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V příštích třech letech se v Plzni
mají rozšířit zóny placeného stání
a vybudovat nová záchytná parko−
viště u terminálů veřejné dopravy.
Tato opatření mají přispět ke zlep−
šení dosud nevyhovujících podmí−
nek pro parkování na území města.

„Rozšíření zón placeného stání by
mělo pomoci regulovat převis po−
ptávky nad množstvím parkovacích
stání. Dojíždějícím motoristům pak
chceme nabídnout záchytná parko−
viště u terminálů MHD tak, aby se
mohli pohodlně veřejnou dopravou
dostat do centra nebo do jiné části
města,“ uvedl plzeňský primátor
Martin Baxa.     

Hlavním cílem existence zóny pla−
ceného stání je, aby zejména rezi−
denti mohli vždy najít volné místo

a nedocházelo k  přetížení ulic.
„Zpoplatnění parkování posouvá re−
žim dlouhodobého stání do režimu
stání na kratší dobu, tedy především
omezuje celodenní stání, které by se
mělo realizovat ve vzdálenějších
plochách,“ řekl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Michal Vozobule. Ve zpoplat−
něných zónách se podle něj nyní
obsazenost v  denní době pohybuje
v  průměru mezi 60 a 80 procenty,
naproti tomu v jiných částech měs−
ta, především v oblastech s bloko−
vou zástavbou nebo v  některých
částech sídlišť, dosahuje ve dne
i v noci téměř 100 procent. 

„Nejvíce se osvědčila smíšená
zóna placeného stání, tedy taková,
kde mohou stát držitelé parkovacích

karet pro rezidenty a podnikatele
i parkovacích lístků současně. De −
tailní řešení jednotlivých navrhova−
ných zón se bude projednávat v ná−
vaznosti na schválenou koncepci
rozvoje systému parkování,“ doplnil
náměstek Michal Vozobule. 

Na území prvního městského
obvo du plánuje město rozšířit zóny
placeného stání na Roudnou na
oblast omezenou ulicemi Locho −
tínská, Pod Záhorskem, kostelem
Všech svatých a ulicích Na Roudné. 

Na území druhého městského 
obvodu vznikne nová zóna Slovany,
vymezená ulicemi Částkova, Slo van −
ská, Slovanská alej, Koterovská,
Libušínská a železniční tratí Plzeň –
České Budějovice. V obvodu vznikne
rovněž nová zóna Zahradní, vyme −

zená ulicemi Papírnická, Slo vanská,
Malostranská a řekou Rad buzou.
Rozšířit se má i dosavadní placená
zóna Petrohrad na celou oblast ome−
zenou ulicemi Slovan ská, Částkova,
Lobezská, Železniční.

Na území třetího městského
obvo  du se rozšíří zóna C na oblast
omezenou ulicemi Přemyslova,
Kotkova (včetně), Tylova, Klatovská.
Zóna F se rozšíří na celou oblast
omezenou řekou Mží na severu, kři−
žovatkou Tylova se Skvrňanskou
a areálem Škoda na západě, želez−
niční tratí Plzeň – Cheb na jihu,
Klatovskou třídou a hranicemi zóny
C na východě. V  tomto obvodu je 
také plánovaný vznik nové zóny E
v  oblasti omezené železniční tratí

Rozšíří zóny placeného stání, 
přibydou záchytná parkoviště   

... pokračování na straně 9
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Rovných 330 tisíc korun rozdělila
VODÁRNA PLZEŇ a.s. na dobročin−
né projekty v  dotačním programu
Vodárenské kapičky 2020, v němž
se se aktivně angažují její zaměst −
nanci. Projekty pomáhají sportov−
cům, dětem, hendikepovaným li−
dem nebo životnímu prostředí. 

Unikátní projekt Vodárenské ka−
pičky je záležitosti zaměstnanců
VODÁRNY PLZEŇ a.s., kteří mo −
hou každoročně požádat konkrét −
ním návrhem o finanční podporu 
(až 50 tisíc korun) pro organizaci,
v níž se aktivně angažují. Podmín −
kou získání podpory je jejich aktivní
účast v navrhovaném veřejně pro−
spěšném projektu. Sami zaměst −
nanci jsou tak garanty akcí, pro něž
žádají podporu. 

„Velmi si jejich práce vážím a jsem
rád, že můžeme pomoci dobrým vě−
cem. Každý jsme svým způsobem
zaslepen svými starostmi ať už v prá−
ci nebo jinde. A je důležité si uvě −
domit, jak pozitivně můžeme svým

jednáním ovlivnit další skupinu lidí,“
uvedl generální ředitel VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. 

Co konkrétně letos VODÁRNA
PLZEŇ a.s. podpoří? 
– Padesát tisíc korun putuje do

Centra Hájek hendikepovaným
dětem na pořízení Vojtova rehabi−
litačního stolu. „Za speciální reha−
bilitací za námi jezdí děti s rodiči
z  celé republiky. Řadu dětiček
už se nám podařilo postavit na
nohy,“ uvedla Markéta Jungová
z Centra Hájek. Rodinám pomáhá
v Hájku nejen speciální rehabilita−
ce, ale také denní stacionář, škol−
ka či poradenství rodinám, jež pe−
čují o dítě s postižením.

– Padesát tisíc korun dostane
Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže Plzeň na
doučování dětí.  

– Čtyřicet tisíc korun věnuje Vo −
dárna Dětskému domovu Domi no
na pořízení jízdních kol pro děti.

– Pětačtyřicet tisíc korun posílá
Vodárna do Kyšic, konkrétně
projektu Nový život kyšické lípy.  

– Další projekty, které letos naše
společnost podpoří, je nákup
vyba vení do pokojů a spole −
čenské místnosti agentury Do −
movinka, jež se věnuje so −
ciálním službám pro seniory.

Do Domovinky směřuje 35 tisíc
korun. 

– Perličkou v  projektech, které žá−
daly o podporu, je revitalizace je−
zírka na školním pozemku 25. ZŠ
Plzeň ve Chválenické ulici.  

– Mezi podpořené projekty patří ta−
ké zřízení a osazení čtyř včelích
úlů v  zadním traktu Čistírny
odpad ních vod v Jateční ulici ne−
bo podpora zadržování a dalšího
využití dešťové vody v  kynolo−
gickém klubu v Křimicích. 

Generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský  předává  Vodárenské
kapičky 2020

Vodárenské kapičky nadělovaly 
ještě před Vánocemi
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Kamenictví Staňkov na Domažlicku
vzniklo jako rodinná společnost a ten−
to status si udrželo dodnes. Nejen na
to je patřičně hrdý ten, který v  roce
1990 stál u zrodu firmy, pan Václav
Wegschmied. Firma Kamenictví
Staňkov oslavila své třicetileté jubi−
leum v Osvračíně, kde má hlavní vý−
robní základnu, dnem otevřených
dveří se zábavou a komentovanou
prohlídkou. 
Rodinnou firmu svěřil její zakladatel
do rukou svých synů: Václava a Jana,
účetnictví je v  rukou dcery Jany. Ve
firmě se postupně uplatnil také vnuk
Marek. Třicáté výročí existence Kame −
nictví Staňkov bylo příležitostí před−
stavit činnost široké veřejnosti. Zá −
jemci a potenciální zákazníci si pro−
cházeli výrobní halu, sklady, zkoumali
výrobky ze žuly. Hostitelé neopome−
nuli občerstvení, muziku ani skákací
nafukovací hrad pro děti. 
Právě tady jsme se setkali se syny
zakla datele firmy Janem a Václavem,
kteří ji řídí a dále rozvíjejí.
n Je úžasné vidět velké bloky vytě−
žené žuly a o několik metrů dál nád−
herně se lesknoucí žulové desky.
Člověka v tu chvíli napadá, jakou krá−
su před námi vytěžená žula utajuje.
V  republice není tolik firem, snad dvě 
nebo tři, které tuto kamenickou vý ro −
bu dělají od A až do Z. V praxi to zname−
ná, že přivezeme

žulový kvádr z nejrůznějších míst světa
včetně Česka, rozřežeme na desky, 
které dokonale vyleštíme. Z nich pak vy−
rábíme pomníky, parapety, schody,
kuchyň ské desky a další výrobky. 
n K tomu musíte mít dobré vybavení
i zázemí.
Proto jsme si v Osvračíně vybudovali
provozovnu a vybavili ji potřebnými
stroji, jako je například pila, bruska,
leštička a podobně. V  plánu máme
CNC pilu, která dokáže udělat všechny
výřezy, oblouky, zkrátka velmi složité
tvary. V Osvračíně máme největší sklad
materiálu v Plzeňském kraji s  vlastní
výrobou a řezáním kamenných bloků
přímo z lomu. 
n Máte moderní stroje, ale ruční
práce jste se nezbavili.
Jako jedna z mála firem umíme ručně
sekat nápisy do pomníku. Konkrétně to
umí Václav.

n To je zajímavé, Václave.
V  Líních na hřbitově jsem se setkal
s 75letým panem kameníkem, který už
dělal u Národního památkového úřadu
v Plzni. Překvapil mě, když mně podal
ruku, nabídl tykání a dodal, co děláš, to
se jen tak nevidí. Málokdo to umí
a dneska se to už neučí. Pro mě to byla
velká pocta. 

n Je o výrobky ze žuly zájem?
Stále větší, a to zejména u stavební vý−
roby, kde poptávka roste. Lidé začali
kamenu věřit a nebojí se investovat,
protože je to trvalá investice. Vyrábíme
a montujeme výrobky z přírodního ka−
mene do exteriérů i interiérů, například
obklady stěn, schodů, parapety, ku−
chyňské a umyvadlové desky, dlažby
na terasy a balkony. Stavební výroba
nám dneska pokrývá 40% a pomníky
60%. Specializujeme se na hřbitovní

architekturu. Preferujeme individuální
přístup k  zákazníkovi. Připravujeme 
také svůj vlastní e−shop.
n Vedete rodinnou firmu společ −
ně, bez otce. Kdy jste se takto osa mo −
statnili? 
Je to 12 let. Sázíme na precizně odve−
denou práci, kvalitu našich výrobků
z přírodního kamene a seriózní chování
ke svým zákazníkům. Odměnou je
nám, že se zákazníci vracejí. Myšlenku
našeho otce chceme nejen udržet, ale
i rozvíjet.
n Vzpomínáte se na ten okamžik,
kdy jste otci řekli, že si firmu pove −
dete sami?
Otec věděl, že ta chvíle jednou přijde.
Postupně nás zasvěcoval do chodu fir−
my, předával zkušenosti i léty nabytou
moudrost. Nijak se tomu nebránil, když
jsme mu řekli, že do toho půjdeme 
sami a nechceme, aby nám do chodu
firmy zasahoval. Věděli jsme, co chce−

me, a otec pochopil, že kamenictví po−
třebuje novou krev, aby se dál rozvíjelo.
n Vaše další plány?
Plány máme, ale hlavní je zdraví.
Můžete mít sebelepší představy, ale
když nebude zdraví, tak není nic.
Neříkáme to jako nějakou frázi. Jaký
význam má pro život zdraví, si uvědo−
míte ve chvíli, kdy vyrábíte pomník,
který je věčnou památkou na lidi, kteří
odešli zejména v mladém věku. Zdraví
je ten nejcennější dar. (re)

Kamenictví Staňkov v Osvračíně na Domažlicku oslavilo 30 let

Kvádry surové žuly připravené ke
zpracování.

Výrobky z přírodního kamene.

Při návštěvě v  Osvračíne jsme si také dali 
schůzku se zakladatelem firmy panem Václavem
Wegschmiedem, který už nyní jen zpovzdálí sleduje
chod Kamenictví. Na otázku, jak vnímá 30 let 
existence firmy, odpověděl. „Když jsem ji zakládal,
v duchu by mě nenapadlo, že v Osvračíně budeme
slavit takové výročí. V podnikání člověk nikdy pře−
dem neví, co ho čeká. Nakonec to vidíte dnes, kdy
nás potkal koronavirus. Nesmíte se nikdy vzdávat,

ale být stále optimistou. Když jsem synům předával firmu, měl jsem dobrý
pocit a vidíte, nezklamali mě. Jsem už 12 let v důchodu, ale musím přiznat,
že toho podnikatelského ducha v těle mám stále.

Rodinná firma Kamenictví Staňkov.

Když se zákazníci vracejí, 
je to ocenění kvalitní práce
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Město Kralovice, jakožto hlavní ga−
rant středního článku regionálního
školství v území SO ORP Kralovice,
v  listopadu úspěšně dokončí jeden
z mnoha pilotních vzdělávacích
programů, kterými má snahu aktiv−
ně podporovat a zvyšovat kvalitu
vzdělávání základních škol v celém
regionu Kralovicka. Ve své působ−
nosti tak spravuje 23 základních
a mateřských škol, včetně 2 základ−
ních uměleckých škol.

Konkrétně se jedná o program
s názvem „Finanční gramotnost do
škol (FGŠ)“, jehož odborným ga ran −
tem je společnost yourchance o.p.s.
a jehož pilotáž byla umožněna
díky systémovému projektu spolu−
práce škol v daném území, projektu
„MAP“ (Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Kralovice II., reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001044
6), který je finančně podpořen 
z veřejných prostředků EU a SR ČR
a v neposlední řadě také z finančních
prostředků města Kralovice.
Město Kralovice je nositelem
a klíčovým realizátorem tohoto
projektu.

„MAP“ je již osvědčená for−
ma fungu jícího partnerství škol
Kralo vicka, která je schopna ve
velmi krátkém čase reflektovat
potřeby a konkrétní regionální
specifika škol v daném území,
MAP je nástrojem finanční pod −
pory regionu již od roku 2015.

Pilotním programem „Finanč −
ní gramotnost do škol (FGŠ)“,
který byl založen již v roce
2012, pomáhá vytvářet tzv. fi−
nančně gramotné školy, v pří−
padě Kralovicka pak finančně
gramotné základní školy, kdy cílová
oblast je směrována do primárního
a nižší sekundární vzdělávání.

Hlavním smyslem celého progra−
mu FGŠ je pozvednout kvalitu výuky
finanční gramotnosti na základních
školách regionu Kralovicka, meto −
dicky podpořit a zatraktivnit výuku
finanční gramotnosti, postavit vý−
ukové materiály na prakticky využi−
telných informacích a zkušenos−
tech, poskytnout ucelené informace
k tématu finanční gramotnosti v ta−
kové formě, která bude snadno vy−
užitelná při výuce, vytvořit a poskyt−
nout zajímavé pomůcky podporující
interaktivní přístup k výuce, umožnit

školám sdílení zkušeností odborníků
z  praxe, podílet se na prevenci té−
matu také v  rodinách našich žáků,
cílit na osvětu rodičů. Nosným prv−
kem progra mu FGŠ na Kralovicku je
zejména individuální přístup, mož−
nost adekvátně vzdělávat všechny
žáky bez rozdílu.

Každá zapojená škola si přizpůso−
bila program FGŠ tak, aby vycházel
z  aktuální situace v  dané škole

a z  konkrétních potřeb pedagogů
a žáků, jak uchopit FG právě na jejich
škole. Následovala práce s pedagogy
formou workshopu, kdy se jednalo
o proškolení a krátký vhled do pro−
blematiky finanční gramotnosti, dále
u vybraných škol navazoval seminář
DVPP. Paralelně byly ve škole realizo−
vány projektové dny „Rozpočti si to“
pro žáky 1.st. a 2.st. ZŠ. 

Jedná se o zážitkovou formu vý−
uky formou hry, při které jsou žáci
motivováni jak k delšímu zapamato−
vání poznatků, tak k intenzivnějšímu
rozvoji kompetencí v oblasti finanční
gramotnosti. Časově je program pro−
jektového dne koncipován na jeden

vyučovací den – žáci jsou rozděleni
do týmů po čtyřech. Optimální rozdě−
lení je věkově heterogenní, aby se žá−
ci mohli vzájemně obohacovat svý−
mi zkušenostmi a podpořit vlastní
rozvoj v oblasti týmové spolupráce.
Smyslem hry je rozvinout finanční
gramotnost žáků, prakticky je se −
známit se základy a zásadami domá−
cího hospodaření, prakticky jim uká−
zat, kolik, co stojí co všechno musí 

jedna dospělá osoba nebo rodina za−
platit, jakým způsobem se sestavuje
osobní a rodinný rozpočet a proč je
zapotřebí si budovat finanční rezervu.
Samozřej mostí je i průběžná motiva−
ce formou odměňování herním pla−
tidlem, tzv. „chechtáky“ za splněné
základní úkoly, ale i úkoly navíc for−
mou jejich kreativního zpracování.
Tyto potom proměňují v  herním 
stánku za skutečné drobné odměny
za vykonanou práci během herního
dne. Díky praktické podobě si žáci
rozvinou i týmové a prezentační do −
ved nosti, podnikavost a další kompe−
tence. Vyšším cílem správného hos−
podaření a podnikavosti je vedení
k osobní prosperitě. Žáci navíc bě−
hem hry pracují s pojmy a oblastmi
z finanční gramotnosti, učí se poznat
jejich význam a aktivně je použít. 

Díky garanci a finanční záštitě
města Kralovice a spolupráci se spo−
lečností yourchance o.p.s. je do pro−
gramových aktivit FGŠ na území re−
gionu Kralovicka zapojeno 10 základ−
ních škol, a to z Dolní Bělé, Dobříče,
Manětína, Nečtin, Mlado tic, Kralovic,
Kožlan, Kaznějova, Žihle a Kozojed.
Program podpoří přibližně 750 žáků
a 30 pedagogů. Certifikováno bude
sedm škol. 

Jak školy hodnotí absolvo−
vaný program?

Mgr. Ludmila Čechová, pedagog
ze Základní školy a Mateřské školy
Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, uvedla:
„Je potřeba žáky učit větší zodpověd−
nosti a samostatnosti. Z hlediska pe−
dagogů bylo skvělé, že workshop
prakticky ukázal, jak výuku finanční
gramotnosti využít v  různých před−

mětech dle ŠVP, nejen v matematice,
ale třeba i v anglickém jazyce.“

Mgr. Martin Zeman, pedagog
z Masarykovy základní školy a ma−
teřské školy v  Žihli, ke zhodnocení
programu doplnil: „Při hovoru s žáky
jsme zjistili, že zajímavostí projekto−
vého dne pro ně bylo, že dostali fik−
tivní peníze, se kterými museli měsíc
hospodařit a pro řadu z  nich bylo 
důležité si uvědomit, že musí šetřit
a plánovat dlouhodobě. Skrze pro−
gram někteří lépe pochopili své rodi−
če, že nemohou mít vše, co chtějí,
ale musí brát v potaz výši příjmů.“

Ředitelka Základní školy Plasy 
Mgr. Jana Průšová a zástupkyně ředi−
telky Základní školy Kralovice Mgr. Iva
Štěpánská se shodují, že: „Fi nanč ní
gramotnost je dobré propojovat do
všech výukových předmětů, jelikož to
přináší oživení výuky a pro žáky je dů−
ležité propojovat teorii s praxí. Semi −
nář nám ukázal, že je to možné.“

Ing. Miroslav Trnka, vedoucí Od −
boru školství a obecního živnosten−
ského úřadu města Kralovice na otáz−
ku, jak vnímá program samotné měs−
to, uvedl: „Z pohledu odboru školství
jsme rádi, že je program u nás v ORP
realizován. Těší mě, že i pedagogové
to vidí stejně.“ 

„Finanční gramotnost do škol“ v základních školách
regionu ORP Kralovice pod záštitou projektu „MAP“



Plzeňský rozhled  11/2020

� Pane doktore, na listopad při −
pravujete mezinárodní konferenci
o zemědělství. Co bude jejím 
obsahem?

