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� Pane náměstku, jistě také vnímá−
te pocity žáků i pedagogů, kterým
se začíná distanční výuka tak tro−
chu „zajídat“. Asi se nedá přímo
hovořit o nadšení, které možná pa−
novalo v začátcích…
��O nadšení se skutečně hovořit ne−
dá. Vždyť už je to rok, co děti, žáci
a studenti nechodí do budov škol, ale
vzdělávají se distančně, online, do−
ma. Všichni, kdo se na vzdělávání

podílí, vyvíjí znač−
né úsilí, aby žáky
a studenty, byť v omezené míře v pra−
videlném vzdělávacím procesu udr−
želi. Krajská pracovní skupina pri−
mární prevence rizikového chování,
která funguje od roku 2015, ihned
zareagovala na vzniklou situaci a vy−
tvořila na jaře 2020 metodický mate−
riál Návrat dětí do škol. Ten je stále
zveřejněn na webových stránkách

Plzeňského kraje a pe−
dagogové s ním mohou
pracovat. Členové pra−
covní skupiny (ať už se
jedná o Pedago gicko−
psychologickou porad−
nu, Plzeň, Část kova 78,
nebo zapojené nestátní
neziskové organizace)
vytvářejí a realizují onli−
ne preventivní progra−
my, nabízí pomoc ško−
lám při vedení třídnic−

kých hodin i metodickou podporu
pedagogům. Zároveň metodici pre−
vence v PPP připravili pro pedagogy
přehled informací, na co by pedago−
gové neměli zapomenout, až se bu−
dou moci žáci a studenti vrátit do
školních budov. Tento materiál bude
školám zaslán, až bude znám termín
nástupu žáků do škol.

Odborníci upozorňují na závažné
problémy dětí zejména v oblasti du−
ševního zdraví. Dětem, žákům a stu−
dentům chybí sociální kontakty se
spolužáky, s kamarády, chybí jim vol−
nočasové aktivity i sportovní vyžití.
To samozřejmě může mít za ná −
sledek i rozvoj rizikového chování,
zhoršení sociálních a komunikačních
dovedností ad.
��Na obzoru jsou přijímací zkoušky
a maturity, podle mě musí být záko−
nitě jejich kvalita poznamenána
distanční výukou. Vidím to doma –
ztráta pozornosti, nechuť a určitý
druh „ponorky“.
��Žáci i učitelé v Plzeňském kraji při−
stupují k  distančnímu vzdělávání
zodpovědně. Oceňujeme aktivní
účast žáků v  online vyučování.
Obrovskou roli hraje i jejich podpora

Když se mluví v současné době o školství, hlavně
se diskutuje o distanční výuce, o problémech
s nadcházejícími přijímacími zkouškami a matu−
ritami. Toto období je těžké jak pro učitele, tak pro
žáky či studenty. A právě to je jedním z  témat
naše ho rozhovoru s Mgr. Rudolfem Salvetrem, 
náměstkem hejtmanky pro oblast školství a spor−
tu. Navíc budeme mluvit s  odborníkem, byl
v předchozích letech učitelem i ředitelem školy.

Soudný člověk si uvědomuje nezastupitelnost 
vzdělání pro budoucí profesní i osobní život

... pokračování na straně 3

�

Mgr. Rudolf Salvetr
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ze strany rodičů. Každý soudný 
člověk si uvědomuje nezastupitel −
nost vzdělání pro budoucí profesní
i osobní život.

Prostřednictvím online dotazníku
jsme zjišťovali, jak žáci hodnotí dis−
tanční způsob vzdělávání na svých
školách. Zapojilo se cca 10 tis. žáků.
Školám jsme poskytli zpětnou vazbu.
79 % žáků je spokojeno s tím, jak je−
jich střední škola v Plzeň ském kraji
přistoupila k distanční výuce. Není
přitom rozdíl v  odpovědích žáků
gymnázia, oboru s maturitní zkouš−
kou či oboru s  výučním listem ani
rozdíl v odpovědích chlapců a dívek.
Žáci se učení věnují zpravidla 1−2 ho−
diny denně, třetina uvádí, že jim vy−
učování zabere 3−4 hodiny denně,
12 % žáků ale tráví učením i více než
4 hodiny každý den. 

Většina učitelů zvládá podle žáků
výuku na dálku dobře (81 % odpo−
vědí). Žáci by ocenili efektivnější vy−
užívání možností, které domácí
vzdělávání nabízí, zejména videoho−
vorů. Tento způsob vyučování by
uvítali především v hodinách mate−
matiky, fyziky a dalších předmětů,
kde je na pochopení látky nezbytný
výklad učitele a výpis poznámek
z učebnice nestačí.
��Jak Plzeňský kraj pomáhá svým
školám zvládat tuto dobu – přece
jenom se jedná zejména o střední
školy a učiliště?
�� Doporučili jsme ředitelům škol
sjednocení forem výuky do jedné
platformy. Pro metodickou pomoc
byla odborem školství, mládeže
a spor tu Krajského úřadu Plzeň −
ského kraje vytvořena databáze uči−
telů, kteří aktivně využívají v online
vzdělávání nástroje Google nebo
Microsoft a kteří jsou ochotni své
zkušenosti sdílet. Jejich seznam je
zveřejněn na webových stránkách
Plzeňského kraje.

Středním školám Plzeňského
kraje byly uvolněny prostředky
urče né právě na vybavení prostřed−
ky ICT pro zajištění distančního
vzdělávání v  celkové výši 8,5 mil.
Kč. Pro střednict vím Krajského cen−
tra vzdělávání Plzeň od roku 2019
(do 9/2022) realizujeme projekt
Podpo ra digitálních kompetencí
peda gogů SŠ v  Plzeň ském kraji.
Do projektu je zapojeno 12 SŠ.
Projekt se za měřuje na digitální

kompetenci učitelů a kolegiální
podpo ru v této oblasti.

Často také zajišťujeme online po−
rady s  řediteli v Teams k aktuálním
tématům. V menších skupinách ře−
ditelů je zde prostor pro komunikaci
a sdílení informací.

��Když už jsme u středoškoláků,
stále převládá zájem spíše o huma−
nitní obory?
��Nemyslím, že je dramaticky větší
zájem o humanitní obory. Trvale vy−
soký zájem je o gymnázia a o obor
Pedagogické lyceum. V letošním ro−
ce jsme zaznamenali zvýšený zájem
u zdravotnických (Praktická sestra)
a ekonomických oborů (Ekonomika
a podnikání, Obchodník). Vyšší počet
přihlášek odevzdali uchazeči i na
technické obory, např. Informační
technologie a Strojírenství.

U oborů s výučním listem se zvýšil
zájem o obory Truhlář, Instalatér
a Strojní mechanik. Trvalý zájem je
u oborů Opravář zemědělských stro−
jů, Mechanik opravář motorových
vozidel, Kadeřník, Cukrář, Aranžér.

Velký zájem je také o tzv. kombi−
nované obory, které žákům umož−
ňují získat v průběhu 4letého studia
výuční list i maturitu. Takový druh
technického vzdělávání nabízí tři
střední školy v Plzni a jedna v Ta −
chově, například kombinaci oborů
Mechanik strojů a zařízení a Strojní
mechanik, Mechanik seřizovač

a Obráběč kovů nebo Mechanik
elektrotechnik a Elektrikář.
�� Myslíte si, že by zájmu o ře −
mesla a technické obory pomohlo
lepší a modernější vybavení škol?
Kolik v  tomto směru můžeme 
investovat?

