč

Rodinný dům 3+1/G (893m2), Podražnice

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 pozemku 893m2
v Podražnicích, okr. Domažlice. Dispozice domu: I.NP:
3x pokoj, kuchyně, koupelna, samostatné WC; suterén
domu: garáž, která je v současnosti využívána jako letní
pokoj, pokoj, prádelna, kotelna, sklep. IS: dočasně vodo−
vod, zpracován projekt vlastního vrtu, elektřina 220/380V,
septik, topení: ústřední tuhá paliva. Na pozemku se dále
nachází zděná kolna. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

B

2 550 000 Kč

1+kk (35m ), ul. Stehlíkova,
Plzeň – Jižní Předměstí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o dispozici 3+1 s lod−
žií o celkové výměře 77m2 v Holýšově, okr. Domažlice.
Byt se nachází ve 2. patře cihlového domu bez výtahu
a náleží mu sklepní koje v suterénu domu. Dům byl po−
staven v roce 2002. Byt lze převést do osobního vlast−
nictví v dubnu roku 2022. Velmi zajímavá nabídka ke
klidnému bydlení v blízkosti lesů a nedaleko Plzně.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji byt 1+kk o podlahové ploše 34,89m2 na−
cházející se ve zvýšeném přízemí s výtahem. Novostavba byla
postavena v roce 2020. Byt je vybaven kuchyňskou linkou
a sanitární technikou. V bytě plastové okno, plovoucí podlahy.
Topení ÚT – dálkové. Možno využívat klidný parčík k posezení
ve vnitrobloku domu. V blízkosti zastávky MHD tramvaj č. 4.
V blízkosti veškerá občanská vybavenost. Velmi dobrá investice
či bydlení s nízkými náklady. Na byt lze čerpat hypotéční úvěr.
Velmi zajímavá nabídka k bydlení s dobrou dostupností do
centra Plzně. Doporučujeme!
& 734 319 301

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

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

3+1/L (77m ), ul. Pod Makovým vrchem,
Holýšov, okr. Domažlice

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

D

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+kk
(vkusně předělán v roce 2016 z 3+1 na 4+kk) o čisté po−
dlahové ploše 67,99 m2 + lodžie o velikosti 4,37 m2, který
prošel v roce 2016 kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází
ve zvýšeném přízemí panelového domu s rekonstruovaným
výtahem v městské části Bolevec v ulici Žlutická. Na pod−
zim roku 2020 začne revitalizace bytového domu (zateple−
ní, fasáda, střecha). Vstup do bytu je realizován bezpeč−
nostními dveřmi. Kuchyně se prodává kompletně zařízena
spotřebiči (myčka BEKO, elektrická trouba Mora, indukční
varná deska Mora)
& 734 319 301

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

3 499 000 Kč

4+kk/L (75m2), ul. Žlutická, Plzeň−Bolevec

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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Zdravá střeva a celý zažívací trakt
Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém
organizmu souvisí vše se vším.
Odstranění příčiny zdravotního pro−
blému se může projevit na celém
těle, na jeho kráse, na zlepšené
funkci ostatních orgánů a tím nako−
nec na spokojenosti duše.
S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v po−
slední době stále více. Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nej−
starší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější.

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu®
v Jihočeském vědeckotechnickém
parku. V roce 2018 jsme se zúčastnili
ze zvědavosti a zájmu Svatováclav−
ské IBD konference. Konference byla
sice fajn a na vysoké úrovni, ale…
ani jednou nepadlo slovo o nějakém
finálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další
8

motiv a hnací motor v našem úsilí
a práci. K tomu přišlo rozhodnutí za−
měřit se kromě výroby a výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alternativním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší.

Málokdo tuší, že naším
největším imunitním orgánem
jsou střeva
Často ustupují i kožní problémy, ner−
vozita, nesoustředěnost, afty, žalu−
deční potíže, pálení žáhy. Návrat elá−
nu a životní energie souvisí mj. s tím,
že Vitestin® pomáhá zbavit tělo toxi−
nů, což má zase skvělý vliv na játra.
Jako vedlejší účinek nám zákazníci
sdělují, že se pleť, vlasy, klouby vrací
ke svému normálnímu stavu, tj. zdra−
vému stavu. Skvělý je i při krátkodo−
bých problémech, dietních chybách,
skvělý pomocník na cestování. Na
střevech záleží, jestli tělo vstřebá
všechny důležité živiny a odolá útoku
různých patogenů.

Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém
jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 1500 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je
obecně prospěšná na zažívání.
Ženšen podporuje účinek, přispívá
k vitalitě a regeneraci organizmu.
Jedná se o vysokohorský ženšen
z pohoří Čchang−Paj. Ano, v celé lah−
vičce je 10,4 % denní dávky ženšenu.
Vitestin® obsahuje takové množství
ženšenu, aby bylo možné brát celo−
ročně denně celou dávku, popřípadě
další preparáty a zároveň tak vysokou
dávku, abyste nevyhazovali peníze.
S pomocí toho všeho jsme vyvinuli
doplněk stravy Vitestin®. Zachovává
potenciál složení i energii bylin a ne−
ruší jej žádná potravinářská vylepše−
ními. Je 100% přírodní!
Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní pro−
blémy od úst po konečník. Všude je
sliznice, a to je úkol pro Vitestin®.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Doporučená denní dávka je 1/2
(žaludek, jícen) či 1 (střeva) sklenice
denně. Tento poměrně větší objem
zajišťuje, aby se Vitestin® dostal po−
kud možno na všechna problematická
místa v zažívacím traktu. Počet dní
užívání je individuální a pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 sklenice
Vitestinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč
a je odpovídající objemu a účinku byli−
nek v zakoupené lahvičce.

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším
zájmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 100 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Pro zákazníky jsme zřídili
informační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci recen−
ze, ve které se naši zákazníci dělí o své
osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz
Plzeňský rozhled 9/2020

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

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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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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Statek U Matoušů dostává nový doškový kabát
Nevzhlednou eternitovou krytinu,
která v posledních letech provizor−
ně pokrývala střechu hlavního
obytného stavení statku U Matou−
šů v Plzni Bolevci, nahradí původní
slaměné došky. Tým specialistů
z jižní Moravy pod vedením Fran−
tiška Pavlici mladšího se už do po−
kládky pustil.
Po revizi historického krovu obyt−
ného stavení a výměně střešních latí
přišla na řadu pokládka krytiny. Tou
jsou slaměné došky. Jejich výrobě
a pokládce se jako jediní v České
republice věnují František Pavlica se
synem z Hroznové Lhoty na Morav−
ském Slovácku. Došky vyrábějí tra−
dičním způsobem, včetně přípravy
základního materiálu – žitné slámy.
„Obilí zasejeme, sklidíme starým
samovazem z roku 1962, posklá−
dáme a svážeme do kopek zvaných
mandelky a nákladním autem pře−
vezeme domů. Tady se nejprve obi−
lí po svazcích vymlátí na staré mlá−
tičce rovnomlatce z roku 1925 na
elektrický pohon, aby sláma nebyla
rozdrcená. Potom brigádníci vyrá−
bějí samotné došky, kdy se určité
10

zek hodně, zejména na Moravě při
obnově památkově chráněných
domů ve Strážnici, pak v Rymici,
Senetářově nebo Ruprechticích.
Něco jsme dělali i v zoologické za−
hradě v Brně. Kvůli velké zakázce na
Bolevci jsme museli práci odmítat.
Pokládka došek je ale jen sezónní
práce, věnujeme se například výro−
bě slaměných korpusů na věnce
a dalšímu,“ říká Pavlica mladší.
Pokrýt čtyři sta metrů čtverečních
slaměnými došky zabere čtyřem

množství slámy vloží do dřevěné
formy a sváže se slaměným po−
vříslem,“ popisuje František Pavlica
mladší.
Na střechu se jednotlivé došky
upevňují rovněž slaměným po−
vříslem. Přivazují se nejen k dřevěné
střešní lati, ale i k sousednímu
došku tak, aby se vzájemně pře−
krývaly. Vrstva slámy v došku dosa−
huje síly 40 až 50 cm. Délka stébla
před finální úpravou je zhruba
130 cm. „Nakonec se došky zařezá−

vají a češou, aby to
vypadalo vizuálně
pěkně, a na vrchol
střechy se pokládá
ještě hřeben,“ do−
plňuje František Pavlica mladší.
Životnost doškové střechy je 15 až
20 let v závislosti na povětrnostních
vlivech, kterým je vystavena.
Výrobě došek se František Pavlica
starší věnuje od roku 1994 a ře−
meslo postupně předává svému sy−
novi Františkovi. „Letos máme zaká−
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řemeslníkům čtrnáct dní. Cena za
výrobu došek a jejich pokládka vy−
jde zhruba na 800 tis. Kč.
Obnova střechy a střešní krytiny
obytného stavení se provádí v rám−
ci projektu revitalizace selského
dvora U Matoušů v Plzni – Bolevci
„Rok na vsi“.
Plzeňský rozhled 9/2020

CENA ZLATA NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané zlato
vám vyplatí ve Zlaté Bance.
V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největší
zisk je nutné odhadnout správné
období. „Pandemická krize způsobi−
la, že cena zlata stoupla na rekordní
hodnoty a překonala rekordní cenu
zlata v roce 2011, která byla
způsobena finanční krizí v USA.
Navíc letos je krizí zastiženo více
států naráz. Všechny země světa
začaly ještě více uvolňovat mě−
novou politiku a dá se předpo−
kládat, že v tom budou pokračo−
vat i v roce 2021. Cena zlata se,
tak bude držet na stále vysoké
úrovni“ informoval manažer

Zlaté Banky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své zákazníky.
Například od konce roku 2019 si zla−
to připsalo víc než 25% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Bance
Vaše zlato, ale i stříbro ohodnotí pří−
jemní profesionálové zcela zdarma.
Výkupní cena tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částeč−
ně poškozené a zubní korunky ani
nevím jak staré, proto jsem nepočí−
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tala s velkým ziskem. Ale i tak jsem
to nechtěla prodat lacino,“ upozor−
nila paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato zvá−
žili a určili ryzost. Cena se vyšpl−
hala na skoro 14 tisíc. „Část použiji

Zbirožský puchýř krajem pověstí

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

Městské muzeum Zbiroh na Roky−
cansku opět organizuje oblíbený
„Zbirožský puchýř“, který se v so−
botu 12. září 2020 vydá „Krajem
pověstí třicetileté války“. Téma le−
tošního pochodu vychází z období
třicetileté války, která Zbirožsko vel−
mi zpustošila. Před 380 lety patřil
Zbiroh mezi spálené obce. S obdo−
bím tohoto válečného konfliktu, kdy
v kraji řádila švédská vojska, se pojí
hned několik pověstí.
Na některá místa opředená po−
věstmi zavede účastníky letošní
Puchýř. Připraveny budou dvě trasy

v délce cca 9 a 17 km. Jako obvykle
se bude startovat v muzeu mezi
8.00 a 10.00 hodinou. Oproti před−
chozím ročníkům dojde k drobné
změně vzhledem k stále narůstají−
címu počtu zájemců o tuto akci.
Každá trasa bude mít na startu svo−
je registrační místo, aby se odbave−
ní účastníků urychlilo. V cíli očeká−
vají turisty do 17.00 hodin, kde ob−
drží pamětní list a drobný suvenýr.
Na muzejní zahradě si pak mohou
všichni posedět a odpočinout.
Trasy nejsou vhodné pro kočárky
a cyklisty.

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

pro školní rok 2020/2021:
1. Denní forma studia:

Lesní stezka Pastviště
ve Spáleném Poříčí

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.

Úplně novou naučnou stezku le−
sem Pastviště najdete ve Spále−
ném Poříčí na jižním Plzeňsku. Je
jiná než současné tři stezky, obsa−
huje totiž spoustu sportovních,
herních i relaxačních prvků a děti
se na ní mohou vyřádit a samo−
zřejmě také úplně beztrestně ušpi−
nit. Jak jinak se dá přece poznávat
příroda než pěkně zblízka a “na
vlastní kůži”?
Stezka byla zrealizována v letoš−
ním roce a její součástí je sedm
zastavení, na kterých se dozvíte
spoustu zajímavostí ze života oby−
vatel lesa. Také zde ale objevíte
zmínky o historii Spáleného Poříčí –
o přestřelce na konci 2. světové vál−
ky a o jednom našem slavném
rodákovi, Páteru Františku Ferdovi.
Na přípravě spolupracovali čle−
nové organizací Junák – český
skaut a ČSOP ze Spáleného Poříčí
a na přípravě projektu stezky a při

samotné realizaci děti i dospělí
odpra covali více než 200 hodin.
Největší práci jim dala příprava
kamenného bludiště – nejprve mu−
seli prostor, kde mělo bludiště
vzniknout, vyčistit od větví, klacků,
odřezat z borových kmenů vyční−
vající suky, aby se při pohybu v bu−
doucím bludišti o ně nikdo nezranil,
vystříhat pichlavé šlahouny ostru−
žin apod. Na různých místech
v krajině si starší děti připravily
hromady velkých kamenů, od kte−
rých vyčistily pole a remízky a za
pomoci pracovníků města je po−
stupně navozily do lesa Pastviště.
Během jediného dne pak postavili
společně i samotné bludiště.
Skauti ale také pomáhali navr −
hovat i vyrábět další prvky lesní
stezky, jako proutěné hnízdo nebo
relaxační lehátka, kde se mohou
turisté pokochat pohledem do koru−
ny starého dubu.

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.
12
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Podané ruce podaly
ruce Plzni
Tři oxygenerátory (koncentrátory
kyslíku), tedy přístroje, které ne−
mocným dodávají přídavný kys−
lík, věnovala městu Plzeň společ−
nost Podané ruce. Na rozdíl od
dýchacích přístrojů nejsou urče−
ny k podpoře životních funkcí ne−
bo udržování života, ale dýchání
jejich prostřednictvím nemocným
znatelně uleví. Bude je využívat
Městský ústav sociálních služeb
města Plzně.

„Tento dar pro nás bude velmi
užitečný, a to i v době, kdy nebu−
de hrozit koronavirová nákaza.
Městský ústav sociálních služeb má
přes 450 lůžek a pro téměř dvě tisí−
covky lidí zajišťuje další pečova−
telské služby. Velmi za něj společ−
nosti Podané ruce děkujeme,“ uvedl
plzeňský primátor Martin Baxa.
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Náměstkyně primátora Eliška
Bartáková, která má v gesci sociál−
ní služby, doplnila, že jde o velmi
důležitý přístroj v situacích, kdy má
pacient z jakéhokoliv důvodu pro−
blémy s dýcháním. Oxygenerátor
podle ní generuje za vzduchu
až 85 procent kyslíku, zatímco při
běžném dýchání se ho získává
pouhých 21 procent. Cena za jeden
byla 26 tisíc korun. „Po terapeu−
tické stránce tedy přístroj může
sloužit více účelům,“ dodala.
Společnost Podané ruce se bě−
hem koronavirové krize soustře−

dila zejména na rizikové skupiny
například v domovech pro seniory.
Zorga nizovala veřejnou sbírku
a za získané prostředky nakupovala
roušky, plastové brýle, pláště,
ochranné štíty, rukavice a další
ochranné prostředky včetně rych−
lotestů na covid−19.
n n n

Pohlednice Online prolomila
další rekord
V pátém roce od svého uvedení se
Pohlednice Online těší stále větší
oblibě zákazníků, kterých Česká
pošta eviduje 370 000. Ve středu
12. srpna padl denní rekord v počtu
odeslaných pohlednic, kdy její uži−
vatelé prostřednictvím svých mobil−
ních telefonů nebo webové aplikace
odeslali 10 236 ks Pohlednic Online,
čímž o více než 15 % navýšili rekord
z loňského roku, kdy padl denní re−
kord v červenci s počtem 8 885 ks
odeslaných pohlednic.
Spanilou jízdu Pohlednice Online
nezastavilo ani ochromení cestovní−
ho ruchu s omezením cest do za−
hraničí. Za necelé tři čtvrtiny prázd−
nin odeslali zákazníci takřka 300 ti−
síc Pohlednic Online, přičemž jen
zlomek pozdravů přichází ze zahra−
ničí. V dřívějších letech byl poměr
zahraničních a tuzemských Pohled−
nic Online vyrovnaný. Nárůst počtu
Pohlednic Online odeslaných z de−
stinací v ČR je dán právě koronavi−
rovými omezeními, a lidé si je tak
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oblíbili odesílat z domova, grilování
s přáteli, výletů či chat a chalup.
Od představení služby v roce
2015 uživatelé odeslali 2 860 000 ks
pohlednic a od loňského srpna do
dneška odeslali 860 tisíc Pohlednic
Online, což je v meziročním srovná−
ní historicky nejvíce.
K zajímavostem aplikace patří
například tematické rámečky nebo
možnost vložení mapy na zadní
stranu pohlednice. Odeslat ji zvlád−
ne opravdu každý a po stažení
aplika ce „Pohlednice Online“ do
mobilního telefonu, anebo spuštění
webové aplikaci na počítači, stačí
postupovat podle instrukcí. Ode −
silatelé si mohou zvolit velikost
pohled nice ze tří formátů. Dlou −
hodobě nejoblíbenějším typem
je A6, následují A5 a dlouhý for−
mát DL. Po zaplacení a online ode−
slání z mobilní aplikace Pohlednice
Online nebo webu www.pohledni−
ceonline.cz ji Česká pošta vytiskne
a adresátovi doručí jako klasickou
pohlednici vytištěnou na speciál−
ním papíře. Cena služby začíná na
29 korunách.
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Pozvání na výstavu svatebních oznámení do Žinkov