Zemědělství je dnes Evropskou
komi sí a většinou Evropského parla−
mentu pokládáno především za zdroj
znečištění a narušování přírody. Že je
zdrojem obživy, už není vnímáno jako
podstatné. To mě vede ke snaze ve−
řejně diskutovat nejen o tom, kde
jsou hrozby, ale také naděje a výcho−
diska. Všichni máme rádi přírodu
a není nám lhostejné zhoršování ži−
votního prostředí, ale nelze připustit,
aby pravidla byla diktována fanatiky
bezohlednými ke stavu venkova
a lho stejnými k dostupnosti potravin.
Proto jsme už vloni uspořádali mezi−
národní konferenci „Budoucnost
evro   p   ského zemědělství 2019“ pod
záštitou prezidenta republiky a minis−
tra zemědělství. Druhý ročník se letos
bude konat ve středu 18. listopadu.
Závazná pravidla nám neumožní ko−
nání veřejně přístupného jednání, ce−
lá konference bude tedy živě přená−
šena přes internet s možností klást
přednášejícím otázky. I letos budou
přednášet odborníci na důležitá ze−
mědělská témata, jako je financování
zemědělství, kvalita potravin, stav le−
sů, živočišná výroba a tzv. „blaho zví−
řat“ nebo podmínky soužití zeměděl−
ství s vlky, vydrami, kormorány, atd.

�� V Poslanecké sněmovně byla
nedávno za velkého zájmu pro −
jednávána otázka možné sobě −
stačnosti České republiky v země−
dělství. Návrh byl vrácen k přepra−
cování. Proč?

Samozřejmě můžeme o sobě −
stačnosti hovořit, pouze pokud jde
o produkci, kterou lze z vlastních
zdrojů zajistit v našich klimatických
podmínkách. Výroky některých hlou −
pých poslanců, že se těší na české
banány a českou rýži, nelze než od−
soudit a svědčí o tom, že se ani ne−
obtěžovali přečíst si návrh zákona.
Česká republika byla před 30 lety
soběstačná v naprosté většině
potra vin a byla by toho snadno
schopná i dnes. Překážkou jsou za−
hraniční obchodní řetězce, které
ovládají náš potravinářský trh. Ty
dovážejí značnou část potravin ze

zahraničí. Je to možné zejména
proto, že na západě je vysoce doto−
vána nejen výroba, ale i vývoz ze−
mědělských přebytků. Zahraniční
řetězce pak uplatní vysokou ob−
chodní přirážku. Při výkupu od na−
šich producentů ale tlačí na co nej−
nižší ceny. Naše zemědělství je tak
vysoce podfinancováno a současně
těžko konkuruje zahraničním doto−
vaným cenám. K tomu přistupují
ještě dovozy ze zemí mimo EU,
v nichž nelze zaručit uplatnění náro−
ků požadovaných u producentů
v EU, pokud jde o hygienické a další
normy. K tomu přistupuje ponižující
praxe dvojí kvality. Naprosto není
pravda, že by domácí produkce po−
traviny zdražila.

��Zahraniční produkty se navíc do−
vážejí mnoha tisíci kamionů přes
celou Evropu v době, kdy se mluví
o „uhlíkové stopě“.

A ještě horší je to s potravinami
z USA nebo Jižní Ameriky. Navíc
většina takto dovážených potravin
a krmiv skončí v zemích, jako je ta
naše. Právě koronavirová pandemie
prokázala zranitelnost zásobování
na velké vzdálenosti. Například v ze−
lenině jsme soběstační jen z 25 %.
Kvůli pandemickým opatřením ne−
dorazili do západní Evropy sezónní
pracovníci z chudých zemí Evropy
a severní Afriky, a tak byl zeleniny
nedostatek a byla velmi drahá. Teď
se máme v celé EU složit na to, aby−
chom západním zemědělcům na−
hradili jejich ztráty zeleniny, ovoce,
květin, vína atd. Několik let se v ČR
na trhu neuplatnil ani jeden květák

z domácí produkce, letos se prodá−
val až za sto korun za kus. Naši ze−
mědělci by byli schopni ho nabíd−
nout za 25 Kč.

��Jak jste se jako lékař dostal k ze−
mědělství a jak se Vám daří obha−
jovat zájmy našeho zemědělství
v Evropském parlamentu?

V zemědělství se tradičně roz dě −
lovala největší část dotací v Evrop −
ské unii a po dvě volební období ne−
měla Česká republika ani jednoho
zástupce v zemědělském výboru.
Jsem dokonce koordinátorem za
frakci Identita a demokracie, v níž
jsou poslanci z osmi zemí EU.
Samozřejmě vše konzultuji se ze−
mědělskými odborníky. Poslanci ze
západní Evropy mají v Evropském
parlamentu trojnásobnou početní
převahu. Navíc početně posílili fana−
tici, kteří svými neuváženými a ne−
zodpovědnými návrhy ohrožují ze−
mědělství a život na venkově.

��Čím se v Evropském parlamentu
zabýváte nyní?

Nyní se projednává tzv. „Společná
zemědělská politika“ do roku 2027.
Snažím se, aby naše zemědělství
utrpělo co nejméně, aby se peníze,
které dostaneme, využívaly pokud
možno účelně, včetně peněz, které
si Evropská komise půjčí u bank
v rámci tzv. „fondu obnovy“. Stejné
dotace jako západ jsme měli mít po−
dle původních slibů nejpozději do
roku 2013, ale nepřiznali nám je do−
posud a do budoucna se dokonce
počítá s jejich snížením. Podle pů−
vodního zadání mělo v novém obdo−
bí dojít ke zjednodušení administra−
tivy pro zemědělce, ale naopak
vznikly další formuláře a povinná
hlášení, která mají umožnit odebírat
jednotlivým zemědělcům nebo i ce−
lým členským státům dotace za ne−
splnění nějakých podmínek, které
ani nejsou jasně formulovány. V dů−
sledku nedohody se Zelenými a Vý −
borem pro životní prostředí se zřej−
mě bude hlasovat o několika tisících
pozměňovacích návrhů. Takže boju−
jeme, aby nebylo o mnoho hůř.

Děkujeme za rozhovor

Aby zemědělcům nenastaly ještě těžší časy…
Hovoříme s poslancem Evropského
parlamentu Ivanem Davidem.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz 5
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Projekt MAP pomáhá školám na Rokycansku

MAP – neboli projekt s  názvem:
„Místní akční plán rozvoje vzdě −
lávání ORP Rokycany II., reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00106
69“ je již osvědčená forma fungují−
cího par tnerství škol z  území
Rokycanska, která je schopna ve
velmi krátkém čase reflektovat po−
třeby a konkrétní regionální speci −
fiky škol v daném území, MAP je ná−
strojem finanční podpory regionu již
od roku 2015 a velmi cíleně a efek−
tivně doplňuje trh místního edukač−
ního systému. 

MAP je finančně podpořen z  veřej−
ných prostředků EU a SR ČR a v ne−
poslední řadě také z finančních pro−
středků města Rokycany, a právě
Město Rokycany je nositelem a klí−
čovým realizátorem tohoto projektu.

MAP pokrývá relativně široké
por tfolio aktivit pro 27 škol,
které má ve své působnosti.
MAP realizuje aktivity vzájem−
né spolupráce škol, networ−
king, další vzdělávání pedago−
gů a atraktivní edukační pro−

gramy pro žáky ZŠ i děti MŠ, které
jsou vedeny odborníky z přímé pra−
xe (např. projekt „Malá technická
univerzita“, projekt „EDUBUS“, pro−
jekt „Finančně gramotná škola“
a další). MAP dále individuálně 

pracuje ve školách
v  otázce strategického
plánování a dotačního
poradenství, především
v  administrativně−pro−
jektové činnosti, kde
prokazatelným výsled−
kem je vysoké procento
zapojení místních škol
do projektů OP VVV
a do projektů IROP.
MAP tvoří funkční rea −
lizační tým, který je 
složen z řad zkušených
pracovníků v  oblasti

škol ského managementu a projek−
tové řízení – více informací nalezne−
te na našem webu http://www.roky−
cany.mapplzensko.cz/. MAP je par−
tnerem, který přináší školám v úze−
mí nadstandardní možnosti rozvoje!

Podzim roku 2019 se nesl v rámci
spolupráce ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
s  MAP II. při realizaci několika
projektů, které nám byly nabídnu−
ty. Žáci se vzdělávali v  oblasti 
finanční gramotnosti – „Finančně
gramotná škola“ pod vedením lek −
tor ského týmu společnosti your−
chance o. p. s. Projektového dne
„Rozpočti si to!“ se postupně
zúčast nili žáci pátých, šestých
a sedmých ročníků. Žáci se rozdělili
do skupin, ve kterých měli různé ro−
le se známými měsíčními příjmy. Na
základě toho vytvořili rozpočet pro
rodinu, tak aby byly zajištěny veške−
ré potřeby pro běžný chod a snažili
se o vytvoření rezervy na pokrytí
vyšších lidských potřeb. Aktivity by−
ly doplněny o různé kreativní úkoly,
které rozvíjely žákovu fantazii. Za
splněné úkoly obdrželi zlaté herní
mince – „Chechtáky“, za které si
mohli následně vybrat odměny ve
speciálním herním stánku. Aktivita
pamatovala i na vzdělávání peda go −
gických pracovníků pro 1. i 2. stu−
peň ZŠ s  využitím nových metod
práce, inovativních postupů a kladla
důraz na zážitkovou formu výuky. 

V  říjnu zaparkoval u naší školy
EDUBUS – mobilní polytechnická la−
boratoř. Z  nabízených témat jsme
vybrali pro 4. ročník projektové do−
poledne „Haló, tady OZOBOT!“ a pro

8. ročník téma „Když je led suchý!“.
Čtvrťáci byli malým blikajícím
Ozobotem nadšeni a díky němu po−
chopili rozdíl mezi strojem a robo−
tem. V  závěrečné části zvládli do−
konce zadat Ozobotovi několik úko−
lů, které splnil. Efektivní reakce se

suchým ledem byly vhodným a ná−
zorným doplněním výuky chemie
a fyziky pro žáky osmých tříd. Na
základě pokusů se žáci snažili odvo−
dit řešení úkolů v  pracovním listu.

V odpoledních hodinách si role žáků
vyzkoušeli v  rámci proškolování
i učitelé. Naprogramovali Ozobota
a seznámili se s  různými on−line 
aplikacemi pro výuku s tablety.

V  rámci spolupráce s  projektem
MAP učitelé dále absolvovali vzdělá−

vání v oblasti čtenářské gramotnosti
„Čtenářské dílny pro ZŠ“. Bylo zde
možné sdílení zkušeností a příkladů
dobré praxe k tomuto tématu ve for−
mě zážitkového workshopu a způ−
soby aplikace metody kritického
myšlení do hodin čtení. 

Děkujeme za inspirativní spolu−
práci, která nám pomáhá v oboha−
cení výuky a chválíme práci mana−
gementu realizačního týmu MAP
za zprostředkování těchto aktivit.
Rádi se zapojíme do dalších nabíd−
nutých projektů. 

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh Mgr. Kvě −
tuše Horáková, ředitelka školy

aneb jak se efektivní a funkční nástroj podpory edukačního systému
základních a mateřských škol z území SO ORP Rokycany uplatňuje v praxi.

Zapojení Základní školy J. V. Sládka Zbiroh do projektu MAP
– co konkrétně nám projekt přinesl?



999 000 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

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 17 m2 stojící
na vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se na−
chází v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balko−
nem a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodo−
vod, el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché
WC. V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky.
Chata se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti
je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme!    � 734 319 301

2 199 000 Kč
1+1 (47 m2), ul. Jiráskovo náměstí, 
Plzeň – Slovany
Nabízíme k prodeji byt 1+1 v osobním vlastnictví o celko−
vé ploše 42,05m2 na Jiráskovo náměstí v Plzni na Slo −
vanech. Byt se nachází v 1. patře cihlového domu s výta−
hem. V bytě plastová okna, původní kuchyňská linka,
v kuchyni a pokoji plovoucí podlaha, předsíni a chodbě
PVC, v koupelně a WC dlažba. K bytu náleží sklep v sute−
rénu domu o velikosti 5,10m2 a podíl na zahradě ve vnitro −
bloku domu. Dům prošel kompletní revitalizací. Fond
oprav 1.261,− Kč. Doporučujeme. � 734 319 301

E

1 577 860 Kč
1+kk (40 m2), ul. Revoluční, 
Heřmanova Huť. okr. Plzeň – sever
nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 1+kk o celkové plo−
še 40,49 m2 s balkonem v novém bytovém projektu Byty Heřmanka
v centru obce Heřmanova Huť. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP
domu a náleží k ní parkovací stání pře bytovým domem a sklepní ko−
je. Svým pojetím bytový dům Heřmanka plně vyhovuje soudobým
nárokům na bydlení – nízkoenergetické, komfortní byty s minimální−
mi požadavky na údržbu, dostatečné soukromí a zároveň bezpečné
zázemí bytového domu s možností sousedských setkávání. Velmi
dobrá dostupnost do Plzně, po dálnic D5. Detaily o bytovém domě
a bytu Vám rádi sdělíme při osobním jednání. � 734 319 301

B

5 650 000 Kč
3+kk (94 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+kk o podlahové ploše
93,84 m2, který byl nově vystaven v roce 2007 a v roce
2016 prošel kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází ve
3. patře cihlového domu. Kuchyně se prodává kompletně
zařízena spotřebiči. K bytu náleží také prostorný sklep.
Vytápění a ohřev vody zajištěno vlastním plynovým kot−
lem. Bytový dům se nachází ve výborné lokalitě s dobrou
dostupností MHD do centra Plzně. (Fond oprav je ve výši
1.408,−Kč) a celkové náklady na provoz bytu pro 2 dospě−
lé a 2 děti včetně fondu oprav činí 5.170,−Kč). 
Vřele doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

799 000 Kč
Chata 3+kk (396 m2), Šťáhlavice, okr. Plzeň−město
Nabízíme k prodeji chatu o zastavěné ploše 31 m2 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 50 m. Pozemek kompletně oplocen. Střecha no−
vě izolována. 200 m 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
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2 350 000 Kč
2+1 (66 m2), ul. U Mateřské školy, Líně, 
okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji družstevní byt o dispozici 2+1 o celkové vý−
měře 64,48 m2 v Líních, v ulici U Mateřské školy, okr. Plzeň−
sever. Byt se nachází ve 3. patře cihlového domu a sestává se
z kuchyně (16,38 m2), předsíně (5,83 m2), obývacího pokoje
(18,57 m2), ložnice (18,48 m2), koupelny (3,57 m2), k bytu dále
náleží sklepní koje (1,5 m2) v suterénu domu. Topení plynové
etážové. Dům byl postaven v roce 2002 a v jeho suterénu se
nachází kolárna, kočárkovna a sušárna. Byt lze převést do
osobního vlastnictví v březnu roku 2022. Velmi zajímavá nabíd−
ka ke klidnému bydlení s nízkými náklady v blízkosti lesů a ne−
daleko Plzně. Vřele doporučujeme! � 734 319 301

850 000 Kč
Chata 1+kk (2 144 m2), ul. Pod Hradištěm, 
Plzeň – Doudlevce, okr. Plzeň – město
Nabízíme rekreační chatu na vlastním pozemku o celkové
výměře 2144 m2 v obci Plzeň, část obce Doudlevce v okrese
Plzeň – město. Chata je dřevěná, dispozičně řešena jako
1+kk a je v dobrém udržovaném stavu. Topení lokální na tu−
há paliva, suché WC. Dle ÚP je pozemek zahrnut v – Plocha
přírodní – nelze postavit dům. Chata se nachází v blízkosti
lesa, nedaleko řeky a i přesto v blízkosti MHD. Přístup k cha−
tě zajištěn po zpevněné cestě. 
Velmi zajímavá nabídka k relaxaci. � 734 319 301

2 499 000 Kč
3+1/L (72 m2), Rozvadov, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 o celkové ploše 68,86 m2

+ lodžie o velikosti 3,5 m2, který prošel v roce 2020 rekonstrukcí
(jádro, koupelna, kuchyně, radiátory, podlahy, rozvody elektřiny).
Byt se nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu. K bytu
náleží také prostorný sklep o velikosti 1,61 m2. Vytápění a ohřev
vody je dálkový. Bytový dům se nachází na klidném místě. V su−
terénu domu se nachází sušárna, kolárna i kočárkovna. V blíz−
kosti se nachází několik dětských hřišť, základní škola, školka, lé−
kárna a supermarket. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za přízni−
vé měsíční náklady (Fond oprav je cca ve výši 1.872,−Kč. Vřele
doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

GG E
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Střípky 
z Plzně

Pořízením nového hybridního vo−
zidla se plzeňský centrální obvod
přihlásil k projektu elektromobility,
který město Plzeň nedávno odstar−
tovalo vybudováním a spuštěním
první veřejné nabíjecí stanice pro
elektromobily u zoologické a bota−
nické zahrady.

„Jsem rád, že jsme podpořili ten−
to městský projekt, neboť jsem pře−
svědčen, že elektromobilita má
budouc nost a bude měnit naše živo−
ty. Vozy označené „plug – in hybrid“

se vyznačují inovativní a inteligentní
technologií a lze je dobíjet ze zá −
suvky či dobíjecí stanice. Je to pro−
stě nový typ mobility, která je 
eko lo gičtější, kdy vozy využívající 
alespoň částečně elektřinu, mají 
nižší či dokonce nulové emise
a hybridy navíc mají rovněž nižší
spotřebu pohonných hmot. Spojuje
tedy ekonomickou výhodnost a še −
trnost k  životnímu prostředí,“ říká
David Procházka, starosta plzeňské−
ho centrálního obvodu. 

Město Plzeň pracuje na koncepci
a provozování dalších nabíjecích
stanic jak pro Plzeňany, tak pro ná −
vštěvníky města, aby nabíjení jejich

elektromobilů bylo co nejpohodlněj−
ší. Podle odhadů letos využije nabí−
jecí stanici až 60 vozů měsíčně,
v  následujících letech by se tento
počet měl několikanásobně zvýšit.
Také Městský obvod Plzeň 3 připra−
vuje vlastní nabíjecí stanici, kde se
bude nabíjet nejen nové hybridní 
auto, ale i auta návštěvníků úřadu.

Trojka podporuje elektromobilitu ve městě

Odbor školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně
(OŠMT) uvolní ze svého rozpočtu
200 tisíc korun na nákup licencí
vzdáleného přístupu pro mateřské
školy. Chce jim tak umožnit, aby
v případě potřeby mohly realizovat
distanční vzdělávání v  posledním
ročníku předškolní docházky.  

Město Plzeň je zřizovatelem 40
samostatných mateřských škol
a  šesti mateřských škol, které
jsou součástí základní školy. Ka −
pa cita mateřských škol na území
města je zhruba 5200 míst. 