��Podpora technického a ře−
meslného vzdělávání je jednou
z   priorit Plzeňského kraje. Je
mu věnována pozornost, jak
nasvědčují i Dlouho dobé zá −
měry vzdělávání a rozvoje vzdě −
lávací soustavy Plzeň ského
kraje. Využitím dotací z evrop−
ských strukturálních fondů
v právě končícím programovém
období bylo dosaženo význam−
ného zlepšení kvality a dostup−
nosti infrastruktury ve školách
zřizovaných Plzeň ským krajem.
Tento trend pokračuje i přes ne−
lehkou situaci způsobenou pan−
demií. Zastupitelstvem Pl zeň −
ského kraje bylo v rozpočtu pro
odbor školství na rok 2021
schváleno 445,3 mil. Kč k po−
skytnutí předfinancování pro−
jektům z operačních programů
Evropské unie. Jedná se zejmé−
na o velké projekty Operač ního
programu životní prostředí. Za −

jistit by měly energetickou úspornost
provozu budov a zároveň kva litnější
studijní prostředí pro žáky. Dokon −
čena byla renovace budovy pro
Střední průmyslovou školu a Střed ní
odbornou školu prof. Švej cara v Plzni
v celkové hodnotě 149 mil. Kč. V růz−
ném stupni připravenosti se nachází
celá řada dalších projektů OPŽP
a IROP. Zahajujeme například akci
Zateplení a přístavba tělocvičny pro
Střední průmyslovou školu v Klato −
vech v hodnotě 9,4 mil. Kč. 

Nesmíme zapomínat ani na další
prostředky přímo financované z roz−
počtu Plzeňského kraje. Jsou urče−
ny na menší investiční akce zajišťu−
jící průběžnou obnovu svěřeného
majetku. Zastupitelstvo Plzeňského
kraje schválilo letos na tyto účely
150,2 mil. Kč.

Od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 je
realizován projekt Vzdělávání 4.0
v Plzeňském kraji s  výší podpory
188,3 mil. Kč. Do projektu je za −
pojeno 25 středních škol Plzeň −
ského kraje a KCVJŠ. Spolupracovat
s nimi bude v rámci jednotlivých klí−
čových akti vit dalších 88 základních

a 19 mateřských škol v plzeňském
regionu. Projekt je zaměřen na rozvoj
kompetencí u pedagogických pra−
covníků, dále na podnícení zájmu dě−
tí a žáků o technické obory. Dojde
k modernizaci učeben v hodnotě té−
měř 46 mil. Kč. Pořízeno bude nové
ICT vybavení, 3D tiskárny a drony,
svářecí trenažery, soustruhy, auto−
diagnostiky, stroje a pomůcky na
kroužky, stavebnice KAIPAN (staveb−
nice funkčního automobilu v  reálné
velikosti). Z mého pohledu je velmi
důležité, že vše probíhá v úzké vazbě
s regionálními zaměstnavateli.
��Váš odbor má na starosti také
sport, tady si, myslím, vedeme do−
cela dobře…
��Po téměř roční absenci volnoča−
sových sportovních aktivit a uzavření
škol je nezbytné zachovat sportovní
dotační programy Plzeňského kraje
a obnovit sportovní aktivity přede−
vším dětí a mládeže. Je důležité pod−
pořit udržitelnost provozu sportovišť,
nájmy a ostatní provozní náklady,
údržbu a opravy sportovišť a jejich
zázemí. Některé sportovní spolky za−
sáhla krize, odliv dětí, nedostatek
finanč ních prostředků z důvodu ná−
kladů na organizaci akcí, které se ne−
uskutečnily. Proto Plzeňský kraj vy−
hlašuje v roce 2021 dotační progra−
my Podpora tělovýchovy a sportu
v hodnotě 25,6 mil. Kč a Podpora vy−
budování a modernizace sportovišť,
kde rozdělíme 20 mil. Kč.
��Důležitou součástí rozpočtu kra−
je jsou různé dotace a podpůrné
programy. Které se týkají vašeho
rezortu?
�� Kromě zmíněných spor tovních
dotací jsou to hlavně programy na
podporu technického vzdělávání.
Odbor školství, mládeže a sportu ve
spolupráci s dalšími partnery orga−
nizuje mnoho technických soutěží
pro žáky středních i základních škol.
Z důvodu současné epidemiologické
situace však v letošním školním roce
musely proběhnout pouze on−line
formou. Jedná se například o Tech −
nic kou olympiádu, Soutěž robotiky,
soutěž Technika má zlaté dno. V led−
nu letošního roku se za dodržení
všech opatření podařilo uspořádat
i mezinárodní robotickou soutěž 
ROBO−VOZÍTKO 2021. Informace
o technickém vzdělávání a soutěžích
najdete na webu Plzeňského kraje
s názvem Technika a řemeslo.

... dokončení ze strany 1�

Soudný člověk si uvědomuje nezastupitelnost 
vzdělání pro budoucí profesní i osobní život
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Správa Národního parku Šumava
ročně obnovuje desítky zničených
a odcizených informačních tabulí.
Ty jsou rozmístěny na celém území
Národního parku Šumava a chrá−
něné krajinné oblasti. Jeden pří−
pad jejich systematického ničení
už řeší Policie ČR. Pro letošní plá−
novanou obnovu těchto velkých
infor mačních panelů je v rozpočtu
Správy Národního parku Šumava
vyčleněno 150 000 korun. 

„V oblasti Jezerní hory nad
Černým jezerem jsou umístěné ta−
bule s  informacemi o ochranném
režimu zvláště chráněného území.
Součástí je i piktogram zakazující
vstup do území. Toto terénní zna −
čení bylo už několikrát poškozeno,
nebo dokonce odcizeno,“ sděluje

Ivo Procházka z Odboru Chráněné
krajinné oblasti Šumava. 

K  dalšímu poškození, ulomení
dřevěného sloupku, došlo na obno−
veném značení  na začátku března.
Škoda se vyšplhala na více než
8000 korun. Jelikož se jedná
o systematické, opakované po ško −
zování majetku Správy NP Šumava,
bylo podáno trestní oznámení na
Policii ČR. 

Poškozování terénních infor −
mačních zařízení je bohužel časté.
Někdy se jedná o neúmyslné zniče−
ní, například při těžbě v lese a mani−
pulaci se dřevem. To se však stává
v jednotkách případů. Nejčastěji jde
o vandalství či ničení důkazu, že do−
tyčná osoba kolem příslušného zá−
kazu vstupu prošla. 

„Často se kradou tabule s ozna−
čením zvláště chráněného území,
označení CHKO se státním znakem,

označení rezervací se státním zna−
kem nebo I. zón národního parku 
jako ‘suvenýr’ z výletu. Ještě častěj−
ší jsou drobné krádeže informačních
tabulek – hlavně piktogramů zákaz
vstupu, zákaz vjezdu cyklistů. Při
kontrolách pak turisté nebo cyklisté
uvádějí, že zákazové značení nikde
neviděli,“ zmiňuje vedoucí Infor −
mační a strážní služby Adam Diviš.

