
Ing. Vladislav Vilímec je za −
stupitelem Plzeňského kra−
je nepřetržitě od roku 2000.
V  prvních dvou volebních
obdo bích měl hlavní zod −
povědnost za nastartování
dlou hodobé finanční stabili−
ty kraje. V posledních třech
letech zodpovídá za oblast
kultu ry a památkové péče,
ke které má jako známý
aktiv ní hudebník také vel−
mi blízko. V této souvislosti
odpo věděl na několik otá−
zek naší redakce.

� Pane náměstku, do Vaší oblasti
spadá vedle živé kultury a zod −
povědnosti za paměťové instituce
i péče o kulturní památky. Jak 
vy pa  dala jejich podpora v posled−
ních letech?

� Kraj především navázal na léta
2007 a 2008, kdy podpora památ−
kové péče byla významnou součástí
rozpočtu oblasti kultury. Nechci se

teď srovnávat s jinými kraji, ale pod−
pora památkové péče je v  posled−
ním volebním období skutečně 
výrazná. Navázal jsem v  tomto na 

mého předchůdce Mar tina Baxu.
Ta podpora je skutečně účinná,
a hlavně je vidět. S podporou kraje
se opravují mnohé památky, které
by byly jinak odsouzeny k postupné
devastaci. Památky jsou někdy ta −
ko vým zakletým drahokamem naší
krajiny a čekají na plné rozsvícení.
My je podporujeme bez ohledu na
to, zda vlastníkem jsou obce, církve,
fyzické či právnické osoby. V tomto
nečiníme žádné rozdíly. A mám 
radost, že v naší generaci jsou lidé,
pro které je záchrana památek i urči−
tým naplněním jejich života. 

� Můžete uvést konkrétní pří −
klady?
� K  těm nejviditelnějším příkla−
dům patří například rekonstrukce
zámku v  Hrádku u Sušice, před −
tím samozřejmě hradu a zámku ve
Zbiroze. Postupná obnova zámku
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Krajská radní 
Radka Trylčová (ODS):

... pokračování na straně 3

�
Toto vydání Plzeňského rozhledu je

distribuováno v celém Plzeňském kraji 

Plzeňský kraj se stává barokní perlou naší země

Pod patronací Vladislava Vilímce proběhl začátkem září
ve Valdštejnské zahradě Senátu koncert k poctě stavitele Kiliána Ignáce

Dientzehofera, který vtiskl tvář krajině Plzeňského kraje.

„Nemocnice a polikliniky jsou v hledáčku
soukromníků, to se mi nelíbí,“

říká krajská radní pro zdravotnictví Ing. Milena Stárková (ČSSD)

Koalice pro Plzeňský kraj
Čtěte na straně 9

Čtěte na straně 8

Čtěte na straně 11

Starosta Pavel Karpíšek: 
Naše nová cyklostezka do Plzně je dalším příkladem projektu, 
který pomáhá udržet lidi na venkově a oživit menší obce 

Čtěte na straně 2

Žena, která dostala 
ochranu životního prostředí 

v kraji na novou úroveň
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Pitná voda pro ohrožené obce,
spousta vysazených stromů
i nová rezervace – to vše patří
mezi její výsledky

Když budou za pár dnů občané u vo−
lebních uren bilancovat, jak který kraj−
ský politik naplnil za poslední čtyři ro−
ky jejich očekávání, bude mezi nejlé−
pe hodnocené bez pochyby patřit
krajská radní pro životní prostředí
a zemědělství Radka Trylčo vá. Ro −
dačka z Manětína nastoupila do kraj−
ské rady před čtyřmi lety jako nová−
ček v barvách ODS, ale hned od po−
čátku dokázala v oblastech, které mě−
la na starosti, pořádně vzít za práci.

Voda, co nás drží 
nad vodou
Za své hlavní téma si Radka Tryl −
čová v čele kraje zvolila problém vo−
dy a hospodaření s  ní. „Mám ráda
písničku, v  níž se zpívá „voda, čo
ma drží nad vodou“ a tahle slova
jsem si proto neoficiálně, spíše sa−
ma pro sebe, vybrala jako motto
svých čtyř let v čele kraje,“ odkryla
zajímavým způsobem svoje hlavní
pracovní zaměření Radka Trylčová.

Mimochodem, právě voda je tím,
co nejvíce spojuje dvě oblasti, které
má Radka Trylčová na krajském
úřadu na starosti. Za čtyři roky v če−
le těchto dvou oblastí se jí ostatně
podařilo zásadně zvýšit rozpočtové
prostředky související s vodním
hospodářstvím a zadržováním vody
v krajině. V roce 2013 kraj do této
oblasti za rok investoval jen 15 mili−
onů korun, v tomto roce to už bude
i zásluhou radní pro zemědělství a ži−
votní prostředí až 88 milionů korun. 

„Z Plzeňského kraje nám kvůli pří−
rodním podmínkám voda hodně od−
téká, takže musíme dělat kroky, které
zajistí dostatek pitné vody ve všech
obcích našeho regionu a zároveň při−
spějí k tomu, aby naše krásná krajina
zadržovala vláhu a nezůstala na 
suchu,“ má jasno radní Trylčová.

Zasaď si strom
Kromě propojování vodohospodář−
ských soustav proto krajská radní

prosadila také celou řadu projektů,
které pomohly se zalesňováním
a výsadbou či ochranou nových
stromů. Stačí vzpomenout letošní
akci, kdy kraj daroval stromy obča−
nům i organizacím, aby je vysadili
tam, kde to podle nich je nejvíce tře−
ba. „To je vždy lepší, než rozhodovat
od stolu na kraji či městě…,“ vy−
světlila filozofii tohoto povedeného
projektu Radka Trylčová.

Zrod unikátní rezervace
Radka Trylčová a její kolegové na
krajském úřadě už také dlouho pra−
cují na výkupu pozemků a unikátním
plánu na vytvoření přírodní rezer −
vace v místě, které se poněkud
paradoxně nachází blízko dálnice 
D 5 u Nýřan a kde se v tamních mok−
řadech vyskytuje nejen vzácný jeřáb
popelavý, ale hlavně shodou pří −
rodních okolností i náhod tak vznikl
u nás velmi výjimečný kus krajiny.

Pro zemědělce 
i další firmy
Krajská radní při tom nezapomíná
ani na oblast zemědělství. Pod její
taktovkou proto vznikla například
novinka v podobě programu, v jehož
rámci kraj podporuje malé a střed−
ní zemědělce a výrobce potravin.
„Děláme to i proto, že z vlastní zku−
šenosti vím, že menší zemědělci
mají mnohdy blíže k tomu, co chce−
me prosazovat – k zemědělství, kte−
ré nebude nadměrně svou intenzitou
zatěžovat krajinu a přírodu obecně,“
nezapře se v  Radce Trylčové jak
vztah k  životnímu prostředí, tak
i k jejímu druhému já v podobě ředi−
telky krajské hospodářské komory.
Na tomto poli bojuje za podporu
podnikání, které udrží ve všech kou−
tech našeho kraje nejen pracovní
místa, ale   zejména na venkově tolik
potřebné služby.

Žena na pravém místě
Chválit politiky dnes opravdu není
v  módě, ale nebylo by poctivé, 
kdyby nezaznělo, že za Radkou
Trylčovou je jednoznačně vidět
opravdový kus práce.

Žena, která dostala ochranu životního
prostředí v kraji na novou úroveň

Krajská radní Radka Trylčová (ODS): 

Každá vybudovaná nebo obnovená tůň je ekologické tři v jednom: 
termoregulace, ochrana před povodní i malý ráj pro oboj živelníky.

Mokřady zmírňují průběh povodní a a omezují povodňové škody.



v Nemilkově nebo počínání nezisko−
vé společnosti např. v  tvrzi Veselí
u Janovic. Úžasnou práci odvádějí
také obce. Je radost vidět, že pod−
pora kraje je účinná a přináší obrov−
ské povzbuzení a netušené výsledky
na straně vlastníků památek. 

� Podle údajů památkového ústa−
vu vloni prošlo historickými objek−
ty v  našem kraji celkem 248 tis.
osob, letos jenom do konce srpna
to bylo 189 tisíc návštěvníků.
Zdá se, že o historii je stále velký
zájem, můžete to potvrdit? 
� Určitě ano. Současná krize spo −
je ná s  výskytem koronaviru po −
chopitelně přináší velké problémy
v ekonomice a mnozí živnostníci do−
slova bojují o pře žití. Paradoxně ale 
současně zvýraznila zájem o „pa−
mátkovou“ turistiku v  naší zemi.
Navštěvujeme i památky, které do−
sud nebyly v  takovém povědomí
a přitom žasneme, jaké bohatství tu
zanechali naši předci. Plzeňský kraj
je v  této oblasti dlouhodobě spo −
jován s  obdobím baroka. Geniální
stavitelé, jako byl Jan Blažej Santini−
Eichel nebo Kilián Ignác Dient zen −
hofer, navěky pro měnili naši krajinu.
Bez jejich nádherných staveb by na−
še krajina byla jiná, chudší a méně
zajímavá.  

� Stále se zvyšující počet ná v −
štěv nosti památek může potěšit,
na druhé straně však starost o pa −
mátky vyžaduje stálé inves tice.
� Ano, ale tyto investice se nám
vracejí – v  ekonomice i v  kul turní
vyspělosti na ší země. Je to jako
v  hudbě. Poznávat a uvědo−
movat si krásu pomáhá kulti−
vovat své chování, své po−
stoje a získávat úctu vůči 
tvořivosti a umu předchozí
i současné ge nerace.

� Která z památek dělá krajské−
mu úřadu, respektive Odboru kul−
tury, památkové péče a cestovního
ruchu, největší starost a proč?
� Neřekl bych, že nám památky
dělají starost. Spíše naopak. S pa−
mátkami se v době komunistického

režimu nakládalo velmi svérázně.
Minulý režim si sice vybral několik
památek, které udržoval spíše pro
nějakou reprezentaci, ale jejich
drti vou část nechal postupně zlikvi−
dovat. Jen si vezměte, kolik zná−
rodněných památek bylo přetvoře−
no v areály zemědělských podniků
či vojenské objekty. Zkrátka a dobře
se nehodily ke kolektivistickému 
životnímu stylu komunistické doby.
Té vyhovovaly paneláky a zcela
unifikované stavby. Stav památek
před listopadem byl největší 
ostudou minulého režimu. Může −
me mluvit o štěstí, že se některé
památ ky vůbec zachovaly, byť 
třeba v  bídném stavu. Podívejte
se třeba na zámek v Poběžovicích,
který je spojen i panevropským
hnutím, s  rodem Coudenhove−
Kalergi a japonskou hraběnkou
Mitsuko. Místní lidé zabránili
v  osmdesátých letech jeho defini−
tivnímu zbourání. Přežil a my jsme
tak získali šanci jej postupně 
zvednout z  popela. Podobně, jako
se to povedlo v Hrádku, ve Zbiroze
nebo v Mariánské Týnici. 