Strážníci pomáhají
hygieně trasovat

S  tzv. trasováním rizikových kon−
taktů lidí nakažených koronavirem
vypomáhají krajské hygienické 
stanice i strážníci Městské policie
Plzeň. Ta k  tomu účelu vyčlenila
šest strážníků z  Odboru analýzy
a prevenci kriminality, kteří se ne−
mohou v této nelehké době naplno

věnovat přednáškové činnosti pro
seniory a ve školních zařízeních,
která je především jejich náplní prá−
ce. Jejich kancelář se teď na nějaký
čas proměnila v  provizorní „call
centrum“. Všichni, kteří se na vý−
pomoci podílejí, museli nejprve
projít odborným školením epide−
miologů krajské hygienické stanice.

On−line výuka 
v mateřských školách  
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Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z  módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko. 

Místem, kde můžete udělat vý−
raznou radost své peněžence, je
Zlatá Banka. Garantuje výkup dra−
hých kovů v čele se zlatem za nej−
lepší ceny. Přidává k tomu rovněž
férové jednání a osobní přístup,
díky němuž se vaše transakce
stane jednoduchou záležitostí.

Možná i Vy budete mile překvapeni,
jaké poklady naleznete v šuplíku. Při
dnešních cenách zlata i za pár prstýn−
ků můžete inkasovat částku v  řádu
tisí ců korun. U nás máte jistotu, že
své zlato neprodáte pod cenou.
Přijďte se osobně přesvědčit o našich
cenách na pobočku v Plzni. Ne bo vy−
užijte naši telefonní linku, na které
Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi v Evropě. Na růst ceny zlata
má velký vliv mimo jiné i situace ve
světě ohledně vývoje epidemie, kte−
rá mu nyní přímo nahrává. Obavy
z dalších vln epidemie a tvrdé dopa−

dy na ekonomiky všech zemí na
světě. Další ekonomické neznámé,
včetně neschopnosti uzavřít ob−
chodní dohodu mezi EU a Velkou
Británií. Za své šperky, přívěšky,
mince, hodinky apod. dostanete

zapla ceno okamžitě, v hotovosti, dle
aktuálního kurzu světové burzy
a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. 

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 tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Ideální čas pro prodej 
starých šperků!

Město Rokycany z „Dotačního
programu překládací stanice od −
pa du – podpora přípravných prací
(2018)“ zpracovalo projektovou
dokumentaci „Překládací stanice
směsného komunálního odpadu
Rokycany”. Navrhovaná výstavba
překladiště komunálního odpadu
je situovaná v provozním areálu
skládky odpadů. Tento areál se
nachá zí jihozápadním směrem
od města Rokycany ve směru na
Šťáhlavy. 

Překladiště komunálních odpadů
je navrhnuto v jižní části skládky, na
zaplněné kazetě č. 4. Překladiště je
navrženo v technicky jednoduché
podobě, bez hydraulického stlačo−
vání do velkoobjemových kontejne−
rů. Bude ho tvořit betonová panelo−
vá plocha pro pohyb svozových vo−
zidel, umístění kontejnerů a skla −
dové boxy pro SKO a vybrané slož−
ky KO.  Poskytovatelem dotace je
Plzeňský kraj a jedná se o částku
266 800 korun.

Překladiště odpadů

Plzeň – Klatovy na západě, Foder −
mayerovým pavilonem na jihu, ře−
kou Radbuzou na východě a ulicí
U Trati na severu.

Počítá se také s tím, že existující
parkovací kapacity vedle radnice
druhého městského obvodu, dále
pak parkoviště Lochotínská (pod
mostem Generála Pattona a u býva−
lého obchodního domu Norma),
a Doudlevecká (plocha u zimního
stadionu), budou zahrnuty do systé−
mu zpoplatněných parkovišť P+G

(zaparkuj a jdi). Předpokládá se, že
připravovaná parkoviště na termi −
nálu Bory a na konečné tramvaje
v Bolevci budou zahrnuta do systé−
mu zpo plat něných parkovišť P+R
(zaparkuj a jeď MHD). Na těchto
parkovištích budou platit zvýhod −
něné sazby, za celodenní stání zde
zaplatí motorista 60 korun. Navíc na
parkovištích P+R bude v poplatku
zahrnuta i celodenní jízdenka na
MHD. Pokud bude mít řidič před−
platné na MHD, zaplatí za parkování
pouze 20 korun. 

... dokončení ze strany 1�

... přibydou záchytná parkoviště      
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Zástupci města Nepomuk a Ma −
tice sv. Jana Nepomuckého na
vštívili v srpnu v Norimberku 
(Ně mecko) akademickou malířku
Victorii Kodl−Janotovou, jejíž
obra zy budou v Městské galerii
Nepomuk k vidění od 21. března
2021 do poloviny května. Bude
se jednat o jednu z hlavních vý−
stav svatojánského výročí 300 let
od blahořečení světce.

Bezpečnější most
V Prášilech na Klatovsku byl ote−
vřen nový silniční most, který je
díky své šířce i délce pro všechny
účastníky silničního provozu bez −
pečnější. Je tvořen železobeto −
novou monolitickou rámovou
konstrukcí založenou na mikro −
pilotech. 

Římsy na obou stranách jsou
monolitické železobetonové, ne−
chybí zábradlí a na jedné straně
mostu i chodník. Kryt vozovky je
ži vič ný. Zábradlí je tvořeno žulo−
vými sloupky kotvenými do římsy
mostu a dřevoocelovou výplní,
čímž je most vzhledově zají −
mavější.

Délka mostu se prodloužila z pů −
vodních 9 m na 22,9 m, délka nos−
né konstrukce z 8,5 m na 10,9 m
a délka přemostění z 5,89 m na
9,1 m. Most se rozšířil z původních
7,23 m na 9,4 m. Celou akci
pro Plzeň ský kraj zajišťovala Sprá −
va a údržba silnic Plzeňského kra−
je. Cena stavebních prací byla
10.762.247,76 Kč včetně DPH. 

Foto: Lukáš Mácha

Světová malířka 
bude v Nepomuku

Novým speciálním vybavením své−
ho zásahového vozu se mohou po−
chlubit dobrovolní ha siči z  obce
Mlečice na Rokycansku. Jsou jimi
velice výkonné kalové čerpadlo a ha−
sičský batoh se čtyřmi hadicemi,
dvěma proudnicemi a jedním rozdě−
lovačem (tzv. 3D program). Vše za
70 000 korun, přičemž tuto finanční
částku získali od Nadace ČEZ v rám−
ci grantu Podpora regionů.

„Obojí jsme potřebovali jako sůl,
jenže nechtěli jsme tím zatěžovat
vedení obce, které nás jinak podpo−
ruje a snaží se nám vždy vyjít vstříc.
V Mlečicích se ale nyní realizuje ně−
kolik stavebních akcí, a tak je zde
zapotřebí každá koruna z obecní po−
kladny na věci, které budou ku pro−

spěchu všem. Proto jsme začali hle−
dat jiné možnosti, jak si vše pořídit.
Na internetu jsme tak narazili i na
stránky Nadace ČEZ a řekli si, že to
zkusíme. A vyšlo to. Máme, co po−
třebujeme a nadaci tímto děkuje−
me,“ říká Jaroslav Svejkovský,
starosta SDH Mlečice.

Podle Michaely Zikové, ředitelky
Nadace ČEZ, využili dobrovolní ha−
siči možnost zažádat si o finanční

prostředky v  rámci grantu Podpora
regionů: „Dobrovolní hasiči jsou
prakticky vždy na místě zásahu
v územním obvodu obce první. Je to
logické, mají to nejblíže a vyznají se.
Podle rozsahu a typu si také často
dokáží s  krizovou situací poradit 
sami. Aby byl jejich zásah plno hod −

notný, ať již prvotní nebo celkový,
potřebují k tomu pochopitelně i řád−
né vybavení. Nad žádostí se proto
správní rada nadace dlouho neroz−
mýšlela. Rádi jsme, jak se lidově 
říká, grant SDH Mlečice přiklepli.“ 

Sbor dobrovolných hasičů Mleči ce
má celkem 48 dospělých členů a 29
dětí. Dvanáct mužů z výše uvedeného
počtu dospělých, mezi nimiž jsou po−
chopitelně i ženy, pak tvoří obcí podle
zákona „O požární ochraně“ zřízenou
výjezdovou jed not ku, značenou jako
JSDH III Mlečice. Ta má za celý loň−
ský rok na svém kontě dvanáct zá −
sahů, letos zatím šest. Naštěs tí se
vět šinou jednalo „jen“ o technickou
pomoc, například odstraňování vli−
vem silného větru popadaných stro−
mů či odčerpávání vody po přívalo−
vých deš tích ze studen a sklepů. 

„A právě v  takovýchto případech
bude pro nás účinným pomocníkem
nové kalové čerpadlo. Je velmi vý−
konné, dokáže odčerpat 700 litrů za
minutu. Snadno přenosný hasičský
batoh s 3D programem nám pak po
rozvinutí a napojení hadic ulehčí zá−
sah v  případě lesního požáru,“ na−
značil využití nového vybavení Pavel
Smola, velitel výjezdové jednotky
JSDH III Mlečice. I on na závěr kvi−
toval vstřícnost Nadace ČEZ, která
umožnila sboru obojí zakoupit, aniž
by tak zatížili rozpočet obce.

Energetici pomohli hasičům
z Mlečic s vybavením

Až nečekanou vlnu zájmu vyvolala
společná výzva města Plzně
a Fakultní nemocnice Plzeň, která
oslovovala veřejnost s  žádostí
o výpomoc v  sociálních službách
i nemocnici. Hlásí se senioři, ma−
minky na rodičovské dovolené, kte−
ré se prostřídají s manželem a ba−
bičkami a mají zájem i o noční služ−
by, studenti různých oborů, kteří sli−
bují, že se rychle zaučí, zaměstnan−
ci utlumených firem, jimž doma
chybí práce a vědomí, že jsou platní,
ale také ti, kteří jsou zaměstnáni na
směny a ve svém volnu jsou ochot−
ni pomoci, kde bude třeba. Město

Plzeň všechny eviduje, jmenné se−
znamy předává do fakultní nemocni−
ce a organizacím, které zájemce
kontaktují s konkrétními nabídkami,
pokud je třeba. 

„Reakce a zájem Plzeňanů jsou
neskutečné. Ze srdce jim za ně dě−
kuji. Ukazuje se, že jsou v nás stále
lidskost a solidarita, které se proje−
vily už na jaře, kdy jsme si pomáhali
navzájem. Všechny, kteří se nám
přihlásili, chci poprosit o trpělivost
a současně ujistit, že o nich víme.
Jakmile bude potřeba jejich pomoci,
ozveme se jim,“ uvedl primátor
Plzně Martin Baxa.  

Ředitel Fakultní nemocnice Pl zeň
Václav Šimánek dodává: „Velmi
si vážíme všech lidí, kteří nabídli
pomoc fakultní nemocnici. Na bíd −
ky našich spoluobčanů čle níme
dle jejich profesí či znalostí a zá −
roveň zjišťujeme potřeby našich
provozů. Doba je hektická a kaž−
dým dnem se mění nejen počet
pacien tů, ale i zaměstnanců. Moc
si všech zájemců o pomoc vážíme
a děkujeme.“

Zájemci se v  rámci výzvy mohli
hlásit o pozice v oblasti buď Pe  čo −
vatel sociální služby nebo Pomocník
FN Plzeň. 

Společná výzva k pomocníkům vyvolala vlnu zájmu 
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Neexistuje jiný efektivní
způsob snížení vysokých
nákladů za energie než 
instalování tepel ného
čer padla. Dokonce ani za −
teplení objektu problemati−
ku výdajů za energii úplně
neřeší. I technicky nejlépe
provedené zateplení nikdy
nepřinese úsporu větší než
cca 30 %. Zatímco tepelné čerpadlo
přinese více než dvojnásobnou
úsporu ve srovnání se zateplením,
jeho cena je mnohdy nižší. 

Navíc tepelným čerpadlem získáte
levnou sazbu elektřiny na celý dům
a tím další úspory. Admi nistrativní zá−
ležitosti, které jsou spojeny se získá−
ním vý hodného tarifu, vyřídí naše fir −
ma TEPLOTECHNIKA, s.r.o. za vás.

Jak vlastně tepelné čerpadlo pra−
cuje? Přečerpává energii z vnějšího
prostředí do vytápěného prostoru.
Podstatné na tomto je, že energii
doká že tepelné čerpadlo získávat
i při velmi nízkých teplotách. To vám
umožňuje vytopit rodinný dům i při
– 25 OC. Znamená to, že ze vzdu−
chu se energie předává do vody ve
vašich radiátorech nebo v podlaho−
vém vytápění.  

Tyto vlastnosti platí pro dnes nej −
rozšířenější druh tepelného čerpadla

– systém vzduch –
voda. Energii však
můžeme získávat
i ze země, a to z vr−
tů nebo zem ního
kolektoru. 

Investice do té−
to technologie te−
pelných čerpadel

země – voda je samozřejmě vyš ší.
Váš dům však více zhodnotíte, nebo�
životnost vrtů a zemního kolektoru je
na úrovni životnosti vlastní stavby. 

Tepelné čerpadlo se zároveň s vy−
tápěním velmi často používá pro
ohřev nebo předehřev teplé užitkové
vody. Jaký způsob ohřevu zvolíme,
závisí na počtu osob v domácnosti,
na požadované komfor tní teplotě
ohří vané teplé vody a dalších po −
žadavcích našich zákazníků (např.
kombinace se solárními panely, po−
nechání dosavadního plynového
kotle apod.).

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka ani žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo tepelných
čerpadel stále více využívat. Tím
zlevnila výroba, a proto se tento způ−
sob vytápění stává aktuálně velmi
žádaným. Naše firma navíc dodává
ově řené znač ky, jako jsou Carrier,
Panasonic, Nibe, Mitsubichi (Zuba −
dan), a Rotex. Zaručujeme se tímto
vysokou spolehlivostí, rychlým ser−
visem a vysokou účinností. 

Před vlastním výběrem pro vás
vhod  ného tepelného čerpadla potře−
bujeme váš dům vidět. Je potřeba
posoudit velikost radiátorů, velikost
domu a jeho tepelně−izolační vlast −
nosti. Někdy nepatrná úprava velmi
významně pomůže ke zvýšení efekti−
vity a tím ceny za vytápění. Uvedu jen
jeden příklad. V radiátorech potřebu−
jeme mít co nej niž ší teplotu vody.
Obvykle nejteplejší místnost volíme
OP a koupelnu. V praxi se setkáváme,
že v těchto místnostech je radiátor
poddimenzovaný, musí se vytápět na
vysokou teplotu a naopak v ostatních
místnostech jsou radiátory škrceny,
protože je v nich horko. 

Tento moment je pro instalaci
tepel  ného čerpadla nejzásad něj −
ší. Daleko důležitější, než hledat
technic ké parametry jednotlivých

čerpadel, které jsou v reklamních
mate riálech vytrhávány z kontextu,
a kde je spoustu tiskových chyb.
Nechci tvrdit, že úmyslných. 

Nabídneme vám řešení dle vašich 
finančních možností a dle poža −
davků, co od tepelného čerpadla
očekáváte. 

Neváhejte a začněte bydlet 
lev něji co nejdříve! 

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

ZATEPLENÍ DOMU nebo TEPELNÉ ČERPADLO?
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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.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

pro školní rok 2021/2022:

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

První med získalo město Plzeň ze
dvou včelích úlů, které loni na −
instalovalo na střechu radnice na
náměstí Republiky. Zhruba 17 kilo−
gramů medu tak zaplnilo 60 skle−
něných nádobek. Dárkově zabale−
né skleničky budou sloužit pro pre−
zentaci Plzně. 

„Těší mě, že i přes letošní poča−
sí, které podle odborníků včelaření
příliš nepřálo a medu je tedy ve
srovnání s jinými lety relativně má−
lo, se podařilo z našich městských
úlů med získat. Je to jistě i záslu−
hou našeho zkušeného včelaře,
který se o svěřená včelstva pečlivě
stará,“ uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa. 

Městské prostředí je pro včely
vhodným, poněvadž skýtá rozma −
nitost kvetoucích stromů a keřů
v parcích, které se v historické části
Plzně nachází v  sadovém okruhu
centra. Vedle opylení vegetace včely
produkují mnoho pro lidské zdraví
prospěšných produktů, a to med,
propolis či včelí kašičku. Přesto je

populace včel v  posledních letech
ohrožena pesticidy, onemocněními
včel a jinými riziky. 

Myšlenku nainstalovat úly na
střechu plzeňské radnice na ná−
městí Republiky mělo město již 
delší dobu. Podmínkou tohoto 
kroku byla instalace vzducho −
techniky v  jednacím sále zastu −
pitelstva a související možnost
omezení větrání okny. „Poté, co
byla vzduchotechnika vybudo −
vána, umístili jsme loni v  září na  
střechu radnice včelí úly. Včelstva
dodal a stará se o ně náš bývaly
kolega, který je zku šeným včela−
řem. Včelaří už od svých osmnácti
let a v  současné době se kromě
městských úlů stará o 40 vlast −
ních,“ uvedl Petr Triner, ředitel
Úřadu správních agend Magistrátu
města Plzně.

Připomněl, že městské včelaření
je v  posledních letech oblíbenou
činností. Není proto vyloučeno, že
v budoucnu úly s včelami rozšíří i na
jiné budovy magistrátu. 

Na střeše radnice 
stočili z úlů první med
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Plzeňská radnice nechala upravit
dva byty v domě ve Veleslavínově
ulici  pro takzvané sdílené bydlení.
Jeden z bytů poslouží k bydlení se−
niorů a druhý mladým lidem, kteří
opouštějí dětský domov. Mezi klien−
ty jednotlivých bytů by měla vznik−
nout spolupráce, kdy zejména mladí
lidé budou pomáhat seniorům s ně−
kterými potřebami, jako například
s úklidem, nákupem a podobně. Dis −
po zici bytů nechalo město upravit po
dohodě s Domovinkou, organizací
poskytující sociální služby, a Obyt −
nou zónou Syl ván tak, aby
co nejvíce vyhovovala po−
třebám obyvatel. 

„Propojit tímto způ −
sobem generaci seniorů
a mladých lidí považuji za
skvělý záměr. Zvlášť, po−
kud přihlédneme k  tomu,
že jde o mladé lidi z  dět−
ských domovů bez rodin−
ného zázemí. Přál bych si,
aby tento projekt pomohl k tomu, že
se mezi klienty vytvoří úzké vazby
a vztahy. Obohatí to tak obě strany,“
uvedl primátor Martin Baxa.  

„Staveniště jsme předali v květnu
letošního roku, kdy také začala
kompletní rekonstrukce. Oba byty
byly v  havarijním stavu, proto se
musela vyměnit okna, strhnout

podla hy až na konstrukci stropu
a znovu je vybudovat, všechny stě−
ny musely být seškrabány, vyštu−
kovány a vymalovány. Dále se mě−
nily rozvody vody a kanalizace, by−
lo vybudováno etážové vytápění,
upravena byla dispozice bytů, byly
osazeny nové kuchyňské linky
a vystavěny nové koupelny,“ přiblí−

žil David Šlouf, radní
pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a naklá−
dání s majetkem, pod
jehož vedením se pro−
jekty realizují. 