Ročně tak musí opravit nebo na−
hradit desítky těchto informačních
tabulí, jejichž cena včetně sloupku
a použitých ocelových profilů se
pohy buje v  řádech tisíců korun.
Přitom ničení zařízení určených
k ochraně, označení a vybavení
zvláště chráněného území je pře−
stupkem, za který hrozí pokuta
až 20 000 Kč.

Správa Národního parku Šumava
se také stará o stovky infopanelů,
které jsou rozmístěné na celém 
území Národního parku a CHKO
Šumava. Opravami různého rozsahu
projde ročně okolo 50 těchto info−
panelů. 

„U těchto zařízení nedochází k zá−
měrnému ničení často. Poškozené
panely jsme měli např. z důvodů
ideologicko – politických. Jednalo
se o zničené panely s  informacemi
k ‘železné oponě’ či o převaděči
Josefu Hasilovi. Zhruba před deseti
lety byly záměrně a opakovaně po−
škozovány panely s tématikou při−
rozených vývojových procesů v  le−
se. Samostatným případem byla
v roce 2018 krádež vyřezávané dře−
věné siluety vlka na vstupním zna−
čení Návštěvnického centra Srní,“
uvádí mluvčí Správy Národního 
parku Šumava Jan Dvořák.

Tisíce ročně stojí obnova
zničených tabulí na Šumavě
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Památník Národního osvobození,
kterému vévodí socha prezidenta
Tomáše Garrique Masaryka, se
stal terčem několikanásobného
vandalského útoku. Z  pomníku
totiž někdo opakovaně odstra −
ňuje bronzová písmena. Obvod
chystá jejich výměnu za odlitky
z pryskyřice.

Pod krásným sousoším Pa mát ní −
ku Národního osvobození, jehož po−

stavy symbolizují legionáře s  puš   −
 kou, vlast, mladou republiku a prů−
myslovou tradici Plzně (syn, matka,
dcera, otec kovář), je umístěn nápis

„Zvítězili ti, kteří hájili ideály sprave−
dlnosti“, který je osazen bronzový−
mi písmeny. Ty však někoho nene−
chávají klidným.

„Zhruba v půlce února jsme zjis−
tili, že v nápise chybí 6 písmen. Ty
jsme nechali vyrobit a když jsme
chtěli nápis opravit, zjistili jsme, že
chybí dalších 20 písmen,“ říká roz−
zlobeně David Procházka, starosta
plzeňského centrálního obvodu.

Obvod tedy nechal vyrobit další
chybějící písmena tak, aby stačil
nápis opravit, než proběhne pietní
akt k 171. výročí narození preziden−

ta Osvo bo di tele.
Druhý den však čekalo na pracov −
níky obvodu další nemilé překvape−
ní. Do rána zmizelo z nápisu dalších
5 písmen.

„V předvečer pietního aktu jsme
nechali doplnit písmena. Stačila
jedna noc a opět některá chybí.
Je smutné, že v  den narození
Tomáše Garrique Masaryka ne −
máme nápis kompletní,“ dodává

David Procházka. Plzeňský centrál−
ní obvod nechal   všech 42 písmen
z  památníku sejmout a  bude
je nahra zovat písme ny odlitými
z pryskyřice. 

Vandalové neustále poškozují 
Památník Národního osvobození

Plzeňské městské dopravní podniky
(PMDP) vypisují výběrové řízení na
dodávku velkokapacitních tram vají
velikosti XXL. Až 42 metrů dlouhé
tramvaje by měly být na linku 4 na−
sazovány od poloviny roku 2024. 

„Do roku 2019 jsme provozovali
především tramvaje koncepce T3
a její modernizované varianty. Vět −
šina tramvají této koncepce je na
konci své životnosti a v  dlouhodo−
bém horizontu jsou u těchto tramva−
jí vyšší provozní náklady než u no−
vých vozů,“ říká Miroslav Macháň,
dopravně provozní ředitel PMDP.“

V současné době vypisuje podnik
výběrové řízení na obnovu tramva −
jového vozového parku od roku
2024 do roku 2030. 

„Celkem počítáme až s 24 velko−
kapacitními vozy v odhadované ce−
ně 77 až 80 mil. Kč za vůz, a to
s  využitím dotačních titulů na 
obnovu vozového parku,“ popisuje
Roman Zarzycký, 1. náměstek pri−

mátora a předseda představenstva
PMDP, a doplňuje: „Až 12 vozů
bude dodáno v obousměrné va−
riantě pro operativní zajištění
výluk na lince 4.“

Tramvaje o délce až 42 metrů
a kapacitě minimálně 240 ces−
tujících se mají vyznačovat vy−
sokým komfortem pro cestují−
cí. Proto se v technické specifi−

kaci počítá se 100% nízkopodlaž−
ností, klimatizací, moderním infor−
mačním a odbavovacím systémem,
otočnými podvozky, nadstandardní
šířkou uličky mezi sedačkami nebo
multifunkčními prostory pro osoby
na vozíku či dětské kočárky. PMDP
vyžadují kromě jiného také proti −
kolizní systém zabraňující srážce
s  jinou tramvají, bezpečnostního
asistenta hlídajícího nepřekročení
rychlosti v obloucích či automatické
počítání cestujících.  

Velkokapacitní tramvaje
pro Plzeň v roce 2024
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Dobrý den, na několika
realitních serverech se
před několika týdny
zača la objevovat na−
bídka našeho bytu
včetně poměrně de −
tailního popisu a foto−
grafií včetně osobních
věcí. Realit ní kancelář
u nás před měsícem
byla, ale na pro deji
jsme se nedohodli.
Přesto nabídku inzerují
bez našeho souhlasu.
Volali jsme tam i psali,
ale vždy jen vše svedli
na nefunkční server
a nic se nestalo. Jak
má me postupovat. Ne −
ví  me si rady.

Děkujeme moc, 
manželé Plívovi.

Dobrý den, pokud kdokoli
nakládá s  Vaším majet−
kem proti Vaší vůli, a to
i tak, že pouze inze ruje 
neoprávněně jeho možný
prodej, můžete se bránit
dvěma možnými způsoby.
V  trestněprávní rovině
se může jednat o pokus
o podvod, kdy je nutné
podat trestní oznámení.
V  občanskoprávní rovině
lze podat žalobu tzv. zá−
půrčí neboli negatorní,
kdy soud nařídí, aby škůd−
ce svého protiprávního
jednání zanechal, a pří−
padně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené
škody. Oba kroky prosím
realizujte pouze za asis−
tence advokáta.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Rea lit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Přání organizátorů ani fanoušků
letectví bohužel nebudou vyslyše−
na ani v letošním roce. Už podruhé
totiž pandemie koronaviru zastavi−
la veškeré přípravy akce Den ve
vzduchu a na začátku května se
proto oblíbená letecká show na
zápa dě Čech neuskuteční.