� Které tři památky v Plzeňském
kraji byste doporučil turistům
a proč?
� Rozhodně bývalé proboštství
kláštera v Mariánské Týnici s kos −
te lem Zvěstování Panny Marie, 
který kraj za pomoci evropských

peněz zrekonstruoval. Do −
kon  ce jsme dokončili 
San  ti   niho ideový projekt
a dostavěli poslední vý−
chodní ambit kláštera.
Národní kulturní památkou
se objekt stal 1. července
2017. Pak určitě komplex
ba rokních památek v  Kla −
tovech. Nád herně oprave−
ný jezuitský kostel Nepo −
skvrněného početí Panny
Marie, jezuitskou kolej, do
jejíhož refektáře jsme po−
mohli koupit i krásný kon−
certní klavír, a velmi pouč−
nou a přitom ohleduplnou
expo zici klatovských kata−
komb. Z  památek spravo−
vaných Národním památ−
kovým ústavem pak ještě
také klášter v  Kladru bech.
Ten sice teprve čeká na
dokončení rekonst rukce,

ale i tak je to monumentální areál,
který zdobí naši krajinu. 
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... dokončení ze strany 1

Na návštěvě ve zrekonstruovaném
unikátním vodním hamru Dobřív. 

Barokní odkaz Plzeňského kraje pravidelně připomínají i akce pro veřejnost 
v prostorách horní komory parlamentu.

Plzeňský kraj se stává
barokní perlou naší země

�
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1 577 860 Kč

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

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

1+kk (40 m2), ul. Revoluční, Heřmanova Huť
okr. Plzeň−sever
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 1+kk o celkové
ploše 40,49 m2 s balkonem. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP
domu a náleží k ní parkovací stání pře bytovým domem a sklepní
koje. Byty jsou vybavené ve vysokém standardu a s energetickou
náročností kategorie B. Střídmý, praktický moderní architektonický
styl bytového domu o pěti podlažích navazuje na okolní zástavbu
centrální části Heřmanovy Huti. Svým pojetím bytový dům
Heřmanka plně vyhovuje soudobým nárokům na bydlení – nízko−
energetické, komfortní byty s minimálními požadavky na údržbu,
dostatečné.  � 734 319 301

B

1 899 000 Kč
RD 5+2 (233 m2), Milavče
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2

o zastavěné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Domažlice.
Nemovitost o dvou nadzemních podlažích má dispozici
5+2 a je částečně podsklepena. IS: voda: obecní vodo−
vod, obecní kanalizace, el. 220/380V, plynofikace v ko−
munikaci u objektu, vytápění: ústřední tuhá paliva.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdar−
ma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G 3 499 000 Kč
St. pozemek (1191m2), Útušice, okr. Plzeň−jih
Nabízíme k prodeji nádherný stavební pozemek o velikosti
1191m2 na okraji zástavby rodinných domů v obci
Útušice, 10 km od centra Plzně. IS: elektřina 230/400V,
obecní vodovod + vlastní vrt o hloubce 50m (veškerá do−
kumentace součástí prodeje), obecní kanalizace, plynofi−
kace. K pozemku vede asfaltová přístupová komunikace.
Pozemek zahrnut dle ÚP – zastavěné území. V místě obvy−
klá občanská vybavenost, dostupnost do centra Plzně do
13ti minut. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kte−
rým Vám rádi a zdarma pomůžeme. Doporučujeme vidět.
Zajímavá nabídka. � 734 319 301

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

Doporučuji osobní prohlídku. � 734 319 302

799 000 Kč
Chata 3+kk ( 396m2), Šťáhlavice, okr. Plzeň−město
Nabízíme k prodeji chatu o zastavěné ploše 31m2 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 no−
vě 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

7Plzeňský rozhled  10/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 999 000 Kč
Rodinný dům 3+1 (292 m2), Krukanice –
Pernarec
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, elektřina
220/380V, topení: ústřední tuhá paliva, plynofikace na hra−
nici pozemku. Na dům dále navazuje zděná přístavba, vy−
užívaná jako sklad uhlí. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.  
Doporučujeme vidět! � 734 319 302

1 190 000 Kč
Chata 2+kk/B (394 m2), ul. K Višňovce, Holýšov,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk
v Holýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17m2 stojící
na vlastním pozemku o celkové velikosti 394m2. V chatě se na−
chází v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s bal−
konem a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vo−
dovod, el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí su−
ché WC. V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmín−
ky. Chata se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemo−
vitosti je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdar−
ma zprostředkujeme. Doporučujeme! � 734 319 301

G 1 999 000 Kč
RD/Chalupa 8+1 (1880 m2), ul. Rybničná,
Abertamy, okr. Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popis−
ným a vlastním pozemkem o celkové velikosti 1880m2

v obci Abertamy v okrese Karlovy Vary. V domě, který je 
určen ke kompletní rekonstrukci se nachází v 1.NP 4 míst −
nosti a v 2.NP také čtyři místnosti + půda. Za domem se
nachází velmi krásná zahrada o velikosti 604m2 a zadní pří−
stupová cesta. IS. el. 230/400V, obecní vodovod, septik,
obecní kanalizace – aktuálně probíhá její výstavba – bude
dotažena k hranici pozemku, plynofikace – přímo u pozem−
ku, topení – lokální na tuhá paliva. � 734 319 301
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Vejprnice jsou od soboty 19. září už
i cyklisticky dobře napojeny na
krajské město. V mnoha ohledech
vzorová obec v okrese Plzeň−sever
si po letech složitých příprav ko−
nečně prosadila vybudování
cyklostezky, která ji propo−
jí s plzeňskými Skvrňa ny.
Přes dva kilometry dlou−
há trasa umožní bez−
pečné spojení Vejprnic
s  Plzní. Hlavní hybatel
vybudování nové ko−
munikace, dlouholetý starosta obce
Vejprnice Pavel Karpíšek, nevidí
v nové stezce jen výhodu pro cyklis−
ty: „Vybudovaná trasa nabízí využití
i pro milovníky in−linů nebo pěší.
Vzniklo spojení, které nejenom
usnadní dojíždění Vejprnických do
Plzně, ale může k nám do obce při−
táhnout i výletníky, kteří holdují cyk−
listice nebo právě zmíněným koleč −
kovým bruslím.“ 

Dopravní tepna 
i cíl pro cyklisty
Starosta Karpíšek s kolegy z vedení
Vejprnic opět dokázali, že tato obec
patří k  nejlepším v okrese Plzeň−
sever, a dost možná i v celém kraji,
pokud jde o úspěšnost při získávání
podpor na investice do rozvoje 

obce. „Tentokrát jsme
získali jak evrop ské pe−
níze z pro gramu ITI pro
plzeňskou metro politní
oblast (přes 14 milio−

nů), tak finanční pod−
poru kraje, který
pomohl více než
šesti miliony ko−
run,“ popsal
vznik projektu
sta rosta Kar pí −
šek a doplnil:

„Na nás pak zůstala mravenčí prá−
ce s výkupem a přípravou pozemků
jak pod samotnou stavbou, tak
v  jejím okolí, protože některé sou−
sedící pozemky musely být využity
v době budování nové cyklostezky.
Na realizaci stavby jsme si museli
krátkodobě půjčit, protože podpora
z programu ITI i z kraje přijde až po
dokončení stavby. Jako starosta
si nerad půjčuji a nechci, aby
Vejprnice žily na dluh, ale  výjimkou
jsou větší investice, které potvrzují
pravidlo. Vzali jsme si jen krátkodo−
bou půjčku, kterou jsme měli do−
předu pokrytou budoucím financo−
váním stavby. Už jsme takto po −
stupovali třeba při modernizaci
učeben v  naší škole a půjčku  po
dokon čení opravdu rychle bezpro−
blémově splácíme.“

Čekání na Plzeň, 
přípravy na Tlučnou
Pavla Karpíška, jehož aktivní způ−
sob vedení obce před dvěma lety 
oce nili lidé na severním Plzeňsku
a Rokycansku, když si ho dokonce
ve volbách vybrali za senátora, 
přesto při slavnostním otevření nové
cyklo stezky trápil jeden detail. „My
už máme hotovo, ale k  ideálnímu
napo jení nové trasy na plzeňské
cyklis tické stezky ještě chybí dobu−
dovat malý kousek na plzeňské stra−
ně. Věřím proto, že se u nás krajské
město rychle inspiruje a že i tento
poslední kousek rychle do razí,“ do−
dal s úsměvem starosta Karpíšek.

A nebyly by to Vejprnice, kdyby
se v  této obci už neplánovaly další 
akce. Podle starosty Pavla Karpíška
chtějí Vejprnice pokračo vat ve stav−
bě cyklostezky i opačným směrem.

„Společně s  Tlučnou už máme
dokonce vydané stavební povolení
na pokračování trasy tímto smě rem.
I proto doufám, že Plzeňský kraj
a jeho zastupitelstvo bude i po říjno−
vých krajských volbách pokračovat
v  podpoře bu do vání cyklostezek,
protože v  tomto případě jde ne −
jenom o zlepšování dopravy, ale  
také o zdravý životní styl, který sám
jako sportovec vždy propaguji,“
zakon čil popis dalších plánů vejpr−
nický starosta.  

Naše nová cyklostezka do Plzně je dalším příkladem projektu, 
který pomáhá udržet lidi na venkově a oživit menší obce 

Starosta obce Vejprnice Pavel Karpíšek:

Nová cyklostezka vede do Plzně

ŽÁDNÝ DALŠÍ NAKAŽENÝ!“
Příbuzní klientů Domova pro seniory
Clementas v Janovicích nad Úhla −
vou   nemohli na začátku září slyšet
lepší zprávu. Podle lékařů z Klatov −
ska se v Janovicích dokonce stal
malý zázrak, který zabránil dalšímu
šíření koronaviru,  a to v problema−
tickém Klatovsku. Vše je především
dílem správně nastavených pravidel
fungování Domova, dílem ukázko−
vého postupu zaměstnanců – včas−
né připravenosti, otevřené spoluprá−
ce s odborníky a následným dodrže−
ním všech hygienických doporuče−
ní. Kvůli nákaze jedné z klientek mu−
seli janovičtí absolvovat testování
klientů i zaměstnanců na onemoc−
nění Covid−19.

„Klienti i personál měli negativní vý−
sledky testu i při druhém odběru. Na
začátku jsem nevěřil, že zůstane jen
u jednoho klienta. Nicméně jsme si to
vyzkoušeli a vidíme, že je to možné,“
shrnuje zdejší ředitel Lukáš Bardon.