Budeme se brát
Výstavu svatebních oznámení ze sbí−
rek Mgr. Dany Krýslové z Černic
u Plzně můžete vidět v Žinkovech
v Klubu svatého Václava ve dnech
26.–28.9. v době konání žinkovské
pouti. Po úspěšné první výstavě, kte−
rou uspořádala letos v březnu v Leti−
nech, se rozhodla ukázat návštěvní−
kům další část ze své bohaté sbírky.
Už samotný název výstavní expozice
„Budeme se brát – pohádka končí, ži−
vot začíná“ vrátí každého návštěvníka
do jedinečného slavnostního okamži−
ku, kdy slůvkem ANO se rozhodl jít
cestou životem se svým milovaným
partnerem, partnerkou.
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Autorky výstavy Mgr. Dany Krýslové
jsme se zeptali.
Kdy se z vás stala sběratelka svateb−
ních oznámení?
Může za to auto Volha. Bydleli jsme
v Březí u Žinkov a naši si tenkrát v roce
1959 koupili první a vlastně i poslední
auto značky Volha. Dnes už je to histo−
rický veterán. V těch 60. letech minulé−
ho století chodili za tatínkem lidé, zda
by jim jezdil na svatbě.
Tato tradice nezanikla ani dnes.
Nevěsta se chce vézt v limuzíně.
A právě v té době byla Volha takovou
limuzínou. Když tatínek přijel ze svat−
by domů, tak si vždycky přinesl i sva−

táhne koňské čtyřspřežení, pak to byla
oznámení s fotografiemi a dnes se čas−
to mění kromě grafického zpracování
i jejich forma. Například dítě oznamuje,
že jeho rodiče se budou brát. Velkou po−
zornost vzbuzuje oznámení, na kterém
jsou budoucí manželé vyfoceni nazí,
ovšem zezadu. Na výstavě návštěvníci
rovněž uvidí vietnamská svatební ozná−
mení, která se vyznačují barevností,
převládá červená a jsou zlacená, dále
rakouská, německá, ukrajinská.
Snažíte se, aby svatební oznámení se
vztahovala také k místu výstavy, tedy
k městysu Žinkovy a okolí?
Samozřejmě. V Letinech jsem zažila
mnoho krásných okamžiků, kdy náv−
štěvníci viděli oznámení svých rodičů,

tební oznámení novomanželů. A tam
to všechno začalo. Už jako školačka
jsem je začala sbírat a tato vášeň mi
zůstala dodnes.
Kolik máte svatebních oznámení?
Blížím se k číslu 5000 a na výstavě
v Žinkovech jich představím kolem
tisíce.
Máte nějaká velmi zajímavá svatební
oznámení?
Je jich spousta. Tak například zajímavé
je novináře a spisovatele s všestranný−
mi zájmy, plzeňského rodáka Karla
Šlajse, který vystupoval pod umělec−
kým jménem Karel Koval a byl přítelem
malíře Josefa Lady. Stojí za
připomenutí, že Karel Šlajs
byl jedním ze zakladatelů
Divadla Spejbla a Hurvínka
a také stál u zrodu jejich
jmen. Dále mám oznámení
populární herečky Simony
Stašové, když si brala Itala
Eusebia Ciccotiho. K tomu
jsem se dostala zajímavým
způsobem. Můj známý bydlel
na vysokoškolské koleji v Pra−
ze s tímto Italem, který se mu
chlubil, že chodí s dcerou ně−
jaké velmi známé herečky,
což byla Jiřina Bohdalová. Autorka výstavy Mgr. Dana Krýslová s Petrem
Návštěvníci uvidí svatební Jančaříkem, který výstavu svatebních oznáme−
oznámení dalších známých ní v Letinech moderoval.
osobností, jako například he−
rečky Kristýny Hrušínské (dcera herců prarodičů, známých a podobně. Věřím,
Jana Hrušínského a Miluše Šplech− že podobná atmosféra bude i v Žin−
tové), herečky Kamily Kikinčukové kovech. Uvidí zde například svatební
(dcery herců Pavla Kikinčuka a Jindřiš− oznámení Šárky Robinson Pomaha−
ky Kikinčukové), hudebníků Karla čové, která je naše přední degustátorka
Vágnera, Oldy Říhy z Katapultu, spor− čokolády. Pochází ze Žinkov a její man−
tovce triatlonisty a olympionika Pře− žel zastupuje americkou společnost,
mysla Švarce, automobilového závod− která vlastní zámek v Žinkovech.
níka Václava Pecha, baletního mistra Co nejsrdečněji zvu všechny na výsta−
Martina Šintáka nebo bývalého před− vu svatebních oznámení do Žinkov.
sedy, dnes soudce Nejvyššího správní− Vstup je dobrovolný a výtěžek z vý−
ho soudu ČR se sídlem v Brně, JUDr. stavy bude předán Základní škole
v Žinkovech. Výtěžek z výstavy, která
Josefa Baxy.
Jaká svatební oznámení se nejčastěji proběhla v Letinech, byl využit pro
osazení třetího chybějícího zvonu do
objevují?
Dlouhou dobu vévodila taková ta klasic− zvonice kostela sv. Prokopa a pro ZŠ
(re)
ká s motivem královského kočáru, který a MŠ v Letinech.
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Zástupci Plzeňského kraje

Až v roce 1964 se dočkal částečné
rehabilitace a mohl se k létání vrátit.
Jako kapitán nakonec vydržel až do
důchodu v roce 1977. Po listopadu
1989 byl plně rehabilitován a začal
pracovat v nově se obnovujícím
Svazu letců.
Podle Ing. Vladislava Vilímce vysílá
zoval vlastní život. Namísto uznání ho hned po vypuknutí války k přecvičení život a hrdinství našich letců během II.
ale stejně jako další jeho kolegy čekalo na francouzské bombardéry. Po dal− světové války důležité poselství dal−
po návratu do Československa a po ších peripetiích doplul v květnu 1941 ším generacím: „Je naší zodpověd−
událostech v roce 1948 vyhození do Anglie. Znovu se hlásil ke stíha− ností tento odkaz udržet a poslat dál,
z armády, vězení a šikana. „Je to ne− čům, ale stal se pilotem 311. česko− aby se pohnutá historie neopakovala.
Protože ten, kdo nezná
odpustitelný zločin ko−
svoji minulost, je odsou−
munistického režimu.
zen ji opakovat,“ zdůraznil
Absolutní kontrast k to−
Vladislav Vilímec.
mu, jak naše letce vní−
Pouhá slova ale k naplně−
mali Britové,“ uvedl
ní tohoto odkazu nestačí.
radní Plzeňského kraje
Ne náhodou zazněla na
Vladislav Vilímec a při−
pietním aktu současně
pomněl památná slova
i slova samotného gene−
Winstona Churchilla,
rála Irvinga, jak se docho−
která pronesl na adresu
vala v jeho posledním pí−
pilotů RAF v souvislos−
semně zaznamenaném
ti s Bitvou o Británii:
„Churchill tehdy pozna− Senátor Vladislav Vilímec s paní Ivetou Irvingovou, dcerou letce. veřejném vystoupení.
menal, že ještě nikdy v dějinách lid− slovenské bombardovací perutě. Ná− „Nechte si všechny pocty, vyzname−
ských konfliktů nevděčilo tolik lidí za sledně se zúčastnil několika velikých nání a prázdná slova. Za ty si nic ne−
tak mnoho takové malé skupince lidí“. bombardovacích akcí nad Německem, koupíme. Za tohle jsme vážení nebo−
K létání se generál Irving dostal již na včetně prvního tisíciletadlového náletu jovali. Chtěli jsme svobodu pro
začátku 30. let minulého století. Jeho nad Kolín nad Rýnem v noci z 30. na všechny: Naším bojovým heslem
bylo – VĚRNI ZŮSTANEME – a moc
tajným snem bylo létat na stíhačkách, 31. května 1942.
ale osud to zařídil jinak. Po dramatic− Po válce začal Jan Roman Irving létat bych si pro celý národ přál, aby se
kém odchodu z tehdejšího protekto− jako pilot v ČSA. Po únoru 1948 ho ale tato věrnost svobodě, našemu lidu
(re)
rátu přes Polsko do Francie byl vybrán čekala šikana a byl dvakrát uvězněn. i zemi nevytratila.“

vzdali hold králi bombardérů
Hrdinství a životy českých letců za II.
světové války generála Jana Roma−
na Irvinga a plukovníka Viléma Bufky
připomněl v úterý 18. srpna pietní
akt na Olšanském hřbitově v Praze
a následné setkání na Staré Ruzyni.
Vedle řady hostů z řad armády, vel−
vyslanectví Velké Británie a parla−
mentu se oficiální vzpomínky na če−
ské letce zúčastnili také náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast kultury a senátor Ing. Vladis−
lav Vilímec spolu se svou kolegyní
z krajské rady Radkou Trylčovou.
Jejich účast nebyla nahodilá, protože
generál Irving se narodil v Lisově
u Stříbra a později žil v Úhercích na se−
verním Plzeňsku. Právě Plzeňský kraj
proto poskytl dotaci na úpravu hrobu
generála Irvinga a finančně pomohl
spolku Patrioti odkazu generála Irvinga
uspořádat vzpomínkovou akci.
Senátor Vladislav Vilímec ve svém
projevu zmínil nejen historický odkaz
„západních“ letců, ale také samotný
život generála Irvinga. Ten miloval létá−
ní a také svou vlast, pro kterou nasa−
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Střípky
z Plzně
Zubří přírůstek
už má jméno
Nejmladší člen zubřího stáda
v Zoo Plzeň, téměř tříměsíční
samice, získala 19. srpna jméno
Onica. Všichni v Plzni odcho−
vaní a pojmenovaní zubři získali
jména podle klíče plemenné kni−
hy od stejných dvou písmen.
Tedy například Onia, Ondra,
Ontario a další.

Peníze pro kulturu na rok 2021
Rada města Plzně schválila vyhlá−
šení Jednoletého dotačního pro−
gramu v oblasti kultury na rok
2021. Finance jsou určeny na pod−
poru celoroční umělecké a kulturní
činnosti a na podporu uměleckých
a kulturních projektů. Každoročně
je pro tento dotační program urče−
na celková částka ve výši čtyři
miliony korun.
„Více než dvacet let existuje pro−
pracovaný dotační systém finanční
podpory kultury ve městě Plzni.
Jde o podporu širokého spektra
kulturních aktivit, zejména nezisko−
vých organizací a nekomerčních
kulturních akcí a činností,“ uvedla
náměstkyně primátora pro oblast
kultury, památkové péče a sociál−
ních věcí Eliška Bartáková. Dopl−
nila, že u programu na podporu
uměleckých a kulturních projektů
byly tematické okruhy navrženy
v souladu s Pro gramem rozvoje

Eliška Bartáková

kultury ve městě Plzni na léta
2020–2030.
V září uskuteční Odbor kultury
Magistrátu města Plzně seminář pro
žadatele o dotaci. „Jeho náplní bude
seznámení s vyhlášeným dotačním
programem, postup při vyplňování
žádosti a informace o eliminaci rizik
porušení rozpočtové kázně při pří−

padném přidělení dotace a jejím čer−
pání,“ doplnila Květuše Sokolová,
vedoucí Odboru kultury Magistrátu
města Plzně.
Dodala, že minimální výše poža−
dované i poskytnuté dotace je 20 ti−
síc korun a maximální výše 300 ti−
síc korun. Jeden žadatel může
v tomto dotačním programu podat
pouze jednu žádost na činnost
a maximálně dvě žádosti na projekt,
vyjma institucí s více pobočkami.
V programu na podporu umělec−
kých a kulturních projektů byly
stanoveny tyto tematické okruhy:
Veřejný prostor města jako místo
pro umělecká díla a kulturní ani−
mace, Umělecké a kulturní projekty
pro děti a mládež, podpora začína−
jících autorů a podpora kulturně
vzdělávacích aktivit, Kultura jako ná−
stroj uchování kulturních hodnot
a tradic a Podpora reprezentace
plzeňské kultury.

Klikni a vykroč v Bělé
„Plzeňský chov zubrů trvá od
roku 1997, zaznamenal 12 mlá−
ďat a přinesl řadu zajímavostí.

Především zde nyní žije nejstar−
ší zubr v ČR, samice Cvarka,
které je 24 let. A samec Ony byl−
repatriován v roce 2019 do NP
Shahdag Ázerbájdžánu,“ sdělil
Mgr. Martin Vobruba, tiskový
mluvčí ze Zoologické a botanic−
ké zahrady města Plzně,
Stádo je nyní, včetně malé
Onicy, pětičlenné. Výběh leží
v nejzápadnější části zoo, neda−
leko expozice medvědů
Foto: Kateřina Misíková
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Vedle bankomatu se
v Bělé nad Radbuzou
objevil nový infor−
mační kiosek.
V rámci projektu
„Klikni a vykroč“ zís−
kalo město nový pro−
středek k informo−
vání občanů i ná−
vštěvníků města. Za−
řízení umožňuje v hlav−
ní nabídce otevřít
úřední desku, inte−
raktivní mapu, stránky
města s přehledem
turistických cílů nebo

Ing. Libor Picka, starosta města

fotogalerii. Vše je přehledně srov−
náno a dotyková obrazovka re−
aguje na jednotlivé požadavky
velice svižně. Pokud budete
při ovládání potřebovat pomoc,
jsou pracovníci úřadu připraveni
vás navigovat. Deska bude v pro−
vozu nepřetržitě. Během srpna by−
la odstraněna stará informační
deska z boku městského úřadu.
Požadavky spolků, jež zde do−
posud měly svoje vývěsky, se bu−
dou řešit v rámci nové úřední
desky. Celý informační kiosek je
samozřejmě elektronicky střežen.
Starosta Libor Picka věří, že jeho
nerozbitnost a odolnost nebude
nikdo zkoušet, neboť jeho hodnota
je 500 tisíc korun.

Průvodce intimním životem zvířat
Zajímavou výstavu nazvanou Mi−
lování v přírodě: průvodce intim−
ním životem zvířat můžete zhléd−
nout v Západočeském muzeu
v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň.
Výstava podává ucelený přehled
o způsobech rozmnožování zvířat,
vysvětluje výhody a nevýhody jed−
notlivých rozmnožovacích stra−
tegií – tedy důvody, které vedly k je−
jich evoluci. Jádrem výstavy jsou
kvalitní fotografie a sbírkové před−
měty doplněné vysvětlujícím tex−

tem, který je založen na nejnověj−
ších vědeckých poznatcích. Vysoká
je jak informační, tak i estetická
hodnota výstavy. Ta je místy pojata
zábavnou formou s několika hra−
vými prvky, které mají návštěvníka
zaujmout, ale zároveň i poučit.
„Návštěvníci si třeba mohou
sesta vit profil svého ideálního
partne ra, nebo si na interaktivní
obra zovce vyzkoušet výběr part −
nera podle jeho tváře. Také se mo−
hou zaposlouchat do různých zví−
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řecích písní lásky, zkusit od −
hadnout, kdo z dvojice zvířat je sa−
mec a kdo samice, nebo jen po−
zorovat dvoření u ryb či životní
projevy brouků, hlemýžďů a straši−
lek v akváriích a teráriích. Ve foto−
pointu se mohou vyfotit v podobě
lva či lvice, nebo si zazávodit
s modely spermií na lanech o to,
která (kdo) oplodní vajíčko a zda
se tedy narodí chlapeček nebo
holčička,“ sděluje kurátor výstavy
RNDr. Roman Vacík.
Plzeňský rozhled 9/2020

„Tůně jsou takové ekologické tři v jednom“,
říká radní Plzeňského kraje Radka Trylčová
Bez čisté a dostupné vody v krajině i v našich domovech se nedá žít. Bez vody by nebyla bytová výstavba, příroda,
fauna ani krajina jako celek. To vše si vedení Plzeňského kraje jasně uvědomuje a věnuje této problematice značnou
pozornost. „Mou prioritou je zdravý kraj – tj. kraj pro spokojený život občanů,“ říká radní kraje Radka Trylčová (ODS).