Byty byly nadstandardně vybave−
ny zařizovacími předměty a nábyt−
kem. V  kuchyních byly osazeny
induk ční desky, vestavěné trouby
a vestavěné myčky, pro lepší kom−
fort byly dodány i mikrovlnné trou−
by. Do prádelen byly nainstalovány
pračky se sušičkou. V chodbě bytů
byly umístěny vestavěné skříně pro
zvýšení kapacity úložných míst.
Celko vé náklady na úpravu obou by−
tů byly 5,284 milionu korun s DPH.

Každý z  bytů má 5 samostat−
ných pokojů, všechny tyto pokoje
jsou neprůchozí a zajišťují tak
budou cím klientům soukromí.
V bytech je dále společenská míst −
nost s  kuchyňským koutem, dvě
koupelny, dvě toale ty a prádelna.
Byt v prvním patře domu bude
obsa zen aktivními senio ry a bude
v nájmu Obytné zóny Sylván a. s.
Byt ve druhém patře bude obsazen
mladými lidmi, kteří začínají svůj
samostatný život po opuštění
dětské ho domova. Tento byt bude
v nájmu Domovinky – sociální 
služby, o. p. s.

„Propojovat generace je velmi
důle žité, zvláště v  dnešní složité 

době. Pevně doufám, že si obě 
patra vzájemně budou pomáhat, ra−
dit nebo jen spolu trávit volný čas.
My v Domovince také věříme, že do
našeho kolektivu získáme nové sí−
ly, kterým poskytneme nejen krás −
né bydlení, ale i mentora, který jim
bude nejen pomocníkem při vstupu
do samostatného života, ale tře −
ba i kamarádem,“ řekla Bohumila 
Hajš manová, ředitelka Domovinky –
sociální služby, o. p. s.

Sdílené bydlení propojí
generaci seniorů a mladých

Úpravy autobusových zastávek
v městských částech Radobyčice
a Radčice si vyžádaly více než
sedm milionů korun. Díky roz −
sáhlým stavebním pracím, které
město Plzeň  dokončilo, jsou teď
pro chodce bezpečnější.

Do úpravy autobusových zastá−
vek se radnice   pustila proto, že si−
tuace v  těchto místech byla pro
chodce značně riziková. Proto
v  tomto místě vozovku zúžili a roz−
dělili ji dlouhým dělicím pásem, kte−
rý vytvořil takzvanou zastávkovou
zátku. Toto uspořádání sice zastaví
řidiče automobilů v  případě, že 
v  zastávce právě stojí autobus, ale

poskytuje daleko větší bezpečí při
pohybu lidí, kteří míří na zastávku či
vystupují z  autobusu nebo do něj
nastupují. Komunikaci v  místě za−
stávek doplnili přechodem pro
chodce a dělícím ostrůvkem. Za −
stáv ky jsou také kompletně bezbari−
érové a ve směru do Černic byl po−
staven přístřešek pro cestující. Tato
stavba přišla městskou pokladnu
zhruba na 4,3 milionu korun.

Zastávky Radčice mají nyní v obou
směrech standardní nástupiště. Na
komunikaci směřující k Zámečku
jsou napojeny krátkými chodníky,
doplněno bylo místo pro přecházení
přes silnici a také nové veřejné
osvětlení. Úpravy za 2,8 milionu ko−
run přispějí k větší bezpečnosti lidí
cestujících autobusem a k jejich
lepší mu komfortu.

Bezpečnější zastávky
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Tereza Sýkorová je úspěšnou absol−
ventkou oboru Kuchař – číšník na
SOŠ a SOU v Sušici. V minulém
roce výborně zvládla závěrečné
zkoušky a její samostatná odborná
práce na téma „Speciality šéfkuchaře
aneb retro tradice – zlatá svatba“ se
umístila na 3. místě v celostátní
soutěži, kterou vyhodnocovalo Cent −
rum pro zjišťování výsledků vzdělá−
vání ve spolupráci s Hospodářskou
komorou. Již během studia na SOŠ
SOU Sušice se Tereza začala zajímat

o gastronomii nad  rámec školních
povinností. V rámci odborné výuky
a ve svém volnu navštěvovala roz −
ličné workshopy a semináře, zúčast −
nila se také vaření se známým šéfku−
chařem panem Zdeňkem Pohlrei −
chem. Zajímalo nás, kdy a jak se ro−
dil její zájem o vaření, a proto jsme jí
položili několik otázek. 
Terezo, kdy jsi se začala více za −
jímat o gastronomii? Co bylo tím
impulzem? 
Mezi první impulz určitě patřily
prázd niny u babičky. Snažila se
z jídla udělat zábavu při přípravě
a zároveň zážitek. Dělala nám na −
příklad vykrajované ježečky z bram−
borového těsta a pak jsme společně

všichni zkoušeli další srandovní pře−
tváření jídel. A mamka mě od malič−
ka učila bábovky a cukroví. 
Můžeš prozradit, jak jsi zpracová −
vala svou úspěšnou samostatnou
odbornou práci? 
Jo, tohle byl docela oříšek. Nikdy
předtím jsem s takovouto prací ne−
měla žádné zkušenosti, takže jsem
to stále konzultovala se svou učitel−
kou odborných předmětů. Také jsem
se inspirovala na internetu, který
mimo psaného textu nabízí i naučná

videa. Na začátku jsem se do
toho pustila po hlavě, v průbě−
hu se vyskytlo pár problémů,
které jsem po konzultaci s vy u −
čujícími a rodinnými příslušníky
úspěšně odstranila. 
Víme, že jsi se nedávno zú−
častnila kurzu vaření u pa−
na Pohlreicha. Co jsi vařila
a jaké máš další postřehy? 
Když jsem byla menší, tak jsme
s bráchou  koukali na „Ano, 
šéfe!“. Vždy to byl můj sen ho
vidět a zavařit si s ním. A nebýt
mého  bráchy, který mi tento 

zážitek daroval k narozeninám, tak
by se to asi ještě dlouho nestalo. ☺
Dohromady trval  kurz  čtyři hodiny
a vařily se čtyři chody. Prvním jíd−
lem byla telecí kotleta na madeiře
(jedná se o víno). Dalším pokrmem
byl steak z tuňáka s omáčkou
Bernaise (omáčka na způsob ho−
landské) a pekařským bramborem.
Třetím pokrmem byl jehněčí hřbet
s bylinkovou krustou. 
A jako poslední se peklo, takže mé
srdíčko zaplesalo, tato činnost mě
opravdu baví! ☺ Jednalo se o jableč−
ný koláč s anglickým krémem (do−
mácí vanilková omáčka). 
Celkově probíhal  kurz ve velmi po −
hodové náladě, pan Pohlreich vše

srozumitelně  vysvětlil, poradil a ro −
zebíral s námi i svoje zkušenosti ze
života – rady a triky. Ještě dodám
poslední věc, že mě velice těšilo, jak
mluvil o své manželce, hladilo mě to
po uších. ☺
Čím se teď zabýváš, máš nějaké
„gastronomické“ plány? 
Nyní jsem na nástavbovém studiu
v Praze a pracuji u toho v jednom
krásném bistru/kavárně, kde jsem
moc spokojena. 
Mezi gastronomické plány určitě pat−
ří  baristický  kurz a nějaký základní

kurz cukrařiny. Také jsem hodně 
váhala nad kroužky pro děti – učila
bych je sezónnosti surovin, základní
pokrmy, životosprávě, ale s tím si
počkám až na příští rok. A největší
plán do budoucna je takový, že bych
ráda měla něco svého, ale kdo ví,
kam mne cesty nakonec zavedou. ☺
Terezo, moc děkujeme za roz −
hovor a přejeme mnoho úspěchů
v životě. ☺

On−line výuka na SOŠ a SOU
Sušice v době distančního 
vzdělávání 
V současné době pracují naše žá −
kyně a žáci z domova přes MS
Office  365, které zajistila škola 
i pro efektiv nější  distanční výuku.
Připo jují se na on−line hodiny
a  vypra covávají zadané úkoly, při−
čemž hlavní výhodu shledáváme
v tom, že je všechno přehledně
umístěno na jednom místě. Žákyním
a žákům, kteří  z jakéhokoli důvo −
du nemají přístup k internetu či ne−
mají PC,  je  učivo  zprostředková −
váno v písemné podobě. Většina žá−
kyň a žáků s vyučujícími bez větších
problémů spolupracuje, čímž nedo−
chází k výraznějšímu zpoždění opro−
ti standardnímu (prezenčnímu) škol−
nímu roku. (pi)

Jak se rodí zájem o obor
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I mimo hlavní sezonu nabízí Měst −
ské muzeum a galerie Nepo muk
svým návštěvníkům řadu výstav
a doprovodných akcí. Pro velký
úspěch byla prodloužena letní vý−
stava paní Venduly Ptáčkové Histo −
rické kostýmy, pokud jste tedy přes
léto neměli možnost si výstavu pro−
hlédnout, jste srdečně zváni nyní,
a to až do 20. listopadu.

„V městské galerii vystavuje aka−
demický malíř Dalibor Říhánek.
Výstava je nazvaná Všestrannost
a je v ní k vidění několik výtvarných
technik autora. Součástí jsou i roz−

měrné gobelíny, které vytvá−
ří manželka pana Říhánka
Miloslava Říhánková. S auto−
rem se návštěvníci mohli 
setkat, ten je  zasvětil do své
práce,“ uvedla Svatoslava
Kožíková z Městského muzea
Nepomuk.

Poslední výstava byla vy−
tvořena k připomínce sedm−
desáti let od založení pomoc−
ných technických praporů.
Vznikla tak výstava Zelená Hora za
vlády totality, která popisuje nejen
historii PTP, ale hlavně Zelenou Horu

v poválečném období. Důležitou
část tvoří vzpomínky pamětníků,
kteří na Zelené Hoře sloužili.  

Centrum stavitelského dědictví
v Plasích oslavilo na konci září pět
let od chvíle, kdy jej v prostorách
bývalého hospodářského zázemí
kláštera vybudovalo Národní 
technické muzeum. Svým pojetím
a rozsahem vznikla jedinečná ex−
pozice o historii stavitelství. 

Návštěvníky zve na komentované
prohlídky za symbolické vstupné pět
korun. Expozice byly zpřístupněny
po úspěšně realizovaném projektu
spolufinancovaném z evropských

fondů. Náročnou památkovou obno−
vou prošlo hospodářské zázemí bý−
valého kláštera – pivovar, sladovna,
mlýn a hospodářský dvůr. V rekon−
struovaných prostorách bylo vybu−

dováno moderní muzeum, které na−
bízí pět expozic věnovaných stavitel−
ství, řemeslům a architektuře, dopl−
něných o Stavební hřiště a o expozi−
ci Statika hrou.

Za pět let navštívilo Centrum již
více než 100 tisíc návštěvníků a vý−
znamně tak přispělo mimo jiné
i k oživení města. „Tento projekt
proměnil střed města Plasy a navíc
výrazným způsobem přispěl k další−
mu rozvoji tohoto místa, z něhož je
dnes jedno z významných turis −
tických center regionu,“ připomíná
Karel Ksandr, generální ředitel
Národ ního technického muzea. 

Moderní výukovou robotickou stáj
pro skot má školní statek v Hor šově
na Domažlicku. Stáj pro 50 kusů
skotu bude sloužit k praxi studen−
tům oborů Agropodnikání a odbor−
nému výcviku žáků oboru Zemědě −
lec−farmář krajem zřizovaného za−
řízení SOŠ a SOU Horšov ský Týn.

Stáj má kapacitu 50 kusů hovězího
dobytka, z  toho 23 dojnic. Je vyba −
vena moderní technologií, dojícím
robotem Lely Astronaut a krmným
systémem Lely Vector.
V současné době je ve
stáji umístěno 20 vyso−
kobřezích jalovic pleme−
ne Jersey. Součástí stáje
je také učebna se záze−
mím a výrobna mléč−
ných produktů.

„Žákům můžeme v té −
to moderně vybavené
stáji v  praxi ukázat, že i do tohoto
odvětví pronikly nejmodernější tech−
nologie. Ve výrobně se pak dosta−
nou k přímé výrobě mléčných pro−

duktů, jako jsou sýry, tvaroh a jo−
gurt,“ doplnila náměstkyně hejtma−
na pro oblast školství a cestovní
ruch Ivana Bartošová.

Hlavním cílem projektu „Výstavba
výcvikové stáje s ukázkovou výrob−
nou mléčných produktů“ je zkvalit−
nění výuky zemědělských oborů.
Celkové náklady na stavbu včetně
technologie  dosáhly 37 mil. Kč, do−
tace z  IROP pokryla 18 mil. Kč.
Zbývajících 19 mil. Kč dofinancoval
z vlastních zdrojů Plzeňský kraj.

Cyklostezky 
v Rokycanech

Na území města Rokycany se na−
chází 8,78 km cyklostezek, v sou−
časné době městská radnice pro−
vozuje 30 veřejně přístupných „lo−
kalit dětských hřišť”. V tomto počtu
jsou zahrnuty i ty lokality, kde je
např. pouze pískoviště či jediné
herní zařízení. V letošním roce má
být vybudováno ještě další herní
místo. Výše uvedený počet lokalit
veřejně přístupných dětských hřišť
nezahrnuje  herní zařízení v areá−
lech mateřských škol, herní zaříze−
ní v areálu měst ského koupaliště,
ale i zařízení, která nejsou určena
pro děti (jedná se například o stre−
etworkout nebo fitness prvky).
Zařazeny zde nejsou ani taková
místa, kde je pouze hřiště pro mí−
čové hry, ovšem bez dalších 
herních zařízení či pískoviště. 

Tichá linka slouží
neslyšícím  

Lidé se sluchovým nebo kombi−
novaným postižením mohou na
Městském úřadu v Rokycanech
využít služeb takzvané Tiché linky,
která nabízí tlumočení znakového
jazyka a přepis mluvené řeči do
textu online.  

Služba umožňuje lidem s posti−
žením komunikovat s ostatními bez
bariér. Využít ji mohou při jednání
s jednotlivými úředníky, ale třeba
i při soukromé konverzaci. Zá jem −
ce o tlumočení si může vybrat, ja−
kým způsobem se rozhovory usku−
teční. Spojit se mohou s tlumoční−
kem do znakové řeči prostřed −
nictvím videohovoru anebo využijí
služeb přepisu a spojí se s přepiso−
vatelem skrze textové okno.

Tlumočník nebo přepisovatel
potom zprostředkuje telefonickou
nebo osobní komunikaci, upraví
nebo přeloží text. Služba je do−
stupná zdarma na odboru sociál−
ním a zdravotním. Tam také mo−
hou lidé se sluchovým postižením
dostat informace, jak se k  Tiché
lince připojit pro osobní využití.
Místo, kde je Tichá linka k dispo−
zici, označuje růžová samolepka
s nápisem Tichá linka.

Online tlumočení a přepis pro−
vozuje nezisková organizace
Tichý svět o. p. s. od roku 2008.

Během pěti let 100 tisíc lidí

Muzeum a galerie zvou na výstavy

Školní statek má novou robotickou stáj  
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Srdeční selhání postihne 1 z 5 lidí
nad 40 let a patří mezi onemocně−
ní, u kterých je spolupráce pacien−
ta a  lékaře zcela klíčová. Důležitá
je totiž nejen jeho samotná léčba,
ale také režimová opatření, která
mají pacienti dodržovat. Pacienti
tak mají nezbytnou část komplexní
léčby ve svých rukou a sami mo−
hou svému zdraví pomoci. Jedním
z  doporučovaných režimových
opatření je pohyb. Pravidelným
a přiměřeným cvičením pomá −
háme svému tělu i mysli cítit se
co nejlépe. Dodržování pravidel −
ného pohybu může pacientům
s chronickým srdečním selháním
(a nejen jim) nyní usnadnit nová
Srdeční procházková trasa v Plzni,
která je ideální právě pro pravi −
delné zdravotní procházky. Srdeč −
ní pro cház kové trasy jsou ve −
řejnosti k  dis pozici již v  Praze,
Olomouci a zanedlouho se přidá
i  další v  Hradci Králové. Mapy
všech tras jsou postup ně uveřej−
ňovány na www.rukunasrdce.cz. 

Srdeční selhání se může projevit
mnoha způsoby najednou, ale třeba
i jen jedním příznakem. Nejčastěj −
šími projevy tohoto onemocnění
jsou dechové potíže nebo otoky.
S  otoky se nejběžněji setkáváme
v oblastech kotníků, nohou a břicha.
Právě na tento příznak poukazují
edukační oranžové židle s  oteklými
kotníky, které pacienti na Srdeční

procházkové trase
mohou potkat. 

„Chronické srdeční
selhání je onemocně−
ní dlouhodobé, při
němž srdce nemá do−
statek síly rovnoměr−
ně pumpovat krev do
celého těla. Pro zvlá−
dání nemoci s  cílem
dosáhnout spokoje−
ného života jsou zá−
sadní adekvátní léčba
a režimová opatření,
která my lékaři svým

pacientům doporučujeme. Jedním
z nich je právě pravidelný přiměřený
pohyb, stejně tak důležitými jsou
ale i odpočinek, zdravá strava, re −
gulovaný pitný režim šitý na míru
každému pacientovi, pravidelné vá−
žení a omezení solení,“ vysvětluje 
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.,
přednosta Kardiologické kliniky
Fakultní nemocnice Plzeň a profesor
Lékař ské fakulty Univerzity Karlovy.

Srdeční procházková 
trasa v Plzni

Nová Srdeční procházková trasa
v Plzni vznikla pod záštitou Fakultní
nemocnice Plzeň a je značena od
19. 10. 2020 do 18. 11. 2020. Na
její začátek příchozí upozorní oran−
žová edukativní židle a informační
tabule přibližující problematiku chro−
nického srdečního selhání. Symboly
Ruku na srdce na chodnících náv−
štěvníkům ukáží, kudy a kam, a ce−
lou okružní procházkou je tak prove−
dou. Plzeňská procházková trasa je

dlouhá zhruba 1,5 km a ná −
vštěvníkům zabere přibližně
30 minut chůze. Procházka
začíná u amfiteátru OC Plzeň
Plaza u mostu přes řeku Mži.
Její první kroky směřují po
mostě přímo do parku (bý−
valé výstaviště), kdy za ska−
teparkem pokračuje mimo
něj směrem k zástavbě. Po −
sléze ulicí Lochotínská až pod
most generála Pattona a dále
za parkoviště, kde ostře uhý−
bá doprava na cyklostezku.
Před Lochotínskou lávkou se

cesta znovu stáčí doprava a táhne se
příjemným prostředím podél řeky
Mže zpět do parku, tentokrát do jeho
pravé části. I přesto, že je trasa zna−
čena pouze do 18. 11., projít si ji bu−
de možné i kdykoli poté, jen již bez
přítomnosti edukativních oranžových
židlí a oranžového značení na chod−
nících. Mapku zájemci najdou na
www.rukunasrdce.cz.

Srdeční procházková trasa
v Plzni – novinka pro zdraví

... pokračování na straně 18
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Desítky studentů Fakulty zdravotnic−
kých studií pracují na odběrových
místech a call centrech Kraj ské hy−
gienické stanice Plzeňského kraje.
Připraveno pomoci je celkem šede−
sát studentů, jejichž seznam po−
skytla fakulta Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, který jejich zapo−
jení koordinuje. Dalších dvacet stu−
dentů zareagovalo na výzvu kraj−
ských nemocnic a okolo stovky stu−
dentů posílilo tým zdravotníků
Fakultní nemocnice Plzeň.  