V polovině srpna přivezli do
Janovic klientku z nedaleké nemoc−

nice dlouhodobě nemoc−
ných. Při opakovaném
testování jí byl zjištěn ko−
ronavirus. Následně se
kvůli možnému rozšíření
nákazy rozběhl kolotoč
vyšetření a testů klientů
a zaměstnanců. 

„Z medicínského a hy−
gienického hlediska se
jedná o zcela unikátní vý−
sledek, kterým Clemen −

tas ochránil Klatovsko před dalším
šířením covidu. Tato záchrana před
katastrofou je dílem správně nasta−
vených pravidel prevence, kvalitně ří −
ze ných kompetencí jednotlivých pra−
covníků, které jsou ku prospěchu pa−
cientů řešeny do posledních detailů

a jinde na ně třeba zapomínají,“ uvedl
MUDr. Jan Vachek, primář interního
oddělení Nemocnice Klatovy. 

„Naše spolupráce s Clementas je
vždy nadstandardní. Ošetřovatelská
a lékařská péče je ve srovnání
s ostatními institucemi na vysoké
úrovni. Pokud odtud přijímáme pa−
cienta, je vždy vzorně opečovaný.
Těším se na další spolupráci!“ dopl−
nil primář Vachek. 

Podle generální ředitelky Renaty
Prokešové se na tomto úspěchu po−
dílelo hned několik aspektů. Přede −
vším včasné nastavení karantény.
Nová budova, která je stavěna podle
evropských norem. Třetím bodem je
respekt personálu, klientů i rodin
k onemocnění. 

„Malý“ janovický zázrak – hodnotí lékaři vzornou péči
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Speciální pomůcku nakoupila pl−
zeňsklá radnice do 13 základních
a mateřských škol, ta usnadní
usnadní výuku dětí cizích národností
i kontakt s jejich rodiči. Díky projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
lze na nákup takzvaných hlasových

překladačů použít evropské dotace.
V  loňském roce navštěvovalo plzeň−
ské základní školy 968 cizinců, což či−
ní 6,5 % z celkového počtu žáků.  

Překladač se ukazuje jako velmi
užitečný při zadávání úkolů, kdy děti

potřebují pochopit přesné instruk −
ce, ale podstatnou roli může hrát
také v rámci integračního proce−
su ve třídě. Při odstranění jazyko−
vé bariéry si nový žák nebo žačka

nepřipadá tolik izolovaný. Klíčový je
hlavně v případě cizinců pocházejí−
cích z neslovanských zemí, kdy cizí
jazyk včetně jeho zvukové stránky
není češtině vůbec podobný a vý−
znam se nedá odvodit.

„Osvědčil se nám pře −
devším při komunikaci
s vietnamskými žáky a je−
jich rodiči. Je to rychlá po−
moc pro organizační zále−
žitosti, vyři zo vání věcí
a zapojení nového žáka do
kolektivu. Dobře funguje
i pro trénink výslovnosti
v češtině nebo k motivaci
cizinců – začá tečníků, kdy
jim pochvalu řeknu v jejich

jazy ce,“ popsala Lucie Sichinge rová
z Masary kovy ZŠ. „Nicméně je třeba
dbát na to, aby se jednalo o krátké
jednoduché věty, aby překlad byl
kvalitní a neztrácel se význam,“
doplnila Lucie Sichingerová.

Pro lepší dorozumění
dětí cizinců 
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� Plzeňský kraj vlastní a provozuje
šest nemocnic. Co se v  poslední
době povedlo?

Všechny nemocnice se musely
vyrovnat s  pandemií koronaviru.
Ochránit zdraví jak pacientů, tak per−
sonálu. Ukazuje se, že s virem se
naučíme žít a pokud k sobě navzá−
jem budeme ohleduplní a odpověd−
ní, zvládneme to. V Klatovech, nej−
větší krajské nemocnici, vznikla zá−
sluhou úsilí a vysokého pracovního
nasazení zaměstnanců virologická
laboratoř. V téže nemocnici jsem
nedávno byla u otevření nových
sociál ních lůžek, vznikla v  patrech
vily bývalého plicního oddělení.
Přízemí objektu poskytuje zázemí
dětské skupině, kde je postaráno
o děti od jednoho roku věku. Jejich
rodiče se mohou vrátit zpět do prá−
ce, třeba i na kratší úvazek. Povedlo
se zrekonstruovat penzion pro za−
městnance s  21 byty, opravy stály
kraj 7 mil. korun. V Klatovech se da−
ří otevírat nové ambulance, pacienti
tak za specializovanou péčí nemusí
cestovat až do Plzně. 

��Největší proměnou prošla v po−
sledních letech Stodská nemocni−
ce, a.s. Krajskou kasu už stála
cca 200 mil. Kč. Můžete shrnout
a zhodnotit vložené investice?

Nemocnice prochází šestým ro−
kem rozsáhlou revitalizací: nové
operační sály jak pro chirurgii, tak
gynekologii, modernizace porodni−
ce, přístavba 4. patra pro adminis−
trativu (uvolněné přízemí využito pro
následnou péči),nová jídelna s  ku−
chyní, dvoupodlažní přístavba 
pro ambulance, moderní vodoléčba
a rehabilitace. V  těchto dnech byla
zahájena první etapa rekonstrukce
oddělení následné péče, které dis−
ponuje 60 lůžky. Dojde ke zvýšení
komfor tu pro pacienty i personál
a celou investici ve výši 52 mil. hra−
dí Plzeňský kraj. Práce probíhají za
provozu. Stodská nemocnice si za
dobu mého působení koupila CT
a přístrojové vybavení za 44 mil. Kč
(85% zaplatí EU). Vidíme, že ne−
mocnice, vedená v  těchto letech
MUDr. Alanem Sutnarem, to neměla
vůbec jednoduché. Nyní se pan
ředi tel rozhodl z  osobních důvodů

předat veslo někomu jinému. “Jsem
ráda, že zůstane jako lékař−chirurg.”
Věřím, že se podaří vybrat pro ne−
mocnici kvalitního manažera. 

��Nemocnice v Domažlicích je re−
lativně nová. Daří se tam udržet
zdravotní péči?

Když vejdu do domažlické ne−
mocnice, uvědomím si, jak je bu −
dova krásná. Na kraji regionu,
kousek od vyspělého Bavorska,
je ale velmi složité zajistit ne −
mocnici personál. Přes prázdni−
ny byla omezena lůžková inter−
na, nyní se, po příchodu nových
léka řů, daří internu znovu roz −
běhnout. Jedině spolupráce
s  ostatními nemocnicemi, se
školami a s lékaři v terénu zajistí
dobrý chod malé nemocnice.
A to nejen v Domažlicích.

�� Jaké máte novinky z  Roky −
canské nemocnice, a.s.?

Rokycanská nemocnice stojí před
zásadní revitalizací celého, více
než 60 let starého objektu. Má 
dobrý kolektiv a pod vedením stá −
vajícího ředitele se daří rozšiřovat
poskytované služby. Nově otevřené
oddělení následné péče přivítají
jak pacienti, tak jejich rodinní pří−
slušníci. Nejbližší nabídka takové
služby byla mimo rokycanský
okres.  Ale “doma je doma” a já 
věřím, že pacienti budou spokojeni. 

��A ostatní nemocnice? Jak vidíte
jejich budoucnost?

Nemocnice s akutní lůžkovou péčí
máme ve čtyřech okresech. Sna ží −
me se udržet v nich maximum mož−
ného. Je naprosto zbytečné, aby 

lidé za jednoduchým zákrokem ces−
tovali desítky kilometrů do Plzně.
Kraj by měl pokračovat v  podpoře
svých nemocnic, a aby mohl ovliv−
ňovat péči, musí nemocnice dále
vlastnit a provozovat. Privatizaci
nepo važuji za smysluplnou. Sou −
kromník potřebuje vydělat, a pokud
dnes kraj nemocnice dlouhodobě
dotuje, je nabíledni změna a zhorše−
ní dostupnosti služeb. Nemocnice
poskytující všeobecnou péči by 
měly zůstat v rukou kraje!

�� Co plánujete v  oblastech, kde
nemocnice chybí? Lidé za zdravot−
ní péčí cestují desítky kilometrů.

Náš kraj má dva okresy bez ne−
mocnice s  akutní lůžkovou péčí.
V současné personální krizi si ne−
troufám lidem z Tachovska a Plzně−
severu nemocnici slibovat a jestli
to někdo dělá, nevěřím, že je scho−
pen slib splnit. Reálné je v  těchto 
okresech udržet maximum možné 

ambulantní péče. Proto kraj podpořil
40 miliony stavbu lékařského domu
v Plasích. Až budete číst tyto řádky,
bude již fungovat. Podporujeme ne−
mocnici v Mariánských Lázních, jez−
dí do ní lidé z Plánska. V těchto obla−
stech provozujeme větší počet zákla−
den ZZS a lékařskou pohotovostní
službu. Povedlo se mi nastartovat
dotace do objektů zdravotnictví pro
menší města a obce. Chci, aby pěk−
né, vybavené ordinace lékaře lákaly.

�� V Plzni, srdci kraje, je několik
nemocnic. Občan si může, podle
zákona, vybrat (vyjma situace, kdy
pacienta veze záchranka). Je co
zlepšovat?

Plzeňáci mají výhodu největší
koncentrace péče, kromě fakultní
nemocnice je k dispozici několik
soukromých nemocnic, dohro −
mady disponují 2/3 lůžek celého
kraje. Bohužel, v největším městě
krajská nemocnice chybí, vliv na
kvalitu péče tedy nemám. Město
Plzeň se v  létě rozhodlo prodat
polikli niku na Slovanech sou −
kromníkovi. Pokud prodej odhlasují
zastupitelé, nebude žádné zdra −
votnické zařízení (kromě FN) ve ve−
řejných rukou.

�� Letos se povedlo rozjet péči
v  sušické nemocnici, kterou 
vlastní město. Jak vidíte její bu −
doucnost?

Jednatelům se podařilo téměř ne−
možné, v  dnešní džungli problémů
dokázali (i přes koronavirovou krizi),
že nemocnice  na Sušicku má své
místo. Zařízení od začátku roku do
konce srpna navštívilo více než

10 tisíc pacientů v am−
bulancích, na akutních
lůžkách (inter na, chi−
rurgie, JIP) se léčilo
1222 lidí a sanitka
zdravotnické záchranné
služby přivezla s  akut−
ním problémem 1234
pacientů.