Plzeňský rozhled 9/2020

smrčiny či rybníky a jejich po −
břežní pásma,“ upřesnila krajská
radní a dodala, že právě zmíněné
součásti krajiny hrají důležitou roli
při letních vedrech: „Ochladí okolí,
načež se ochlazená voda opět
sráží a teplo krajině zase vrací.
Proto například poblíž mokřadů
vídáme navečer nebo po ránu mlhy.
Tyhle prvky totiž působí jako při−
rozená přírodní termoregulace,
takže krajina s dostatkem vody
netrpí tolik teplotními extrémy“.

Mokřady zmírní
bleskové povodně
To ale zdaleka není jediná výhoda,
proč stojí za to podporovat udržení
podobných součástí krajiny. Podle
Radky Trylčové totiž slouží také jako
prevence povodní. „Dost mě štvalo,
když u nás byly pár týdnů nadprů−
měrné srážky, a různí rozumbradové
už začali říkat, že boj proti suchu
není žádný reálný problém a peníze
... pokračování na straně 18

s

ni letošní léto se neobešlo
Přírodní
bez velmi parných dnů,
termoregulace
i když na ně došlo netradičně
až v půlce srpna. Právě v po−
Podle Radky Trylčové
dobných parných dnech se vý−
letos peníze z tohoto
znamně projeví pozitivní půso−
programu jdou hlavně
bení mokřadů a různých tůní,
na tvorbu nebo opravu
které, pokud v krajině ne−
stávajících nebo za −
chybí, dokážou půso−
niklých malých vod−
bením v nich obsaže−
ních nádrží. „Ty ná−
ných zelených rostlin
drže se musí na−
ochlazovat ovzduší
cházet v přírod−
kolem nich a omezo−
ních nebo v pří−
vat negativní dopady
rodě blízkých
veder. „To ale sa−
loka litách a ne−
mozřejmě není zda−
smí výměrou pře−
leka jediný důvod,
kročit půl hektaru.
proč krajina kolem
Zároveň platí, že se
nás potřebuje nej−
musí jednat o vodní
Radka Trylčová,
různější krajinné
nádrže, v nichž není
radní Plzeňského kraje.
prvky, které „umí“
rybí obsádka a ani se
zadržovat vodu,“ vysvětluje radní v nich nechová vodní drůbež,“
Plzeňského kraje pro životní prostře− upřesnila Radka Trylčová, která má
dí a zemědělství Radka Trylčová tento program podpory ve vedení
(ODS) a dodává: „Plzeňský kraj kraje na starosti.
dlouhodobě podporuje budování
Tyto nově vybudované nebo
a obnovu takových prvků v krajině opravené vodní nádrže podle kraj−
a pokračuje v tom i letos. Je to sou− ské radní pomohou dočasně zadr−
část naší snahy reálně čelit tomu, žovat vodu v krajině. „Jejich nejdů−
že z území našeho výše ležícího ležitější funkcí je zpomalovat odtok
kraje vzhledem k absenci retence srážkových vod. Doplní v tomto
odtéká zbytečně velké množství ohledu další krajinné prvky, jako
vody. Vytvořili jsme pro tento účel jsou přirozené vodní toky, ale také
na kraji speciální podpůrný program říční nivy, různě tůně, prameniště,
s názvem Retence vody .“
rašeliniště, mokřady, podmáčené

A

Radka Trylčová s Pavlem Moulisem v Záchranné stanici živočichů
v Rokycanech.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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... říká radní
Plzeňského kraje
Radka Trylčová
... dokončení ze strany 17

vynaložené na zadržování vody
jsou skoro vyhozené oknem.
Jenže právě v období velkých
srážek zadržují například mokřa−
dy velké množství vody, což má
zásadní vliv na zmírnění násled−
ků přívalových dešťů. Mokřady
tím zmírňují průběh povodní
a omezují povodňové škody.
Takže, i když hodně prší, potře−
bujeme zadržovat vodu v krajině
nebo na to hodně doplatíme,“
odmítla častý omyl o tom, že boj
proti suchu už vlastně zase není
problém Radka Trylčová.

Během prázdnin opravovali
základní a mateřské školy
Město Plzeň využívá letních
prázdnin pro opravy budov svých
základních i mateřských škol
včetně údržby techniky. K největ−
ším akcím patří zahájení nástavby
20. základní školy v Brojově ulici,
která potrvá až do srpna 2021.
Rozsáhlá přístavba začala rovněž
v 55. mateřské škole v Mandlově
ulici, miliony korun dá město na
opravy tělocvičen, hřišť, oken či vý−
tahů v řadě dalších objektů.
„Město provádí nejen stavební
úpravy, ale dbá také na údržbu tech−
niky, do jejíž modernizace investo−
valo v posledních letech ze svého
rozpočtu a evropských dotací de−
sítky milionů korun. Díky tomu jsou
plzeňské školy z hlediska vnitřní
datové konektivity, která je důležitá
například pro funkčnost výukových
programů, na špičce v České re−
publice,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa.

v Liticích za přibližně 6,5 milionu
korun či opravy tělocvičny na 4. ZŠ
v Kralovické ulici, kde se měnily výpl−
ně oken v celé jedné její stěně, za při−
bližně 1,2 milionu korun. Na 21. ZŠ
na Slovanské aleji bude
instalován nový výtah ze
školní kuchyně do školní vý−
dejny za 1,1 milionu korun.

Ráj pro obojživelníky
Podle krajské radní má navíc bu−
dování malých vodních ploch
ještě jednu nezanedbatelnou roli.
„Podporujeme jím pestrost živo−
ta v přírodě, protože vodní nádr−
že pomáhají rozmnožování oboj−
živelníků a celého spektra dal−
ších organismů úzce vázaných
na mokřadní ekosystémy. Oboj−
živelníci potřebují mělké tůně
bez průtoku, a naopak s mírným
sklonem břehů a hloubkou ideál−
ně od 40 do 50 centimetrů, které
jsou trvale udržované a bez ryb,“
říká Radka Trylčová a shrnuje:
„A právě i takové vodní plochy
mohou být výsledkem našeho
podpůrného programu, takže ob−
čas říkám, že každá vybudovaná
nebo obnovená tůň je vlastně ta−
kové ekologické tři v jednom: ter−
moregulace, ochrana před povo−
dní i malý ráj pro obojživelníky“.
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K aktuálně největším stavebním
investicím na plzeňských školách
patří nástavba čtvrtého patra na
20. ZŠ v Brojově ulici. V přistavě−
ném podlaží vznikne sedm nových
odborných učeben, kabinety pro
učitele a sociální zařízení. Náklady
jsou vyčísleny na 47 milionů korun.
Dostavba bude probíhat po celý pří−
ští školní rok a prázdniny.
K dalším větším opravám objektů
škol patří například výměna stropů
napadených dřevokaznou houbou
v odloučeném pracovišti 26. ZŠ

Na 7. MŠ a ZŠ v Brněnské ulici se
opravuje nevyhovující povrch hřiště
za jeden milion korun, za 1,6 mili−
onu korun se rekonstruuje i hřiště
na Benešově ZŠ a MŠ v Doudle−
vecké ulici. I zde byl nevyhovující
stav povrchu hřiště. Rekonstrukce
zároveň umožní rozšíření hřiště na
atletické disciplíny a možnost cviče−
ní paralelně dvou skupin.
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Město také zajišťuje ve školních
budovách technickou údržbu pro−
střednictvím Správy informačních
technologií města Plzně. Aktuálně
se řeší rekonstrukce LAN sítě na
37. MŠ (Barvínkova), dále ve spolu−
práci s třetím městským obvodem
na 55. MŠ (Mandlova) a 61. MŠ
(Nade Mží). V rámci 22. MŠ (Zik−
munda Wintra), 27. MŠ –
konkrétně pracovišť Dvo−
řákova 4 a Dvořákova
18, 37. MŠ a 54. MŠ (Sta−
niční) se realizuje napojení
na optickou síť. Ve školách
probíhá i výměna zhruba
300 LCD monitorů a čistě−
ní výpočetní techniky.
Začalo se rovněž s pří−
stavbou 55. MŠ v Man−
dlově ulici v centrálním pl−
zeňském obvodu, která
má navýšit její kapacitu.
Městský obvod Plzeň 3
tak zareagoval na situaci
v jeho jižní části, kde exis−
tuje dlouhodobý deficit
míst ve spádových mateř−
ských školách. Přístavba
bude umístěna do středu
mezi pavilony, čímž dojde k jejich
propojení. V přízemí je navržena
tělocvična, v prvním patře budou
dvě samostatné třídy s příslušným
zázemím. Přistavěný pavilon má mít
zelenou střechu. Náklady před−
stavují 34 milionů korun, dotace
z Operačního programu Životní pro−
středí by měla činit zhruba deset
milionů korun.
Plzeňský rozhled 9/2020
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Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA říká:

Česko−bavorská hospodářská
spolupráce je bez omezení
a navíc obchodní zvyklosti obou zemí jsou velice podobné
n Od roku 2016 jste manažerkou

potřeby firem v našem příhraničním Česká republika je členem Evropské
kontaktních sítí pro Bavorsko a ČR regionu. Vím, která firma co nabízí unie a až na několik výjimek je obecně
u Evropského regionu Dunaj−Vltava a co hledá a mohu tak pomoci při česko−bavorská hospodářská spolu−
zodpovědná za kooperaci bavorských hledání správného obchodního part− práce možná bez omezení. Navíc jsou
a českých firem. V jakých oblastech nera. Nově vzniklé obchodní vztahy obchodní zvyklosti obou zemí velice
můžete podnikům pomoci?
si pak následně zpravidla řídí společ− podobné.
n Díky koronaviru byly hranice mezi
Podporuji dolnobavorské a české spo− nosti samy.
lečnosti při navazování nových přes− n Co je nutné zohlednit u přeshra− Bavorskem a ČR delší dobu uzavřeny,
hraničních obchodních vztahů. Mohou ničních kooperací? Kde se v praxi což způsobilo řadu ekonomických
překážek a problémů. Co byly nej−
se na mne obrátit firmy všech odvětví, často chybuje?
větší problémy a jak jste
pokud hledají nové do−
mohla firmy podpořit?
davatele, obchodní part−
Co se týče česko−bavor−
nery a zákazníky v sou−
ských hospodářských
sední zemi, popř. pokud
vztahů, mohly firmy po−
si chtějí přeshraničně
většinou dále fungovat.
vyměnit zkušenosti a in−
V některých případech to
formace k určitému té−
mělo dokonce pozitivní
matu. Zaměřuji se pře−
efekt, neboť některé spo−
devším na malé a střed−
lečnosti měly důležité
ní podniky, nicméně
dodavatele v Číně nebo
jsem již i pro řadu vel−
v Itálii a díky obtížné situaci
kých firem zprostředko−
nemohla řada firem dále
vala nové kooperace.
dodávat, popř. ne v obvy−
K další mé činnosti patří
klých časových interva−
podpora technologické−
lech. Z tohoto důvodu hle−
ho transferu mezi Čes−
daly firmy alternativní ře−
kou republikou a Dolním
šení v geografické blíz−
Bavorskem a vytváření
kosti, což vedlo k novým
přeshraničních sítí a roz−
bavorsko−českým obchod−
šiřování stávajících.
ním vztahům.
Krom toho zpracovávám
Obtížná situace ale vznik−
nejrůznější rešerše pro
la u bavorských firem
české firmy, univerzity,
a českých zaměstnanců,
výzkumná zařízení a dal−
kteří prakticky z jednoho
ší organizace v Dolním
dne na druhý nemohli
Bavorsku a obráceně
překročit hranice. Ně−
pro dolnobavorské insti−
meckým firmám chy−
tuce v ČR.
běli zaměstnanci a čeští
Podstatnou část mého
Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy
zaměstnanci museli
působení tvoří organiza−
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA.
často zůstat delší dobu
ce bavorsko−českých fi−
remních akcí s cílem nabídnout spo− Dle mého názoru je největší chybou to, v Bavorsku a po návratu být v ka−
lečnostem přeshraniční platformu, díky že některé společnosti z Dolního ranténě, což způsobovalo velké
níž mohou osobně navázat nové kon− Bavorska neuvažují o hledání obchod− problémy. V obtížné situaci byli
takty. K mým nejdůležitějším akcím, ních partnerů v České republice přede− i bavorští zaměstnanci, kteří ne−
které organizuji společně s Nieder− vším kvůli jazykové bariéře a ne zřídka mohli na svá pracoviště do če−
bayern−Forum, patří Bavorsko−český to platí i naopak. Co se týče němec− ských poboček.
den pro firmy a Bavorsko−česká burza kých společností, prvotní záměr je čas− Během této doby jsem pomohla
řadě firem při vyžádání nejrůzněj−
firem. Veškeré mé činnosti jsou pro to také získání nových zaměstnanců.
Další problém shledávám u prvního ších informací a speciálních povo−
všechny firmy zdarma.
n Jak pomáháte kooperujícím fir−
kontaktu, při kterém je komunikováno lení a poskytla překladatelskou
mám?
v anglickém jazyce. Angličtina je sice a tlumočnickou pomoc. Velmi
Společnostem zprostředkovávám v obou zemích velice rozšířená, nicmé− komplikované bylo to, že se naří−
převážně prvotní kontakt. V součas− ně častokrát vzniknou intenzivnější zení a opatření týkající se přeshra−
né době již disponuji velkou sítí kon− kooperace, pokud je komunikováno pří− ničního styku, zejména na české
taktů a dokáži velmi dobře posoudit mo v německém, popř. českém jazyce. straně, velice často měnila.
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n Kvůli koronaviru se nemohl konat

oblíbený Bavorsko−český den pro fir−
my. Mohla jste i tak firmám, které
plánovaly účast, pomoci?
Bohužel jsem musela letošní Bavorsko−
český den pro firmy v březnu, na který
bylo přihlášeno přes 500 účastníků
a 150 výstavců a který sliboval spoustu
nových přeshraničních obchodních
vztahů a kooperací, týden před koná−
ním odříct. Následně jsem ale všem při−
hlášeným firmám, které měly zájem,
zprostředkovala nové kontakty a zabý−
vala se jejich konkrétní záležitostí.
n Je na příští rok plánován další den
pro firmy a je znám již nový datum
konání?
Pokud to bude s ohledem na koronavi−
rus možné, bude se příští Bavorsko−
český den pro firmy konat 20. dubna
2021 v Deggendorfu.
Aktuálně mohu organizovat pouze
online akce. 23. září se bude konat
bavorsko−český online workshop, kte−
rý je opět zdarma a na který je možné
se přihlásit telefonicky nebo emailem
přímo u mne.
n Jaká je vaše osobní rada pro pod−
niky, které by chtěly přeshraničně
působit?
V každém případě nemít strach koope−
rovat s firmami ze sousední země.
Zainteresované společnosti se na mne
mohou kdykoliv obrátit a společně na−
lezneme nejlepší možnost pro každou
firmu.
(pi)
Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava
Mobil: +49−170−8118194
Email: j.pongratz@euregio−bayern.de

Jaroslava Pongratz
Netzwerkmanagerin Bayern−Böhmen,
Europaregion Donau−Moldau
Kolpingstrasse 1, 94078 Freyung
Tel. +49 (0)170 8118194
E−Mail: j.pongratz@euregio−bayern.de
Plzeňský rozhled 9/2020

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
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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
25. 08. 2020
Kotlíkové dotace až 127 000 Kč
jsou již jen pro cca 15 uchazečů!!!
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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Kamenictví Staňkov 30
– založeno 1990 – Václav a Jan Wegschmiedovi

VÝROČÍ

Slavit se bude v Osvračíně, přijďte mezi nás!
Třicet let je v životě člověka významný mezník.
Stala se z něho osobnost, která už má mladická
léta za sebou, nasbírala určité zkušenosti a je
schopna samostatného rozletu. O to víc to platí
v životě společnosti, o které třicetiletí dokazuje,
že se stala velmi úspěšnou. Toto tvrzení jedno−
značně platí o rodinné firmě KAMENICTVÍ
STAŇKOV na Domažlicku, jejímž zakladatelem
je Václav Wegschmied. Se svými syny –
starším Janem a mladším Václavem, provozují
tuto nelehkou, ale krásnou práci i s rodinou
sestry Jany, ta je ve funkci účetní.
n Kamenictví není lehké řemeslo, přesto jste
k němu „připoutal“ celou svou rodinu…?
q Václav Wegschmied st.: To je pravda, já zde
pracuji už od roku 1976, to bylo ještě za dob
Komunálních služeb, od kterých jsme později
převzali tyto prostory. Dříve se tady zpracovával
pouze umělý kámen teraco, ale od roku 1990,
kdy jsem založil naši firmu, jsme přešli na opra−
cování žuly. Lidé totiž začali, a plným právem,
vyžadovat kvalitu a my jim ji chtěli dát. To se
naštěstí daří, o čemž svědčí naše zakázky po celé
republice. Musím však přiznat, že už jsem 12 let
v důchodu, firmu jsem předal synům, takže bych
mohl žít v klidu, ale znáte to, člověku to prostě
nedá… (musíme prozradit, že ostatní členové
rodiny tvrdí, že děda stále „komanduje“)
n Už padla zmínka o požadované kvalitě, dají
si zákazníci poradit?
q Jan Wegschmied: Dnes už ano, i když někteří
stále dávají přednost ceně před kvalitou. Pro nás je
směrodatné, že za svou pevnou cenou si stojíme,
nabízíme totiž jednak kvalitu, jednak záruku. Jsme
pyšní na to, že jsme prvovýrobci, tedy žádní pře−
kupníci. Není to snadné všechno nařezat ze suro−
vého kamene, když jeho váha dosahuje 15 tun.
Kámen dovážíme z Indie, Itálie nebo Francie, ale
také z nedalekého Blatna, kde se těží také kvalitní

!