„Již v  jarním období se naši stu−
denti intenzivně dobrovolně zapojili
do činnosti nemocnic nejen v Pl −
zeňském kraji. Poté, co nás Krajský
úřad Plzeňského kraje požádal o po−
moc při zajišťování kompetentních
osob na posílení činnosti odběro−
vých míst a činnosti KHS, jsme vy−
zvali naše studenty, aby se do čin−
nosti zapojili, a obratem jich zarea−
govalo několik desítek,“ říká děkan
Fakulty zdravotnických studií Lukáš
Štich. „Pro naše studenty je pomoc
přirozená, jsou tak vychováváni
v rámci svého studia, přičemž nedíl−
nou součástí přípravy nelékařského
zdravotnického pracovníka je i posi−
lování osobní odpovědnosti a entu−
ziasmu,“ dodává děkan.

„Součástí výuky našich studentů
jsou i odborné praxe v  zařízeních
poskytujících zdravotní péči, so −
ciálních zařízeních aj.,“ uvádí dě−
kan s  tím, že týmy zdravotnických

zařízení posilují studenti i v  rámci
své praxe.

Na studenty Fakulty zdravotnic−
kých studií se také vztahuje tak −
zvaná pracovní povinnost, kterou
jim ukládá usnesení vlády č. 1023
ze dne 12. října 2020, přijaté k zajiš−
tění poskytování zdravotních služeb
poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochra−
ny veřejného zdraví po dobu trvání
nouzového stavu. Fakulta proto po−
skytla hejtmanství seznamy studen−
tů dotčených tímto vládním naříze−
ním. „Předali jsme na hejtmanství
seznam téměř 300 studentů, který

v  současné chvíli dopl−
ňujeme ještě o informa−
ce o místě výkonu pra−
xe, tak aby mohli být
studenti v případě potře−
by přidělováni právě na
místa, kde vykonávají
svoji praxi,“ vysvětluje
proděkanka pro vnitřní
a vnější vztahy Alena
Lochmannová.  

„Je pro nás důležité zajistit, aby
studenti mohli vykonávat praxi
v  oboru, který studují,“ dodává
Alena Lochmannová. „Studenti 

pomáhají nejen v  rámci vlastního
studia, ale často i dobrovolně nad
jeho rámec, čehož si pochopitelně
vážíme. Pro samotnou praxi je ale
vždy důležité obsahové vymezení,
tedy to, že student vykonává čin−
nost, která souvisí s  oborem jeho
studia,“ upřesňuje. V  rámci dobro−
volné činnosti je na dohodě studen−
ta a příslušné nemocnice, do jaké
činnosti se zapojí. 

„Studenti se samozřejmě
v rámci svého studia účast−
ní také praktických cvičení,
tak aby jejich pracovní čin−
nost neohrozila ani jejich
studium a nebyli znevýhod−
něni jako v  jarním období.
Teoretická výuka přitom
probíhá v  hybridní podobě,
většinově se jedná o syn−
chronní on−line výuku. Stu −
denti jsou tak v tomto obdo−
bí velmi vytíženi a o to více
si vážíme jejich činnosti
v  tomto exponovaném ob−
dobí,“ popisuje proděkanka.

„Naši studenti jsou
oprav du v  prvních liniích,
v  nemocnicích se někteří
z nich setkávají s nakažený−
mi, ale jednají zodpovědně,
dodržují veškeré podmínky

pracovišť, i když to zahrnuje nošení
respirátoru, ochranných obleků atd.
Jsme na ně opravdu pyšní,“ uzavírá
děkan Lukáš Štich.

Studenti zdravotnických studií 
posilují hygienu i nemocnice

Pravidelné procházky 
pro zlepšení i sledování
kondice
Vyznačená Srdeční procházková
trasa může pacientům pomoci
k pravidelnému sledování jejich kon−
dice. Pokud pacient, který využívá
trasu k procházkám pravidelně a ni−
kdy mu nedělala problém, začne mít
náhle potíž s  jejím zvládnutím, a to
například tak, že se nadměrně za −
dýchává a je unavený či se objeví

bolesti na hrudníku, ač −
ko li se tyto obtíže při ji−
ných pravidelných pro−
cházkách nedostavovaly,
může mu tím tělo nazna−
čovat, že se na jeho zdra−
votním stavu něco změni−
lo a je třeba se obrátit na
ošetřujícího lékaře. 

Vaše zdraví 
je jen na vás
Chronické srdeční selhání
je závažné onemocnění,

se  kterým však lze často žít plno−
hodnotný život. Pacient by měl svůj
stav vždy konzultovat s  lékařem,
ptát se a dodržovat všechny mož−
nosti léčby a stejně aktivně i do −
poručená režimová opatření. Sr −
deční procházkové trasy mohou být
ideální připomínkou toho, jak může
být příjemné a snadné režimová
opatření do svého života zařadit.
Více infor mací i tipů, jak na život se
srdečním selháním, najdete na
www.rukunasrdce.cz. Vaše zdraví je
vaše zodpovědnost. 

Srdeční procházková trasa v Plzni – novinka pro zdraví
... dokončení ze strany 17�

Odběrová místa, call centra, nemocnice – všude tam nyní pomáhají desítky studentů Fakulty zdravotnických
studií Západočeské univerzity v Plzni. Zapojeni jsou studenti napříč obory a ročníky, včetně prvních.
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Český národní registr dárců dřeně
(ČNRDD) zapsal do své databáze na
Světový den dárců kostní dřeně
svého 100 tisícího dárce! Stal se
jím třiadvacetiletý student práv
z Uherského Hradiště Václav Kallus.

„Vstoupit do Českého národního
registru dárců dřeně mi zkrátka 
dávalo smysl. Vím, že šance být 
vybrán a skutečně darovat je mizivá.
O to víc si ale myslím, že je potřeba,
aby se nás zapsalo co nejvíc, ať ma−
jí lékaři z čeho vybírat. Navíc, jak mi
říkali u náboru, každý zapsaný dává
naději,“ vysvětluje svoje rozhodnutí
mladý dobrovolník, který se ve
svém volném čase věnuje teni su a
basketbalu.     

Český národní registr dárců dře−
ně vznikl v roce 1992 a eviduje
přes 99 tisíc dobrovolníků. Od své−
ho založení umožnil transplantaci
1 784 nemocným, z toho zhruba
20 procent byli dětští pacienti.

Jen v loňském roce se
do registru zapsalo re−
kordních 10 845 do−
brovolníků a 50 dárců
své krvetvorné buňky
darovalo.

„Magické číslo 100 tisíc regist −
rovaných dárců představuje zhruba
polovinu naší cesty ke splnění
letité ho snu, totiž aby většina čes −
kých pacientů nalezla svého dárce
u nás a nemuseli jsme je hledat
v zahra ničí,“ říká MUDr. Pavel
Jindra, vedoucí lékař Českého ná−
rodního registru dárců dřeně a pri−
mář hematologicko−onkologického
oddělení FN Plzeň. 

V současnosti je totiž každoročně
pouze 15−20 % nepříbuzenských
transplantací v  Česku prováděno
s  dárcem z  českého registru, tzv.
„národním“ dárcem. Pro zbývající
pacienty musí být krvetvorné buňky
dovezeny ze zahraničí. „I když je

tento ukazatel u nás i tak mnohem
příznivější než v  řadě jiných vy −
spělých zemí (např. Rakousko 6 %
transplantací s  národním dárcem,
Francie či Nizozemsko 8 % a Švý −
carsko, Belgie či Dánsko pouze
cca 3 %), je naším současným
hlavním cílem tento podíl zvýšit.
Transplantovat českého pacienta
s  dárcem ze zahraničí je nejenom
dražší, ale i organizačně a časově
náročnější, zvláště v současné do−
bě omezeného cestování kvůli
protipandemickým opatřením. Při −
tom pro úspěšnost transplantace
je její včasné provedení zásadní,“
doplňuje Jindra 

Záměrem Českého národního re−
gistru dárců dřeně je posunout podíl
českých pacientů transplantova−
ných s lokálním dárcem alespoň na
čtvrtinu či třetinu tak, abychom se
přiblížili státům, jako je Španělsko
(24 % transplantací s národním dár−
cem) či USA (49 %) nebo dokonce
Německo (74 %). 

Student práv Václav Kallus
jako 100 tisící dárce Město Plzeň získá dotaci ve výši

12,2 milionu korun na zlepšení kva−
lity ovzduší v učebnách na Gym −
náziu Františka Křižíka. Fi nanč ní
podpora bude poskytnuta z Ope −
rač ního programu Životní prostředí
v rámci 121. výzvy mi nis terstva ži−
votního prostředí. S při jetím dotace
souhlasili radní města, schválit ji
musí ještě zastupitelé.

„Na projekt zlepšení kvality
ovzduší na Gymnáziu Františka
Křižíka získáme 70 procent celko−
vých způsobilých výdajů, dotace
činí 12,2 milionu korun, předpo −
klá daná výše rozpočtu je 17,4 mi −
lionu korun. Projekt je zaměřen na
komplexní realizaci systémů nu −
cené ho větrání s  rekuperací od−
padního tepla ve vypůjčeném
školním areálu v So kolovské uli−
ci,“ vysvětlil radní pro oblast eko−
nomickou, bytovou a nakládání
s majetkem města David Šlouf.

Nyní je potřeba co nejdříve zaří−
dit odkup projektové dokumen −
tace a energetického posudku,
které jsou ve vlastnictví Gymná zia
Františka Křižíka a základní školy
s.r.o. Termín ukončení realizace
je stanovený na 31. prosinec
2022. Rea lizáto rem projektu bude
Obytná zóna Sylván, a. s.

Vzduchotechnika v objektu
Gym  názia Františka Křižíka a zá−
kladní školy Plzeň je navržena vý−
hradně jako řízené větrání s reku−
perací s úpravou teploty vystupu−
jícího větracího vzduchu. Řízené
větrání je řešeno v prostorách tříd
a ved lejších prostor určených pro
personál a učitelský sbor. Větrání
so ciálního zázemí je nezměněno
a zůstává nezávislé na řízeném
větrání ve třídách. Objekt má ote−
víratelná okna, možnost přiroze−
ného větrání zůstává.

Zlepší kvalitu
ovzduší v učebnách

gymnázia
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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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V Horažďovicích, v  centru města,
tak vyroste moderní domov pro se−
niory s kapacitou 120 lůžek  včetně
těch s  Alzheimerovou chorobou.
Dohodli se na tom zástupci Plzeň −
ského kraje, města Horažďovice
a společnosti SeneCura, největšího
nestátního poskytovatele pobyto−
vých sociálních služeb v Česku. 

Společnost SeneCura, která již
v  kraji úspěšně provozuje Senior −
Centrum v Plzni, se zavázala vybu−
dovat v centru Horažďovic vedle ne−
mocnice nové SeniorCentrum. Na −
bíd ne v něm 40 lůžek pro sociální
pobytovou službu domov pro senio−
ry a 80 lůžek pro domov se zvláš−
tním režimem. Všechna lůžka budou
ale zahrnuta  do krajské dotační sítě.
Na stejném principu již funguje
Senior Centrum v  Telči. „Pro město
to bude významná pomoc, protože
dlouhodobě usilujeme o vybudování
zařízení v oblasti pobytových sociál−
ních služeb, které nám v  Horaž ďo −
vicích a okolí chybí,“ uvedla místo−
starostka města Ing. Hana Kalná.

Myslí na seniory

Výborná staročeská kuchyně, při
které se sbíhají sliny, nutriční
hodnoty však hlídají odborníci na
výživu. Janovický domov pro se−
niory Clementas a Nemocnice
Klatovy společně startují projekt
zaměřený na výživu seniorů v do−
mově Clementas Janovice. Hlav −
ním hybatelem výživového pro−
jektu je hrozba  nemoci Covid 19
a rozumná snaha o další posílení
organismu seniorů, zvýšení jejich
imunity a obavy z možných pod−
zimních depresí.

„V domově Clementas Janovice
se zaměřujeme na staročeskou ku−
chyni. Naši klienti mají rádi knedlíky,
tlačenku, omáčky, sladká jídla. I ta
se ale dají vařit zdravěji, vylepšit
slože ní, dohlédnout na optimální
nutriční hodnoty. Senioři nemají 
většinou rádi zeleninu, nebyli zvyklí
ji jíst. Stejně tak většinu druhů ovo−
ce, vždyť se zubní náhradou je na−
příklad obtížné ukousnout jabl −
ko,“ uvádí ředitel janovického do−
mova Lukáš Bardon. Proto se jano−
vický domov zapojil do projektu
Klatovské nemocnice.

Vedení Domova si od projektu sli−
buje, že senioři budou díky změně

ještě odolnější a zdravější. Na změ−
nách se významně podílejí také lé−
kaři z  Klatovské nemocnice, spe −

cialisté na klinickou výživu. S největ−
ší nemocnicí v regionu janovický
Clementas stále intenzivněji spolu−
pracuje a je prvním domovem pro
seniory, se kterým Klatovská ne−
mocnice tento projekt zkouší.

„V Domově Clementas jsem po−
obědval, jsem přesvědčený, že
v  žádném domově pro seniory ne−
vaří takto skvěle. Jedná se o moder−
ní zařízení, kde je i kuchyně vybave−

na zcela špičkově. Výživa hraje
klíčo vou úlohu v  životě seniorů.
Vychází z těsného vztahu apetitu

a duševní pohody.
Jedním z příznaků
deprese je snížení
chuti k jídlu,“ uvedl
primář interního
oddělení Klatovské
nemocnice MUDr.
Jan Vachek, který
se aktuálně snaží,
aby se nutriční pé−
če stala jedním
z profilových oborů
celého klatovského
zdravotnického za−
řízení.

„Cílem nutričních
intervencí je po−

vzbuzení nespecifické imunity klien−
tů a zaměstnanců našeho Domo −
va. Je to podobné jako otužování. 
Sta rá me se o to, aby jídelníček byl
pl nohodnotný, vydatný a pestrý,“
uvádí generální ředitelka domovů
Clementas Renata Prokešová.

Chuť zůstane stejná, nutriční hod−
nota je o mnoho kvalitnější.  Strava
janovických seniorů má svá speci −
fika, a proto je obzvláště v  dnešní

době důležité dbát o to, aby měli
kvalitní stravu, dostatek bílkovin,
mine rálních látek a vitamínů. V jí−
delním lístku proto dostane větší
prostor vhodně upravená zelenina
a ovoce. Nezapomíná se ani na
dosta tečný příjem tekutin. Zařazují
i oblíbené nápoje – bílá káva, ovo−
cné a bylinné čaje, minerální vody,
ovocná a zeleninová smoothie,
mléčné nápoje.

Jídlo je pro řadu klientů hlavní ná−
plní dne a velkým zážitkem, a důležité
také pro jejich klidnou a vyrovnanou
psychiku. Je důležité vyhovět chuti
seniorů, a také servírovat jídlo v tako−
vé úpravě, která bude seniorům vy−
hovovat. Senioři například odmítají
jídla, která neznají, jako například bul−
gur, kuskus – proto tato jídla v menu
v domovech Clementas nenajdete.

V Janovicích samozřejmě myslí
také na situace, kdy klient nemůže
přijímat potravu například kvůli po−
ruchám polykání nebo když trpí
onemocněním, které vede k pod −
výživě. „V takovém případě máme
k dispozici doplňkovou pitnou vý −
živu, případně živíme klienta sondou
do žaludku nebo tenkého střeva.
Jen  v jednotkách případů je nutné
podávat výživu do žíly,“ doplňuje
MUDr. Adéla Maříková, odborná
lékař ka, která se v Klatovské ne−
mocnici stará o výživu. 

Clementas a Klatovská nemocnice
startují unikátní projekt
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Za značného přispění Plzeňského
kraje vylepšilo Středisko sociálních
služeb Víteček Černošín v letošním
roce opět prostory pro své klienty –
kamarády. Zásadní rekonstrukcí pro−
šlo 2. nadpodlaží budovy včetně na−
lepení vinylových podlah, instalace
kuchyňské linky pro vydávání svači−
nek a obědů a vybavení vestavěným
nábytkem pro ukládání nezbytných
pomůcek. Součástí bylo i zpevnění
venkovního parkoviště pro auta rodi−
čů i vlastní svozová auta. 

Druhou investiční akcí, opět za vý−
znamné podpory Plzeňského kraje, je
rozšíření prostor pro sociálně tera−
peutické dílny. Sociálně terapeutické

dílny jsou poskytovány osobám se
sníženou soběstačností v produktiv−
ním věku, resp. osobám po ukončení
povinné školní docházky, které nejsou
v danou chvíli umístitelné na otevře−
ném ani chráněném trhu práce, ale
které mají předpoklady pro vykonává−
ní pracovní činnosti. Služba umožňuje
uživatelům žít v přirozeném rytmu
týdne složeném z pracovních dnů
a dnů pracovního volna, připravovat
se na uplatnění na trhu práce a vyko−
návat smysluplnou činnost.

Navíc rostoucímu počtu klientů se
musí přizpůsobovat i Víteček. Proto
byla zahájena přestavba nevyužívané
garáže na venkovní dílnu, v níž mohou

klienti pod dohledem odborně vzděla−
ného personálu provádět „špinavější“
práce – jednoduché výrobky ze dřeva
a kovů, práci s keramikou, zahradnic−
kou přípravu sazenic a jed no duché
základní zpracování ovoce apod.
Součástí rozšiřování venkovních pra−
covních prostor pro klienty sociálně
terapeutických dílen a současně vý−
chovou vstřícného vztahu k přírodě je
i pořízení a instalace skleníku. V něm
budou mít klienti možnost nejen si
předpěstovat jarní sazenice pro ná−
slednou venkovní výsadbu, ale pro−
dloužením vegetační doby si v něm
mohou vypěstovat i vlastní zeleninu
a získat tak praktickou zkušenost

s jednoduchými zahradnickými pra−
cemi. Vybudují si tím vztah k přírodě,
k půdě a zejména k radosti z vlastno−
ručně vykonané prá ce. Pro omeze−
nou obratnost klientů byl vybrán skle−
ník s plastovým opláštěním, který za−
brání případnému poranění při jeho
náhodném poškození.

Na některých přípravných a jed −
no  dušších pracích se podle svých
možností podíleli i samotní klienti –
kamarádi a není potřeba zdůrazňo−
vat, že z toho měli nefalšovanou ra−
dost. Děku jeme za podporu, moc si
toho vážíme.

Za pracovníky střediska Víteček 
Jiří Kalista

Nový Urgentní interní příjem FN
Plzeň zahájil svůj provoz v  bor−
ském areálu FN. Jedná se o spe−
cializované pracoviště s nepřetrži−
tým provozem, které zajišťuje pří−
jem a poskytování ambulantní pé−
če především pacientům s náhle
vzniklým závažným postižením
zdraví a nemocným se závažnou,
náhlou změnou zdravotního stavu.

„Jde o pracoviště, na kterém 
budou ošetřeni všichni pacienti
s interními či plicními obtížemi nebo
s podezřením na covidovou nákazu.
Předpokládáme, že denně naši zdra−
votníci ošetří stovky pacientů a z to−
hoto důvodu jsme prostory členili na
tzv. čistou část a na trakt pro pacien−

ty s podezřením na covidovou náka−
zu. V čisté části budou 2 ambulance,
v  tzv.covidové budou ambulance 4.
V nových prostorách bude v  jedné
směně  pracovat pět lékařů, minimál−
ně 10 sester a další personál,” uvádí
vedoucí lékařka doc. MUDr. Jitka
Mlíková Seidlerová, Ph.D:.