Nastal čas, aby su−
šičtí zastupitelé roz−
hodli, co vlastně s ne−
mocnicí chtějí do bu−
doucna. Zda ji provo−
zovat ve své režii, pro−
najmout, prodat, či po−

žádat kraj o zařazení do sítě
kraj   ských nemocnic. Bohužel radní
Sušice (valná hromada nemocnice)
hlasy ODS a hnutí ANO nečekaně
14. 9. odvolali oba jednatele a ředi−
telem zvolili Bc. Jiřího Vlčka. A to
přesto, že “Analýza Sušická ne−
mocnice 2020” prokázala, že kroky
nyní již bývalého vedení byly správ−
né. Vedly k zachování péče v regio−
nu, postupnému snižování nákladů
a narovnání plateb zdravotních po−
jišťoven v souladu s poskytnutou
péčí. Ale výsledek nemůžeme čekat
za pár měsíců! Pokud budu v Zastu −
pi telstvu Plzeňského kraje i po vol−
bách, jsem připravena nadále Su −
šické nemocnici, s.r.o. pomáhat.
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„Nemocnice a polikliniky jsou v hledáčku
soukromníků, to se mi nelíbí,“

říká krajská radní pro zdravotnictví Ing. Milena Stárková (ČSSD)
... pokračování ze strany 1�

Ing. Milena Stárková

Dětské oddělení klatovské nemocnice
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Krajská hospodářská komora v Pl −
zeňském kraji uspořádala 14. 9.
2020 „Předvolební diskuzní stůl“
s  lídry nejsilnějších politických
stran.  Akci zhodnotili účastníci  
jako velmi zajímavou a přínosnou.

„Jsem velmi ráda, že se nám
i přes nelehkou situaci kolem koro−
naviru podařilo uspořádat toto 
setkání s lídry nejsilnějších politic−
kých stran a přítomní  účastníci tak
s nimi mohli prodiskutovat témata
týkající se plánů a vizí jednotlivých
politických uskupení,“ upřesňuje
Radka Trylčová, ředitelka KHK v PK. 

Akci provázela bohatá diskuze
s  lídry, kterými nakonec byli Ilona
Mauritzová a Ivo Grüner, ostatní se
bohužel na poslední chvíli omluvili.

„Pokud bude na kraji dobrá a přá−
telská atmosféra, budeme toho více
dělat pro lidi,“ uvedla doc. Ilona
Mauritzová. Během diskuze byla
probrá na i témata, jako je doprava
v Plzeňském kraji, školství, zdra −
votnictví či podnikání. Ivo Grüner
závěrem doplnil: „Kraj není sně −
movna, všichni jsme tu vyrostli,
známe se a budeme rádi spolu −
pracovat s  každým, kdo to myslí
s Plzeňským krajem vážně.“

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
2019 získala  Lokalita Bolevec
urče ná pro bydlení v  samo stat −
ných rodinných domech se zahra−
dou a novostavba administrativní
budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se
stala zároveň vítězem internetové−
ho hlasování a zasloužila si tak
Cenu veřejnosti. Celkem se do hla−
sování zapojilo 2638 lidí a nej −
úspěšnější stavba Konplan oslovi−
la přes 400 z nich.  

Cenu poroty za přirozené začle ně −
ní nové stavby do historického cent −
ra obce a za citlivý interiér získa −
la  Knihovna města Spálené Poří −
čí,  kterou předala radní Plzeň ského
kraje pro oblast životního prostředí
a zemědělství a ředitelka Krajské
hospodářské komory v Plzeňském
kraji Mgr. Radka Trylčová.

Odborná porota soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje letos posuzo−
vala celkem 37 přihlášených děl.
Také Cenu Krajské hospodářské ko−
mory v  Plzeňském kraji, která je 
odborným garantem soutěže, získa−
la stavba určená pro bydlení. 

„Bytový dům v Radyňské ulici si
cenu zasloužil zejména za to, jak se
svým netradičním řešením vy −
mezuje vůči často banálnímu po−
jednání fasád zateplovaných domů.
Zvenčí překvapuje syrovými ple−
chovými deskami s  rezavou pa −
tinou, a přitom zapadá do kontextu
ulice, zformované v závěru 19. sto−
letí. Je třeba ocenit také jeho 
obytné kvality,“ řekl předseda před−
stavenstva hospodářské komory
Petr Chvojka.

Ceny nejlepším stavbám byly rozdány

Předvolební diskuzní stůl
prověřil jenom dva statečné
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní 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.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2020/2021:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

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

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Nejlepšími třídiči jsou v Plzeň −
ském kraji obyvatelé Srní, Černí −
kova a Železné Rudy. Vyplývá to
z výsledků 15. ročníku krajské
soutěže obcí v třídění odpadů „My
už třídit umíme!“. Smyslem sou −
těže je více zapojit samosprávy
obcí, v čele se starosty a starost−
kami, do aktivit odpadového hos−
podářství a ocenit nejlepší města
a obce Plzeňského kraje v  třídění
odpadů, především pak papíru,
skla, plastů a nápojového kartonu.

V první kategorii soutěžily obce
do 300 obyvatel, ve druhé kategorii
obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve
třetí kategorii obce nad 1 001 oby−
vatel. Zásadním kritériem pro hod−
nocení bylo množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele a po−
čet tříděných komodit na území
jednotlivých obcí a měst. Dále byla
zohledněna i hustota sběrné sítě ne−
bo sběr kovových odpadů.  

Oceněné obce převzaly z rukou
radní Plzeňského kraje pro oblast
život ního prostředí Radky Trylčové
a zástupců společnosti EKO−KOM,
a. s., diplomy za svá umístění.
První tři obce v každé kategorii pak
ještě navíc jako novinku soutěže
obdr žely z  rukou radní Plzeňského
kraje speciální cenu kraje – bez −
platné ekologické odstranění nežá−

doucích porostů na veřejných plo−
chách v obci, a to od 350 do 700 m2.

Plzeňský kraj se pohybuje v celo−
republikovém hodnocení dlouho −
době na předních místech. V roce
2011 byl dokonce vítězem v  rámci
pomyslného srovnání všech krajů
ČR. A zatímco před patnácti lety,
kdy vlastní krajská soutěž obcí v tří−
dění odpadů začínala, vytřídil každý
obyvatel kraje za rok průměrně
32 kg papíru, skla, plastů a nápojo−
vého kartonu, v  roce 2019 to bylo
již 51,7 kilogramu. Kraj je tak na
celorepublikovém průměru. 

V  roce 2019 byl Plzeňský kraj
nej lepší ve výtěžnosti směsného
(barevného) skla, celkově se umístil
ve výtěžnosti papíru, skla, plastů
a nápojového kar tonu na jednoho
obyvatele za kalendářní rok na
7. místě v rámci všech krajů v ČR.
Každý obyvatel Plzeňského kraje vy−
třídil v loňském roce 20,1 kg papíru,
16,1 kg plastů, 15,3 kg skla a 0,3 kg
nápojového kar tonu. Tyto výsled −
ky jasně ukazují, že pokud jsou
v ob cích a městech vytvořeny kva−
litní podmínky pro třídění odpadů,
podpořené pravidelnou osvětou ve−
řejnosti, jsou lidé velmi dobře moti−
vováni své odpady třídit. A právě
to je cílem dlouholetého projektu
v Plzeňském kraji. 

“My už třídit umíme!“ 
zná své vítěze! 
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volby do krajských zastupitelstev se
nezadržitelně blíží a Komunistická stra−
na Čech a Moravy je na ně, ostatně tak
jako vždy, plně připravena. Naši kandi−
dáti Vám mohou opět nabídnout nejen
odpovídající šíři svého vzdělání, pra−
covní a odbornou erudici, společenský
rozhled, ale v neposlední řadě i bohaté
životní a politické zkušenosti. Mnozí
z nás byli a jsou doposud zastupitelé,
členové obecních, městských a kraj−
ských rad, ale i starostové a poslanci. 
Dobře vím, že obdobné předpoklady lze
nalézt i u některých kandidátů jiných poli−
tických subjektů, ovšem ne za každým
z nich je vidět tolik dobré a poctivé práce
pro Plzeňský kraj jako za námi. 
Osobně a bez nadsázky bych se nezdrá−
hal označit za nejúspěšnější, a to v celé
dvacetileté historii vyšších územních sa−
mosprávných celků, etapu mezi léty
2012–2016, kdy KSČM byla neopome−
nutelnou koaliční stranou a měla zásadní
politický vliv na řízení a chod Plzeňského
kraje. Region jsme udrželi nezadlužený,
relativně bezpečný, s funkčním, plnohod−
notným a občansky přívětivým zdravot−
ním systémem, slušnými pracovními
podmínkami pro zaměstnance a živnos−
tníky, ale například i s nadprůměrným 

počtem lékáren apod. Podařilo se dosta−
vět monoblok nemocnice v Klatovech za
1,5 mld. Kč, což byla v té době historicky
největší krajská investice a náš kraj se
trva le umisťoval na předních příčkách
celostátního srovnávání kvality života
obyvatel. Spekulace se spravovaným
majetkem neměla na jednáních krajského

zastupitelstva u nás nikdy své místo,
a možná snad i proto halasně a s předsti−
hem vyhlašovaly některé pravicové sub−
jekty v čele s ODS, že další volební obdo−
bí musí být Rada Plzeňského kraje již bez
komunistů. A to se jim nakonec, ovšem
v neprospěch všech slušných občanů
a celého kraje, bohužel podařilo!
Květnaté sliby některých, „prokmotrov−
sky“ a elitářsky orientovaných par tají,
dávané předvolebně občanům, bývají
však tradičně jen prázdnými frázemi a fa−
lešnou hrou s líbivými slůvky! Jinak by se
totiž jejich nositelé nemohli stávat sběra−
teli „královsky“ honorovaných, tzv. uvol−

něných funkcí, které ve své kombinaci
skutečně nelze vykonávat naplno. 
Do budoucna Vám také garantujeme, že
v případě, že nám dáte šanci, již nebude
možné, aby si například některý z před−
stavitelů kraje nechal přidělit příslušným
orgánem, kterému předsedal, šedesáti−
milionovou evropskou dotaci na soukro−

mé podnikání a druhý si neodeslal ještě
vyšší sumu do obce, kde aktuálně
„místostarostoval“. A právě toto se dělo
v době, kdy řada škol zřizovaných
Plzeňským krajem na žádné evropské
peníze vůbec nedosáhla. Tyto a obdobné
praktiky již musí skutečně přestat!
Plzeňský kraj také nesmí být do budouc−
na zadlužován zjevně zbytnými investice−
mi, a to jen proto, aby se generovaly za−
kázky spřízněným. Je ale také současně
třeba vyvinout tlak i na lepší hospodár−
nost v nakládání se svěřenými prostřed−
ky! Co lze říci například k tomu, že se
před Vánoci vydá za služební luxusní

telefony pro vedoucí pracovníky kraje ví−
ce než milion korun?! 
Vážená voličko, vážený voliči! Věřím, že
říjnové volby vystaví vládnoucí krajské
garnituře pomyslný a dle mého názoru
poměrně nelichotivý účet. Prapodivný
„pravolevý kočkopes“ se svým, umně
využívaným monopolem moci, tedy čas−
to zcela bezohledný k názorům opozice
a pod vedením osoby vyšetřované celní
správou či jihočeskou kriminálkou, toho
pozitivního občanům Plzeňského kraje
skutečně mnoho nenabídl!
Skutečným a trvalým zájmem KSČM je
vést Plzeňský kraj znovu poctivě, hospo−
dárně a také nezbytně transparentně,
s cílem udržet jeho rovnoměrný rozvoj ve
všech možných oblastech života člověka
a přírody.
Je nám jasné, že bez efektivního propo−
jení s celostátní úrovní se dobrá „krajská
politika“ dělat nedá, a já Vám nyní za se−
be čestně slibuji, že jako poslanec Posla −
necké sněmovny PČR v případě svého
zvolení krajským zastupitelem udělám se
svými kolegyněmi a kolegy vše pro to,
abychom naši společnou vizi Plzeňského
kraje jako nejlepšího místa pro život
všech lidí bez ohledu na jejich ekonomic−
ký status také přetavili v realitu!
Nejen dědictví předků, ale zejména bu−
doucnost našich dětí nás k tomu všech−
ny zavazuje! 