POUKAZ 300,− Kč
NA GRILOVACÍ KÁMEN

x 3 cm
50 x 30
PO PŘEDLOŽENÍ

KUPÓNU
PIVO A KLOBÁSA

ZDARMA

POUKAZ A BONUS PLATÍ
pouze při dnu otevřených dveří.
Pro uplatnění ceny předložte tento poukaz.
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žula. Musíte tedy objíždět lomy a vybírat celé bloky,
z kterých pak můžeme zpracovávat potřebné
desky. Naší snahou je být skutečně samostatnou
firmou, i proto každý z nás dokáže obsluhovat
3 – 4 stroje. Máme svoji vlastní provozovnu, kde
jsou všechny veké stroje, takže na nich můžeme
pracovat i v zimě. To je velká výhoda, protože
i když jde hodně o sezónní výrobu, máme takové
zázemí, že můžeme pracovat téměř po celý rok.
O Janovi je dobré vědět, že se vyučil automechani−
kem, jak sám s humorem tvrdí – táta ho vyslal do
světa, z něhož našel cestu zpět do rodinné firmy)
n O vás vím, že jste se u svého otce, zaklada−
tele firmy, přímo vyučil. Byl přísným učitelem?

q Václav Wegschmied ml.: Je to trošku jiné,
než asi všichni znají ze školy. Ale mohl jsem zase
pochytit všechny jeho letité zkušenosti, což je
k nezaplacení. Vždyť vyrábíme vše od samého
počátku, zpracováváme si žulu, která má více než
30 barevných odstínů, sami si ji řežeme a leští−
me, ryjeme písmo i motivy. To není práce na
14 dnů. A věřte, že když náhodou zkazíte ve vy−
rytém textu třeba dvacáté písmeno, tak musíte
začít celé znovu, broušením a vyhlazením kame−
ne počínaje. Takže pečlivost a pozornost je velice
nutná. Na kvalitě nám velmi záleží, protože chce−
me, aby se k nám lidé vraceli. A to se daří, za což
jsme samozřejmě vděčni. Jinak bychom asi
neslavili 30. výročí založení firmy. Na tu naši osla−
vu v sobotu 5. září proto zveme do Osvračína
všechny zájemce, hlavně naše zákazníky.

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
KDY:

Osvračín 05. 09. 2020, 10:00 – 17:00 hodin

KDE:

v nově otevřeném skladě na adrese Osvračín 208
Pro děti i dospělé občerstvení zajištěno.

SLEVA 30 %

pouze v tento den
mimořádná sleva na
vystavené pomníky
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SLEVA 10 %
na ostatní výrobky
Plzeňský rozhled 9/2020
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Pronajímáte dům nebo byt?
Vybírejte nájemníky pečlivě

Nové odpočinkové altány
Celkem 15 odpočinkových altánů
bylo pořízeno v rámci projektu
odpočinkového mobiliáře v obcích
Mikroregionu Nepomucko. Odpočí−
vadlo obsahuje rovněž stůl a dvě la−
vice. Mikroregion za tímto účelem
získal dotaci ve výši 400 tisíc korun
z Plzeňského kraje. Altány byly
umístěny k turistickým cílům, vy−
hlídkovým místům či do prostoru
obcí, které se podílely na spolufinan−
cování projektu nad rámec dotace.

Pořídili jste si nemovitost určenou
výhradně k pronájmu a jediné, co
vám nyní chybí, je obsadit ji ná−
jemníky? Ač se tento krok zdá být
sebejednodušší, je potřeba mu
věnovat spoustu času a energie.
Přečtete si, jak je vhodné postupo−
vat a zda existují způsoby, které
vám celý proces mohou výrazně
ulehčit.
Prvním
krokem
k úspěšnému pronáj−
mu nemovitosti je její
inzerce na realitních
portálech.

Do inzerátu dejte
kvalitní fotografie
Inzerát o pronájmu by
měl obsahovat zá−
kladní údaje, jako
jsou dispozice, loka−
lita, vybavení a sa−
mozřejmě cena. Inze−
rát zároveň doplňte
o kvalitní fotografie
interiéru i exteriéru.
Nepodceňujte však ani slovní popi−
sek, který by neměl být nijak dlou−
hý, ale měl by shrnovat vše podstat−
né a zájemce by z něj měl mít velmi
jasnou představu o tom, kolik a za
co vlastně zaplatí.
Jakmile bude inzerát hotový,
ověřte si, jak na realitním portálu vy−
padá ve srovnání s ostatními na−
bídkami a případně jej upravte. „I na
realitním trhu platí, že lidé kupují
očima. Proto by měla být nabídka
pronájmu vizuálně příjemná a již na
první pohled by z ní mělo být jasné,
oč běží. Nelze tak například pod−
ceňovat fotografie, které jsou pro
zájemce hledající pronájem online
společně s cenou jedním ze základ−
ních rozhodujících faktorů a hrají
velkou roli v tom, zda někdo na
inzerát zavolá, nebo nezavolá,“ vy−
světluje Jakub Kindl z rodinné realit−
ní kanceláře.

Než vyberete nájemníka
Po zveřejnění inzerátu přichází na
řadu hledání ideálního nájemníka.
„Asi každý vlastník nemovitost by
chtěl nájemníka, který bude platit
řádně a včas, který nebude vybave−
ní demolovat, se kterým bude dobrá
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domluva a který mu nějakou dobu
vydrží. Hledat takového nájemníka
je ovšem něco jako hledat jehlu
v kupce sena,“ komentuje smutnou
realitu Kindl. Ten sám z první ruky
ví, jak špatné mají vlastníci nemovi−
tostí s nájemníky zkušenosti a do−
dává, že jedinou obranou je pečli−
vost při výběru. „My sami jsme rádi
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připraveni, a proto pro vlastníky
nemovitostí nájemníky vždy pro−
věřujeme v rejstříku exekucí, insol−
vencí, v naší rozsáhlé interní data−
bázi a v rejstříku osob hledaných
policií. Někdo by možná mohl na−
mítnout, že je to zbytečně. Ze zkuše−
nosti ale vím, že to není ani trochu
zbytečné,“ uvádí

Administrativu nechte
na odbornících
Jakmile nájemníka najdete, čeká
vás nezbytná administrativa. Je nut−
né sepsat nájemní smlouvu, která
musí jasně definovat podmínky pro
obě strany, dát dohromady předá−
vací protokol a vykomunikovat s do−
davateli energií převod na nového
nájemníka.
„Nutné papírování není zcela
jednoduché a určitě bych vynechal
vzory smluv, které jsou volně ke
stažení na internetu. My máme
k dispozici právní oddělení, které se
stará o veškerou smluvní doku−
mentaci, a tak můžeme zaručit, že je
v naprostém bezpečí jak prona−
jímatel, tak nájemník,“ říká Jakub
Kindl. Podobné je to i u dalších rea−
litních kanceláří.
Plzeňský rozhled 9/2020
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Stromy pro krásu i zdraví
Každý z nás by chtěl žít ve zdra−
vém a příjemném prostředí obklo−
pen živou přírodou. Tento záměr
má i Plzeňský kraj, který se snaží
výsadbou stromů podpořit retenci.
Rada kraje proto schválila dotace
právě v rámci programu „Retence
vody v krajině a Výsadba stromů
pro podporu retence 2020“ v cel−
kové výši 2 043 000 korun.
Dalším krokem v tomto směru je
i projekt „Podpora výsadby stromů
v Plzeňském kraji 2020“, v jehož
rámci bude formou daru předáno
celkem 604 stromů. Příjemci daru
mohou být fyzické osoby s trvalým
pobytem na území Plzeňského

kraje, které zaslaly své požadavky
jako účastníci projektu.
„Jeho přínosem je zapojení obča−
nů do ochrany životního prostředí
prostřednictvím výsadby listnatých
a ovocných stromů, ať už ovocných
nebo jiných. Výsadbou stromů
bude podpořena nejen biodiverzita
v místě výsadby, ale i zlepšení
mikroklimatických podmínek ovliv−
něním vlhkosti a teploty v letních
měsících, zvýšením podílu kyslíku
v ovzduší, snížením prašnosti
a hlučnosti, v neposlední řadě bude
posílena retence vody v krajině,“
zdůraznila radní pro životní prostředí
Radka Trylčová.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
Určitě už jste to slyšeli a o tvrzení v titulku článku je dokonce jedna
hodně známá česká pohádka o Drvoštěpovi. Proč je tedy přirozené denní
světlo pro člověka tak důležité? Slunce je od pradávna součástí našeho
života a má blahodárný vliv na psychiku, zdraví i pocity energie, radosti
a pohody. Současný způsob života a práce nás však stále více “uzavírá”
do budov, kde je přirozeného denního světla málo, nebo převažuje umělé
osvětlení. V průměru tak strávíme devadesát procent času v budovách
bez dostatečného slunečního svitu, ať už doma nebo v práci. Ztrácíme
tak kontakt s denním světlem a léčivými schopnostmi slunce.

Jak se projevuje nedostatek
denního světla na našem zdraví?
Nedostatek denního světla působí
negativně především na psychiku,
snadněji podléháme stresu, jsme
podráždění, cítíme se více unaveni
a hůře se nám soustředí. Bez denní−
ho světla se nám také zhoršuje zrak
a mohou bolet a pálit oči. Nedo−
statek denního, potažmo slunečního
světla, má vliv také na tvorbu vita−
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mínu D, řídnutí kostí, metabolické
poruchy i na náš imunitní systém,
bez jehož správné funkce pak snad−
něji podléháme nemocem.

jako denní světlo. Navíc stálé inten−
zivní umělé osvětlení, jaké vyzařují
například zářivky v kancelářích,
v lidském těle navozuje pocit, že je
neustále pravé poledne, což je pro
tělo dlouhodobě vyčerpávající.
Může tak narušovat náš přirozený
biorytmus, na který má vliv pravi−
delné střídání denní doby, světla
a tmy, ale i jemných světelných
posunů během dne. Nejčastěji se to
pak projevuje právě na našem du−
ševním i tělesném zdraví.

Umělé osvětlení není řešení

Kudy do místnosti přivést
denní světlo?

Umělé osvětlení nedokáže nahradit
denní světlo v jeho pravém smyslu.
Umělé světlo je jednotvárné, nenabí−
zí přirozenou dynamiku ani blaho−
dárné účinky na náš metabolismus

Přirozenou cestou, kudy přivádíme
denní světlo do většiny interiérů, jsou
okna. Často ale samotná okna nesta−
čí, protože nepřivedou dost denního
osvětlení do všech místností a jejich

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

zákoutí. Proto se dnes hodně mluví
o tzv. světlovodech. Jejich výhodou
je, že přináší světlo do místnosti sho−
ra, tudíž podvědomě působí ještě při−
rozeněji jako zdroj osvětlení než okna
samotná. Budováním světlovodů
se dnes zabývá řada firem, jednou
z prvních, která přišla na český trh, je
společnost Lightway.
Pokud uvažujete o stavbě či re−
konstrukci domu, vyplatí se o svět−
lovodu uvažovat. Ne každý si nechá
hned postavit křišťálovou střešní ko−
puli s odraznou vrstvou ze stříbra
a skleněný rozplytlovač světla, ale
i jednodušší řešení mohou být účin−
ná. Pamatujte, že denní světlo po−
máhá snížit negativní dopady poby−
tu člověka uvnitř budovy a přispívá
lepšímu zdraví. A do toho se vyplatí
investovat.
(la)
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V Bělé nahradí stan
opravená stodola
V průběhu měsíce srpna začala
v Bělé nad Radbuzou rekonstrukce
stodoly v areálu bývalého statku.
Po necelém roce se podařilo
sehnat finanční prostředky z mi−
nisterstva pro místní rozvoj, a to ve
výši 13 mil. Kč, tuto částku doplní
ještě prostředky z města ve výši
7 milionů korun. Samozřejmě tomu

ké zajištění a výstavbu zastřešení
tvrze. Jelikož se jedná o památkově
chráněný objekt a město ho vlastní
teprve rok, považuji to za veliký
úspěch. Je podložen dobrou prací
projektantů a statika, kterým se po−
dařilo zapracovat připomínky pa−
mátkářů do projektu. Získání sta−
vebního povolení je jednou z pod−

předcházelo získání stavebního po−
volení a všech vyjádření. Pokud se
tedy nestane nic mimořádného, dal−
ší oslavy výročí města proběhnou už
v nových prostorách. A že důvod bu−
de opravdu výjimečný – v příštím ro−
ce totiž tady oslaví 900 let od první
zmínky o městě v Kosmově kronice.
„V těchto dnech také nabylo práv−
ní moci stavební povolení na static−

mínek žádosti o dotaci,“ sdělil
Ing. Libor Picka, starosta města.
Ta byla podána. Celkové náklady
na statiku celé budovy, kdy dojde
k vybudování dvou zpevňujících
železobetonových stropů a střechy
z pálené krytiny, jsou odhadovány
na 15 milionů korun. Pokud se vše
podaří, práce započnou na jaře
příštího roku.

Sekačku i na trávu s ranní rosou
Významným pomocníkem při údržbě
veřejných prostranství v Holoubkově
se stala výkonná samojízdná sekač−
ka, kterou obec nově pořídila a roz−
šířila tak své strojové vybavení.
Bude určena především pro velké
zelené plochy v obci, které neustále
přibývají, jako např. fotbalové hřiště,
hasičské cvičiště, sokolovna, hřbitov
apod. Jedná se o italský výrobek
s dieslovým motorem o výkonu
28 k a palivovou nádrží na 40 l.
Sekačka váží 750 kg, šíře sekacího
Plzeňský rozhled 9/2020

záběru činí přes 130 cm a obsahuje
opravdu velký koš na sbírání poseka−
né trávy o objemu 1.100 l. Ten doká−
že zvednout až do úctyhodných dvou
metrů, což je důležité při výsypu do
vysokých kontejnerů na biodpad.
„Výhodou také je, že stroj dokáže
posekat i vlhkou trávu s ranní rosou,
s čímž má dosavadní obecní techni−
ka velké problémy. Cena stroje činila
900 tisíc korun. Věřím, že bude
obci dobře sloužit,“ uvedl Ing. Lukáš
Fišer, starosta obce Holoubkov
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Na Slovanech mají nový
sběrný dvůr Na Bořích
Nový sběrný dvůr v areálu na kři−
žovatce ulic U Seřadiště a Na
Bořích ve druhém městském obvo−
du postavilo město Plzeň.
Takový objekt, který usnadní li−
dem možnost zbavit se ekologicky
domácího, rozměrného i nebezpeč−
ného odpadu, dosud v tomto obvo−
du chyběl. Náklady na projekt činily
zhruba 42 milionů korun s DPH,
město na něj obdrželo dotaci ve výši
31,2 milionu korun z fondu soudrž−
nosti Evropské unie z Operačního
programu Životní prostředí.
„Město Plzeň má propracovanou
síť sběrných dvorů a sběrných míst.
Nový objekt, kde je možné odložit
recyklovatelný či nebezpečný odpad
a také vše, co se nevejde do stan−
dardní popelnice na komunální od−
pad, vznikl na dosud nevyužívaném
městském pozemku. Tento sběrný
dvůr zjednoduší lidem zbavit se růz−
ných druhů odpadu ekologicky zod−
povědně a přispěje k většímu pořád−
ku ve městě. I v dalších letech bude
město Plzeň s využitím prostředků
Evropské unie rozvíjet systém efek−
tivního a ekologického nakládání
s odpady,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa. Doplnil, že s tím souvisí
i podpora cirkulární ekonomiky, tedy
přeměny odpadu ve zdroje jako cesty
budoucího udržitelného rozvoje.