Po dlouhé úvaze organizátoři 
došli k  závěru, že nebudou letos

hledat náhradní termín a naplno se
pustí do příprav dalšího ročníku
v  příštím roce. „Připravit největší
leteckou show na západě Čech
je vždy časově velice náročné a za
současné situace není možné akci
chystat jak v  plánovaném, tak
ani v  jakémkoliv jiném náhradním
termí nu,“ dodává za pořádající
Agenturu 4PRO Jiří Pěč. 

Celý tým Dne ve vzdu−
chu chce vždy návštěvní−
kům připravit den plný zá−

žitků a příjemně strávené chvíle na
letišti v Pla sích. „Proto všichni věří−
me, že už brzy bude svět opět v po−
řádku a na útulném letišti se tak
všichni budeme moci sejít 30. dub−
na a 1. května 2022, a to v  plné
pará dě, s úchvat ným leteckým i do−
provodným pro gra mem,“ uzavírá
ředitel letového provozu Aeroklubu
Plasy Karel Mařík. 

Den ve vzduchu nebude ani letos

Lipová alej v  Litohlavské
ulici bývala jednou  z  nej−
významnějších historic−
kých alejí v Rokycanech. 

Jedná se však o lípy se
sekundárními korunami
a s infekcemi kmenů v dů−
sledku závažného poško−
zení chybně prováděnými
řezy před rokem 1992.
Kromě toho do jejich koře−
nového prostoru zasa huje
několik vedení inženýrských sítí,
které vznikly také v minulosti. Jsou
převážně ve vlastnictví jiných sub−
jektů než města Rokycan, napří klad
plyn, elektřina, telefon. V roce 2014
zde provozovatel plynovodu provedl
jeho rekonstrukci a přitom odstra nil
značnou část této aleje, pokácel to−
tiž všechny stromy v  ochranném
pásmu plyno vodu. Lípy, které zůsta−
ly, mají poškozené kořeny, i když se
výkopy dělaly ručně.

Problém spočívá v tom, že výsad−
ba nových stromů v blízkosti plyno−
vodu ani jiných inženýrských sítí, již
není možná. Řeše ním  je tak změna

prostorového uspo−
řádání ulice, která
bude zahrnovat nejen
novou alej, ale také
nový chodník a úpra−
vu komunikace tak,
aby vznikl nový pro−
stor pro obnovu stro−
mořadí v úseku mezi
křižovatkou s  ulicí
U Ply nárny a Kloster −
man novou ulicí.

Proto město Rokycany zahájilo již
před několika lety přípravu cel −
kové rekonstrukce Litohlavské ulice.
Jejím prvořadým cílem je  obnova
historické lipové aleje a dále zvýšení
bezpečnosti  chodců, cyklistů i sil−
niční dopravy.

„Součástí stavby  bude rekonst −
ruk ce vozovky, nová parkovací stání,
chodníky a vjezdy, rekonstrukce vo−
dovodu a přípojek, úprava kanaliza−
ce, re konst ruk ce veřejného osvětlení
a sadové úpravy – zejména výsadba
nové aleje, konkrétně 46 lip. Stav ba
zahrnuje také revita lizaci okolí mo −
hyly Madlo nova pluku  z 19. století.

V předprostoru pomníku se objeví
červenolistý dub letní.  Podél chodní−
ku a v blízkosti nového budoucího
posezení s lavičkami se plánuje vý−
sadba nízkých půdo pokryvných keřů
a růží. U mohyly bude živý plot z pta−
čího zobu obecného. Prostranství
nově doplní  lavičky, stoja ny na
kola a odpadkové koše,“ sdělil staro−
sta Rokycan Václav Kočí. 

Konkrétně se bude kácet 23 lip
velkolistých, tři jasany ztepilé
u mohyly Madlonova pluku, jeden
smrk pichlavý za křižovatkou
s Klos ter man novou ulicí a 18 smr−
ků ztepilých nevhodně vysazených
na levém břehu řeky Klabavy.
Kromě uvedených smrků zůstanou
na svém místě  veškeré stro −
my  v  úseku od křižovatky s  Klos −
termannovou ulicí k Litohlavskému
mostu. Jedná se zejména o tři mo−
hutné duby, stromořadí vzrostlých
lip i řada mladých lip, vzrostlé 
habry i břehový porost. Také dvě
břízy před Inzulou se vyhnou ká −
cení. Součástí stavby je výsad−
ba  47 nových stromů. Stavební
práce by měly začít do konce prv−
ního pololetí letošního roku, trvat
budou asi sedm měsíců.

Starosta Rokycan 
Václav Kočí

Historická alej v Rokycanech 
se dočká obnovy
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16 500 Kč/měs

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

3+1 (96 m2), Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 
96 m2 v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se
nachází v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po
rekonstrukci a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke 
klidnému bydlení v žádané lokalitě. Měsíční nájemné
16.500,−Kč. Nad rámec nájemného se platí zálohy na
služby (vodné, stočné, otop) ve výši 3.700,−Kč/měsíc.
Elektrická energie bude převedena na nájemce. Kauce
49.500,−Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

4 000 000 Kč
Stavební pozemek (558 m2), ul. Jiráskova,
Mariánské Lázně, okr. Cheb
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku v Marián ských
Lázních, v ulici Jiráskova. Jedná se o pozemek vedený jako zahrada o vý−
měře 558 m2, nacházející se ve vilové rezidenční čtvrti Mariánských Lázní,
v památkové zóně. Nachází se v klidném místě, přitom nedaleko cent ra
a bezprostředně u lázeňských parků. IS. – veškeré sítě na hranici pozemku.
Na pozemku je dle ÚP možné stavět rodinný dům. Součástí kupní ceny je
stavební dokumentace (1.NP – 3 garáže, technická část, hostinský pokoj,
koupelna, výtah. 2NP – obytná část, terasa, výtah. 3NP – terasa jacuzzi,
sauna, odpočinková místnost, výtah) a platné stavební povolení. Přístup až
k pozemku po asfaltové komunikaci. Vynikající dostupnost občanské vyba−
venosti. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdar−
ma pomůžeme. Doporučujeme vidět. � 734 319 301 

2 299 000 KčG

8 476 000 Kč
3+kk (86 m2), Masarykova ul, 
Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86 m2, který
se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad kolonádou
v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt 3+kk se skládá
ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které lze propojit, nebo ne−
chat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o ploše 57 m2 a byt 1+kk
o ploše 29 m2. Majitel však tyto byty chce prodat jako celek.
Cihlový dům je situován v samém lázeňském centru Mariánských
Lázní. Koupi bytu je možno financovat hypotéčním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. Velmi zajímavá nabídka k prodeji,
vřele doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

11 000 Kč/měs
Kancelářské prostory (112 m2), Kopeckého sady, Plzeň
Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v samém centru
Plzně, v Kopeckého sadech. Prostory se nacházejí v 1. patře
dvoupatrového cihlového domu s výtahem. Skládají ze tří prostor−
ných místností, skladu, kuchyňky, koupelny a dvou WC. Prostor
kanceláře lze sádrokartonovými příčkami upravovat dle potřeby
nájemce. V prostorách připojení na internet. K pronajímaným
prostorům patří parkovací místo ve vnitrobloku domu. Celý pro−
stor zabezpečen zabezpečovacím systémem. Nad rámec nájmu
se hradí zálohy na vodné a stočné, úklid domu a osvětlení spol.
prostor ve výši 1.000,−Kč/měsíc, Spotřeba elektrické energie
a plynu se hradí přímo dodavatelům těchto služeb. 
Výborné umístění k podnikání. � 734 319 303  