Při vstupu do prostor tohoto 
pří jmu  provede  triážový pracovník
s pacientem rozhovor, změří mu te−
plotu, dechovou frekvenci, tlak a
nasměruje jej  do čisté nebo covi−
dové části, kde je přijat na  přísluš−
nou oborovou ambulanci. V přípa−
dě méně závažných stavů je pa−
cient, po provedení nezbytných vy−
šetření a ošetření,   propuštěn do

domácího ošetřování  a předán do
péče   praktického lékaře či ambu−
lantního specialisty. K  péči o pa−
cienty, u kterých je zapotřebí delší
doba pro rozhodnutí o případném
přijetí k hospitalizaci či propuštění,
jsou využívána observační lůžka.

Podrobnosti ke vzniku tohoto pra−
coviště sděluje ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Tato
rozsáhlá přeměna původních prostor
ambulantního traktu na nový Urgent −
ní interní příjem trvala pouhé 3 týdny
a náklady byly ve výši cca 1 milion
korun.  Byly zavedeny nové rozvody
kyslíku,  přípojky elektřiny, nové tech−
nologie pro komunikaci, kamery, po−
čítače a monitory, vyšetřovací lůžka.
Na místě jsou dostupné základní
diagnostické technologie (mobilní
RTG, sonograf) a k CT vyšetření bu−
dou pacienti převáženi do vedlejšího
pavilonu podzemní spojovací chod−
bou. Děkuji všem zaměstnancům,
kteří se tohoto velkého úkolu zhostili
a během krátké doby vytvořili moder−
ní příjmové pracoviště, které je v této
složité době, pro nemocnici našeho
formátu, nezbytností.”

Nový Urgentní interní příjem se
nachází v prostoru bývalé vojenské

nemocnice, v  pavilonu 54 (interní
pavilon), společně se dvěma covi−
dovými pracovišti s  kapacitou
50 standardních  lůžek. Pro případ−
né zvýšení kapacity se připravuje
otevření třetí covidové stanice
v tomto pavilonu.

Urgentní interní příjem
s nepřetržitým provozem

Středisko Víteček Černošín zkvalitňuje svoje služby 
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Výdejní automat na roušky je nově
umístěn ve vstupní hale Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Roušky
jsou určeny pro návštěvníky
a klienty úřadu.  

„Povinnost nošení roušek v  uza−
vřených prostorech jsme chtěli ná −
vštěvníkům usnadnit tím, že roušky
budou na úřadě k dispozici v dosta−
tečném množství a zdarma. O poří−
zení automatu jsme hovořili už na
začátku září, ale k realizaci došlo až
nyní z důvodu opožděných dodávek
materiálu na roušky. Nyní jsme již
zásobeni a rouškomat může využít
každý návštěvník úřadu,“ říká ná−
městkyně vykonávající funkci hejt−
mana Marcela Krejsová.

Roušku z automatu si „poskládá“
každý sám. Návštěvník dvakrát 
stiskne páku na zásobníku a pohy−
bem směrem nahoru odtrhne v per−
foraci svoji roušku. Po odtržení 

textilie provleče skrz materiál gu−
mičku a může roušku použít. Gu −
mičky jsou k dispozici na recepci a

jsou opakovaně použitelné. Předpo −
kládá se, že jedna pruženka by měla
být použita na cca 10 roušek. 

Rouška je tvořena dvěma vrstva−
mi zdravotnické netkané 100 %
polypropylenové textilie typu SMS
(struktura textilie je tvořena dvěma
vrstvami Spunbond, mezi nimiž je
jedna vrstva Meltblow) v  gramáži
35 g/m2. Výsledná kompozitní 
textilie vykazuje vynikající bariérové
vlastnosti bránící průniku mikro −
organismů.

Samotné roušky o rozměru 200
(šířka) x 203,2 (délka) mm  jsou na
jednotlivých návinech, aby byly po −
užitelné do nástěnného zásobníku.
Roušky jsou na jednotlivých návi −
nech naděleny perforačními řezy,
které umožňují uživateli po vysunutí
ze zásobníku roušky od sebe jedno−
duše odrhnout, jak to znáte např.
z rolí kuchyňských utěrek.

Zásobník na roušky je také vy −
baven desinfekční jednotkou na de−
sinfekci rukou.

Automat na roušky pro návštěvníky 
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Sedmdesát milionů korun vyčle −
nilo město Plzeň na úpravy pla −
veckého bazénu na plzeňských
Slova nech. Skončila tak jedna eta−
pa rekonstrukce a do užívání byla
slavnostně předána nová hala
s  recepcí i zázemím a také nové
šatny. Návštěvníky při odbavení
čeká také nový turniketový a či −
pový systém. 

„Plzeň se už v roce 2018 pustila
do rozsáhlé modernizace městské−
ho bazénu na Slovanech za několik
desítek milionů korun. Jeho ná −
vštěvníci, ať již veřejnost, školáci

nebo sportovci, se tak dočkají větší−
ho komfortu a lepších služeb. Loni už
byl přestavěn objekt výměníku a ko−
telny na nový dětský bazén. A právě
letos v  říjnu byla dokončena další
etapa rekonstrukce – nový vstup
a nové šatny. V přestavbě bazénu na
moderní sportovní a relaxační pro−
stor ale pokračujeme. V plánu jsou
další úpravy, jako například vytvoření
parních kabin či spojovací chodby
mezi hlavním vstupem a novým dět−
ským bazénem,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Baxa.

Díky této rekonstrukci mají ná −
vštěvníci, především lidé s hendike−
pem,  komfortnější vchod do bazé−

nu. Stávající vstup přes předsazené
schodiště byl odstraněn a přesunut
o patro níže. Tím je zajištěn bez −
bariérový přístup jak od zastávky
městské hromadné dopravy, tak

z  parkoviště či
parkovacího do−
mu.  Nová vstupní
hala je tvořena zá−
dveřím a recepcí
hotelového tyipu. Návštěvníci jsou
odbaveni novým turniketovým a či−
povým systémem.  

Nové společné šatny vznikly
v prostoru bývalého dětského bazé−
nu. Jsou tak nyní na stejné úrovni
jako bazénová plocha. Šatny tvoří
jeden otevřený prostor a mají prů−
chozí převlékací kabiny. Nechybějí
skříňky na uložení věcí. Návštěvník
si díky čipu může vybrat jakoukoli
skříňku, do níž si uloží věci, pomocí

čipu ji zamkne a pokračuje dále do
sprch a nového hygienického záze−
mí. Sprchy a WC jsou odděleny pro
muže a ženy. Nový výstup ze šaten
je umístěn do prostoru dnešního
dětského brouzdaliště. Součástí 
tohoto prostoru jsou i šatny pro lidi
s  hendikepem a klubové šatny.

Celková kapacita je 488 skříněk
pro návštěvníky a 105 skříněk pro
sportovní klub, učitele a zaměstnan−
ce bazénu.

Součástí celé rekonstrukce za
zhruba sedmdesát milionů korun je
i provedení nových rozvodů, vy −
bavení objektu technologií na vytá−
pění, vzduchotechnikou, měřícími
a regulačními přístroji či silnoprou−
dým a slaboproudým zařízením
a dalšími technologiemi.

Návštěvníky bazénu na Slovanech 
čeká větší komfort

Ve varně domažlického městského
pivovaru mají zbrusu nový zvon, je−
hož prostřednictvím (zazvoněním)
sládek oznamuje uvaření nové vár−
ky piva. Historie vaření piva v míst −
ním areálu sahá až do roku 1341. 

Pivovarníkům dlouhá léta sloužil
zvon Advent. Právě on v  minulosti
oznamoval Domažličanům vydávání
mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný
zvonek. V opise má dodnes i čitelný

nápis třikrát se  opakující Hilf Gott
mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází
z počátku 15. století. Do roku 1747,
kdy Domažlice postihl jeden z  nej−
větších požárů v  historii, visel na
ráhně zvonice dolejší brány. 

Zbrusu nový zvon, který zakoupi−
lo město Domažlice, má na  svém
těle nápis Dej bůh štěstí. Jeho   hlas
si při prvním zvonění vyzkoušel do−
mažlický starosta Zdeněk Novák.

Várku ohlašuje zvon

Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uvedenou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v pří−
padě nedodržení doby ná j −
mu. Majitel mi kauci nechce
vrátit, že jsem tuto dobu ne−
dodržela a předčasně jsem
ukončila dobu ná jmu. Já
jsem ale dala výpovědní do−
bu dlouhou 2 měsíce. Náleží
mi tedy kauce, anebo ne?
Předem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se do−
týká více, poměrně frekvento−
vaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány prá−
vě proto, aby obě strany měly
vysokou míru jistoty, že po
urči tou dobu bude nájemce
hradit nájem a pronajímatel po−
nechá nájemce v bytě. Zvláštní
ujednání o předčasné (jedno−
stranné) výpovědi jsou časté,
a pokud s nimi strany nemají
problém, pak je lze ve smlouvě
sjednat. Nelze však takové
ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi
proti smyslu konsensu naleze−
nému v nájemní smlouvě. Není
možné, aby jedna strana sou−
hlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského zá−
koníku jsou veškeré smluvní
pokuty v nájemních vztazích
vyloučené a tedy i neplatné,
a to nehledě na dobu, kdy jste
nájemní smlouvu uzavřela. Lze
tedy s určitostí říci, že kauce
musí být po skončení nájemní−
ho vztahu vyúčtována, případ−
ně celá vrácena nájemci.  

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Střípky 
z Plzně

Narození mláděte největšího hlo−
davce na světě, kapybary, se po−
slední zářijový den po osmi letech
dočkali v plzeňské Zoo. Rodiče se
narodili v  roce 2018. Tři samice
byly v  loňském roce dovezeny
z německého Mnicho va a samec
pochází ze slovenských Košic.

Kapybara je hlodavec z  rodu
morčatovitých žijící v  okolí vel−
kých jihoamerických řek. Je při−
způsobena životu ve vodě a jejím
okolí. Mezi prsty má plovací blány,
které jí pomáhají jak k plavání, tak
k pohybu po měkkém bahnitém
břehu. V přírodě se živí spásáním
vodních rostlin. Samci dosahují
hmotnosti až kolem šedesáti kilo−
gramů a délky více než jeden metr.
Zvláště mladí jedinci jsou přiroze−
nou potravou pro anakondy a kaj−
many. Žijí v rodinných skupinách,
jeden dominantní samec, několik
samic a jejich mláďata.

„V naší Zoo kapybary chováme
od roku 1997 dovezením prvních
zvířat z  děčínské Zoo. Poslední
mláďata jsme odchovali v  roce
2008, ta se u nás dožila až dva−
nácti let. Poslední dvě mláďata se
narodila v roce 2012, ale po ně−
kolika dnech uhynula.

Kapybary u nás žijí ve spo −
lečné expozici s  lamami vikuňa
a nan du pampovými. Mají k dis−
pozici velký travnatý výběh, kde
se mohou celý den pást, a dva
bazé ny. Vnitřní, který využívají
i v  zimním období, a velký ven−
kovní. Kromě trávy dostávají se−
no a v  malém množství granule
a kořenovou zeleninu.

Vzhledem k tomu, že máme tři
samice, tak doufáme, že se letos
dočkáme dalších mláďat,“ říká
Miroslava Palacká ze Zoologické
a botanické zahrada města Plzně.

Zhruba stovka vstupenek se prodala již během první 
hodiny předprodeje na koncert této královny opery. Ten je
plánovaný v jihoplzeňském Nepomuku na květen 2021,
od zítřejšího 13. října je však možné získat vstupenky
rovněž přes web plzenskavstupenka.cz a další infocentra
v regionu. 

„V tuto chvíli je zřejmou výhodou, že se jedná o venkovní
akci na velkém prostoru náměstí, kde budou jednotlivé
sekto ry odděleny samostatnými vchody a lidé tak mají
důvě ru v to, že akce proběhne,” uvedl vedoucí nepomucké
kultury Pavel Motejzík.

„Koncert bude v mnoha ohledech jedinečný, bude se jed−
nat o divácky nejpočetnější koncert svatojánského výročí,
nikdy také na náměstí v Nepomuku nestálo tak velké 
pódium, určitě dojde i na narozeninový přípitek k životnímu
jubileu této světové sopranistky,” doplnil Motejzík.

Díky svažitému terénu náměstí budou mít návštěvníci
hezký výhled ze všech nabízených míst. Diváci mohou 
využít i místa vč. dopravy z Plzně a zpět. Vstupenky začínají
na 300 Kč. Veškeré podrobnosti k akci jsou uvedeny na 
webu svatynepomuk.cz

Fronta v Nepomuku na koncert Evy Urbanové. 
Foto: archiv města Nepomuk

Na koncert Evy Urbanové stála fronta
Mládě kapybary
po osmi letech v Plzni

Foto Kateřina Misíková

Obchodní dům v Černošíně  na ná−
městí, kde jsou potraviny, ale v
horním patře také prostory pro záj−
mové kroužky, mění kabát, a to do−
slova! Z původní tmavé šedé barvy
bude teď na náměstí zářit několik
odstínů žluté a současně se změ−
nou fasády probíhají v posledních
týdnech i další úpravy objektu. 

„Snažíme se svůj majetek uvést
do funkčního smysluplného stavu.
Budova je naše. Současné práce vy−
řešily sanace, výměna oken, zateple−
ní obvodového pláště budovy a s tím
související stavební práce. Zároveň
bude vybudován nový bezbariérový
vstup do objektu,” uvedl starosta
Černošína Miroslav Plincelner.

Pro pomoc se město obrátilo na
kraj, kde se povedlo získat dotaci.
„Ta oprava vychází na deset miliónů
korun, ale Plzeňský kraj nám přispěl

finanční částkou 350 tisíc korun, 
tyto peníze jsou vloženy na vy bu −
dování bezbariérového přístupu,”
dodal starosta.

Postupně z budovy mizí lešení,
které tak už odkrývá novou fasádu
v několika odstínech žluté, která se
lidem líbí. „Klobouk dolů, to je tedy
změna, to ten dům opravdu vyšper−
kovali. Byla to taková nevzhledná
budova, navíc ještě přímo v centru
obce, doslova to tu kazila. Teď na−
opak pěkně doplní ty okolní oprave−
né stavby, jako je kostel, motorest,
hasičárna, krásně je to barevně
sladěné,” říká domácí obyvatelka
Jiřina Křížová.

Martina Sihelská

V Černošíně opravují obchodní dům
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Stoletou historii Plzeňské filhar−
monie představuje město Plzeň
v nové publikaci. Na 123 stranách
čtenáři najdou zajímavý obrazový
materiál, často dosud vůbec ne−
zveřejněný, který byl zapůjčen
z archivů i soukromých sbírek.

„Publikace určitě potěší
každého milovníka sym −
fonické hudby i historie.
Přibližuje mnoho výjimeč−
ných koncertů i hudebníků,
kteří Plzeň skou filharmonií
prošli, a  zároveň prezentuje
současnou podobu souboru,
jeho širokou koncertní čin−
nost i zajímavé mezníky v je−
ho tvorbě. Auto rům se po −
dařilo shromáždit zajímavý
obrazový materiál z  archivů
Plzeňské filharmonie, Čes −
kého rozhlasu Plzeň i Archivu města
Plzně a především ze soukromých
sbírek. Kromě fotografií čtenáři v bro−
žuře najdou také dobové plakáty, pa−
mětní listiny, novinové články i dopi−
sy. Jeden z  nich je například adre −
sován slavnému houslistovi Janu
Kubelí kovi a jsou v něm domlouvá−
ny podrobnosti jeho plzeňského vy−
stoupení v roce 1939,“ představuje

publikaci s názvem Plzeňská filhar−
monie 100 náměstkyně primátora
města Plzně pro oblast kultury, pa−
mátkové péče a sociálních věcí
Eliška Bartáková.

„Stá, jubilejní koncertní sezóna
2019/2020 se honosila reprezenta−

tivní dramaturgií, ale bohužel byla na
jaře letošního roku přerušena koro−
navirovou pandemií. Přesto jsme cí−
tili potřebu informovat veřejnost
i o průběhu této sezóny, protože i ta
se již stala historií Plzeňské filhar−
monie. Čtenáři publikace se mohou
seznámit i s bohatým spektrem diri−
gentských osobností, které profilo−
valy uměleckou tvář Plzeňské filhar−

monie,“ doplnila ředitelka Plzeňské
filharmonie Lenka Kavalová.

Publikace Plzeňská filharmonie
100 vznikla ve spolupráci Odboru
kultury Magistrátu města Plzně s Pl −
zeňskou filharmonií, a to jako odezva
na velký zájem odborné i  laické ve −

řejnosti o loňské výstavy
a akce mapující sté výročí
založení tohoto hudebního
těle sa i jeho současnost. Ná −
měst kyně Eliška Bartáková
připomněla, že jde o další 
počin z edice Významné pl−
zeňské kulturní osobnosti a
události: „Touto edicí město
již od roku 2012 vzdává hold
výjimečným uměleckým
osobnostem, které v Plzni ži−
ly a působily, a také mapuje
unikátní okamžiky plzeňské

kulturní historie. V edici jsme již pl−
zeňské veřejnosti představili například
významné umělce, jako byli Jiří Trnka,
Vendelín Budil, Josef Skupa, Ladislav
Sutnar či Miroslav Horní ček.“

Brožura je k  získání bezplatně.
Publikace Plzeňská filharmonie 100
je k  dostání v  Informačním centru
mě sta Plzně a na  Odboru kultury
Magistrátu města Plzně.

Publikace o stoleté historii
Plzeňské filharmonieCyklostezky 

v Rokycanech
Na území města Rokycany se na−
chází 8,78 km cyklostezek, v sou−
časné době městská radnice pro−
vozuje 30 veřejně přístupných „lo−
kalit dětských hřišť”. V tomto počtu
jsou zahrnuty i ty lokality, kde je
např. pouze pískoviště či jediné
herní zařízení. V letošním roce má
být vybudována ještě další herní
místo. Výše uvedený počet lokalit
veřejně přístupných dětských hřišť
nezahrnuje herní zařízení v areá−
lech mateřských škol, herní zaříze−
ní v areálu měst ského koupaliště,
ale i zařízení, která nejsou určena
pro děti (jedná se například o stre−
etworkout nebo fitness prvky).
Zařazeny zde nejsou ani taková
místa, kde je pouze hřiště pro mí−
čové hry, ovšem bez dalších 
herních zařízení či pískoviště. 

Tichá linka slouží
neslyšícím  

Lidé se sluchovým nebo kombi−
novaným postižením mohou na
Městském úřadu v Rokycanech
využít služeb takzvané Tiché linky,
která nabízí tlumočení znakového
jazyka a přepis mluvené řeči do
textu online.  

Služba umožňuje lidem s posti−
žením komunikovat s ostatními bez
bariér. Využít ji mohou při jednání
s jednotlivými úředníky, ale třeba
i při soukromé konverzaci. Zá jem −
ce o tlumočení si může vybrat, ja−
kým způsobem se rozhovory usku−
teční. Spojit se mohou s tlumoční−
kem do znakové řeči prostřed −
nictvím videohovoru anebo využijí
služeb přepisu a spojí se s přepiso−
vatelem skrze textové okno.