Sběrný dvůr zaujímá plochu zhru−
ba 3100 metrů čtverečných obe−
hnanou dva metry vysokým neprů−
hledným plotem. Pod přístřešky
s ocelovou konstrukcí stojí 21 vel−
koobjemových kontejnerů pro různé
druhy odpadu, u vjezdu i výjezdu
jsou umístěny dvě mostní váhy
o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro ob−
sluhu s hygienickým zázemím. Jeho
součástí je i EKO sklad pro shro−
mažďování nebezpečných odpadů.
„Realizací tohoto projektu se
zkvalitní nakládání s odpady a navý−
ší se kapacita jejich zpracování či
třídění o 3 175 tun za rok. Zároveň
se uleví současným sběrným dvo−

rům, které jsou plné a pro po−
třeby obyvatel a města Plzně ne
zcela dostačující,“ vysvětlil technic−

Kraj zadává zakázku k tunelu
metodou Design & Build
První předběžnou tržní konzultaci
(PTK) v Plzeňském kraji ke staveb−
ní zakázce zadávané metodou
Design & Build s názvem Atletic−
ký tunel zorganizoval v pondělí
10. srpna 2020 Centrální nákup
Plzeňského kraje (CNPK).
Atletický tunel bude vybudován
v prostoru mezi stávajícím atletic−
kým stadionem města Plzně a are−
álem SOUE na Skvrňanech. Na jeho
realizaci schválilo Zastupitelstvo
Plzeňského kraje maximální částku
120 000 000 korun. Předpokládá
se, že zadávací řízení bude vy −
28

psáno v průběhu podzimu 2020.
CNPK si vybral pro vzájemnou
spolupráci při přípravě zadávacího
řízení renomovanou advokátní kan−
celář HAVEL & PARTNERS, která
má dlouholeté zkušenosti se za −
dáváním veřejných zakázek a také
se specializuje na zadávání ve −
řejných zakázek metodou Design
& Build. Zmíněné PTK se zúčastnilo
celkem pět velkých předních
stavebních firem, mezi které patří
Metrostav, a.s., EUROVIA a.s.,
SWITELSKY sta vební s.r.o., SMP
CZ a.s. a OHL ŽS, a.s.

„Celkově můžeme hodnotit před−
běžnou tržní konzultaci jako velmi
úspěšnou a nyní budeme čekat na
vyplněný dotazník od potencionál−
ních dodavatelů. V této chvíli mohu
říci, že jsme spokojeni s výsledkem
a také se všemi vytěženými infor−
macemi od účastníků konzultace,
které nám velmi pomohou při na−
stavení zadávacích podmínek v za−
dávacím řízení,“ říká ředitelka Cen−
trálního nákupu Jana Dubcová.
Metoda Design & Build přináší
pro zadavatele mnoho výhod, a to
zejména přenesení odpovědnosti

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

ký náměstek Pavel Šindelář. Město
bude mít nyní s novým objektem ve
svém majetku celkem pět sběrných
dvorů. Pro ukládání odpadu slouží
také šest sběrných míst, v plánu je
vybudovat další tři.
Průjezd dvorem je jednosměrný
a kolem plochy pro kontejnery vede
obslužná komunikace, na kterou
se najíždí přes nájezdovou rampu.
Kontejnery jsou umístěny pod úrov−
ní komunikace, takže sběr odpadu
se provádí shozem do kontejnerů.
Evidence odpadů bude vedena
v souladu s platnými předpisy. Celý
prostor monitorují kamery.
„Nový sběrný dvůr bude již třetí
na území obvodu, ale první ve vlast−
nictví města Plzně. Je v současné
době jediným, který bude odebírat
asfaltovou lepenku. Jde o význam−
nou investici s příznivým dopadem

na životního prostředí,” doplnil
starosta druhého městského obvo−
du Lumír Aschenbrenner.

za přípravu projektové dokumen −
tace a její naplnění a celkovou
kvalitu provedení stavby částečně
nebo zcela na zhotovitele. Při rea−
lizaci projektů Design & Build
jsou zvýšená rizika přenesena na
zhotovitele.
„Oceňuji přínos předběžné tržní
konzultace a využití metody Design
& Build v této stavební zakázce,“
dodává náměstkyně vykonávající
funkci hejtmana Marcela Krejsová.
Hlavním cílem této konzultace by−
lo informovat potencionální doda−
vatele o záměrech zadavatele reali−
zovat novostavbu atletického tunelu.
Informovat o veškerých doposud
známých předpokládaných zadá−
vacích podmínkách a požadavcích
na realizaci projektu a dostupných
podkladových materiálech na reali−
zaci projektu.
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Současné a budoucí využití zámku Zelená Hora
Zámek na Zelené hoře díky své
poloze na výrazném kopci dominu−
je krajině Nepomucka. Jeho boha−
tá historie a prostorové možnosti
dávají mnoho impulsů pro jeho vy−
užití. Bohužel předpokládané ná−
klady na obnovu zámeckého areá−
lu činí 450 milionů korun. V sou−
časné době je na zámku instalová−
na filmová expozice Černí baroni,
která vyvolala rozporuplné reakce.
Jak se vám líbí současné využití
zámku Zelená Hora a jaké trvalé
využití objektu byste uvítali v bu−
doucnu?

Pavel Motejzík, DiS., manažer
Mikroregionu Nepomucko
a koordinátor kultury
a cestovního ruchu v Nepomuku
Každoroční otevření Zelené Hory vždy
velmi vítám. Nejen kvůli zámku, ale
i kvůli městu Nepomuk. Z popularity
zámku pozitivně těží další regionální
subjekty. Již léta se mluvilo o tom, že
by to chtělo zámek otevřít více než jen
na jeden týden v roce. Pokud je mi
známo, Martin „Mitva“ Lukeš byl jedi−
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ný, kdo byl ochotný si zámek pro−
najmout, investovat vlastní nemalé
prostředky do přípravy a tvorby
expozic a vzít vše tzv. na svá bedra.
Osobně se domnívám, že éra „Čer−
ných baronů“ je ale již pryč…
Zelená Hora je přitom velký národ−
ní klenot, kde se odehrávaly i další
významné události – nález Rukopisu
zelenohorského, který inspiroval ce−
lou generaci předních umělců, usta−
novení Jednoty zelenohorské proti
králi Jiřímu z Poděbrad, pobyty pa−
novníků, uschování korunovačních
klenotů, vzácné poutní místo s mo−
derním oltářem a sochou Madony,
celkově architektonicky zajímavá
stavba s množstvím různých slohů
od gotiky přes renesanci k baroku.
Zelená Hora je podle mého názoru
výjimečná jako celý komplet, a pro−
to vidím jako nejvhodnější formu
budoucího využití spolupráci s kra−
jem, státem a organizacemi ucho−
vání paměti (Post Bellum, Ústav
pro studium totalitních režimů…)
a využití zámku jako multifunkční−
ho objektu s akcemi, expozicemi
i ubytováním.

PhDr. Pavel Kroupa, předseda
komise památkové péče
a komise kultury a cestovního
ruchu města Nepomuk
O možnosti využití popkulturního
fenoménu Černých baronů se ví již
dávno, jsem tedy rád, že toto téma
konečně někdo uchopil. Stejně jako
mnoho návštěvníků mě ovšem po−
někud zaráží výše vstupného na tuto
„atrakci”. Zelenohorský zámek má
určitě na víc, než být jen předraže−
nou filmovou turistikou. Měl by být
standardním turistickým cílem jako
ostatní obdobně významná panská
sídla. Určitě by stálo za to zpřístup−

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

nit hradní věž jako rozhlednu.
A hlavně by to chtělo postupně
opravit první patro – „piano nobile”,
vybavit jej znovu původním mobi−
liářem, dochovaným ve sbírkách
Národního památkového ústavu,
a zpřístupnit jako klasický zámecký
návštěvnický okruh. Tomu by velmi
pomohlo, kdyby se do věci vložil
NPÚ. Ideální by bylo, kdyby na něj
současný vlastník převedl správu
objektu, protože tato instituce má
nepochybně prostředky i odborné
zázemí k tomu zámek citlivě opravit,
otevřít i dlouhodobě provozovat.
Velmi se mi zamlouvá i myšlenka,
a to vznik muzea totality v západních
Čechách, tedy připomenutí nedávné
historie (nejen tohoto) objektu se−
riózní cestou. Možností na využití
a prostor na možné další návštěv−
nické okruhy a expozice je zde ještě
celá řada (Rukopisy, kostel a svato−
vojtěšské legendy, Jednota zeleno−
horská, galerie současného umě−
ní...). Zásadní pro celé Nepomucko
je, aby zámek byl otevřený veřej−
nosti po velkou část roku a fungoval
jako turistický magnet.
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V Zahrádkách finišuje
stavba bytových domů
Bytový areál V Zahrádkách se do−
končuje. Dva z celkových čtyř
bytových domů jsou již téměř
kompletně obsazeny. U dalších
dvou domů se ještě dvou i tří−
pokojové byty nabízí.
Hledáte nové
bydlení? V blíz−
kosti Obchodního
centra Plzeň právě
finišuje stavba by−
tových domů are−
álu V Zahrádkách.
Téměř obsazeny
jsou již bytové
domy C a D. Ten,
kdo shání nové
bydlení, si může
ještě vybírat z na−
bídky družstev−
ních bytů v domech A a B. Dvou−
pokojové byty zde začínají na ceně
necelých 3,4 milionu korun.
Pro každý ze všech čtyř domů je
charakteristická elegantní a moderní
architektura. Areál vhodně zapadá
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do celého místa, které leží od
zmiňovaného nákupního centra jen
zhruba 5 minut klidnou chůzí.
V blízkosti je také řada dalších za−
jímavých míst. Pokud dáváte třeba
přednost hezkým vyhlídkám či zele−

ni, jen několik málo kroků odsud je
vyhlídka Švábiny. Za návštěvu stojí
rovněž místní park Špitálský les.
A u blízké vlakové stanice Plzeň
Doubravka pak najdete park
V Homolkách.
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Pronájem malých bytů v Plzeňském kraji za rok zlevnil
Plzeňský kraj zaznamenal snížení
nabídkových cen malých bytů
do 45 m2 určených k pronájmu.
Průměr inzertních cen (realizova−
né ceny mohu být jiné) této ka−
tegorie nemovitostí dostupných
v Plzeňském kraji za poslední rok
poklesl o 2 %.
Vyplývá to z analýzy největšího
českého realitního portálu Sreality.cz.
Letos v červnu stál metr čtvereční
bytu k pronájmu v Plzeňském kraji
230 Kč. Pro srovnání – průměrná ce−
na za metr čtvereční byla v celém
Česku letos v červnu 240 Kč.
Celkový počet nabídek na proná−
jem malých jedno a dvoupokojo−
vých bytů o ploše do 45 m2 zazna−
menal na Sreality.cz v meziročním
srovnání nárůst o 60 %. „Pro analý−
zu cen nemovitostí jsme se podívali
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na byty ve velmi dobrém sta−
vu. U pronájmů tvoří takové
nabídky bezmála devadesát
procent,“ říká Šarlota Smutná,
datová analytička Seznam.cz.
Z dat Sreality.cz vyplývá zna−
telný růst nabídky ve všech
krajích. Největším skokanem
se stala Praha, ve které se letos
v červnu vystřídalo 4 500 nabí−
dek, což je dvakrát více než ve
stejném období loni. Velké pří−
růstky byly ještě například
v Olomouckém, Jihočeském nebo
Libereckém kraji. Pro srovnání –
v celém Jihomoravském kraji se
objevilo jen 1100 nabídek. I to je ale
víc než loni v červnu. Podle Smutné
nárůst nabídky malých bytů může
souviset s odlivem řady zahraničních
pracovníků a s faktem, že řada maji−

telů před epidemií nabízela zejména
v Praze byty ke krátkodobým pronáj−
mům prostřednictvím služby Airbnb
a v posledních měsících volí naopak
spíš dlouhodobější pronájmy.
Společně s nabídkou malých bytů
se o ně zvýšil i zájem. „Zaznamenali
jsme více něž pětinový nárůst uživa−
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telů, kteří na našem webu
hledali byty k pronájmu.
Ještě více se zvedl počet
jejich reakcí. Za celý čer−
ven se k inzerentům dosta−
lo o polovinu více od−
povědních formulářů než
ve stejném období před
rokem. Co se týče počtu
zobrazení inzerátů za den,
vedou u pronájmů nabídky
v Libereckém kraji a v Pra−
ze,“ doplňuje Smutná.
V rámci Česka pronájmy zlevnily
v sedmi krajích a v dalších sedmi
mírně vzrostly. K největšímu po−
klesu cen došlo v Praze a v Karlo−
varském kraji. Nabídkové ceny
za pronájmy naopak stouply napří−
klad v Jihočeském, Středočeském
a Zlínském kraji.
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18. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Úrodu ovoce uskladněte
v tekutém stavu
Nejlepší cesta k uskladnění
ovoce vede přes pěstitelské
pálenice. Bude se vám dobře
skladovat a rozhodně se ne−
zkazí. V malém množství je te−
kuté ovoce i lékem a tou nej−
lepší prevencí proti nachlaze−
ní, má pozitivní vliv na rozšíře−
ní cév, léčí střevní potíže a spa−
luje tuky.
Pěstitelská pálenice ve Starém
Klíčově je členem Unie destilaté−
rů, která v ČR sdružuje pěstitel−
ské pálenice a malé ovocné liho−
vary. Její snahou je propagovat
poctivý přístup k řemeslu a sta−
vovskou čest. Svým členům vy−
dává Unie plaketu.
O letošní sezoně jsme si po−
vídali s majitelem Palírny ve
Starém Klíčově, Vladimírem
Císlerem.

kontroluje limit stanovený pro
pěstitelské pálení.
l Zakládáte klientům kvasy?
Ano a je to až 70 % zákazníků,
kteří chtějí zkapalnit ovoce od
A až do Z. Přivezou si pouze
v bedýnce nebo pytli zralé ovoce
bez hniloby, listí a větviček. Od
nás dostanou za 3 až 4 měsíce
SMS zprávu o výsledku a přije−
dou si pro slivovici. Minimální
množství ovoce na založení kva−
su je u nás 30 kg.
l Když si někdo místo ovoce
přiveze vlastní kvas?
Z jeho doma vyrobeného kvasu
mu vypálíme destilát, ale neručí−
me za jeho kvalitu. Když si při−
praví špatný kvas, nemůže
očekávat kvalitní pálenku. Platí
jednoduché pravidlo. Špatný
kvas = nekvalitní pálenka. Do

Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově má vybavení na špičkové úrovni.
l Jakou kvalitu musí mít ovo−
ce k vypálení?
Musí to být jen zralé ovoce, do
kterého se s radostí zakousne−
te. Může mít vady na vzhledu,
ale musí být bez hniloby, listí
a větviček. Hruškám je nutné
předem odstranit stopky. Ještě
musím připomenout jednu důle−
žitou informaci. Když k nám po−
jedete, je třeba vědět, kde jste
ovoce vypěstovali. Je to pěsti−
telské pálení a uvádí se to v žá−
dosti o pálení spolu s vašimi
osobními daty. Tuto evidenci
si odebírá celní správa, která
Plzeňský rozhled 9/2020

1 až 2 týdnů klientovi z jeho vlas−
tního kvasu vypálíme destilát.
l Jak je organizována mani−
pulace s ovocem, které k vám
lidé přivážejí v pytlích nebo
v bednách?

pálenky 180 Kč. Když kvas dělá−
me sami, stojí litr 50 % pálenky
195 Kč. Vše záleží na velikosti za−
kázky. Pálenku bezplatně ředíme
na požadovanou lihovitost, ale
ne pod 50 %.
l Je důležitá pro každého zá−
jemce pracovní doba?
Ta zůstává stále stejná už 18 let.
Úterý, čtvrtek a sobota od 10
do 17 hodin. Musím při−
pomenout, aby lidé
nespoléhali na to, že
když přijedou už
v 8 hodin ráno, že