4 550 000 Kč
4+kk (40 m2 + 39 m2), ul. Živnostenská,
Plzeň−Doubravka
Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni Doubravce
v Živnostenské ulici, avšak na přání majitele prodávané společně. První byt je
kompletně zrekonstruovaný o dispozici 2+kk a podlahové ploše 40 m2, druhý
byt je v původním, ale velmi hezkém udržovaném stavu o dispozici 1+1 a po−
dlahové ploše 39 m2. Byty se nacházejí ve zvýšeném přízemí cihlového domu
a jsou kompletně vybaveny. Byty mají plastová okna, plovoucí podlahy. V bytě
možnost připojení internetu. Topení ústřední dálkové, ohřev teplé vody karma,
resp. bojler. Oba byty jsou nyní pronajaty solventním nájemcům s měsíčním
ziskem 14.000,−Kč. Okolí nabízí možnost vycházek do přírody podél břehu řeky
Úslavy. Velmi zajímavá nabídka bydlení či investici v blízkosti centra města.
Doporučujeme! � 734 319 301

13 900 Kč/měs 
Byt 3+kk (63 m2), Plzeň, ul. Dělnická
Nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt o dispozici
3+kk a výměře 63m2 ve 2. patře nájemního domu
v blízkosti centra Plzně, Dělnické ul. Byt je kompletně
vybavený (kuchyňská linka, lednice, myčka, TV, MW
trouba, nábytek). K bytu náleží parkovací stání. Cena
za měsíc pronájmu je 13.900,− Kč + 2.500,− Kč zálo−
ha na služby. Odběr elektrické energie bude převeden
na nájemce. Vratná kauce 28.000,− Kč. K dispozici od
1.3.2021. Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

5 350 000 Kč
RD 6+1/G/B (812 m2), ul. Líšťanská,
Město Touškov, Plzeň−sever
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici 6+1
v Městě Touškov. Dům má tři nadzemní podlaží a podkroví. 1.NP se na−
chází garáž, sklepní prostory a technické zázemí domu. V 2.NP se nachá−
zí dva pokoje, kuchyně, předsíň, samostatné WC, koupelna a chodba se
vstupem do sklepních prostor a druhého patra. Ve 3.NP je kuchyně, dva
pokoje, WC, koupelna, a balkon. Z obývacího pokoje dále vedou schody
do prostorného obytného podkroví. IS.: el 230/400V, obecní kanalizace,
obecní vodovod + vlastní studna (hloubka 8.5m), topení – ústřední ply−
nové i na pevná paliva. K domu dále přiléhá prostorná zahrada, na které je
samostatně stojící zahradní domek a bazén. � 734 319 301

FE G

GG

2+1/B (60 m2), ul. Palackého, Stříbro, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s balkonem o celkové vý−
měře 60 m2 ve Stříbře, v ulici Palackého, okr. Tachov. Byt se na−
chází v 1. patře cihlového domu a sestává se z kuchyně 
(13,41 m2), obývacího pokoje (14,51 m2), ložnice (12,55 m2),
koupelny (4,38 m2), balkonu (1,02 m2) k bytu dále náleží 2 sklepní
koje o velikosti (10,03 m2) a (1,35 m2), v suterénu domu. Topení
elektické – akumulační kamna. Dům proběhl rekonstrukcí v roce
2008 (zateplení fasády + stropu). Velmi nízké náklady na bydlení
– fond oprav – 1.600,− Kč/měs. Veškerá občanská vybavenost ve
městě Stříbro. Ihned za domem potraviny coop. Bezproblémové
parkování je zajištěno před domem. � 734 319 303 
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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:

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. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Zásadní zprávou pro občany Ne −
po muku je již avizovaná přestav−
ba výpravní budovy s realizací
v roce 2023. Na ni naváže pero −
nizace a úprava kolejiště, včetně
vybudování podchodů, cca v le−
tech 2024–2026. 

Nepomuk bude součástí budoucí−
ho rychlostního koridoru. Kromě
hradel nahradí technika také výprav−
čího a prodej jízdenek. Tím se uvolní
značná část budovy, výstup bude
pouze z podchodu, také situační
uspořádání celé budovy a okolí 
dozná určitých změn. 

„Cílem je dobře připravit projekt
tak, aby co nejvíce splnil potřeby
a nároky cestujících a navázal na
již zhotovený autobusový terminál,
u kterého se na komfort cestujících
trochu zapomnělo. Zadavatel chce
po projektantech a architektech
v prvním kroku asi pět možných
návrhů řešení, ze kterých se bude
vybírat a připomínkovat. I to svědčí
o tom, že ze strany Českých drah
jde o pečlivou přípravu, která má
reprezentovat železnici do let 
příš tích,“ sdělil Vladimír Vokurka,
místostarosta. 

Covidová doba s omezením po hybu
a setkávání neznamená jen rušení
kulturních akcí, ale i značné omeze−
ní bohoslužeb. To vedlo k nápadu
oslovit představitele Nepomuka 
a s jejich souhlasem a pomocí  vy−
budovat venkovní křížo vou cestu,
symbolicky mezi hřbitovem a býva−
lým popravčím vrchem.

Nepomuk, rodiště jednoho z  na−
šich nejznámějších světců, leží
v  krásné krajině. V  jeho  blízkosti
žádná úplná křížová cesta není.
V české krajině jsou křížky, kapličky
i  křížové cesty tradičním prvkem,
tak jako jsou krásné kostely histo−
ricky součástí našich měst a vesnic.
A rozjímání v  přírodě je důležitou
součástí života. Venkovní kovaná
křížová cesta k tomu může přiroze−
ně vybídnout a napomoci. 

V blízkosti Nepo muka žádná úplná
křížová cesta není. Myslíme si, že
rozjímání v přírodě je důležitou sou−
částí života. Jednotlivá zastavení jsou
financována ze soukromých zdrojů,
bez do tací. Plánovaný termín dokon−
čení instalace křížové cesty v Nepo −
muku je konec března 2021,“ uvedla
tvůrkyně Hanka Jenčíková. 

Rekonstrukce nádražní budovy

Křížová cesta pro Nepomuk
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Vzduchové tepelné čer−
padlo získává energii ze
vzduchu. Díky této získa−
né energii dodává teplý
vzduch přímo do vytápě−
ného prostoru, nebo  do
radiátorů či podlahového
topení. Metoda dodávání
tepla do radiá torù èi po−
dlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje
kotle plynové i kotle na pevná
paliva. Zastavme se u této va −
rianty získá vání energie, abychom
si vysvìtlili systém fungování
vzducho vého èerpadla a jeho výho−
dy. Málokdo si umí pøedstavit, že
i pøi extrémních mrazech −20 OC te−
pelné èerpadlo topí, a pro to stále
ještì pøežívají klasické zpùsoby
vytápìní.