Tlumočník nebo přepisovatel
potom zprostředkuje telefonickou
nebo osobní komunikaci, upraví
nebo přeloží text. Služba je do−
stupná zdarma na odboru sociál−
ním a zdravotním. Tam také mo−
hou lidé se sluchovým postižením
dostat informace, jak se k  Tiché
lince připojit pro osobní využití.
Místo, kde je Tichá linka k dispo−
zici, označuje růžová samolepka
s nápisem Tichá linka.

Online tlumočení a přepis pro−
vozuje nezisková organizace
Tichý svět o. p. s. od roku 2008.
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Dotaz čtenáře KV z Plzně: 
Dobrý den,
byl jsem trestně stíhán pro pře−
čin výtržnictví, a protože jsem
se tohoto přečinu nedopustil,
Okresní soud mne zprostil. Proti
tomuto rozsudku podalo Okresní
státní zastupitelství odvolání.
Může mne odvolací soud na zá−
kladě tohoto odvolání odsoudit
k nepodmíněnému trestu?

Odpověï advokáta:
Vážený pane,
především je třeba uvést, že od−

volání příslušného státního zastupi−
telství proti zprošťujícímu rozsudku
je vcelku běžnou záležitostí. V po−
dané obžalobě vyjádřilo státní za−
stupitelství svůj zásadní názor na
právní i skutkovou stránku věci
a hodnotilo důkazy tak, že jste se
jednání, které Vám obžaloba za vinu
klade, skutečně dopustil. Jestliže
došlo k Vašemu zproštění, tak z to−
hoto hlediska je to nepochybně ne−
úspěch obžaloby a takovýto postup
státního zastupitelství se proto
jeví jako předvídatelný. Rozhodo −
vání odvolacího soudu je upraveno
v  ustanoveních §  252 až § 265
trestního řádu a odvolací soud má
v tomto případě řadu možností. Pro
zjednodušení a limitovaný rozsah
této odpovědi bych zmínil jen ty
nejdůležitější. 

Pokud by státní zástupce podal
odvolání opožděně nebo ho podal
ve formě, která by nesplňovala

zákon né požadavky, odvolací soud
takovéto odvolání zamítne. Pokud
by byly zjištěny okolnosti, které
odůvodňují přerušení řízení, tedy
např. není−li obviněný pro duševní
chorobu schopen chápat smysl
trestního stíhání, popř. byl−li obvině−
ný vydán do ciziny nebo vyhoštěn
nebo nelze−li obviněného pro těžkou
chorobu postavit před soud, odvo−
lací soud vždy řízení přeruší. 

V praxi se však jedná o případy
víceméně výjimečné. Častým výro−
kem bývá výrok o zrušení napade−
ného rozsudku a vrácení soudu
prvního stupně k novému projedná−
ní a rozhodnutí, což bývá nejčastěji
pro podstatné vady řízení, které roz−
sudku předcházelo anebo pro vady
rozsudku samotného, zejména pro
nejasnost a neúplnost jeho skutko−
vých zjištění týkajících se přezkou−
mávané části rozsudku. 

V  těchto případech odvolací
soud uloží konkrétní pokyny, jak má
soud prvního stupně postupovat při
odstranění těchto nedostatků a tě−
mito pokyny je pak soud prvního
stupně vázán. 

V  odvolacím řízení tedy soud
především posuzuje důvodnost od−
volání, shledá−li, že odvolání není
důvodné, zamítne ho. 

V  neprospěch obžalovaného
však může napadený rozsudek
změnit na základě odvolání státního
zástupce jen v omezeném rozsahu.
Zásadně nemůže uznat obžalované−
ho vinným skutkem, pro nějž byl
napadeným rozsudkem zproštěn.
Z toho také vyplývá odpověď na Váš
dotaz, tedy že odvolacím soudem
nemůžete být uznán vinným na zá−
kladě odvolání státního zástupce ve
Váš neprospěch, může však vrátit
věc soudu prvního stupně, který
znova o věci rozhodne.

JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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S  režisérem Zdeňkem Troškou jsme
se potkali letos srpnu na zámku Kozel,
kde vystupoval v  pořadu muzikan −
ta a moderátora Josefa Pospíšila
Setkání na zámku Kozel.
Pane Troško, sedíme v  zámecké jíz−
dárně. Nemáte chuť právě tady natočit
další pohádku?
To víte, že mám. Zámek je nádherný
a jako stvořený nejen pro pohádku, ale
i pro takový hezký příběh z 19. století.
Nebyl bych první, kdo tady točil film.
Byli už tady například italští režiséři brat−
ři Tavianiové, kteří zde natočili dva filmy.
Zámek Kozel je opravdu moc krásný.
l Co vás na něm nejvíce zaujalo?
Všechno, všechno. Každá místnost je
krásně upravena s obrovským vkusem.
Klobouk dolů před těmi, kteří se o zá−
mek starají. Můj obdiv patří všem.
l Zámek Kozel je asi výbornou inspi−
rací?
To není o inspiraci, ale o penězích, které
jsou k  té inspiraci strašně důležité.
Můžete mít tři tuny inspirace, ale když
nemáte 3 miliony na film, tak vám je
inspi race prd platná, velebnosti.
l Pracujete na scénáři, nebo točíte
nějaký film?
Nic nedělám. Začali jsme s  kolegou
Markem Kališem psát úsměvný příběh
ze současnosti, ale přišel koronavirus.
Řekl jsem si, že je to zna −
mení z nebes: dejte si pau−
zu, chlapi. Tak jsme zavřeli 
papíry do šuplíku a nedě−
lám vůbec nic. Jen si čtu,
jím a spím.
l Není to škoda takto za−
hálet?
Proč? Jsem už 4 roky v dů−
chodu a už nic nemusím.
Když si člověk uvědomí, že
už nic nemusí a může, když
chce, ale když nechce, ne−
musí, tak to je přece úžasné.
l Ale jménem příznivců
vašich filmů musím dodat,
že jako diváci přicházíme
o humor a možnost se upří−
mně od srdce zasmát.
To máte velkou pravdu. Chybí nám opti−
mismus, radost, úsměv. Když si člověk
pustí televizní noviny, nejraději by skon−
čil z okna, nebo se do němoty opil. To je
zoufalství. Ale protože alkohol nepiju,
tak mě stačí vypít dvě krabice rajčatové
šťávy, kterou miluji, abych zahnal pří−
padné chmury a blbou náladu.

l Musím se přiznat, že při každém
opakování vaší trilogie z Hoštic se po−
bavím a zasměji.
Moje maminka mi říkala: „Prosím tě,
řekni v  tý televizi, ať už to neopakují,
vždyť se to lidem zprotiví.“
Není to pravda. Teď běžel dru−
hý díl Slunce, seno a pár facek
a zase měl největší sledova−
nost ze všech pořadů. Chci je−
nom říci, že je třeba, aby se li−
dé smáli, aby se na něco těšili
a z něčeho měli radost. Život
se stává čím dál tím víc těžší,
nelaskavý a měli bychom si
prostě ty radosti udělat sami.
l Jaký na to máte recept?
Dělám to tak, že nečtu noviny
už 25 let, nekoukám na tele−
vizní zprávy a mám klid a po−
hodu. Přece nebudu chodit
večer spát s adrenalinem v kr−
vi. Vezmu si nějakou hezkou
knížku i pohádku a před spa−
ním si čtu. Usnu a mám krás−
né sny a vše je v pohodě.
l To je lék?
Ano, to je lék proti všem, jak by řekl
Jirásek, a proti všemu.
l Vrátím se k filmům, které jste točil
v Hošticích. Měl jste obrovské štěstí
na herce.

Zaplať Pán Bůh. Zatím se to vždy pove−
dlo, že i neherci byli přirození a věrni
svému výrazu. Když jsme točili film
Slunce, seno, jahody, tak jsem obešel
Hoštice, kde jsem se narodil a stále žiji
a vybíral vhodné postavy. Tety a sou−
sedky jsem nakonec ukecal. Co ukecal.
Peníze byly hlavním motorem, protože

ty babičky tenkrát v tom
roce 1983, když jsme
točili tento film, to máte
37 let, braly 350 až 370
korun měsíčně. A my
jsme jim dávali 100 až
120 korun denně. To jste
měl vidět, jak běhaly po
vsi a na žádnou nemoc,

co mají, si nevzpomněly. Navíc jsem se
s nimi znal už od dětství a ony znaly mě.
V Hošticích byl velice silný ochotnický
divadelní soubor. Například paní
Pilátová, která hrála Konopnici, byla

tako vá zasloužilá herečka. Lidé byli
zvyklí, že se v Hošticích stále něco dělo.
K nejrůznějším výročím se připravovala
pásma, na MDŽ se recitovaly básně
a zpívaly písně, na 1. máje se tancovala

Česká beseda. Zkrátka ce−
lý rok bylo pořád co dělat
a všichni byli zapojeni do
kulturního dění.
l Výborně do té atmos−
féry zapadla herečka
Helena Růžičková.
Postavu jsem psal přímo
na ni, protože jsem už
předem věděl, že Helena
je tou pravou, kterou po−
třebuji a kterou tam chci.
Mojí snahou bylo, aby ti
neherci byli sami sebou,
aby ztratili ostych a stud
a byli takoví, jako jsou
v  životě. Zase na těch 
hercích jsem požadoval,
aby nehráli, aby za po −

mněli, že jsou z Vinohradského nebo
jiné ho divadla a byli takoví, jací jsou do−
ma. A on ten rozdíl mezi neherci a herci
se srovnal.
l Proč se nám vytrácejí herecké le−
gendy?
Vymizela jedna generace, to byli
ti Smolíkové, Štěpánkové, Marvan,

Plachta, Medřická a další. Pak nastoupi−
la druhá skupina lidí, kteří už byli jiní, ale
stále herecky zajímaví. No, a teď máme
mladou generaci, neříkám, že nemáme
dobrý herce, jen to dění se motá kolem
současnosti. Čím je škaredější a bez−
útěšnější, tím se to považuje za velké
umění. Mám takový pocit, že se nosí
kult ošklivosti. Například některé hereč−
ky hrají ve filmech ze současnosti neče−
sané, nemyté, mají vytahané svetry,
odřené kalhoty. Pak shlédnete filmy pro
pamětníky, kde vidíte nádhernou Mand −
lovou, Bárovou, Golovou, Štěp nič kovou

a další dámy filmového plátna.
Ne dávno jsem viděl dvakrát za
sebou film, i když ho mám i na
DVD, Počestné paní pardubic−
ké. To je taková nádhera a ra−
dost. Herecký projev pánů
a dam je úžasný. Ale nemusí−
me chodit daleko. Například
miluji podskalského filmy Bílá
paní a Světáci. To je herecký
koncert všech, kteří tam hrají.
Miluji seriály. Tím nejoblíbeněj−
ším je Taková normální rodinka
a nyní se s radostí dívám, už po
třetí a stále mě to baví a těší, na
seriál Policie Modrava.
l Dojem ze seriálu Policie
Modrava umocňuje i samotná
příroda.
Šumava je krásná. Nakonec
i s kolegou Markem Kališem se
snažíme zakomponovat do po−

hádek přírodu, aby si ji divák také všiml.
Má tam svoji roli a dává pohádce tako−
vý poetický nádech.
l Čím vás seriál Policie Modrava 
zaujal?
Je normální, obyčejný a obrovsky lid−
ský. Těm postavám věřím úplně všech−
no. A ne ty americké příběhy, kde na−
stoupí bojová blondýna se silikonovými
prsy a přesně ví, kam má sáhnout, co
zmáčknout, všemu rozumí. Je to taková
ředitelka zeměkoule. Takovému seriálu
nevěřím vůbec nic a také se na tyto
volo viny nedívám.
l Radosti a dobrého slova není nikdy
dost. Takže ukončeme naše povídání
něčím příjemným.
Lidem říkám, že se musejí každý den na
něco těšit. Ráno se probudí a už to sa−
mo o sobě je radost. Pak se těším na
snídani a na další akce. Člověk se musí
neustále na něco těšit a z něčeho mít
radost.
l Z čeho se má radovat, když má za
zády koronavirus?
Já se na televizi nedívám, tudíž jsem
mimo bláznivé dění kolem koronaviru.
Čtu si krásné knihy, poslouchám krás−
nou muziku, klasiku i písničky mého
mládí od 50. až po 80. léta. To je moje
mládí, dospívání a to je pro mě velká ra−
dost a jsem naprosto v pohodě.      (re)

Režisér Zdeněk Troška na zámku Kozel

Člověk se musí neustále na něco těšit
a z něčeho mít radost

Zdeněk Troška na zámku Kozel s kastelánem Janem Polívkou
(vlevo) a muzikantem a moderátorem Josefem Pospíšilem
(vpravo).

Každé setkání se Zdeňkem Troškou je plné humoru, vti−
pu a laskavého slova, a to i mimo jeviště. Přesvědčily
se o tom Hana Budková (vlevo) a Drahomíra Šteinerová
(vpravo) z Plzeňska.
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Důvodem, proč se v  současné době
zajímat o stavební řezivo či palivové
dříví, je jeho příznivá cena. Pře svěd −
čit se o tom můžete na Pile v Ne −
pomuku, která je majetkově provázá−
na se společností KM Wood, s.r.o. Se
spolumajitelem spo−
lečnosti Ing. Kar lem
Maršíkem jsme si
povídali o všem, co
souvisí se dřevem.
l Pane inženýre, na
úvod by mě zajímala
historie Pily v Nepo −
mu ku.
Počátek pilařské vý−
roby v Nepomuku sa−
há až na počátek 20.
let minulého století.
Prvním zakladatelem
tehdy parní pily byl
pan Josef Šůs. Tra −
dici pilařské výroby
rodiny Šůsovy ze
Dvorce u Nepomuka
zpřetrhalo znárodnění
v roce 1948, kdy byla pila začleněna
do státního podniku nejdříve Chodské
pily a poté Západo českých dřevař−
ských závodů. V  roce 1990 požádal
vnuk zakladatele Josef Šůs o navráce−
ní majetku a pokračoval v rodinné tra−
dici. Postupně prodával obchodní po−
díl různým subjektům. V  současné
době vlastním nadpoloviční většinu
a Pila v  Nepo muku je začleněna do
společného podnikání se společností
KM Wood s.r.o.
l Se změnou majitelů přichází
i změna výrobního programu?
Pokračujeme v  tradici. Dříví, které vy−
koupíme od vlastníků lesů z  okolí
i z vlastních těžeb, zpracujeme na pile.

Momentální kapacita pořezu je 1200
kubíků za měsíc. V současné době dě−
láme řadu opatření na zvýšení kapacit.
Předpokládáme, že novou technologií
zvýšíme měsíční pořez dvojnásobně
při stávajícím počtu zaměstnanců.

l Jaká je nabídka pilařských vý−
robků?
Na prvním místě je to stavební řezivo,
to znamená hranoly různých profilů
o délce 2 až 10 metrů. Na přání zákaz−
níka mu hranoly naimpregnujeme, do−
pravíme na stavbu nebo na místo, kte−
ré si určí. Z dalších pilařských výrobků
jsou to prkna, fošny, latě a úspěšně
jsme rozjeli výrobu kůlů na oplocenky
se špičkou, a to buď kulaté, nebo hra−
naté. Kůly impregnujeme, aby v zemi
vydržely delší dobu. Převážně řežeme
smrk, a to 90 %, další dřeviny jsou bo−
rovice a modřín. Zákazníky máme po
celých Čechách i v Rakousku. Naší
snahou je vyhovět každému, kdo

k nám přijde. Například zákazník poža−
duje pouze 2 hranoly. Pokud nejsou
na skladě, tak mu je vyrobíme.
l Při výrobě vzniká dřevěný odpad.
Co s ním?
O piliny mají zájem výrobci dřevě−

ných briket nebo
farmy, které se
specializují na chov
koní. Dalším od−
padním produktem
je štěpka. Máme ji
dostatek na skladě,
takže kdo chce 
přijet, neodjede
s  prázd nou, nebo
štěpku dovezeme
zájemcům domů.
Prodáváme palivo
v  balících nebo
dvoumetrovou ku−

latinu, která je nevhodná k pořezu, to
znamená – je slabší, křivá, sukatá.
Prodej je opět včetně dopravy.
Štípané dříví neděláme.
l Abychom nemluvili pouze o výro−
bě řeziva. Vytěžený les je třeba opět

obnovit. To znamená od úklidu po
těžbě až po výsadbu a oplocení.
I v  tomto směru máte co nabídnout
vlastníkům lesů?
Naší snahou je komplexní servis. Ten
zajišťujeme naší společností KM
Wood. Sadební materiál nakupujeme
od prověřených kolkařů a holiny po
těžbě vysadíme. V současné době
máme například velkou zakázku u
města Havlíčkův Brod, kde letos vysa−
zujeme přes milion sazenic, další re−
giony, kde provádíme tyto činnosti,
jsou Písek, Tábor, Plzeň−jih, Vysočina,
Jihlava, Telč, Třebíč a samozřejmě
klatovský region. Nejde jen o samotné
vysazení, ale je zapotřebí udělat oplo−
cení, aby zvěř sazenice nepoškodila a
zajišťujeme i následnou péči o vysá−
zené kultury.  Zde je také možnost zís−
kat dotace, s čímž umíme vlastníkům
lesů také pomoci.
l Kdo chce dřevo, asi by neměl pří−
liš otálet, nebo jeho cena půjde ještě
dolů?
Cena řeziva oproti minulým rokům
klesla na své dosavadní minimum.
Nedělám si velké naděje, že půjde
ještě dolů. Rádi každému předem po−
radíme a nabídneme naše komplexní
služby. Při výkupu dřeva na naši pilu
preferujeme kulatinu od průměru

18 do 40 centimetrů. Umí −
me majitelům lesa vytěžené
dříví prodat za velmi zajíma−
vé ceny, což v době kůrov−
cové kalamity není jedno−
duché. Na trhu je přetlak
dřeva. Po těžbě řádně ukli−
díme les. Na to máme per−
fektní techniku v podobě tří
speciálních traktorů s fré−
zou na drcení klestu. Je to
výkonná technologie a vel−
ký pomocník při úklidu lesa
a likvidaci klestu po těžbě.
Za den vyčistí 1 až 2 hekta−
ry. Pro vlastníka lesa je ur−

čitě zajímavá informace, že na naši
práci, to je na drcení klestu touto
technologií, dostane zhruba 50 % do−
taci. Veškeré administrativní práce
spojené s dotací umíme vlastníkovi
lesa také vyřídit. (še)

Nyní je ideální doba
nakoupit si dřevo

Pila Nepomuk



34 Plzeňský rozhled  11/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kraj půjčí 
15 notebooků 

Plzeňský kraj pomůže Krajské hy−
gienické stanici v  Plzni (KHS)
s vybavením přenosnou technikou
pracovníků call pracovišť pro tele−
fonickou komunikaci s veřejností
v souvislosti s pandemií koronavi−
ru. Jedná se o bezplatné zapůjčení
15 notebooků na dobu tří let.