Zákazník si musí pytle čí bedny
s ovocem sám vyložit a dopravit
je k nám do skladu. Proto
doporučuji každému na
to pamatovat a v pří−
padě, že to sám ne−
zvládne, vzít si s se−
bou pomoc. Nepočí−
tejte s tím, že vám
pytle s ovocem bu−
deme skládat. Na to
opravdu nemáme pra−
covní síly.
l Které ovoce destilu−
jete?
Bez objednání v pracovní
době švestky, aronie
a hroznové víno. Po před−
chozí telefonické domluvě
pak jablka a hrušky. Chci
všechny zájemce upozor−
nit, že už nyní bereme re−
zervace na září a říjen.
Je dobré předem vědět,
kolik asi kilogramů ovoce
chcete zkapalnit a domlu−
víme si termín, v který
příjmový den k nám ovo−
ce přivezete.
l Je nějaké ovoce, kte− „Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
řádným členem Unie destilatérů. Máme pla−
ré letos nedestilujete?
ketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám maji−
Jsou to broskve. Prosím,
tel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově
aby zákazníci nepřidáva− Vladimír Císler.
li broskve ani do svých
vlastních kvasů. Když to zjistíme, je přednostně vezmeme. Tak to
zbytečně pak dochází k poplat− nefunguje. Od 10 hodin se věnu−
kům navíc. Broskve totiž mohou jeme zákazníkům. Zbytečně se
zakalit zakázky i pro ostatní klien− tu pak tvoří fronty. Když dokončí−
ty a to my v žádném případě ne− me vypálení, každému posílám
můžeme připustit. Nechceme zá− SMS. Moc bychom byli rádi, kdy−
kazníkům senzoricky kazit desti− by si zkapalněné ovoce vyzvedli
lát. Také kdo k nám přiveze zele− co nejdříve. A ještě jednu prosbu
né švestky k vypálení, tak ho za− máme. Nevolejte nám po 18:00
hodině a v neděli.
ručeně pošleme zpátky.
Mohou s vámi komunikovat
l Kolik zaplatí zákazník za vy−
i prostřednictvím emailu?
pálení?
Cena se upravovala, protože stát Samozřejmě. V pracovní dny
po deseti letech zvedl spotřební v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od
daň na alkohol. I my jsme museli 10 do 17:00 hodin nám můžete
nepatrně navýšit cenu vzhledem volat, posílat SMS na číslo
k vyšší režii. Základní pálení 602 549 887 nebo poslat email
z kvasu o objemu 90 litrů doda− na naši adresu: palenice.cisler
ného zákazníkem stojí litr 50 % @seznam.cz. Zákazníkům od−
povíme, že jsme jejich zakázku
zapsali a přijali rezervaci. Důvod
je jediný. Palírna má nějakou ka−
pacitu a chceme všechny zá−
kazníky, kteří k nám přivezou
ovoce, uspokojit. Jsme také na
Instagramu a hlavní informace
najdou na našich webových
stránkách www.palenicecisler.cz
(re)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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To byl také hlavní důvod setkání s majitelem
Jahodárny v Klatovech Pavlem Bonkem.
Pro čtenáře našeho časopisu přináší−
me jeho rady, doporučení a hlavně ši−
rokou nabídku klatovské Jahodárny.

Karmen je stále královnou
Osvědčenou odrůdou jahodníku je
Karmen. Podle mého úsudku je sku−
tečně královnou jahod. Lidé si u nás
jahody z této odrůdy ochutnali a nyní
k nám jezdí a chtějí Karmen. Jahoda
je tmavá, velká, voňavá, šťavnatá,
sladká a má chuť lesní jaho−
dy. Je to nejchutnější jaho−
da, jak nám říká každý, kdo

a zkušebního ústavu zemědělského
a ze Státní rostlinářské správy. Zájem−
cům nabízíme odrůdy jednoplodící,
stáleplodících, rané, polorané, pozdní,
sazenice zakořeněné v květináčích
a prostokořenné. Odrůdy, které
prodáváme, sami pěstuje−
me. Přesně víme, jak ta
jahoda vypadá a jaké
má charakteris−
tické znaky. Pro−
dáváme kvalitní
uznanou sadbu, kte−
rá má dobře vyvinutý ko−
řenový systém a krček. Je
to silná zdravá sadba.

Kanadské borůvky
Kromě sazenic jahod si mohou u nás
zákazníci vybrat kanadské borůvky.
Máme velký výběr. Plody jsou o pozná−
ní větší – proti našim lesním borůvkám.
Z pohledných keřů jich sklidíte přes
2 litry, ale pouze pokud znáte nároky
těchto pozoruhodných dřevin. A jsme
zase u těch rad, které u nás zájemci do−
stanou. V nabídce jsou rovněž maliníky.

Brambory máme za výrazně
levnější cenu než loni
Lze si je objednat telefonicky, nebo
přímo na místě domluvit jejich množ−
ství na uskladnění. Dále na Jahodárně

nabízíme mrkev, český česnek za
akční ceny, několik druhů dýní, cibuli
červenou i žlutou. U cibule uvažujeme
o samosběru. Veškerou zeleninu
pěstujeme u nás.

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí
do pátku od 9 do 16 hodin. V sobotu
od 9 do 12 hodin. Je možnost i tele−
fonické domluvy. Prodej je přímo na
Jahodárně, kde probíhal samosběr
a prodej jahod. Kdo si nyní u nás
koupí sazenice jahod a zasadí je,
může očekávat v příštím roce boha−
tou úrodu.
(re)

Rada patří
nerozlučně k prodeji
Každému rádi poradíme při
výběru sazenic jahodníku
i jak postupovat při sázení.
Veškerou zeleninu, kterou si koupíte v Jahodárně Máme bohaté letité zkuše−
Klatovy, pěstují na zdejších pozemcích.
nosti. Například do konce
si přijel pro Karmen. Je vhodná i do října lze bez problémů sázet. Jsou to
vyšších poloh a zaručuje vysokou ideální podmínky. Snad jednu obe−
a stálou sklizeň. Oblibu si také získala cnou radu pro všechny. Zásadně ne−
odrůda Rumba. Je to jedna z nejlep− doporučuji takovou tu sousedskou
ších raných odrůd s imořádně chutný− výpomoc, jako že si například vymění
mi plody a odolností. Další velmi vy− sazenice ze svých záhonů přes plot.
hledávanou ranou odrůdou pro své Myslí si, že ušetří za nákup sazenic,
ale opak je pravdou. Mohou si napří−
velké a chutné plody je Honeoye.
klad zamořit pozemek nějakou choro−
U nás mají zákaznici záruku
bou a na jaře budou mít minimální
kvalitní a zdravé sadby
úrodu. Prodáváme také hnojivo, sub−
Na zdravotní stav matečnic, ze kte− stráty a textilie. Naším cílem je, aby
rých množíme sadbu, chodí pravidel− u nás zákazník dostal vše, co potřebu−
né kontroly z Ústředního kontrolního je a nemusel jezdit jinam.
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Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Kroužkujte, prosím, č.9 – JAN LÁTKA!
Svoji letošní kandidaturu do Zastu−
pitelstva Plzeňského kraje jsem si
delší dobu rozmýšlel a rozhodl se pro
ni až na popud vás, zástupců různých
sportovních, kulturních a společen−
ských organizací a spolků, jakož
i mnoha ze 147 starostů z okresu
Domažlice a Klatovy, tedy mého bý−
valého senátního obvodu. Vy všichni
jste se vždy mohli spolehnout na moji
pomoc, ať už při rozdělování dotací či
grantů nebo také při řešení různých
problémů, které život přináší.
Krajským zastupitelem jsem již od ro−
ku 2004. Od roku 2008 jsem byl před−
sedou Komise a poté Výboru pro re−
gionální rozvoj a fondy EU. V posled−
ních dvou letech pracuji v Zastupi−
telstvu PK jako uvolněný předseda
finančního výboru a v této zajímavé
práci bych rád pokračoval. Pokud bych
byl v následujících volbách zvolen,
chtěl bych pomoci stabilizaci krajského
zdravotnictví, zachování kvality sociál−
ních služeb i zkvalitnění dopravy. V re−
gionálním rozvoji je třeba se zaměřit na
stabilizaci venkova. Určitě musíme
zkvalitnit ochranu životního prostředí
se zaměřením na problémy se suchem
a nedostatkem vody.
Primární volby pro mě, bohužel, nedo−
padly podle mých představ a tak půjdu

do voleb na kandidátce ČSSD jako
č. 9. Při současných preferencích se
toto umístění zdá nevolitelné, a tak se
určitě neobejdu bez vašich preferenč−
ních hlasů, bez kroužkování. Snad pro
mne ta devítka bude šťastná.
Narodil jsem se 5. 4. , tedy přesně
uprostřed znamení Berana. 5 + 4
= 9. Číslo 9 je v numerologii
číslo vznešené, číslo velkorysé
a ztělesňuje ušlechtilé ideály lid−
ství. Číslo 9 je také číslo toleran−
ce. Životní číslo 9 má vysokou
úroveň mentální energie a všech−
ny problémy zvládne. Pro číslo 9
je velmi zásadní otázkou odpověd−
nost. Tak to vidí numerologie.

Velmi rád bych se i v dalším období
podílel na plnění velice kvalitního vo−
lebního programu krajské ČSSD.
V oblasti dopravy je třeba se zaměřit
na zlepšení kvality komunikací II. a III.
třídy v rámci dopravní obslužnosti
a stabilizaci veřejné dopravy. Zdravot−
nictví si zaslouží zvýšit kvalitu, rozsah
a dostupnost zdravotnických služeb.
Ekonomickým a personálním posíle−
ním krajských nemocnic zvýšit jejich
konkurenceschopnost. Je nutné pod−
pořit zachování stávajících a vznik

nových zdravotnických ambulancí
v menších obcích. V regionálním
rozvoji je potřeba posílit občanskou vy−
bavenost (zachování prodejen atd.)
a infrastrukturu, aby nedocházelo k vy−
lidňování venkova mladými lidmi. Zvý−
šením financí pro bytovou výstavbu za−
jistit finančně dostupné bydlení pro se−
niory, zdravotně postižené, mladé lidi,
mladé rodiny, matky samoživitelky
a občany s nižšími příjmy. Pro oblast ži−
votního prostředí a zemědělství je dů−
ležitá postupná obnova lesů po kůrov−
cové kalamitě na Šumavě a v Českém
lese. Je nutno se zaměřit na vysychání
lesních porostů v souvislosti se su−
chem. Je potřeba udržet vodu v kraji−
ně, dobře s ní hospodařit a zajistit
kvalitní pitnou vodu pro obyvate−
le kraje. Pro udržení bezpeč−
nosti je důležitá větší spolu−
práce s úřady práce a ně−
kterými městy a obcemi.
Eliminovat tak negativní

vliv pracovních agentur na zaměstná−
vání a pobyt cizinců v regionu. V rámci
prorodinné politiky je nutná podpora
výstavby jeslí a mateřských škol.

volte č.

9

Vážené dámy, vážení pánové, vážení voliči, přijďte, prosím, 2. a 3. října
ke krajským volbám. Chcete−li v krajském zastupitelstvu člověka, kterého
dobře znáte a který je velmi často mezi vámi, kroužkujte, prosím, číslo 9
na kandidátce ČSSD, na které na váš preferenční hlas čeká Jan Látka.
Vždy jsem byl a budu tady pro vás!
Jan Látka, kandidát do Zastupitelstva PK

Celoživotní vzdělávání v SOŠ a SOU Sušice
V SOŠ a SOU Sušice realizují kromě
výuky vlastních žáků i celoživotní
vzdělávání různých věkových sku−
pin. V rámci projektu iROP s ná−
zvem „Rekonstrukce části školy na

pro žáky mateřských škol, další pro žá−
ky základních škol a poslední bude
sloužit pro dospělé uchazeče v rámci
celoživotního vzdělávání jako poslu−
chárna, která je vybavena velmi mo−

centrum celoživotního vzdělávání“
vznikly nově zrekonstruované a nově
vybavené učebny pro výuku technic−
kého vzdělávání pro všechny učební
kategorie zájemců.
Jedna učebna je speciálně vybavená

derní 3D technikou. Celá akce byla do−
tována z prostředků EU částkou přesa−
hující 5 miliónu korun. Předpokládáme,
že s novým školním rokem bude zahá−
jena výuka ve škole v Poštovní ulici,
(kde jsou tyto učebny umístěny)

v rámci celoživotního
vzdělávání pro zájemce
různých věkových sku−
pin. Vše má za cíl podpo−
řit vzdělávání lidí a přispět
k rozšíření zájmu o tech−
nické obory od těch nej−
menších dětí. Věříme, že
to přispěje k nárůstu ža−
datelů a následně absol−
ventů technických oborů,
kterých je stále nedosta−
tek na trhu práce.
(pi)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.
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Po 80 letech se opět v Letinech
rozezní trojice zvonů
Pozvání do kostela sv. Prokopa v Letinech
Slavnostní požehnání při mši
svaté kompletním zvonům
ve zvonici kostela svatého
Prokopa v Letinech se usku−
teční v neděli 27. září 2020 od
10:00 hodin.
V Letinech v kostelní zvonici
bývaly vždy tři zvony. Dva men−
ší – umíráček a poledník, které
byly v obou světových válkách
opakovaně zničeny, zrekvírová−
ny. Třetí, největší zvon zvaný
Prokop, je ve věži nepřetržitě
od roku 1533. Odlil ho plzeňský
zvonař Jiljí Egedius.
Jedním z dílčích plánů Spolku
sv. Prokopa, který byl založen
v roce 2013 s cílem pečovat
a udržovat historické a archi−
tektonické památky v obci
Letiny na okrese Plzeň jih,
je postupná renovace letin −
ského kostela, včetně obnovy

původní zvonice doplněním
chybějících zvonů. Podařilo se
nám tento úkol splnit a dnes
jsou ve věži kostela všechny tři
zvony dle původního po staletí
starého konceptu.

Příběh letinského kostela začíná již ve 13. století. Roku 1230 koupil kladrub−
ský opat Reinerus Přeštice, ke kterým náleželo 10 far s kostely. Mezi nimi
je uveden i kostel sv. Prokopa v Letinech, při němž už tehdy byla fara. Podle
nedoložených informací nechali kostel vystavět na konci 12. nebo na počátku
13. století vladykové z Letin, příbuzní pánů z Kozolup a mocného západo−
českého rodu Drslaviců.

Po 80 letech opět zazní všech−
ny tři zvony nad Letinami.
Velký z roku 1533 a dva nové –
menší, poledník zasvěcený sva−
tému Josefovi a umíráček za−
svěcený svátému Floriánovi
a svatému Antonínu Paduán−
skému, a to při mši svaté dne
27. září 2020.
Mši bude sloužit plzeňský bis−
kup Mons. Tomáš Holub spo−
lečně s panem farářem Piotrem
Markem. Na varhany zahraje
pražská varhanice Marie Po−
chopová, v podání Tomáše
Supa zazní árie Pieta, Signore –
autor A. Stradella.
Srdečně zveme k této pro Leti−
ny výjimečné historické události
všechny občany a příznivce
letinského kostela. Rovněž dě−
kujeme všem, kteří přispěli na
obnovu chybějících zvonů v na−
šem nádherném kostele. Po mši
se všichni sejdeme v pivovaru
k neformální besedě a posezení
ve společnosti plzeňského bis−
kupa Tomáše Holuba.
Nenechte si ujít tento neopako−
vatelný zážitek a přijďte si po−
slechnout, jak zní naše letinské
zvony.
Za Spolek sv. Prokopa
Ing. Lubomír Krýsl, Letiny

!
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Dotaz čtenářky E. M. –
Plzeň, Litice:
Může být platná taková
dohoda o vypořádání SJM,
podle které jedna strana
dostane všechna aktiva
a druhá aktiva převezme
veškeré dluhy?