Princip vzduchového te−
pelného èerpadla je velmi
jednoduchý, bezpeèný a spo −
lehlivý. Teplonosná látka (tzv.
chladivo) odebírá teplo ze
vzduchu i pøi vysokém mrazu.
Chladivo má schopnost vy −
paøovat se i pøi velmi nízkých
teplotách. Díky procesu vypa −
øování se odebírá okolnímu
pro støedí teplo.

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují  vo−
dou z otopného systé−
mu a kondenzují. Tímto
se teplo získané při
vypa řování  předá do
otop ného systému. Bì −
hem kon denzace chla−
diva se teplo uvolòuje
a ve výmìníku tepelné−
ho èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vo−

dy v otopném systému.
Letošní zima potvrdila, že  te−

pelné čerpadlo systému vzduch –
voda pracuje i při velkých mrazech.
Samozřejmě efektivita různých te −
 pelných čerpadel a rozsah, do jaké
teploty vytápí, jsou rozdílná. Rádi
vám doporučíme značku a model,

který nej lépe odpo −
vídá vašim podmín−
kám a vašim poža −
davkům na vytá −
pění, ohřev teplé 
vody nebo bazénu.
Ne mu síte se obávat
ani hlučnosti kvalit−
ních  tepelných čer −
pa del. Navíc, pokud
je za po třebí  zařízení
s extremně tichým

pro vozem, máme
k dispozici  novou
řadu od společnosti
Viess  mann, která je
vhodná pro hustou
zástavbu, řadové do−
my a další místa, kde
tepelné čerpadlo ne−
ní vůbec slyšet.

Podobný princip
založený na výparu
a kondenzaci platí
i pro zemní tepelná
èerpadla (energii zí −

skáváme z vrtù èi zemního kolekto−
ru), nebo pro systém voda – voda
(vy užíváme energii ve vodì). Pøesto,
že se zdá využití vody jako nej −
vhodnìjší zdroj energie, je z více
dùvodù možno použít tuto technolo−
gii jen zøíd ka. Blíže rádi vysvìtlíme.

Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do zem−
ního primárního okruhu tepelného
èerpadla (což mùže být vrt nebo
zemní kolektor), doporu èu jeme
vám vynikající tepelná èer padla
znaèky NIBE. Toto øešení je více 
využíváno v horských, klimaticky
drsnìjších podmínkách než v mís−
tech s mírnìjším klimatem.

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì −
hání kolem stávajícího kotle. Vy −
zkou šejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!

INFORMUJTE SE 
O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH !!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.

Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Mráz a vzduchová tepelná èerpadla

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Kontejnery 
na větve

Stejně jako loni město Nepomuk
přistavuje kontejnery na tento bio−
logicky rozložitelný odpad. Pokud
se v jednotlivých zahrádkářských
koloniích nebo městských čtvrtích
spoluobčané dohodnou a dají po−
žadavek na jednorázové přistavení
kontejneru na větve ostříhané při
řezu stromů, bude jim kontejner po
domluvě dodán.

„Plňte, prosím, kontejnery
ukázněně – opravdu pouze dřevní
hmotou a tak, aby se daly odvézt
bez nutnosti další manipulace, 
jako je překládání, hromádky
mimo kontejner, atd…,“ uvádí
místostarosta Vladimír Vokurka.

Pro Zdravý kraj
Oblastní spolek Českého červe −
ného kříže Plzeň jih + sever získá
od kraje účelovou neinvestiční fi−
nanční dotaci ve výši 100 tisíc ko−
run v rámci projektu Zdravý kraj na
zakoupení drobných dárků a po−
hoštění pro bezpříspěvkové dárce
krve při slavnostním předávání
medailí a zlatých křížů 2. a 3. třídy. 

Poskytnutí dotace umožní oce−
nit dárce krve, kteří darují krev
bez nároku na finanční odměnu,
což může pro někoho znamenat
určitou motivaci k dalším odbě−
rům. Letos se předpokládá, že
bude oceněno bronzovou medailí
647 dárců (za 10 odběrů), stříbr−
nou medailí 426 dárců (za 20 od−
běrů), zlatou medailí 291 dárců
(za 40 odběrů), zlatým křížem
3. třídy 93 dárců (za 80 odběrů)
a zlatým křížem 2. třídy 12 dárců
(za 120 odběrů).

Dopravní uzávěrka
Úsek silnice II /191 mezi obcemi
Roželov a Mýta bude pravděpo−
dobně dlouhodobě uzavřen. Uza −
vírka silnice do Rožmitálu pod
Třemšínem v tomto úseku je plá−
nována od 7. dubna do 30. čer−
vence 2021 z důvodu opravy po−
vrchu komunikace. Ještě o měsíc
déle by měl být rekonstruován
příslušný most. Obec Hvožďany
vznesla k  tomu námitku na dlou−
hou dobu uzavírky kvůli dopravní
obslužnosti. 

Dodávka plná kávy, čaje, sladkých
i slaných pochutin a také drogerie
putovala do Fakultní nemocnice
(FN) Plzeň. 

Dary zaslalo město Plzeň jako po−
děkování zdravotníkům za péči o pa−
cienty, kteří mají po nakažení koro−
navirem těžký průběh onemocnění
covid−19.  Dary přijali ředitel FN
Václav Šimánek a zástupci 11 pra−
covišť, na nichž se pacientům s ko−
ranavirem věnuje celkem 782 pra−
covníků – lékařů, zdravotních sester,
laborantů a laborantek, pečovatelek
i pečovatelů a dalších profesí. 

„Tým plzeňské fakultní nemocni−
ce svádí už od jara minulého roku
vysilující boj s neviditelným nepříte−
lem. Všichni zaměstnanci těch od−
dělení, na nichž o pacienty s  one−
mocněním covid−19 pečují, pracují
v zájmu oněch bezmocných, kteří už
často nemají síly a jejich život je tak
v  rukou zdravotníků. Ti pracují pod
neustálým tlakem v obavách o zdra−
ví i životy svých pacientů. Každý
den se do tohoto boje znovu vracejí

a bojují v  infekčním prostředí oble−
čeni do nepohodlných ochranných
oděvů, a přesto projevují neuvěřitel−
nou empatii. Pro mě jsou skutečný−
mi hrdiny,“ vysvětlil primátor města
Plzně Martin Baxa, proč město po−
máhá FN Plzeň také formou darů
pro její pracovníky.

„Vážíme si každé pomoci a každé
podpory a moc oceňuji to, že spolu−
práce mezi naší fakultní nemocnicí

a městem Plzní je na skvělé úrovni,
dokonce je možné mluvit o výborné
symbióze, kterou nám mnohé jiné
fakultní nemocnice mohou i závidět.
Myslím si totiž, že my tady v Plzni
jsme jediní v České republice, kde
mezi městem a fakultní nemocnicí
tak pevný vztah funguje. Je obou−
stranný – pomáháme si navzájem,
a tak by to mělo být,“ uvedl ředitel
FN Plzeň Václav Šimánek. 

Město Plzeň zahájilo výstavbu no−
vé sportovní víceúčelové haly
Krašovská se zázemím, restaurací
a vlastním parkovištěm. 

Hala je umístěna na okraji města
v těsném sousedství areálu Krašov −
ská Aktivity centrum na Košutce.
V objektu bude možné hrát například
badminton, házenou, florbal, malou

kopanou, volejbal, basketbal či 
futsal, ale také provozovat aerobik
nebo společenský tanec. Stavba má
být dokončena v srpnu 2022, nákla−
dy představují 143 milionů korun
bez DPH. 