V úctě Váš Jiří Valenta 
– vedoucí kandidát KSČM 

pro volby do Zastupitelstva 
Plzeňského kraje 2020

Vážení spoluobčané a obyvatelé 
našeho krásného Plzeňského kraje,
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Město Plzeň se již počtvrté letos
připojilo k celoevropskému pro−
jektu k uctění obětí holocaustu in−
stalací dalších 24 takzvaných ka−
menů zmizelých (Stolpersteine)
na deseti místech ve městě.
V současné době je tak v Plzni před
domy, v nichž tito lidé žili
před násilným sestěhová−
ním a depor tací do kon−
centračních nebo vyhlazo−
vacích tábo rů, umís těno již
57 pamětních kamenů.
Mají přimět kolemjdoucí
zastavit se a vzpomenout
si na tyto oběti nacistické−
ho režimu.

„V letošním roce jsme
uctili položením kamenů
památku například Otty
Eisen schimla, Hanuše Mühl steina,
kdy přítomna položení kamene byla
jeho rodina z Německa, lékaře Maxe
Win tersteina, rodiny Löwů, Bondyo −

vých, Naschauero vých, Koh nových,
Fischlových či Burgových. Většina
těchto plzeňských občanů zahynula
v Osvětimi, Terezíně a Izbi ci. Je vel−
mi důležité na tyto strašlivé události
šoa nezapomenout,“ řekl primátor
města Martin Baxa. 

Letošním položením kamenů si
Plzeňané připomněli například osud
lékaře Ervína Glasera, jenž byl ja−
ko politický Žid odvezen již 7. září

1939 do koncentračního tábora
Buchen wald za protinacistické ver−
bální útoky a zastřelen o pět dní
později při pokusu o útěk z  tábora.
Nebo životní příběh Otty Eisen −
schimla, který se nejprve snažil
v předtuše neblahého osudu přestě−

hovat do Jižní Ameriky a po
neúspěšném pokusu, stejně
jako někteří další občané ži−
dovské víry, přijal v pohnu−
tých letech římskokatolickou
víru. Nakonec byl deporto−
ván do Terezína, a to na udá−
ní majitele domu, kde zahy−
nul těsně před koncem vál−
ky. Celkem v koncentračních
táborech zahynulo 49 členů
z řad jeho rodiny i příbuzen−
stva, přežil pouze jeden.  

Přímo z Plzně v transportech od−
jelo 2613 židovských mužů, žen
a dětí. Konce války se dožilo jen 209
deportovaných plzeňských Židů.

Kameny zmizelých k poctě zmizelých

Více než 1600 prvňáčků nastoupi−
lo do prvních tříd ve 26 základních
školách v Plzni. Celkem do plzeň−
ských základních škol dnes na−
stoupilo přes 14,5 tisíce žáků. Na
mnoho z nich čekaly zrekonstruo−
vané učebny i nové vybavení. 

Zatím se vrací běžný školní pro−
voz, byť s  menšími odchylkami.
Pzeňské školy mají dostatek dezin−
fekčních prostředků na ruce i na

úklid, jsou vybaveny bezkontaktními
teploměry a je pro ně našito na dva−
cet tisíc roušek. Školní jídelny musí
mýt nádobí ve vodě o teplotě nad 60
stupňů Celsia či zajistit nesamo −
obslužný výdej jídla.

Město Plzeň využilo letních prázd −
nin k  opravám budov i úpravám 
vnitř ních prostor a údržbám techniky.
K největším stavebním investicím, za
47 milionů korun, patří nástavba

čtvrtého patra na 20. ZŠ v Brojově
ulici, kde vzniklo sedm nových uče−
ben a zázemí pro pedagogy. Stavební
práce budou pokračovat i během
školního roku. Dále například došlo
k výměně stropů napadených dřevo−
morkou ve 26. ZŠ v Liticích či k opra−
vě tělocvičny ve 4. ZŠ v Kralovické
ulici nebo k instalování nového výta−
hu ze školní kuchyně do výdejny prá−
vě ve 21. ZŠ na Slovanské aleji. 

Školy jsou připraveny – na vše!

Máte rádi překvapení? Váháte
někdy s výběrem knih? Vracíte
se rádi ke starým knihám? Jestli
je vaše odpověď ano, můžete vy−
užít výpůjčky naslepo, kterou za−
vedla tachovská knihovna. Při −
pravila pro zájemce několik knih,
které jsou zabaleny do úhledných
balíčků a vy vůbec netušíte, jakou
knihu si vlastně půjčíte.

Malou nápovědou budou pouze
klíčová slova, napsaná na knize.

Balení sešitů a učebnic
Nesedí velikost zakoupených

obalů na vaše sešity a učebni−
ce? Obáváte se, že se vám kni−
ha nebo učebnice rychle zničí?
Máme pro vás řešení. Zavítejte
do tachovské knihovny, kde vám
knihy rychle, levně a profe −
sionálně zabalí. 

Čtenářská amnestie
Ta čeká v knihovně na hříšníky

už ve středu  7. října. V tento den
totiž mohou čtenáři  vracet vy−
půjčené knihy bez sankčních 
poplatků.

Výpůjčka naslepo
i amnestie

Jak nám sdělila autorka výsta−
vy Mgr. Dana Krýslová z Černic
u Plzně žinkovští zastupitelé na
svém pracovním jednání se do−
hodli, že o pouti budou zrušeny
všechny akce ve vnitřních pro−
storách. Jejich rozhodnutí je
reakcí na současnou situaci se
šířícím se koronavirem.

O novém termínu výstavy
svatebních oznámení budeme
naše čtenáře včas informovat.

ZRUŠENO
Výstava 

svatebních oznámení,
která měla 

proběhnout ve dnech 
26. – 28. září 2020 
v Žinkovech v Klubu

svatého Václava.
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� 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. 
�Jsou 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 −
 dený mi rohy stěn. Navíc teplota

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

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.

Princip tepelného čerpadla  spo−
čívá  v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která

protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
��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 teplo tu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.

Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Aktuální informace – ke dni 
15. 09. 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

TEPELNÉ  ČERPADLO nahradí stávající kotel
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Herečka Tereza Bebarová si díky
koronavirové době vymyslela
vlastní hobby a mňam magazín
a da la mu jméno Čas na TE.BE. Ke
spolupráci si přizvala kamaráda
a kolegu z televizní show Peče celá
země, cukrářského mága a dnes už
i Jihočecha Josefa Maršálka. A tak
každý, kdo má rád pečení, kutění,
sbírání čehokoli i zajímavé rady
a chcete se dozvědět i něco ze světa
známých osobnostní, nesmíte si
magazín nechat ujít. 

„Nový lifestylový a hobby pořad
je především o šikovných lidech.
Zároveň se diváci mohou během něj
naučit s  pekařským mistrem Jose −
fem Maršálkem skvělý dezert, nebo
i něco ze slané kuchyně. Zkrátka je
to 60 minut nabitých zajímavými
hosty, radami a dobrými tipy,“ říká
Bebarová, která vše točí u sebe do−
ma. A s celebritami navazuje komu−
nikaci přes Skype. 

„Je to jednodušší, rychlejší a lev−
nější a v dnešní době velmi časově
zajímavé. Celý tenhle nápad vznikl
během karantény, když se všechno
zastavilo a my jsme doma uvažova−
li, co budeme dělat dál,“ říká Tereza
Bebarová, moderátorka a spolu−
autorka pořadu ČAS NA TE.BE.

„Jsem moc rád, že jsme s Terez −
kou tým. Spolupráce s ní a s  jejím

partnerem Ivanem Kotmelem je
skvělá. Užijeme si u toho velkou leg−
raci a baví nás to. To je důležité,“
podotkl cukrář Josef Maršálek. 

Nové díly diváci uvidí pravidelně
na Mňam TV vždy v  pondělí, ve
středu a v pátek v 10:00 a v 18:00
a na TV Hobby v repríze v těch sa−
mých časech v  úterý, ve čtvr tek
a v sobotu. (pru)

Bebarová s Maršálkem mají pořad
Dva tipy do muzea 

Muzeum Českého lesa v Ta cho vě
zve na výstavu známého amatér−
ského fotografa a ornitologa Karla
Machače z  Tachova, nazvanou
Ptáci Tachovska objektivem Karla
Machače, která ukáže více jak
90 fotografií různých opeřenců.
Zájemci zde najdou ptáky východ−
ního Polska a Litvy, stejně jako ze−
mě čápů bílých. Výstava potrvá
do 11. října. 

Druhým tipem je výstava Návra −
ty volyňských Čechů, která přibli−
žuje pouť českých emigrantů do
Ruska od jejich příchodu v 70. le−
tech 19. století po návraty do vlasti
zapříčiněné různými událostmi. To
vše na pozadí dějin Ruska, poté
Polska a nakonec Sovětského sva−
zu. Výstava též uka zuje zapojení
volyňských Čechů v českosloven−
ských legiích v 1. světové válce
a jejich působení ve vojenských
jednotkách v období 2. světové 
války. Výstavu vypracovala Histo −
ricko−dokumentační komise Sdru −
žení Čechů z Volyně a jejich přátel
a potrvá do 25. října.

Silničáři mají nové
pomocníky 

Správa a údržba silnic Plzeň ského
kraje (SÚS PK)  převzala ve středi−
sku v Kralovicích od  společnosti
VSP Auto, s.r.o. celkem šest ná−
kladních automobilů Mercedes
Benz. Jedná se o nosiče výměn−
ných nástaveb, které budou sloužit
při zimní i letní údržbě silnic.
Celková investice představuje část−
ku 31 527 760 korun včetně DPH,
z toho 13 255 671 korun po skytl
Plzeňský kraj a 18 272 089 korun
SÚS PK.