Jídla, která zlepšují
paměť

Městská knihovna Rokycany ve
svém  oddělení pro dospělé čte−
náře připravila výstavu nazvanou
„Jídla, která zlepšují paměť“.
Mezi doporučované "superpotra−
viny" patří avokádo, olivový olej,
ořechy, semínka, vejce, borůvky,
banány, mořské ryby, brokolice
a pomeranče. 

Knihovna opraví
Smetanovu síň 

Rada schválila stavební úpravy
konferenční místnosti Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského
kraje. Jedná se o tzv. Smetanovu
síň, která je vybavena nevyhovují−
cí infrastrukturou, založenou v pa−
desátých letech minulého století.
Z toho důvodu v současné době
není kvůli nedostatečnému kom−
fortu a technologickému vybavení
tento přednáškový sál zpřístup−
něn. Dle zpracovaného projektu
úprav sálu bude dnes již historic−
ky hodnotné vybavení bohatě
intar zovaného interiéru restau −
rováno a vhodně doplněno mo−
derními technologiemi. Práce by
měly být zahájeny v roce 2021. 

V letošním roce oslavuje 100.
výročí založení firma DELICIA
Hořovice. První harmoniky zde
začal vyrábět v roce 1920 le −
gendární stavitel a továrník
Josef KEBRDLE. Spousta jeho
nástrojů je v mnoha starožit−
ných sbírkách a spousta milov−
níků, zejména diatonických 
harmonik – heligónek, na staré
nástroje ještě hraje.

Po válce byl podnik „KEBRDLE“
znárodněn a Státní podnik 
HARMONIKA−Akordeony, dostal
název LIGNATONE. Od roku 2005

stojí za kvalitou značky DELICIA
rodina Koutných z Hořovic, resp.
ředitelka Stanislava Koutná. 
Vyráběné nástroje mají dnes
světo vou úroveň díky zachování

tradičních výrobních postupů
a používání těch nejkvalit něj −
ších materiálů, zejména ori −
ginálních italských hlasů. 

(re)

Na fotografii jsou všichni dnešní zaměstnanci a host – známý harmonikář
Josef Pospíšil. 

100 let výroby harmonik v Hořovicích

Magistrát města Plzně nově na   bízí
prodej roušek a jiných ochran ných
pomůcek, a to ze specializova−
ných bezobslužných prodejních
automatů. 

První automat, jenž nabízí pouze
ochranné pomůcky, slouží občanům
na klientsky nejvytíženějším pra −
covišti na náměstí Republiky 16,
které je sídlem agendy občan−
ských průkazů a cestovních dokla−
dů. Roušky nabízí také automat
na pracovišti dopravně správních
agend v Koterovské 162.

V automatu je možné si zakoupit
třívrstvou roušku v balení po dvou
kusech za 40 korun, nanoroušku
v balení po dvou kusech za 60 korun

nebo tzv. safety pack obsahující ru−
kavice, roušku a dezinfekční ubrous −
ky za sto korun. Automat umožňuje
pouze bezhotovostní platby. 

V  budově na Koterovské 162,
kde sídlí dopravně správní agendy,
zajistili úpravu již instalovaného pro−
dejního automatu, kde si občané
mohou také zakoupit roušky, platby
zde jsou možné pouze v hotovosti.

Roušky z automatu
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ −
MEC KU? Přidej se k nám,
pouze přes týden s uby −
továním a týdenní vý −
platou pro flexi. montéry
v ře meslech a staveb−
nictví! cppersonal.eu  –
723168359 KŘI PM 20024

IDEAX s.r.o. – HLEDÁME
PRACOVNÍKY pro naše
provozovny: Křimice 775
061 592, Skočice 778 733
845, Lužany 777 773 079,
Klatovy 773 769 694,
Moch tín 608 074 275, Vol −
šovy 774 068 273. Vhodné
i pro důchodce a maminky
na mateřské dovolené!
Jed no duché práce – lepe−
ní, skládání, kompletace,
balení. RR 20673

PRODÁM sazenice jahod –
pěkné: Karmek, Asia, Rum −
ba, Honey, Vendi… 8 Kč/ks.
Prodám jablka: Ontario,
Rubín, Melodie, Bohemia
Merlos … 15 Kč/kg. J. No −
vák, Plzeň, Květná ul., Tel.
po 19. hod. 728684164
PM 20115

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 stavební vrátek,
hobby protahovačku, pře−
vodovku na míchačku –
dohoda, Tel. 607174145
PM 20126

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnuté
stropní panely 6 x 1 m, dá−
le panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění do −
pravy. Tel. 603383211.
PM 20024 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní 
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli ní −
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slu šo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k oka −
mžitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo
urče ní.  Tel.: 604867469.
PM 20023

PRODÁM levně dámské
oblečení větších velikostí,
Plzeň, Tel. 732237670 PM
20129

SAZENICE SMRKU – pěk−
né zakořeněné sazenice
lesních stromků, výška
35–45 cm, cena 10 Kč/ks,
tel.: 728553330. RR
20651

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s  rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena do −
hodou. Tel. 604867469
PM 20025 

PRODÁM 4 stavební
parcely v  obci Bavo −
rov, 40 km od Č. Bu −
dějovic v nové zástav−
bě rod. domů. Pěkné
klidné místo, 500 m
od lesa, inž. sítě na
hranici pozem ku (vo−
da, plyn, elektřina, 
odpad). 3 x 558 m2,
1 x 1108 m2 – cena za
1 parcelu 470 000 Kč,
Telefon: 607568051, 
702 804913, e−mail:
v.bobr@seznam.cz,
PM20121

ROTAČKU PZ 165, velmi
dobrý stav. Cena 11.000
Kč; obraceč sena nesený
PZ, pracovní záběr
6,20 m, cena 23.000 Kč;
rotačku PZ 185 cena do−
hodou. Tel.: 724003512.
RR 20669

ZAHRADNÍ traktor, kultivá−
tor  MS07 IN + tech. prů−
kaz., vozík VARES 350−7
+ tech. osvědčení, pluh
SVO, rotační kypřič, telefon
603827140. RR 20680

HELIGONKU Wellmeister−
GCF – 4000 Kč, piánovou
harmoniku Barcarale – 80
basů – 2000 Kč. Tel.:
607736814. RR 20691

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 pozůsta−
lost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porce lán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe −
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti, co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na ty−
to moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 20014

PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové 
nebo pozinkované. Vel −
mi levně. Možno i sací
s vývěvou. Tel.:
604589329. RR 20026

Koronavirus očima známého psychotronika
a vizionáře Stanislava Brázdy

Nabízí se otázka, proč nejen
nás, ale v podstatě celý svět
zasá hl koronavirus. Podle mé
věštby je to osud, který nás
chce varovat před tím,
jak se chováme, jak
jsme závistiví, jak
si nevážíme je−
den druhého
a má me do−
jem, že si
vše můžeme
dovolit. Jed −
ním slovem
– zpy ch li
jsme. V pod−
statě 70% lidí
ztratilo orien taci
v prostoru a životě. 
Pandemie koronaviru
je jakási celosvětová „biolo −
gická válka“. Zatím to ještě nikdo
takto nepojmenoval, ale v křišťá−
lové kouli vidím, že někdo chce
vyzkoušet, jak to funguje. Zjišťu −
je me, že koronavirus ochromuje
chod států v celém světě. Proto

ne náhodou se do boje proti 
covidu zapojila i armáda. Státy
pochopily, že by tak nějak po −
dobně mohla probíhat biologic−

ká válka a kdo je připra−
ven, ten vítězí.

Nedivím se lidem,
že žijí v obavách

a strachu, pro to −
že nikdo neví,
co z toho bu−
de. Podle mé
věštby bude
koronavir mu−
tovat 10 let

a pořád bude
mezi námi. Přiřa −

dí se k dalším vi−
rům a infekcím, které

už známe a nikoho moc
nevzrušuje, že zhruba na 12
z nich neexistují účinné léky.
Jeden příklad za všechny. Chla −
mydie jsou větší problém než 
covid, a přesto se jich lidé nebojí.
Chlamydie má téměř každý.
Proto nepodléhejme strachu.

Čtenáři se mi ptají, jak se zba−
vit strachu z koronaviru. Pře −
devším dodržujme základní pra−
vidla, jako je chránit se rouškou
a hlavně posilovat imunitu.
Začínám dělat alternativní diag−
nostiku lidí, kteří covid prodělali.
Zjistil jsem, že většina nemoc−
ných s covidem
měli ve svém
těle spoustu
dalších virů,
o kterých vů−
bec neměli tu−
šení. Mohu doporučit na
základě letitých zkušeností, že na
viry funguje směs – rakytník, 
šalvěj, zlatobýl, dále užívat vita−
míny a minerály a mít stále dosta−
tek energie. Už několikrát jsem
psal o tom, jak strach a stres
uzavřou tělo, které pak není
schopno přijmout potřebnou
dávku vitamínů a minerálů.
Nejúčinnější prevencí proti za−
blokování je psychická pohoda,
radost ze života a moje akupre−

sura. Podrobně jsem to popsal
ve své knize Jak se dožít 140 let.
Rozhodně nedoporučuji ne−
ustále se nechat strašit covidem.
Strach a stres není dobrým rád−
cem. Naopak. I v této složité 

situaci mysle−
te po zitivně,
mějte radost

z každého pro−
žitého dne. Neza −
pomínejte, že lás −
ka je ten nejvyšší

cit, který dáváte
svému okolí. Jedno čínské příslo−
ví říká: „Život závisí na nebi, ale
doba jeho trvání na lidech.“

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu



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

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, a jiné.
Vše staré, spojené se
Starým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HELI−
GONKU i v nálezovém sta−
vu. Tel. 728209526. PM
20016

KOUPÍM tuto židli a ten−
to typ židlí. Chromový 
a trubkový nábytek. 

Stav nerozhoduje. Stačí 
napsat SMS či prozvo−

nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

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

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel.

Chromový a trubkový 
nábytek. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. 

Tel.: 776599696 
a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Kou −
pím starý nábytek – mož−
no i vyklizení. Děkuji. Tel.
721127427. PM 20030

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

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

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

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré po −
jízdné, nepojízdné vete −
rány, motorky, Pionýry,
mopedy, moto kola, vraky,
torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte.
Tel. 605080878 PM
20015

KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po−
hraniční stráži, masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do 
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, auto−
mobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání,
těžítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, letec−
ké uniformy a vše z  po−
zůstalosti po pilotech
apod. Tel. 721730982.
PM 20019 

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i nepojízdnou, Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,
aj. náhradní díly, celé au−
to i vrak. Též náhradní dí−
ly na ČZ motocros, Jawa
panelku nebo kývačku,
Simson i nepojízdný. Ná −
vody na obsluhu, katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.
721730982. PM 20020  

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Tele funken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glass hütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porce lá nové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960.
Vykou pím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel. 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
20059

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 20029

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1975 
VÝKUP –  RENOVACE  –
(chro  movaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho −
din ky, vyznamenání, 
odznaky, a jiné. Mož −
nost vyklizení celé 
po   zů sta losti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel. 603512322 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 20005 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, au −
to mobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i čás−
ti), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka −
nystry, ešusy, čutory,
lopat ky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto −
grafie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné da−
ry. Army muzeum tel.:
731454110.

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či cha−
tu v  okrese Plzeň – jih,
Plzeň−sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Pe −
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20036

KOUPÍM Garáž – Dou −
dlev ce, Bory, Slovany.
Platba hotově, právní zá −
ruka. Tel.: 724005187 PM
20071a

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

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra −
cujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměst −
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaruču jeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázd −
ný byt vám nevydělá! 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20037

PRONAJMU zděný byt
3+1 o velikosti 83 m2

v  šestibytovce s  garáží
v blízkosti TESCA Klatovy
ve 2. patře s  vlastním
plyno vým topením. Měsíč −
ní nájemné 12.500 Kč +
energie + vratná kauce.
Tel.: 606640009. RR
20688

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý
nájemní vztah samo −
zřejmostí. Provizi máme
za jištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20038

PRONAJMU byt 2+1
v  cihl. domě v  KT Pod
Nemocnicí, 58 m2, balkón,
spíž, po část. rekonstr.,
nájem 8.500 Kč + energie
(dle počtu osob) + 2x
kauce. Volný k  1. 12.
2020. Info: mail: jitkakt@
seznam.cz. RR 20663

PRONAJMU trubkové le−
šení+podlážky cca100m2

– 2000 Kč/měsíc. I dlou −
hodobě. Vratná kauce
5.000Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím podlážky
a trubky v délce 6m. Tel:
720686209. RR 20689

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

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

PRODÁM byt 3+1, 63,2
m2, cena 920.000 Kč,
Milence, 34022 Nýrsko,
tel.: 604537095. RR
20654

PRODÁM byt  3+1 ve
2.p. v Nepomuku o cel −
kové rozloze  68m2. Cena
k jednání 1.990.000,− Kč.
Tel.: +420  704527426.
RK prosím nevolat, děkuji
za pochopení. RR 20687

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

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

KOUPÍM Jawa Pionýr, Ba −
betta  Stella nebo jiný mo−
ped i nepojízdné. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. Tel.
724005187. PM 20070

TAŽNÉ zařízení na ja −
kýkoli automobil, pro −
dej – montáž, www.
e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 20082

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 poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje vaši si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. 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

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

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.  PM 20042

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

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

KLÁŠTERKA 
– revize komínů 

a kotlů.
Tel.: 604 871 028.

RR 20183

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí 
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

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

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

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 

KOUPÍM tento typ 
křesel a nábytek 

do roku 1980. Stav 
nerozhoduje. Stačí 

napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

Tel.: 776599696 
a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

SBÍRÁM starý vosk
a svíč ky, které již nehoří
– nemusíte nic vyhazo−
vat, ale můžete mi je da−
rovat. Pište na: voskas−
vicky@seznam.cz. Mů −
žeme se domluvit na
osobním předání nebo
zaslání poštou na do −
bírku. Děkuji za všechny
nabídky. Za větší množ−
ství vosku a starých sví−
ček věnuji recyklovanou
svíčku. RR 20668

PROSÍM, daruje někdo
důchodci funkční no te −
book? Děkuji. Tel.:
728095358. RR 20672

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
80225

SALON PRO PSY „U Ba −
runky“, Plzeň−Božkov.
Kaž dá osmá návštěva
zdarma. Objednávky na
Tel. 720200486 

MUŽ 75 let hledá přá −
telství a lásku ženy
z Rokycan, Plzně a okolí.
Tel. 732350261  PM
20122

HLEDÁM ženu, která by
se mnou odešla do Nami −
bie. Státní rentner 44 let.
Prodám barák, sbalím 
prachy. Jiří Lédl, Rabí 140
PM 20123 

POHODOVÝ 35/187 neku−
řák sportovní postavy
hledá štíhlou sympatickou
dívku 18−35 let k vážnému
seznámení, partnerku pro
život. Mám rád sport, kul−
turu, hru na kytaru, výlety.
Plzeň není podmínkou. Tel.
603164091  PM 20125  

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. Nekuřač −
ku, která také hledá par−
tnera pro život.  Mám rád
filmy s  akční tématikou,
komedie, horory a české
filmy. Rád cestuji, chodím
na procházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem ze
Středočeského kraje. Tel.
604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz. PM
20106

HLEDÁM ženu k trvalému
vztahu. Já, štíhlý, zajiště−
ný, nekuřák, 56/179/72
s domkem a zahradou. Mé
zájmy: příroda, myslivost,
zahrádka, výlety. Tel.:
728160114 – jen SMS.
RR 20650

JÁ 59 bych rád poznal že−
nu 55–60 let pro společné
soužití z  okolí Sušice
a Klatov. Jen vážné nabíd−
ky. Tel.: 723503889. RR
20677

KOUPÍM 
DVOURYCHLOSTNÍ

BABETU.
Tel. 604589329. 

RR 20025

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

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé mo−
tocykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jed notlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
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

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI ,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR, 
6 míst, serviska, cena
370.000 Kč. Tel
604589329. RR 20023

KOUPÍM jakýkoliv
funkční traktor i bez
SPZ. Tel.: 604589329
RR 20024
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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                                 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
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Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
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POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý 48letý hledá štíhlou
ženu i starší, která je taky
sama a chybí jí též něžný
dotek a pohlazení a hezké
popovídání u kávy. Můžu
namazat, namasírovat i zá−
da dopoledne. Uvítám
dlouhodobé schůzky bez
narušení soukromí. Dis −
krét nost zaručena. SMS
722512502 – DO, KT, Su −
šice, Horažďovice a oko lí,
PJ, PM. RR 20678

41LETÝ, vyšší sportovní
postavy hledá štíhlou ženu
na trvalý vztah. Pokud hle−
dáš lásku, věrnost a to −
leranci, tak se budu těšit
na Tvoji odpověď. Tel.:
607720266. RR 20683

62/170 rozv., zajištěný,
hledá elegantní paní, 
velmi dominantní ženu. Na
krásné chvíle, život…
souzně ní duší. Pište pro−
sím SMS – odpovím
všem. Tel.: 607293848.
RR 20697

MUŽ po padesátce hledá
za účelem intimních hrátek
slečnu, maminu, babičku.
Finanční výpomoc mož −
ná. Prosím SMS na
737805299. RR 20700

NAJDI muže v Bavorsku –
www.seznamkadobavor−
ska.cz – 702891012.

JÁ: NEKUŘÁK 50/181,
štíhlejší postavy, různé
zájmy – všechno hezké,
co patří k  životu. Ona:
Sympatická, milá a veselá
žena, štíhlejší postavy do
49 let (i s dítětem). Jestli
jsi z  DO, KT nebo PJ
a okolí a máš zájem 
o seznámení, budu rád
za odpověď na čísle
720486761 (SMS i volá−
ní). RR 20701

HLEDÁM staršího pána –
manžela na pomocné prá−
ce na zahradě, zaplatím 
ihned po skončení. Mož −
nost zdarma pobyt na cha−
lupě. Tel. 608135533   PM
20124

PŘÍJEMNÁ blond, 167/
55, I. D., hledá příjem −
ného kamaráda, ne
obézní ho, ne problémo −
vého, na přátelství a více.
Pouze volat okolo obě −
da, tel.: 775270251. RR
20681

DŮSLEDKY mého worko−
holismu a zejména ne−
dávná dvouletá šikana na
pracovišti mi téměř zničily
život. Jsem žena 166/62
a brzy mi bude 60 let.
Empatická a snad i sym −
patická a celkem ještě i po−
hledná, mladšího vzhledu,
bývalá pedagožka. Byla
bych vděčná za POSLEDNÍ
ŠANCI rovněž empatické−
mu, ale též i sympatickému
muži, který také prožil váž−
nou nebo bolavou ztrátu,
anebo někomu zbytečně
osamělému, který již pře−
stal věřit ve spokojený ži−
vot. A jemuž ještě i po še−
desátce na sobě záleží po
stránce duševní, ale i FY−
ZICKÉ, jenž o sebe dbá. Dle
možností turistika, foto −
grafování, kultura. Ocenila
bych “srdce na dlani”, kte−
ré bych dokázala opětovat.
PJ, PM až po Rokycansko,
Staro plze necko, KT až po
Přešticko. Odpovědi pro−
sím do redakce nebo ema−
ilem: johanka.el@atlas.cz
PM20128 

TOUŽÍŠ se se mnou odre−
agovat? Tel. 604737781
KŘI  PM 20127

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
30. 11. 2020

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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