„Město dlouhodobě koncepčně
podporuje volnočasové sportovní
aktivity dětí, mládeže i dospělých.
Tento nový víceúčelový objekt
v  Krašovské přispěje k  rozšíření
možností sportovat ve volném čase
zájemcům nejen z Košutky, Bolevce

a Lochotína, ale z celého
území Plzně a blízkého
okolí,“ uvedl plzeňský
primátor Mar tin Baxa.
Doplnil, že nová hala tak
zaplní určitou mezeru

v nabídce multifunkčních sportov−
ních zařízení na území města  

„Součástí objektu bude i restaura−
ce pro 70 osob s venkovní terasou.
Budova zázemí a restaurace budou
mít ploché střechy, vzniknou zde po−
bytové terasy v  kombinaci se zele−
nou střechou. Hala bude mít vlastní
parkoviště s 52 parkovacími stáními
a možností zajíždění autobusu, nebu−
dou chybět stojany pro cyklistická
kola,“ popsal nový objekt první ná−
městek primátora Roman Zarzycký,

jenž má sport ve své gesci. Doplnil,
že na parkoviště povede nově vybu−
dovaná účelová komunikace, která
se napojí na Krašovskou ulici.   

Výška haly je devět metrů, maxi−
mální rozměr celé sportovní plochy je
23 x 70 m. Hlavní vstup bude v cen−
tru jižní fasády. Hala bude vybavena
navinovací sítí pro možné dělení na tři
části, aby se zde mohly současně
odehrávat různé sportovní akti vity.
V hale vznikne také tribuna pro 200
diváků. V objektu vznikne i malá tě−
locvična o ploše 10 x 10 metrů
s vlastním vstupem, která má sloužit
především pro tréninky a rozcvičová−
ní, případně jako taneční sál. V budo−
vě nebudou chybět šatny, prodejna
i půjčovna sportovního zařízení.  

Dary pracovníkům fakultní nemocnice

Multifunkční sportovní hala Krašovská  
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Lukostřelkyně z 1. LK Plzeň 1935
Monika Továrnická získala 2. místo
na největší celostátní soutěži
v zimní sezóně, přičemž titul vy−
hrála bezmála o dva roky starší 
reprezentantka!

Monika se velmi úspěšně zúčast −
nila distančního poháru Českého lu−
kostřeleckého svazu v halové luko−
střelbě 2020/2021, který byl halový
jenom na papíře. V šesti lednových
a únorových kolech potvrzovala

svůj talent a zúročila předchozí prá−
ci. Nastřílela postupně 531, 527,
501, 513, 530 a vynikajících 545
bodů. Suverénně tak postoupila do
čtyřčlenného play−off.

Ve vyřazovacích bojích zastavila
nejenom ji, ale nakonec i celou sou−
těž, korona. Počítají se však výsled−
ky ze základní části, takže Monika
obsadila moc hezké druhé místo. Je
to určitě dobrý základ pro její výko−
ny  v hlavní sezóně. 

Stříbro pro Moniku Továrnickou

Více než 1,5 milionu korun rozdělí
Nadace Partnerství mezi zájemce
o podzimní výsadby stromů. 

Žadatelé z řad obcí, škol, spolků
nebo církví mohou získat na jednot −
livý projekt od 10 do 60 tisíc korun.
Grantový program Sázíme bu −
doucnost nabízí pokrytí nákladů
na výsadbu, péči o stromy, od −
borný dohled nebo finance na ne−
zbytný materiál, nářadí či dopravu.
Podmínkou je, že stromy a keře vy −
sa dí místní dobrovolníci, kteří bu−

dou o novou zeleň pečovat násle−
dujících 5 let. Výzva je otevřena do
konce července, detaily nabízí web
www.nadacepartnerstvi.cz/granty. 

Letošní výzva Sázíme budouc−
nost je v kontextu posledních let 
rekordní.

„Díky našim partnerům se výraz−
ně podařilo navýšit objem grantů.
Reagujeme na stále rostoucí zájem
o výsadby a zvedáme maximální vý−
ši grantu nebo příspěvek na ná sled −
nou péči. Ten je nově až 300 korun

za vysazený strom po tři roky.
Věříme, že masivnější podpora vý−
sadby a ochrany stromů přispěje
k adaptaci České republiky na změ−
nu klimatu a podpoří zadržování vo−
dy,“ shrnuje Barbora Chmelová
z Nadace Partnerství.

Odborná komise se při hodnocení
žádostí zaměřuje na míru zapojení
veřejnosti do přípravy i výsadby sa−
motné, vhodné druhy dřevin, přínos
projektu pro vsakování vody, zapo−
jení dalších partnerů nebo osázení

místa, které je veřejně přístupné.
Žadatelé obdrží hodnocení svých
žádostí na začátku září, se svými
výsadbami budou moci začít od říj−
na do listopadu letošního roku.  

Pravidelnou grantovou podporu
stromů do volné krajiny a extravilánu
měst uděluje Nadace Partnerství již
od roku 2004. Vloni podpořila více
než 35 komunitních projektů částkou
přesahující milion korun. Veškeré
infor mace o grantech lidé najdou na
www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

Sázíme budoucnost podpoří výsadbu stromů  
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� Jak prožívá umělec všechna
ta omezení, která jsme zažili za
posled ní rok?  
�� Pro umělce je tato doba samo−
zřejmě náročná. V dobách válek
a katastrof šla kultura často stranou,
na druhou stranu si ji lidé vždy našli
a najdou, ať ti nahoře chtějí, nebo ne.
To mě těší a dává naději. Pokud mo−
hu mluvit za sebe jako člověka, kte−
rého v posledních letech potkala
spousta nových a zajímavých pro−
jektů a zároveň důležitých rozhodnu−
tí. Ten rok, který jsem strávil vícemé−
ně zavřený ve svém bytě, mi dal pro−
stor zamyslet se nad svým hlasem,
nad svou technikou a repertoárem.
Každý den cvičím a oprašuji písně
a árie, poslouchám nahrávky, a tak
nějak mám konečně prostor uvědo−
mit si sám sebe a zhodnotit své cíle.
� Doufejme, že se situace bude
stále lepšit a naplní se vám všech−
ny plány. Například nad vašimi le−
tošními turné do  USA a Brazílie
převzal záštitu předseda Stálé
komi se senátu pro krajany žijící
v zahraničí Ing. Tomáš Czernin. Je
to pro vás velká zodpovědnost,
kam máte v plánu vyrazit?
��Především bych chtěl touto ces−
tou poděkovat panu senátoru Czer −
ninovi za jeho záštitu a důvěru ve mě
a v akce, které mě v zahraničí čekají.
Velké díky patří také Pavlu Motej −
zíkovi, který plánuje veškeré mé kon −
cer ty a vystoupení, a který je mana−
žerem a „koordinátorem“ mých
cest. Je to veliká zodpovědnost, ale
zároveň příležitost ukázat české
umění za Atlantikem. V USA budu
vystupovat spolu s brazilským kla −
víristou Ricardem Itaborahy a publi−
ku představíme hymny věnované
sv. Janu Nepomuckému, písně Anto −
nína Dvořáka, Bohuslava Martinů
či Leoše Janáčka. Celkem vystoupí−
me ve třech městech – New York,
Chicago a St. Louis. V Brazílii mě če−
kají koncerty v Rio de Janeiru, Juiz
de Fora, Leopoldině či São João
Nepomuceno. Repertoár zde bude
zaměřen především na baroko, které