„Všichni si uvědomujeme důle−
žitost a náročnost cestářů. Věřím,
že těchto moderních šest vozů jim
bude dobře sloužit,“ uvedla ná−
městkyně vykonávající funkci hejt −
mana Marcela Krejsová, která se
společně s náměstky hejtmana
Pavlem Čížkem a Ivo Grünerem
a radní Radkou Trylčovou předání
zúčastnila.

Ačkoli vnější okolnosti nebyly prá−
vě příznivé, vše se podařilo a my
se po roce opět mohli vydat do
Úborska. Tentokrát až v posledním
prázdninovém týdnu se do našeho
oblíbeného Penzionu u Jandů
v maličké obci u Klatov sjeli pěs−
tounky, pěstouni a jejich děti ze
Sdružení pěstounských rodin z.s.,
aby zde absolvovali ve dvou turnu−
sech povinné vzdělávání pěstounů. 
Hlavní náplní setkání bylo 18 ho−

din přednášek a seminářů. Opět
mezi nás přijeli lektoři, kteří
s  námi dlouhodobě spolu−
pracují. Programů pro děti
se ujal Václav Smrčka se
svými kolegyněmi a o naše
další blaho a plné žaludky se
starali majitelé penzionu a je−
jich personál. A to vskutku
výborně. 

„Pěstouni rozšířili své vě−
domosti o to, jak mluvit
s dětmi o sexu, jak pracovat
s emocemi, kdy vyhledat lo−
gopedickou péči a připo −
mněli si význam attachmen−
tu. Společně jsme zhlédli film
„Holka z  popelnice“, který
většinu dojal a při následující
besedě jsme probrali také ra−
dosti a starosti, které pěs−
tounky a pěstouny při jejich

záslužné a mnohdy velmi těžké pé−
či provázejí. Význam nou hodnotou
pobytů je společné sdílení, výměna
zkušeností, probírání problémů
s dětmi, jejich řešení a vzájemná
podpora do dnů příštích,“ uvedla
Mgr. Hana Benado vá,  vedoucí pl−
zeňské pobočky Sdružení pěstoun−
ských rodin z. s.                                                                                                          

Dětem udělaly velkou radost ská−
kací hrady (přidávali se i dospělí),
společný audiostop, posezení u kr−
bu s opékáním špekáčků. Vznikla

i zajímavá výtvarná dílka, která bu−
dou vystavena na vernisáži v rámci
oslav 25. výročí založení SPR z.s.
dne 22. 9. 2020 v Café restaurantu
Kačaba v Plzni. Díky Plzeňskému
kraji jsme mohli odměnit děti i drob−
nými dárky, za což velmi děkujeme.
V evaluačních dotaznících převažují
pozitivní zpětné vazby, objevily se
nápady na nová vzdělávací témata
a většinově byl celý pobyt dobře
hodnocen. Už dnes se těšíme na
další v příštím roce. 

Úborsko 2020
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Cena zlata se v současné době po−
hybuje na dlouholetém maximu, kdy
se zlato na jednotlivých burzách
prodává skutečně za velmi vysoké
částky. Je proto ideální čas jej zhod−
notit! Ne každý má doma zlaté 
cihličky v trezoru a některým
schází i ten trezor. Přesto i Vy
máte doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé pení−
ze, a možná o něm ani nevíte!
Teď stačí pouze navštívit Zlatou
Banku a šperky, které by doma
ležely bez užitku, Vám mohou
vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo pro
prodej starých, nepotřebných šper−
ků, které doma nalezne téměř kaž−
dý, i když o nich možná ani neví. Ne
všichni takové šperky nosí, a proto
je výhodnější je prodat, v součas−
nosti za opravdu jedinečné ceny,
které Vám nabízíme. Trh je po zlatu
lačný, a proto  máte jedinečnou pří−
ležitost, jak své staré šperky skvěle
zhodnotit, což Vám nabízí právě
Zlatá Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za kte−
rou můžete své zlaté šperky prodat,
nabízíme také naprosto férové jedná−
ní s osobním přístupem ke každému
zákazníkovi, který k  nám zavítá.
Řídíme se dle pravidla „náš zákazník,

náš pán“ a je to vidět na našich 
službách, které zákazníkům poskytu−
jeme. Když nevíte, co to vlastně za
šperky tom šuplíku doma máte, 
nebojte se na nás obrátit a my Vám 
poradíme a určíme jejich hodnotu.

Uvítáme každého zákazníka, který
se k nám rozhodne přijít. Příjemné
a diskrétní prostředí k prodeji
zlata patří a u nás jej jistě najdete.
Neváhejte proto s prodejem, dokud
se cena drží takto vysoko a využijte
skvělých podmínek, které právě 
nabízíme.

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. 

Poctivý a bezpečný výkup
zlata ve Zlaté Bance
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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 Svato václav −
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

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. Alterna tivním
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®. 

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 účin ku 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

Zdravá střeva a celý zažívací trakt
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná 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.

� 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 roz e běh ne 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. 

� 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.

� 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.
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Do nové éry svého  života oficiál−
ně   vstoupil skleník botanické za−
hrady plzeňské zoo. Byl stavěn
svépomocí už od poloviny 80. let
a otevřen roku 1993. Dlouhé roky

hostil hlavně sukulenty a jmenoval
se Suku lentní skleník. Prohlédla
si jej celá řada hostů zoo včet −
ně Ing. Josefa Vágnera,
Zdeňka Vese lovského,

Libora Am brozka, Václava Vydry
a dalších. Do otevření Medi terranea
a Filipínské expozice s motýly byl

jedi ným přístupným skle−
níkem v Zoologické

a botanické zahra−
dě města Plzně. 

S o u č a s n á
pre  zentace no−
vých expozic
se nese v duchu

pojmů ostrovy –
botanikové – su−

cho. Po loňském   do−
končení expozice flóry
a fauny Makaronésie le−
tos připravili pro návštěv−
níky další etapu, rostliny
ostrovů, známých i méně
známých. Přiznejte si, ví−
te, kde leží Chathamovy
ostro vy, Tříkrálové ostro−
vy, Ostrovy Svatý Pavel
a Amsterdam či Ostrovy

Juana Fernandéze? A to zdaleka
nejsou všechny ostrovy, jejichž
rostlinní zástupci jsou vystaveni
v nové expozici. Mnohé z nich patří
mezi nejohroženější druhy na zemi.
Botanický ráj, Kapsko, je z  fytoge−
ografického hlediska také ostrovem. 

Navazující výsadby jsou doplněné
skleníčkem se zástupci na druhy
velmi bohatého biotopu, fynbosu.
Při procházce mezi rozkvetlými zá−
hony se můžete dozvědět nejen za −
jímavosti o rostlinách, ale i o jejich
objevitelích a sběratelích. Kdo z vás
slyšel o Václavu Bojerovi, rodákovi
z Řesanic? Nejenže objevil a popsal
mnoho nových druhů rostlin na
Madagaskaru a Maskarénách, ale
byl i přítelem madagaskarského 
krále a ředitelem botanické zahrady
na Mauritiu.

„V  novém pojetí se představuje
i původní sukulentní skleník. Svět
sucha – fauna, flóra, lidé aridních
biotopů. To je náplň nových expozic.
Velké záhonové výsadby se věnují
flóře jihozápadu Madagaskaru,
Sokotry, Makaronésie, Východního
Kapska a Namíbie. Úplně nově bylo
osázeno celkem 14 tematických 
vitrín,“ informuje Tomáš Peš ze
zoo Plzeň.

Svět sucha – fauna, flóra 
i lidé aridních biotopů



23Plzeňský rozhled  10/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



24 Plzeňský rozhled  10/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Víc než čtyři miliony korun inve−
stuje město Rokycany do staveb−
ních úprav. Práce v parku U Pl zeň −
ské brány pokračují. 

Úpravy oblíbeného parku v cen−
tru města jsou poměrně rozsáhlé.
Část parku se dočká odvodnění
a dělníci pracují také na rekon−
strukci povrchů některých cest.
Zároveň vzniknou vodovodní pří−
pojky pro fontánu a také pro objekt
bývalé márnice. Ta se navíc napojí
také na kanalizaci. 

Rekonstrukce, která má trvat šest
měsíců, bude stát více než čtyři
miliony korun. 

Ochrání řidiče 
před hlukem

Práce na přeložce I/27 Šlovice –
Přeštice pokračují podle harmo−
nogramu. V průběhu uplynulých
dnů docházelo a stále ještě do−
chází ke skrývce ornice a odvozu
ornice po stanovených trasách
na určené parcely. Dále probíhá
káce ní lesního porostu mezi
km 4.8 – 5.6 stavby.

Za pomoci finišeru na beton
právě probíhají práce při stavbě
nových parkovacích míst na roz−
šiřované odpočívce u Šlovic na
více než 70 míst pro nákladní 
vozy. Stroj výrazně zjednodušuje
práci dělníků při pokládkách
beto nových souvrství. Uvedení
odpočívky do provozu plánují na
listopad.

Na rozšiřované odpočívce dál−
nice D5 Šlovice budou řidiči
chráněni před hlukem ze silnice
nově budovanými gabionovými
stěnami. Částečně skládané stě−
ny disponují vynikající pohltivostí
okolních zvuků spolu s vysokou
mírou odolnosti a bezúdržbo −
vosti. Plánované zprovoznění ce−
lé akce bude opět v  listopadu
letoš ního roku.

Unikátní technická památka – Vod −
ní hamr v  Dobřívi prošel velkou 
rekonstrukcí. Veřejnost si mohla
opravený vodní hamr prohlédnout
už od června, oficiální slavnostní
otevření se ale uskutečnilo až na
začátku září.  

„Opravy a celkové restaurování
strojního vybavení trvaly téměř 3
roky a náklady na opravu činily více
než 15,5 milionu korun. Na finan−
cování se podílela Evropská unie
prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, dále pak Plzeňský
kraj a Západočeské muzeum
v Plzni,“ uvedl náměstek pro oblast
kultury a pa mátkové péče Vladislav
Vilímec. 

Jedinečnost vodního hamru
v Dob řívi spočívá ve funkčnosti ce−
lého zařízení a dochovaném stavu
z  konce 19. a počátku 20. století.

Budova hamru byla postavena 
v 18. století na místě staršího dře −
věného hamru ze 17. století. V 18.
století byla součástí objektu vysoká
pec na zpracování železné rudy, jejíž

pozůstatky byly nalezeny při opra−
vách v roce 2019. Podoba  vybavení
odpovídá polovině 19. století, poz−
ději byla doplněna o další stroje na
konci 19. století.