Odpověï advokáta:
Odpověď na Vaši otázku je
poněkud složitější. Obecně lze
říci, že i vypořádání společného
jmění manželů (SJM) je takovou
právní záležitostí, pro kterou
platí zásada smluvní volnosti.
Takže bývalí manželé si mohou
dohodnout cokoliv, avšak ta −
ková jejich dohoda nesmí být
v rozporu se zákonem. Podle
§ 580/1 je neplatné právní jed−
nání, které se příčí dobrým mra−
vům, jakož i právní jednání, kte−
ré odporuje zákonu, pokud to
smysl a účel zákona vyžaduje.
Jedná se přitom o neplatnost
absolutní.
Obdobný problém byl řešen
i soudní judikaturou ještě za plat−

nosti starého občanského záko−
níku č. 40/1964 Sb. a Nejvyšší
soud tehdy dospěl k závěru, že
musí být zjištěn důvod osprave−
dlňující uzavření takovéto doho−
dy, podle níž jeden z účastníků
získá veškerá aktiva, zatímco
druhý jen pasiva, a to zejména
tehdy, je−li zřejmé, že ten, kdo
získá pasiva, nemá nic, z čeho
by společné, resp. podle uzavře−
né dohody jen své, dluhy uhradil.
V takovémto případě by byla
dohoda absolutně neplatná, a to
i proto, že se nutně nabízí úvaha,
podle které je smysl této do−
hody zhoršit postavení věřitelů.
Nicméně Nejvyšší soud v tomto
judikátu také dovodil, že pokud
je takováto dohoda spravedlivě
odůvodněna, může po právní
stránce obstát. Tak tomu bude
například tehdy, jestliže aktiva
vznikla především přičiněním
jednoho z manželů, zatímco
dluhy naopak způsobil druhý
z manželů, který je také po právu
přebírá k úhradě.
Bez znalostí konkrétních okol−
ností případu nelze tedy na Váš
dotaz s naprostou jistotou odpo−
vědět, jak už to v životě bývá,
každý posuzovaný případ je po−
někud jiný a má svá specifika,
která budou často rozhodující
pro závěr, zda je dohoda platná,
či nikoliv.
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Pluto zve na Karla Šípa,
My Fair Lady i na Paparrazzi

Erotickým kabaretem Radima Uzla
s názvem Uzloviny odstartuje pl−
zeňské divadlo Pluto svoji 22. sezo−
nu po nucené koronavirové pauze
a naváže tak na program, který z dů−
vodu pandemie ze dne na den skon−
čil v březnu tohoto roku. „Na září
jsme nasadili náhradní představení
za zrušené jarní termíny, ale někteří
diváci z různých důvodů vstupenky
vracejí, takže tato místa se uvolňují
zpátky do prodeje,“ upozorňuje
umělecký šéf souboru Jiří Bláha.

taktéž přeložen ze svého tradičního
květnového termínu. „Jsme rádi, že
naše pozvání na večerní besedy při−
jali hosté, jako Zdeněk Troška nebo
herec a režisér Miroslav Hanuš.
Během festivalu uvedeme i náš hit,
muzikál My Fair Lady, který budeme
kvůli končící licenci hrát už jen tuto
sezonu a v obnovené premiéře také
vracíme divácky oblíbenou komedii
Paparrazzi s Lukášem Langmajerem
v hlavní roli,“ říká principálka Divadla
Pluto Jindřiška Kikinčuková.

„Naše kamenná pokladna v OC
Centrum na Doubravce se otevírá už
poslední prázdninový týden a v pro−
deji máme vstupenky na všechna
představení až do konce prosince
včetně silvestrovských představení,
která bývají vždy rychle vyprodaná,“
dodává Bláha. Do repertoáru se od
nové sezony vracejí osvědčené
komedie, jako Splašené nůžky nebo
Šílený prachy, ale i předkoronaviro−
vá novinka – muzikál Každý má své−
ho Leona, ve kterém excelují v hlav−
ních rolích Kamila Kikinčuková
a Radek Zima.
Od 5. do 11. října čeká diváky fes−
tival Česky Hezky, který musel být

„I přes všechny otazníky dál plá−
nujeme, a tak víme, že bychom do
konce sezóny chtěli divákům nabíd−
nout ještě dvě premiéry – kaba−
ret Šípoviny složený z nejlepších
scének a písniček Karla Šípa a pak
klasickou komedii Francise Vebera
Blbec k večeři,“ vyjmenovává plány
Bláha. V hlavní roli Blbce k večeři se
pak představí Pavel Kikinčuk. „Já se
do této role vracím, protože už jsem
ji kdysi hrál v plzeňském divadle
v tandemu s Tondou Procházkou.
Kdo ale bude u nás v Plutu mým
parťákem, to ještě neprozradíme,
to si necháme jako překvapení,“ říká
oblíbený herec.

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky

Plzeň má zásobu dezinfekce
Rada města Plzně schválila zajiš−
tění strategické rezervy dezin−
fekčních a osobních ochranných
prostředků na jeden měsíc spotře−
by pro případ výskytu onemocnění
covid−19 v zařízení sociálně poby−
tových služeb na území západoče−
ské metropole.
Město tak chce být připraveno na
případnou druhou vlnu koronavi−
rové pandemie. Jedná se o všechny
základní potřeby.
„Dále jsou k dispozici prachové
respirátory, 4,3 kilometru látky na
roušky, 400 metrů tkalounu na rouš−
ky. Tyto zásoby ochranných a de−
zinfekčních prostředků by měly při
40

vypuknutí nákazy v zařízeních po−
skytovatelů sociálních služeb pokrýt
měsíční spotřebu těchto prostředků.
K dispozici je i dostatečná zásoba
mýdel a prostředků na vytírání,“
uvedl radní pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
Dalším subjektům, jako jsou pří−
spěvkové organizace města, nezis−
kové organizace na území města –
Městská policie Plzeň, Plzeňské
městské dopravní podniky a Čistá
Plzeň – vedení města doporučilo,
aby byly na možný výskyt nákazy
covid−19 dostatečně zásobeny od−
povídajícím množstvím ochran−
ných pomůcek.
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Blbec k večeři bude v Besedě
Rokycanské
bienále grafiky
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, výstavní sál,
ul. Josefa Knihy 146, pořádá ve
dnech od 25. září až do 1. listo−
padu Rokycanské bienále grafiky.
Jedná se o mezinárodní soutěžní
výstavu klasické grafické tvorby
výtvarných umělců.
Od roku 2002, kdy se uskutečnil
první ročník, jde o výraznou akci
tvůrců grafiky v oblasti klasických
technik s mezinárodní účastí, která
nemalou měrou přispívá k prezen−
taci plzeňského regionu v rámci
kulturně společenského života
a cestovního ruchu. Letošní jubi−
lejní již 10. ročník představí také
nové výtvarníky klasické grafické
tvorby. Budou vystaveny soutěžní
práce autorů z České republiky,
Slovenska či Polska.

Divadelní komedii Blbec k večeři,
kterou můžete vidět v Měšťanské
besedě v pondělí 14. 9. 2020
v 19:00 hodin, přiváží režisér Jiří
Menzel v podání členů pražského
divadla BEZ ZÁBRADLÍ. Předprodej
vstupenek v Měšťanské besedě a on
line www.mestanska−beseda.cz
Při srážce s blbcem se může roz−
svítit i tzv. “inteligentovi”. Přesto si

raději dvakrát rozmyslete, než něko−
ho prohlásíte za blbce. Může se vám
stát, tak jako v této bláznivé ko−
medii, že se na váš účet bude bavit
někdo jiný.
Hrají: Václav Vydra, Rudolf Hrušín−
ský, Josef Carda, Zdeněk Žák nebo
Petr Pospíchal, Jana Boušková nebo
Hana Heřmánková a Jana Švandová
nebo Vlasta Žehrová.

Mistrovský klavír
Dotaci z kraje ve výši 400 000
korun by mělo obdržet město
Klatovy, a to na částečné pokrytí
nákladů spojených s pořízením
mistrovského klavíru značky
August Förster. Klavír je určen na
dovybavení refektáře jezuitské
koleje. Město Klatovy si klade za
cíl realizovat v rekonstruovaném
prostoru umělecky náročné pro−
jekty vážné hudby, kvalitní kon−
certní klavír je k tomuto nezbyt−
ný. Dotaci pro město bude ještě
schvalovat krajské zastupitelstvo.
42

Až 1 166 666 korun poskytne kraj
obci Šťáhlavy na rekonstrukci po−
žární zbrojnice. Finanční podpora
je poskytována na základě sku−
tečnosti, že obec získá dotaci
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR
obcím v rámci programu „Účelo−
vé investiční dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro rok 2020. Finanční
podpora Ministerstva vnitra ČR
(MV) byla alokována pro čtyři
obce Plzeňského kraje (Šťáhlavy,
Budětice, Běšiny a Liblín). Dotace
může dosáhnout až 50 % uznatel−
ných nákladů stavby, maximálně
však 4,5 milionu korun. Program
MV umožňuje obcím použití dal−
ších finančních zdrojů. Příspěvek
Plzeňského kraje se poskytuje ve
výši 2/3 dotace MV, musí ho
schvalovat zastupitelé.

Miliony
na cestovní ruch

Pétépácké příběhy
Černí baroni, to je název nové vý−
stavy, která bude zahájena 1. září
2020 v Městském muzeu a galerii
Nepomuk. Výstava představí sku−
tečné černé barony formou příbě−
hů čtyř pamětníků, jejichž „pété−
pácké cesty“ vedly i přes legen−
dární Zelenou Horu. Výstavu při−
pravila Paměť národa Plzeňský
kraj a bude umístěna před Měst−
ským muzeem a galerií Nepomuk
až do 20. září. V rámci vernisáže
bude otevřena i výstava vytvořená
zaměstnanci městského muzea,
která bude pojednávat o historii
pomocných technických praporů
a zároveň o vojenských letech
pana Šotoly, pamětníka z Nepo−
muku, který na Zelené Hoře sloužil
s Miloslavem Švandrlíkem, auto−
rem slavného románu.

Opraví požární
zbrojnici

Kraj pomůže spolku HRAD
Dotaci ve výši 200 000 korun po−
skytne Plzeňský kraj spolku HRAD
se sídlem ve Velharticích na čás−
tečné pokrytí nákladů spojených
s realizací projektu „Šumavská
klenotnice neboli korunovační kle−
noty na hradě Velhartice.“
Cílem projektu je zpracovat
kvalitní a výtvarným po−
jetím originální prezentaci –
expozici s ústředním téma−
tem ukrytí korunovačních
klenotů na hradě Velhar −
tice Menhartem z Hradce.
Dojde k vybudování nového
prohlídkového okruhu, vy−
užívajícího z velké míry

dosud nezpřístupněné a autentické
prostory. Záměrem je představit tuto
událost srozumitelně a v souvislos−
tech, aby bylo zřejmé, jak tato udá−
lost ovlivnila dějiny našeho státu
a národa.

Cisterciácká stezka
Rada Plzeňského kraje schválila
dotaci ve výši 120 000 korun orga−
nizaci MAS Světovina na částečné
pokrytí nákladů spojených s re−
alizací projektu „Cisterscapes –
cisterciácká krajina propojující
Evropu“. Tento mezinárodní projekt
chce vyzdvihnout význam kláš−
terních krajin a získat ocenění

„Evropské dědictví“ (European
Heritage Label). Toto ocenění
se uděluje místům, která představují
milníky v utváření dnešní Evropy.
A takovými mezníky jsou právě kra−
jiny cisterciáckých klášterů.
Cílem projektu je zhodnotit
tyto kulturní krajiny, zvýšit pově −
domí o jejích hodnotách mezi mís−
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Částku 2,5 milionu korun rozdělí
kraj na podporu aktivit cestovního
ruchu v rámci oblastního a lokál−
ního destinačního managementu
v Plzeňském kraji 2020. Rada od−
souhlasila poskytnutí 1,96 mi−
lionu korun celkem osmi žada−
telům. Jedná se například o Eko−
logické centrum, které prostředky
využije na projekt Barrandien –
příběhy pravěku – jedno velké do−
brodružství, město Sušice získá
finance na projekt Destinace
Sušicko – založení, web a cyklo−
mapa, Mikroregion Nepomucko
na Turistické noviny pro sezónu
2021. Rada odsouhlasila v rámci
výše uvedené podpory rozdělení
540 tisíc mezi pět žadatelů: MAS
Český Západ, MAS Radbuza,
Národní turistická centrála Šu−
mava, MAS Zlatá cesta a Desti−
nační spolek Železnorudska.

tními obyvateli, využít v podpoře
turistiky v regionu (na Plasku se
jedná mimo jiné o unikátní síť
hospo dářských dvorů), pracovat
s mládeží, podporovat další vzdě−
lávání mládeže i dospělých a v ne−
poslední řadě iniciovat vzájemné
seznamování a poznávání jiných
v projektu zapojených klášter −
ních krajin, které vyústí v trans −
evropskou turistickou stezku
Cisterciácká stezka.
Plzeňský rozhled 9/2020

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nám sděluje:

Koronavirus mi připadá jako něco, co snad mělo
odvést pozornost od skutečných problémů

ŘÁDKOVÁ INZERCE

BARTOŇ a PARTNER
s.r.o. přijme na HPP
zaměstnance na pra−
covní pozici Strážný/
strážná Možnost zkrá−
ceného úvazku. Mzda
102,80 Kč/hodina +
zákonné
příplatky.
Místo je vhodné pro
OZP. Požadujeme: od−
povědný přístup k prá−
ci, znalost práce na
PC. Zdarma získání
certifikátu dílčí kva−
lifikace 68 – 008 E.
Kontakt: Pavel Marou−
šek, tel: 730155312.
KŘI PM 20113

l
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LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ−
MECKU? Přidej se
k nám, pouze přes tý−
den, s ubytováním a tý−
denní výplatou pro flexi.
montéry v řemeslech
a stavebnictví! cpper−
sonal.eu – 723168359.
KŘI PM 20024
PIZZERIE v Lamu hledá
servírku / číšníka (NJ
podmínkou), od středy
do neděle 17.00–22.00
hod. Info na tel.: 0049−
1706518936. RR 20532

PRODÁM dřevěné bri−
kety RUF oblíbené svou
vysokou výhřevností
a dobou hoření. 1000 kg
= 4 000,− Kč. V Plzeň−
ském kraji doprava zdar−
ma. tel.: 604575136.
PM 20001
PRODÁM vlašské ořechy
loupané, zavařené ve
sklenicích, cena za
1kg/150 Kč. Tel.: 602
505427 RR 20553
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Proces srovnávání se s ostatními
patří mezi nejdestruktivnější mecha−
nismy, které poškozují naši sebedůvě−
ru i víru v osobní schopnosti. Tento
problém často vzniká v dětství, kdy ro−
diče chtěli potomky motivovat k lepším
výkonům právě srovnáváním s ostatní−
mi, ať už se jednalo o známky či vý−
sledky v jiných oblastech.
Pro koho je důležitý názor druhých,
ten vlastně žije jejich život a ne svůj.
Každý je strůjcem svého štěstí a bude
to, co si sami uděláme a o co se sami
postaráme.
Bude lip, až se lidé přestanou zajímat
o koronavirus, o to, co není důležité,
a budou se starat o sebe, své blízké
a své bytí. Potom přežijeme všechno,
i koronavirus.
Stanislav Brázda

se píše a mluví stále dokola, cca 10 %
populace a časem ji dostane minimál−
ně 20 až 50 % populace, i když bude−
me dělat maximum. Ale to není nic
proti chlamydiím, které jsou ne −
bezpečnější a má je skoro každý.
Zdravotní exper ti varují, že vzniká
odolnost bakterií vůči antibiotikům,
což je větší hrozbou lidstvu než rako−
vina. Pokud antibiotika přijdou o svou
efektivitu, začne být zřejmě nebezpeč−
né provádět klíčové lékařské operace.
Už nyní umírá ročně asi 700 000 lidí
v důsledku infekcí od bakterií, které
odolávají antibiotikům. Pokud svět ne−
podnikne razantní akce, kolem roku
2050 budou bakterie zabíjet ročně
10 milionů lidí. Ptejme se – není to
problém? A média o něm mlčí. Proč
se neustále každý den hovoří o koro−
naviru? Protože vystrašení lidé tyto
informace sledují a média mají bodíky
za sledovanost.
S psychikou souvisí mnoho věcí, na−
příklad jestli se staráme o to, co si
o nás myslí ostatní, co dělají a jak
se mají.

vyšli vietnamští obchodníci, kteří
ovládli většinu malých obchodů s po−
travinami, protože to naši lidé nechtěli.
To je poučné, jak pilně pracují.
Změna a pohyb je život. Je
třeba jít stále dopředu
a nezabývat se minu−
lostí. Nemůžeme chtít
stále dokola dělat
něco, co přestalo
fungovat.
Kdo sleduje statis−
tiku, ví, že se zhor−
šuje psychické i fy−
zické zdraví lidí. Ko−
nečně by měli přestat ře−
šit koronavirus. Není od vě−
ci si připomenout horší problé−
my. Koronavirus mi připadá jako něco,
co snad mělo odvést pozornost od
skutečných problémů.
Už jsem psal, že lidé jsou stále stra−
šeni a podle mne je vystrašených až
40 %. Strach je může zničit tím, že ne−
věnují pozornost a energii svému bytí,
ale živení neustálého strachu.
Podle mé teorie má infekci, o které