Vodní hamr po třech letech otevřen

Park U Plzeňské brány bude hezčí
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Dotaz čtenářky RK:  
Dobrý den,
budeme se s manželem roz−
vádět, jsme na všem domlu−
veni a bude tedy rozvod do−
hodou, soud nás přesto před −
volal na jednání. Je opravdu
nutné, abychom na jednání
přišli, když s  rozvodem oba
souhlasíme? Obá vám se
možné nákazy onemocněním
COVID−19, když budeme
v uzavřeném prostoru.

Odpověï advokáta:
Vážená paní,
z Vašeho dotazu odhaduji, že se
jedná o tzv. nesporný rozvod,
kdy jste splnili (případně ještě
splníte) podmínky vyžadované
ust. § 757 občanského zákoní−
ku, a soud může manželství roz−
vést, aniž by zjišťoval příčiny
rozvratu manželství a považuje
shodná tvrzení manželů o roz−
vratu manželství za pravdivá. 

Obecně zákon o zvláštních ří−
zeních soudních v  ustanovení
§ 389 odst. 1 (upravující rozvod
manželství) říká, že soud nařídí
jednání, na kterém vyslechne
účastníky. Z  toho tedy vyplývá,
že je osobní účast manželů sku−
tečně vyžadována, zákon v tom−
to případě nerozlišuje, zda jde o
sporný či nesporný rozvod, ač−
koliv je faktem, že při nespor−

ném rozvodu je výslech účas−
tníků omezen na statistické úda−
je typu dosaženého vzdělání a
počtu manželství a někdy ani to
ne. To samozřejmě za předpo−
kladu, že návrh na rozvod a dal−
ší zákonem vyžadované podkla−
dy obsahují všechny povinné
náležitosti. Věta druhá ust. §
389 odst. 1 zákona o zvláštních
řízeních soudních však stanoví,
že od výslechu účastníků lze
upustit, pokud by jeho provede−
ní bylo spojeno s  velkými obtí−
žemi. 

Je jasné, že v době psaní zá−
kona zákonodárce nemohl mys−
let na všechny případy a pande−
mii onemocnění jistě nepředpo−
kládal, pokud byste se ale cítila
výrazně ohrožena, nebo některý
z účastníků byl přímo v karanté−
ně, je možné odkázat na toto
ustanovení a domáhat se jedná−
ní bez Vaší účasti. Je ovšem ne−
zbytné s  dostatečným předsti−
hem soudu zaslat omluvu, kte−
rou náležitě odůvodníte, není ani
od věci se se soudcem přímo
spojit a záležitost s ním probrat.
Další variantou je odročení 
ústního jednání právě z důvodu
přetrvávající špatné epidemiolo−
gické situace, ale to by zname−
nalo průtahy v řízení, které jsou
nežádoucí jistě i pro Vás. Dá se
předpokládat, že v  případě ne−
sporného rozvodu může soud
rozhodnout o rozvodu manžel−
ství i bez jejich výslechu, pokud
Vaší nepřítomnosti bude před−
cházet řádně odůvodněná omlu−
va a soud bude mít návrh na
rozvod a jeho přílohy za úplné.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Nízkoprahový Klub Akcent pro děti
a mládež v Rokycanech zažil vel−
kou slavnost, a to při příležitosti
oslav kulatého výročí 20 let své
existence v  tomto městě. Zavzpo −

mínat na uplynulé roky, ale také po−
přát do let budoucích dorazilo do
prostor samotného klubu i přilehlé
zahrady několik desítek hostů. Mezi
nimi byli stávající i bývalí klienti

a pracovníci tohoto zařízení, kolego−
vé z  dalších diakonických i spolu−
pracujících sociálních služeb, ale ta−
ké rodinní příslušníci klientů, zá−
stupci Farního sboru ČCE a další.

V Klubu Akcent našlo během jeho
dvacetiletého působení podporu
a pomoc několik stovek dětí a mla−
dých lidí, které pracovníci klubu do−
provázeli na cestě k dospělosti. Ces −
ta je to mnohdy hodně klikatá, hrbo−
latá a má i své slepé uličky. Dětem
a mladým lidem ve věku 6−20 let se
zde však dostává pozornosti, infor−
mací i odborné sociální pomoci, což
jim usnadňuje zvládání nároků jak
dětského, tak dospělého života. Pra −
cov níci doprovází klienty při řešení
každodenních i mimořádných situací
a pomáhají jim uspět v dalším životě.

Úspěch v další činnosti a spoustu
dětí, které v  tomto zařízení najdou
kamarády, pomoc a podporu ve
chvílích, kdy si sami nevědí rady, je
přáním do dalších let fungování níz−
koprahového Klubu Akcent pro děti
a mládež v Rokycanech. Informace,
jak se v budoucnosti do aktivit toho−
to klubu zapojit třeba jako pracov−
ník, dobrovolník či podporovatel,
jsou k dispozici na webových strán−
kách Dia konie Západ – www.diako−
niezapad.cz, kde jsou k nalezení ta−
ké informace o realizovaných pro−
jektech, připravovaných akcích či
návazných službách.

V Klubu Akcent podporují 
děti a mládež už 20 let
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V Zoologické a botanické zahradě města Plzně byla otevřena expo zice
Strašidelné sklepení. No vý mi stálými obyvateli zoo se tak stali  Morana,
Mokoš, Čert, Hejkal a Po led nice, kteří našli svůj domov v nejtemnějších
chodbách ve sklepení statku Lüftnerka, hned za kovárnou. Všichni mají
svou charakteristiku pro návštěvníky uvedenou na popisných tabulích. 

„Hned od začátku ovšem uva žujeme o postupném rozšiřo vá ní této 
expozice, která si jistě najde své odvážné návštěvníky,“ sdělil mluvčí
zoo Martin Vobruba.

Na vytvoření strašidel se podí lela Lucie Kotasová z  Muzea stra šidel
a iniciátorkou celé akce je pracovnice ZOO a BZ Kateřina Misíková.

Do ZOO už i za strašidly
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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Letošní letní prázdniny patřily v Pl −
zeňském Prazdroji návštěvníkům
z  Česka. Jejich počet oproti loň−
skému červenci a srpnu vzrostl
o  3,6 %. Největší zájem měli Češi
o prohlídkové trasy Pilsner Urquell,
Plzeňské historické podzemí a Pi −
vovarské muzeum. 

Celkově ale Prazdroj hlásí kvůli
koronavirové pandemii a výraznému

utlumení cest cizinců do Česka zá−
sadní pokles počtu návštěvníků.
Druhou nejpočetnější skupinou náv−
štěvníků po Češích byli letos v  létě
v plzeňském pivovaru Němci, násle−
dovaní Nizozemci, Poláky a Fran −
couzi. Tedy převážně návštěvníci
z okolních či blízkých zemí, ve kte−
rých je navíc koronavirová situace
relativně klidná.

Léto v Prazdroji
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Do divadla bez roušky? Sen se stal
skutečností. Skvělou zprávu má
pro své diváky před nadcházející
sezonou plzeňské Divadlo Pluto.
Krajská hygienická stanice Plzeň −
ského kraje totiž návštěvníkům té−
to jediné soukromé profesionální
divadelní scény v  západních Če −
chách udělila výjimku ohledně po−
vinnosti nošení roušky i během
představení. 

„Této výjimky se nám podařilo
dosáhnout díky našemu originální−
mu uspořádání hlediště, kdy diváci
nesedí v řadách, ale u kulatých stolů
a během představení konzumují 
občerstvení,“ vysvětluje principálka
divadla, které 7. září zahájilo svou již
22. sezónu, Jindřiška Kikinčuková.
„Moc si této výjimky vážíme. V na−
šem divadle hrajeme samé komedie
a věříme, že diváci přivítají, že se

mohou u nás dál bavit, aniž by
byli jakkoliv omezováni,“ dodává
Kikinčuková. 

Divadlo Pluto, které sídlí na
Doubravce, má kapacitu 160 míst.
Oproti jiným divadlům se zde ale 
sedí po čtyřech nebo osmi lidech
u kulatých stolů. Diváci mají mož−
nost si z baru přinést do divadelního
sálu nejen pivo, víno, kávu nebo li −
mo nádu, ale také chlebíčky, zákusky

nebo dnes již legendární utopence.
„Divákům samozřejmě doporuču −
jeme, aby si roušky vzali do divadla
s sebou a pohybovali se v  nich
v  prostorách šatny nebo foyer.
Pokud někdo roušku mít nebude,
budeme je nabízet k  prodeji v  naší
pokladně. Samozřejmě budeme
dbát na zvýšenou hygienu, po kaž−
dém představení budeme dezin −
fikovat stoly, židle, ale i jeviště,
bar a šatnu,“ vysvětluje produkční
Divadla Pluto Anna Kupková.

Divadlo Pluto zahajuje svou
22. sezónu v pondělí 7. září předsta−
vením Uzloviny, tedy erotickým ka−
baretem Radima Uzla na počest 
jeho neuvěřitelných 80. narozenin.
Během září pak budou na reperto −
áru nahrazená představení za ne−
odehrané březnové a dubnové
termí ny. V  říjnu divadlo svým divá−
kům nabídne minifestival Česky
hezky, na kterém přivítá například
režiséra Zdeňka Trošku nebo herce
a tanečníka Miroslava Hanuše. Na
jaře příštího roku chce Divadlo Pluto
nabídnout divákům dvě premiéry –
komedii Blbec k večeři a také kaba−
ret sestavený z  nejlepších scének
a písniček Karla Šípa.

Do Divadla Pluto bez roušky? Ano, je to možné.

Záznam z představení 
Slaměný klobouk

Záznam z představení 
Splašené nůžky
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LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ−
MECKU? Přidej se k nám,
pouze přes týden s uby −
továním a týdenní vý −
platou pro flexi. montéry
v řemeslech a staveb−
nictví! cppersonal.eu –
723168359. KŘI PM
20024

BARTOŇ a PARTNER s.r.o.
přijme na HPP zaměst −
nance na pracovní pozici
Strážný/strážná Možnost
zkráceného úvazku. Mzda
102,80 Kč/hodina + zá−
konné příplatky. Místo je
vhodné pro OZP. Poža −
dujeme: odpovědný pří−
stup k práci, znalost prá−
ce na PC. Zdarma získání
certifikátu dílčí kvalifi −
kace 68 – 008 E. Kontakt:
Pavel Maroušek, tel: 
730155312. KŘI PM
20113 

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vy −
sokou výhřevností a do−
bou hoření. 1000 kg =
4 000,−Kč. V Plzeňském
kraji doprava zdarma. tel.:
604575136. PM 20001

PRODÁM sazenice jahod
– pěkné: Karmek, Asia,
Rumba, Honey, Vendi …
8 Kč/ks. Prodám Jablka:
Ontario, Rubín, Melo −
die, Bohemia Merlos … 
15 Kč/kg. PM 20115

PRODÁM obytný přívěs
FENOT r. v. 2005 z důvo−
du nemoci. 4 postele, kli−
ma, sprcha, wc , lednice,
sporák, sat. anténa, držák
kol, markýza a další kemp.
přídavné zařízení. Tel.:
603830137. PM  20116

PRODÁM staré gramofo−
nové desky Odea, Kristal,
Columbia, Titania, Odeon,
Brunswick a další. 78 otá−
ček, cca 41/ks. Tel.:
607667446. PM 20118

PRODÁM tašky nové
bobrovky – cca 1200 ks,
cena 5 Kč/kus, dohoda
možná, tel.: 607794473.
RR 20591

VYORÁVAČ brambor (zn.
„čert“) a řádkovač. Sbě −
ratel pečoval o staré, ze−
mědělské stroje. Tel.:
+420 721885901. RR
20595

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek 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 osvět   lení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovic kou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěk ném stavu. Ce −
na od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k  oka mž itému po −
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 20023 

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

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s  rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469 PM
20025 

KAMNA na tuhá paliva
zn. Petra, cena 400 Kč.
Tel.: 728746398. RR
20596

KOUPÍM  jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKOR −
DEON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v  nálezovém
stavu. Tel.: 728209526.
PM 20016

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel: 732170454.
PM 20080

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
20030

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
ku sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211
PM 20028 

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro −
sklenou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále 
starý truhlářský ponk
s dře věnými závity, řez−
nický špalek, různé li −
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322.
PM 20008

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vy−
znamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. : 603872698 PM
20034

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple cho −
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lam−
pu na petrolej, drobný ná−
bytek, chromový lustr, for−
my na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí,
vše ze staré domácnosti
co bylo k dekoraci. Motor −
ky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotře −
bujete. Tel.: 737903420.
PM 20014

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo po zůstalost. Sběra −
tel. Nabí zím solidní jedná−
ní. Tel: 608 979838. Email:
antikvs@seznam.cz PM
20059 

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP –  RENOVACE  –
(chro movaný, dýho −
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky,  a jiné. Mož −
nost vyklizení celé po −
zů stalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 20005 

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr,
řídítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé ji−
né moto věci. Nabídněte.
Tel. 605080878. PM 20015

KOUPÍM starou vzdu−
chovku.  Po armádě a  po−
hraniční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty  a jiná vy−
znamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z  pozůstalosti po
pilo tech apod. Tel.:
721730982.  PM 20019

KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 18cm A−2 rychlosti
4,9. Nemusí nahrávat. Nej −
lépe Tesla B700. Tel.:
605579683. RR 20583

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nata −
hováním, ale i jiné ty py−
Slavia, Stella, Haenel,
Zbrojovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porcelánové
podtácky. Pivní pípu, stá−
čečku, paroží, náramkové
a kapesní hodinky, rádia,
mince, reklamní smaltova−
né cedule, moped Sta −
dion− motory a díly k ně−
mu, atd. Tel.: 737903420.
PM 20012

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo −
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i ne pojízdnou,  Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,  aj.
náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 20020

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvo bození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, tesá−
ky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel 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

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

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti −
síce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel −
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme 
čisté byty k dlouhodobé−
mu pronájmu. Zaruču jeme
pou ze solidní klientelu, je−
jíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20037

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k  pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20038

KOUPÍM les i s  pozem−
kem. Jakékoliv stáří. Může
být malá výměra nebo 
neudržovaný. Napadený
kůrovcem nevadí. Tel.:
773585290. RR 20523

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000 Kč/měsíc.
Dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5000 Kč. Klatovy. A zá−
roveň koupím podlážky
a trubky v délce 6m. Tel.:
720686209. RR 20608

URGENTNĚ hledáme k pr o −
deji byty do 80 m2 v pane−
lových/cihlových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20043

PRODÁM byt 3+1, 63,2
m2, Milence, 34022 Nýr −
sko, cena 920.000 Kč,
tel.: 604 537 095. RR
20610

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

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1,5
mil. Peníze k  dispozici 
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20045 

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma −
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím ja−
kékoliv moto Babetu, Ja −
wetu, Jawu CZ apod. i ne−
pojízdné. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 20031

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.: 775104
121. RR 20082

PRODÁM tažné zařízení
na Opel Astra karavan G
za 2000 Kč, r.v. 98–04
a typový list k  tomu, tel.:
722780414. RR 20603

PŘEVEDU záznamy z  vi−
deokazet na DVD nebo
Flešku. Levně. Tel. 777
554484. KŘI PM 20025

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 20006 

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není 
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje 
vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je,
nebát se a začít jednat! 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20039

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20040

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

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20041

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme ma −
ximální SLEVU! A neza−
platíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
20042

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Dráb    ková, tel.: 608117
789. RR 20081

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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce by −
tového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce
a další práce dle domlu−
vy. Plzeň sko, Klatovsko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399 
nebo email: zednicke.
prace11@email.cz RR
90652

KLÁŠTERKA 
– revizekomínů 

a kotlů.
Tel.: 604871028.

RR 20183

KOUPÍM náhradní díly
na automobil Gaz 69,
tzv. gázík. Děkuji. Tel.:
606403829. RR 20562

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jed notlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Sluš né jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 RR 20369
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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

Dobrý den. Chceme prodat pacelu,
která je určená ke stavbě RD. Jedná
se o oplocenou zahradu se stodolou,
vodou a elektřinou. Prodáváme ji už
poměrně dlouho. Je zde problém se
sousedem, který pokaždé, když při −
jdou zájemci, vyjde ven ze svého do−
mu a rozmlouvá jim koupi. Haní naši
nemovitost, že je špatně zaměřená
(nechali jsme to zaměřit geodetama),
že nám nechal odpojit elektřinu (což
je nesmysl), že je to problémová par−
cela. Pokaždé potencionálním kupcům
strká různé papírky, kde je napsáno
jeho číslo a email, že si potřebuje s ni−
ma promluvit. Už několikrát nám zá−
jemci říkali, že je evidentní, že soused
chce bydlet v okolí sám, že tam niko−
ho nechce. Lze se nějak bránit? Maří
nám prodej. Je to kverulant. Vadí mu
různé věci. Např. když jsme chtěli po−
stavit RD projekt a byl schválen, začal
se zlobit a říkat, že se mu znehodnotí
jeho stavba, když tam postavíme nový
dům, a podobné výmluvy... Raději
jsme postavili jinde a tuto parcelu
chceme prodat. Děkuji za radu. 

S pozdravem Vrabcová

Dobrý den, již jsem zde podobné dotazy
zodpovídal. Je nutné si uvědomit, že
jaké koli zásahy, byť pouze slovní, do
vlastnického práva jiného, mohou být
postiženy náhradou způsobené škody.
Tedy, je−li jednání určité osoby proka −
zatelně natolik intenzivní, že Vám působí 
újmu, například v  podobě odrazení
zájem ců o koupi, pak lze jistě podat
k občan sko právnímu soudu žalobu zá−
půrčí neboli negatorní, kdy soud nařídí,
aby škůdce svého protiprávního jednání
(obtěžování) zanechal, a případně roz−
hodne o náhradě prokazatelně způsobe−
né škody. Na Vašem místě bych shro−
máždil důkazní materiál, tedy zejména
svědectví osob zajímajících se o koupi,
vyčíslil škodu, která mohla vzniknout na−
příklad tím, že jste museli platit náklady
spojené s pozemkem, který již mohl být
dávno prodaný, a poté zašlete sousedovi
předžalobní výzvu k upuštění od proti−
právního jednání. Nezanechá−li obtěžo−
vání, bez váhání podejte žalobu k soudu.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA



PRO POTŘEBY šití roušek
i jiné účely nabízíme vy−
soce kvalitní plochou 
bílou gumu tl. 0,5 mm,
š. 8 mm, cena 5 Kč/ 1m.
Dodání ihned. Tel.:
603298166. RR 20590

PŘENECHÁM hrobové
místo Plzeň−Božkov. Pom −
ník leštěný, syntetická žula
s  rámem okolo hrobu
a krycí deska. Levně. Tel.:
607667446 PM 20119

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de mon −
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 20027

HLEDÁM sympatickou že−
nu, nekuřačku všeobec−
ných zájmů do 45 let. Zn.:
728490087. RR 20602

53 LETÝ MUŽ z Plzně hle−
dá ženu do života. Jsem
nekuřák, mladšího vzhle−
du, štíhlé postavy, 178
cm, stále ještě věřím, že
i v našem středním věku
se dá zažít pohodový
vztah. Tel.: 739846564.
PM 20110

35/185 nekuřák, hledá
dívku  16 – 19 let k vážné−
mu seznámení. Neku −
račku, která také hledá
partnera pro život.  Mám
rád filmy s akční témati−
kou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestuji,
nemám rád sterotyp, rád
chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Hořovice a okolí. Tel.:
604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz. PM
20106

54/180 POHODOVÝ sv.
nekuřák z Plzně rád pozná
sympatickou ženu, též 
nekuřačku, kolem 40let.
Hezký a trvalý vztah. Tel.:
606164239 PM 20117

55/182/84 nekuřák hle−
dá turistku nebo cy k −
listku na toulky po Šu −
mavě? Tel: 721866006
RR 20561

HLEDÁM osamělou ženu
bez pohybového omezení
pro společný manželský
život. Možno odkudkoliv.
Tel.: +420 705404111.
RR 20590

CHCETE se vdát za hod −
ného muže? 77/177/85.
30 let SRN. Stále sport!
Domažlice. Rozhodnost 
vítána. Tel.: 704532965.
RR 20593

50/175/92 pracovitý ne−
kuřák hledá pohodo −
vou nekuřačku střední
po stavy do 50 let pro ži−
vot v  RD na vesnici. KT.
Tel.: 732254854. RR
20596

62/170, rozv., zajištěný,
hledá elegantní přítelkyni,
paní – téměř dominu.
Sou znění duší. Pište pro−
sím SMS. Tel.: 607293
848. RR 20611

ČILÁ DŮCHODKYNĚ hle−
dá postaršího taneč ní−
ka, se kterým bych pro −
tančila zbytek života. 
Tel.: 737 862 218. PM
20114

NAŠEL by se v okolí Kla −
tov obyčejný chlap po pa−
desátce, který má vyře −
šenou minulost a naučil
mě znovu si užívat života?
Rozvedená 51/174/65.
Myslivec nebo dobrovolný
hasič by byl super. E−mail:
pro.felicitate@centrum.cz
RR 20584

POTŘEBUJEŠ se odrea−
govat od stresu? Pak
jsem tu já, pozitivně na −
laděná. Prý hezká, tak
akorát, prsa pevná, větší.
Blondýna. Na sexík volat
a přijet. SMS ne. Šikovná
čičina. Ve dne tel.:
730509461. KŘI PM
20120
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Lubomír Baláž
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 253 
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 777 730 256 
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
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