Zabýval jsem se změnou, kterou způ−
sobil koronavirus. Pro posouzení
situace je dobré srovnání s něčím, co
známe, což je například krize v ro−
ce 2008 a následující roky.
Tato krize trvala cca 6 let
a byla velká na 65 %.
Současná krize bude
o něco větší, věštím,
že to bude 75 %
a bude trvat také
6 let. Jsem pře−
svědčen, že by ke
krizi stejně došlo,
i kdyby se neobjevila
ona stále dokola připo−
mínaná infekce. Jde o při−
rozený vývoj, který se stále
v různých etapách a formách opakuje
a s tím nic nenaděláme. Je to osud.
Nemá smysl se zabývat něčím, co ne−
můžeme ovlivnit. Je nutné vše brát, jak
to je. Všichni víme, že štěstí přeje
připraveným. Je dobré se poučit od
těch, kteří z této krize vyjdou vítězně.
Takových lidí a firem je hodně.
Například vítězně z nedávné doby určitě
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STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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SENO – kulaté balíky,
průměr – 135cm, tel.:
607685762. RR 20560
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023
LEVNĚ automatickou
pračku Whirlpool, dále
bubnovou pračku, lehký
skládací gauč. Vše lev−
ně. Tel.: 776760014. RR
20509

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x
1 m, dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň a oko−
lí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 20024

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

PRODÁM túje na živý
plot. Výška 60 cm, 1 kus
za 50 Kč. Místo prodeje:
Točník u Klatov. Tel.:
737776416. PM 20112

PRO POTŘEBY šití rou−
šek i jiné účely nabízíme
vysoce kvalitní plochou
bílou gumu tl. 0,5 mm,
š. 8 mm, cena 5 Kč/ 1m.
Dodání ihned. Tel.:
PRODÁM zemědělský 630298166. RR 20574
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho− KOUPÍM jakoukoliv ta−
dou. Tel.: 604867469 hací harmoniku –
AKORDEON, CHROMA−
PM 20025
TIKU, HELIGONKU i v ná−
PRODÁM el. centrálu zn. lezovém stavu. Tel.:
HERON (EGM 25AVR) 728209526. PM 20016
5.5HP. Pův. cena 13000
Kč, nyní 7500 Kč. Ne− KOUPÍM staré pivní láh−
používaná. Zn.: Při rych− ve a sklenice s nápisy
lém jednání sleva. Tel.: pivovarů. I jednotlivé ku−
606414620,721516622. sy, děkuji sběratel. Tel:
732170454. PM 20080
PM 20111

PRODÁM rozmetadlo na
hnůj 3,5 tuny, velmi pěk−
ný stav. Cena 25.000 Kč.
Tel.: 724003512. RR
20519

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děku−
ji. Tel.: 721127427. PM
20030
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 20028
KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
20029
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodi−
ny na zeď, hodinky na ru−
ku, dětské plechové
a bakelitové hračky, ob−
razy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé
staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013
KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě
a pohraniční stráži,
maskované oděvy, sa−
ka, čepici, rajtky, vyzna−
menání za obranu vlasti
a za službu vlasti, , od−
znak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, automo−
bilové odznaky, plakáty
a jiná vyznamenání, tě−
žítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, le−
tecké uniformy a vše
z pozůstalosti po pilo−
tech
apod.
Tel.:
721730982. PM 20019
44
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KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou,
Škoda 120 M a Škoda
130 M, Škoda 100, no−
vá zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly
na ČZ motocros, Jawa
panelku nebo kývačku,
pionýr 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
20020
KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Fle−
xaret, Mikroma apod.),
koupím též věci z pozůs−
talosti – nábytek, obra−
zy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. : 603872698 PM
20034
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdo−
by, betlém, obrazy, rámy,
hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na pe−
trolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu−
jete. Tel.: 737903420.
PM 20014
VYKLÍZÍTE
GARÁŽ?
Koupím veškeré staré
pojízdné, nepojízdné ve−
terány, motorky, Pionýry,
mopedy, moto kola, vra−
ky, torza i náhradní díly –
blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechaři−
nu, tachometr, řídítka,
moto helmu, plechovky
od olejů a různé jiné mo−
to věci. Nabídněte. Tel.:
605080878.PM 20015

KOUPÍM
vojenskou
vzduchovku se zadním
natahováním, ale i jiné
typy – Slavia, Stella,
Haenel, Zbrojovka. Dále
koupím pivní lahve s ná−
pisy z20−30 let, půllitry,
porcelánové podtácky.
Pivní pípu, stáčečku, pa−
roží, náramkové a kapes−
ní hodinky, rádia, mince,
reklamní smaltované ce−
dule, moped Stadion−
motory a díly k němu,
atd. Tel.: 737903420.
PM 20012
STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dál−
kové ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hrač−
ky můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel. 603512322 PM
20011
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 20005
KOUPÍM staré bankov−
ky, mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské předměty,
staré motocykly a veterá−
ny, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbír−
ku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608 979
838. Email: antikvs@
seznam.cz PM 20059
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VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, da−
lekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy−
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šav−
le apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumen−
ty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
vitosti k prodeji, pře−
dání. Vyklizení, likvida−
ce odpadu, vymalo−
vání, úklid okolních
prostor – zahrady, pa−
po9@seznam.cz, tel.:
603512322 PM 20010
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PENÍZE za vaši rekreač−
ní nemovitost ihned!
Vykoupíme vaši chalupu
či chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň – sever. Pod−
mínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elek−
třina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20036
KOUPÍM garáž v Nýr−
sku, stav nerozhodu−
je, platím hotově, pří−
padné nabídky prosím
na tel.: 732864959. RR
20578
KOUPÍM les i s pozem−
kem. Jakékoliv stáří.
Může být malá výměra
nebo neudržovaný. Na−
padený kůrovcem neva−
dí. Tel.: 773585290. RR
20523
PRODÁM 5 zahradních
domků, novostavby na
vlastním oploceném po−
zemku, 4054 m2, 2 stud−
ny, ČOV, el. proud
220/380 V, Domažlice,
bez RK, tel.: 602953713.
RR 20536

KOUPÍME rodinný dům
v dojezdové vzdálenosti
30 min. od Plzně ve vel−
mi dobrém stavu, cena
do 5 mil. Kč. Tel.: STAVEBNÍ POZEMEK –
721070923. RR 20569
hledáme pozemek max.
KOUPÍME zahrádku či 15 km od Plzně, vhodný
zahradu v Plzni či blíz− pro stavbu RD, o min.
kém
okolí!
Tel.: výměře 800 m. Mob.:
736181970. RR 20568
735035544. RR 20570

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnan−
ce hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20037
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hle−
dáme byty k pronájmu
po celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73
09 PM 20038
PRONAJMU částečně
zařízený byt 1+1 v Kla−
tovech Za Beránkem.
Nájem 5.000 Kč + ener−
gie. Požaduji 3 kauce
předem.
Tel.:
720733198. RR 20552
PRONÁJEM bytu v rodin−
ném domě 2+1 (89m2)
v Klatovech. Pouze bez−
dětným párům. Byt má
samostatný vchod v 1.
patře. V bytě je vlastní ply−
nový kotel. Měsíční ná−
jemné 9.000 Kč + ener−
gie + vratná kauce. Pro−
nájem od 1. 10.2020. Tel.:
721342673. RR 20571
Plzeňský rozhled 9/2020
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PRONAJMU garáž Na
Rozvoji za fotbal. hřiš−
těm, tel.: 602857551.
RR 20518
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

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových/cihlových
domech v Plzni. Máme
připraveny investory (pří−
mé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je do−
končena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o., PRODÁM Škoda For−
VOLEJTE ZDARMA 800 man, 1991, 54000 km,
73 73 09 PM 20043
cena dohodou, tel.:
722216801. RR 20517
NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře PRODÁM náhradní díly
byt 3+1 s lodžií v Plzni. na MULTICAR 22 – dife−
Podmínkou je pouze vyš− renciál, válce, písty,
ší patro, nikoli přízemí. startér, kard. tyč, zvedák
Byt může být v jakémkoli a další. Jen komplet.
stavu i rekonstrukci. Cena 10.000 Kč. Telefon:
Cena do 3 mil. INSTINKT 604156689.
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73 PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
09 PM 20044
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda,
atd.
Tel.:
PRODÁM náhradní díly Toyota
na AUDI A6, stříbrná me− 602834411. RR 20554
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KOUPÍM Avia nosič kon−
tajnerů nebo Avia sklá−
pěčku, může být i v hor−
ším stavu a bez stk, pro−
sím volejte nebo pište na
telefon: 723439518. RR
20564
PRODÁM Peugeot 406
Combi 1.9 TDI, závěs,
klima, centrál, momen−
tálně bez TK. Cena
10.000
Kč.
Tel.:
602834411. RR 20566
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

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

VYKLÍZECÍ PRÁCE

talíza, 2,4 benzín, manu− PRODÁM Škoda Fabia – kompletní vyklizení,
ální převodovka. Tel.: kombi r.v. 2011 obsah odvoz a likvidace růz−
736139113 PM 20026
1.4 Mpi 63 kw, 1. maji− ného odpadu, dále
možnost vymalování.
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI− tel,servisní knížka, šedá Nezávazná prohlíd−
GULI i bez STK nebo metalíza, servo, klima, ka je zdarma. Tel.
i bez SPZ – dokladů. centrál, tažné, el okna, 603512322, e−mail:
Koupím jakékoliv moto imobiliser, hagusy, nová p a v e l . r e j s e k @ s e −
Babetu, Jawetu, Jawu stk a emise, cena: znam.cz. PM 20006
CZ apod. i nepojízdné. 127000 Kč, telefon:
Děkuji. Tel.: 605111671. 723439518, Klatovy. RR TRÁPÍ Vás hrozící exe−
20563
PM 20031
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek?
KOUPÍM náhradní díly
Vše se dá řešit, nikdy ne−
na automobil Gaz 69,
ní pozdě. Naše právní
tzv. gázík. Děkuji. Tel.:
oddělení zdarma zanaly−
606403829. RR 20562
zuje vaši situaci a najde
optimální řešení. Důležité
TAŽNÉ zařízení na jaký−
je, nebát se a začít jed−
koli automobil, prodej –
nat! INSTINKT REALITY
montáž, www.e−tazne−
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
zarizeni.cz,
tel.:
MA 800 73 73 09 PM
775104121. RR 20082
20039
PRODÁM traktor John
Deere, r.v. 63, veterán,
přihlášený, dobrý stav,
cena 70.000 Kč, tel.:
702521910. PM. RR
20490

l

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i rea−
lizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 20077

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
přístupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73
09 PM 20040
HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
20041
KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i práv−
ně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 20042
KONKRÉTNÍ kupec hle−
dá byt 1+kk o výměře
20 – 30 m2 kdekoliv
v Plzni. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena
do 1,5 mil. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800 73 73
09 PM 20045
OCEŇOVÁNÍ nemovitos−
tí – znalecké posudky.
Drábková, tel.: 608117
789. RR 20081
ELEKTRIKÁŘ – pro
oblast Sušice, Horaž−
ďovice,
Strakonice
a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malíř−
ské práce, betonování,
kompletní rekonstrukce
bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce a
další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko,
Sušicko a okolí. Rozum−
né ceny. Tel.: 721757
399 nebo email: zednic−
ke.prace11@email.cz
RR 90652

KLÁŠTERKA
– revize komínů
a kotlů.
Tel.: 604 871 028.
RR 20183

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstruk−
cí a budov (sila apod.)
a výkup železného šro−
tu. Tel.: 604867469. PM
20027

53 LETÝ MUŽ z Plzně
hledá ženu do života.
Jsem nekuřák, mladšího
vzhledu, štíhlé postavy,
178 cm, stále ještě vě−
řím, že i v našem střed−
ním věku se dá zažít po−
hodový vztah. Tel.:
739846564. PM 20110
35/185 nekuřák, hledá
dívku 16 – 19 let k váž−
nému seznámení. Neku−
račku, která také hledá
partnera pro život. Mám
rád filmy s akční témati−
kou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestu−
ji, nemám rád sterotyp,
rád chodím na procházky
a navštěvuji kulturní
akce. Hořovice a okolí.
Tel.: 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106
46LETÝ 171/90 hledá
ženu do 46 let, nejlépe
s vyřešenou minulostí.
Na kávu a sportovní akti−
vitu, okres Dom. Tel.:
734478955. RR 20472
DOBRÝ DEN, hledám že−
nu kolem čtyřiceti let.
Můžete být i invalidní
důchodce. Nebo kama−
rádku na vodu. Tel.:
734478955. RR 20473
MUŽ 56 let, štíhlý, fin.
zaj. s domkem, zahradou
a pejskem, hledá ženu
z okolí SU, HO, KT.
Společné toulky příro−
dou, výlety, práce na za−
hrádce. Tel.: 728160114.
Jen SMS. RR 20510

PŘENECHÁM za odvoz
dva funkční elektr. spot−
řebiče. Lednice a sporák.
Rychlé jednání. Tel.:
732333724. RR 20559

DEUTSCHER
Mann
sucht eine Frau aus
Tschechien bis 65 Jah−
re. Bin 59 Jahre, 170
gross, 70 kg, ehrlich,
treu, liebevoll, dunkles
Haar, eigenes Haus, alle−
inlebend, Schwimmeis−
ter, Bademeister. Cham.
Ernste anrufe 0049−
0160−99579735. RR
20513

HLEDÁM přítelkyni na
občasnou schůzku. Je
mi 50 let a jsem rozvede−
ný. Mobil: 702446959.
RR 20511

HLEDÁM symp. štíhlou
ženu, které taky schází
mazlení a sex, k občas−
ným schůzkám, z okr.
OD, PJ, KT. Jsem poho−
dový symp. muž stř.
věku na úrovni. SMS –
733210281. RR 20541
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EHRLICHER Er, 65 Jah−
re, 1,82m, sucht aktive
Frau 50+ ohne Alt−
lasten für eine feste
Beziehung. Ich bin viel−
seitig interessiert, tanze
gerne, verbringe die
Zeit am Meer und mag
alles, was zu zweit
Spass macht. Du soll−
test unkompliziert und
flexibel sein und Reisen
mit dem Wohnmobil
mögen, damit wir ge−
meinsam träumen und
eine Zukunft aufbauen
können. Trau dich! Zu−
schriften an: Anton
Wanner, Schwalben−
strasse 11, D−94369
Rain, tel.: 09429/
203892, mobil: 0151/
21835213. RR 20544

MUŽ 55 roků se seznámí
se ženou od 45 do 55 ro−
ků za účelem občasných
schůzek a pokecání při
kávě. Odpověď pouze
SMS – 736401429. RR
20556

CHCEŠ si užívat bez na−
rušení soukromí? Ozvi
se. Věk a postava ne−
rozhoduje. Tel.: 604517
187. RR 20546

75LETÁ
pohodová,
zdravá důchodkyně by
velice ráda poznala pá−
na, který se také cítí
osaměle a ještě by měl
vedle sebe rád společ−
nost kamarádky či pří−
telkyně. Čas ubíhá
rychle, proč si ho ještě
neužít. Tel.: 734720
159. RR 20508

43LETÝ 170/60 se sy−
nem 14 let. Hledám ženu
na vážné seznámení. Jen
z Plzeňského kraje. Tel.:
608660200. RR 20565

55/182/84
nekuřák
hledá turistku nebo cyk−
listku na toulky po
Šumavě? Tel: 721866
006. RR 20561

l
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SLEČNA 25 let, hledá
muže do 30 let. Jsem
plnoštíhlé postavy, je mi
smutno a nechci být sa−
ma. Budu ráda, když se
ozveš. Zn.: Jen vážně.
RR 20544

SYMPATICKÁ baculka
ve zralém věku nabízí
příjemný relax a krásné
milování, orálek bez
a jiné erot. služby v sou−
NAUČÍŠ mě zase se
kromí v Plzni. Diskrétně.
smát? Černovláska od
Tel.: 607412325. KŘI
Domažlic. 59 let. Tel.:
PM 20035
721265323. RR 20567

l
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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42LETÝ svobodný, za−
opatřený, v ID, hledá že−
nu k vážnému seznáme−
ní. Zn.: Smysl pro hu−
mor. Tel.: 727904205.
RR 20573
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mobil: 777 110 010
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