tamní posluchači milují.
V  nepo slední řadě musím
poděkovat Minis terstvu
kultury ČR, které obě za−
hraniční turné finančně
podporuje.
� Zřejmě největší kon−
cert letošního roku vás
čeká 30. května na ne −
pomuckém náměstí. Tě −
šíte se na jedno pódium
s Evou Urbanovou a Mi −
chaelou Katrákovou? Ja −
ké skladby zde zazní?
��Ano, bude to pro mě další velký
krok v mé hudební kariéře a zároveň
obrovská zkušenost. Na koncert se
moc těším a jsem neskutečně vděč−
ný, že nám paní Urbanová umožní
vystoupit po jejím boku. Program bu−
de opravdu pestrý a v mém podání
zazní například slavný Král duchů
(Erlkönig) od Franze Schuberta za
doprovodu orchestru členů Národ −
ního divadla či duet koktavého Vaška
a  z Prodané nevěsty. A Mařenky bu−
dou hned dvě, Eva Urbanová a
Michaela Katráková!
� Nejedná se určitě o jediný zají−
mavý koncert vaší sezóny, máte
nasmlouvána vystoupení napří−
klad v Brožíkové síni Staroměstské

radnice v  Praze či na Santiniho
Zelené hoře ve Žďáře nad Sáza −
vou. Je pro vás důležitý genius loci
míst, ve kterých zpíváte?
��Víte, pro klasického zpěváka, kte−
rý používá pouze své tělo k tomu,
aby vyplnil hlasem a energií celý
prostor, je místo koncertu neuvěři−
telně důležité. A to nejen kvůli akus−
tice sálu či kostela. Každý prostor už
sám v sobě má nějaké kouzlo, které
se hudbou jakoby umocní. Moc rád
chodím jako divák na koncerty do
kostela. Když se rozehraje hudba
v orchestru či sboru, mám pocit, ja−
ko by prostor ožil, jako by každá so−
cha poslouchala a každý temný roh
se rozjasnil. Hudbu vnímám už od
mala velmi intenzivně a jako člověk,

který je obdařen muzikalitou, beru
jako svou povinnost tyto občas až
vzrušující pocity v sobě předávat li−
dem v publiku. A krásný prostor,
spojený s nějakou zajímavou či dů−
ležitou historickou událostí, tomu
všemu dodá to správné splynutí. 
� Pouštíte se také do kategorie
originální tvorby a v současné do−
bě připravujete několik novinek,
kdy je uslyšíme?
��Máte pravdu, do originální tvorby
se pouštím, ale s velkou opatrností.
Jsem především klasický zpěvák
a vím, jak občas takové pokusy do−
padají u jiných. Mou vášní je barokní
repertoár, a to především kvůli stylu
zpěvu (není tak přehnaně operní)
a díky určité volnosti, která umož −

ňuje muzikálním lidem projevit se –
nepsané ozdoby, občasné nedodr−
žování tempa, melodické improviza−
ce. Proto mě láká i současná hudba.
Je to pro mě ale nové a vlastně se
uvidí, jak to bude znít. Nicméně
jsem zvědav a těším se! Nahrávat
bychom měli ještě před začátkem
léta ve studiu Plzeňského rozhlasu.
� Udělal jste rovněž něco pro
mladého umělce zcela netypic −
kého, adoptoval jste si hrob na
Olšanech. Jak vás to napadlo?
�� Nutno podotknout, že by mě to
vlastně ani nenapadlo, nebýt mého
manažera, který si četl knihu o Emě
Destinnové. Všichni známe příběh
výjimečné zpěvačky, která svým hla−
sem uchvátila domácí publikum
i Ameriku. Co už tak moc nevíme je,
koho vlastně milovala a kdo byl
klíčo vý pro její životní rozhodnutí
i umělecké cítění. Ema Destinnová
měla svou životní lásku, o které do−
konce složila i divadelní hru, ze které
se dodnes dochovala píseň První 
láska. Byl to Jindřich Vodílek, pochá−
zející z chudých poměrů, svého ča−
su ale výjimečný cyklista a šampion.
A já jsem adoptoval jeho hrob, na
kterém je verš od Emy Destinnové,
a který by během pár let možná zce−
la zaniknul. Víte, v hudbě je spousta
nenaplněných či utajovaných lásek
a příběhů a občas stojí za to je připo−
menout, alespoň kvůli tomu, aby−
chom si uvědomili, že i takoví umělci
jako Ema Destinno vá, byli pouze
smrtelníci, kteří milovali a byli mi −
lováni. A zatímco slavná diva spí
v hrobce Slavín s fotografií Jindřicha
Vodílka pod hlavou, mým úkolem
bude platit tzv. nájemné a investovat
nemalé finance do obnovy jeho hro−
bu, neboť se celý náhrobek před ča−
sem zřítil na zem.
� A otázka na závěr: Jaký je váš
největší cíl pro nadějnou kariéru?
��Bývám nesvůj na takovou otázku
odpovídat už jen pro to, kolik zvratů
mě po studiu na konzervatoři potka−
lo. Jsem (možná bohužel, možná
naštěstí) jeden z těch typů, který se
nedá ‘zaškatulkovat’ do žádné z kra−
biček operních hlasů. Na opravdo−
vého barytona byl můj hlas málo
hluboký, na opravdového tenora
málo vysoký. To mě vlastně od hud−
by odvedlo na medicínu, kde mi tři
roky trvalo, než jsem se rozhodl, že
se vrátím zpět k hudbě a zpěvu a bu−
du se mu věnovat na 100 %, nehle−
dě na to, do jaké škatulky mě bude
kdo zařazovat. S hlasem experimen−
tuji a cestu hledám sám. Občas mě
někdo popostrčí správně, jindy
špatně a já pak hledám cestu zpět.
Beru to ale jako svou životní výzvu a
cestu a jsem moc rád, že ji moji fa−
noušci absolvují se mnou!

Jsem z těch, kteří se nedají
“zaškatulkovat” do krabičky 

Martin Vydra

Martin Vydra při vystoupení 
na kůru nepomuckého kostela

Martin Vydra se ke zpěvu dostal v devíti letech díky Jiřině Markové a Dětské opeře Praha. Během studia
půso bil externě v Pražském filharmonickém sboru, u nás i v zahraničí uskutečnil několik projektů jako sou−
část ansámblu Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka. Účinkoval v Národním divadle v Praze při pořa−
dech Opera nás baví, dále například s Pražskými madrigalisty, s německým barokním ansámblem
Hoffkapele Schloss Seehaus, s pražským barokním ansámblem Victoria a působil také v Operním studiu
Praha. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a vystupoval několikrát v Japonsku či
v Brazílii. Zároveň se profesně věnuje hře na klavír, soukromě i na koncertech doprovází sebe a své kolegy.
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Z dotazníkového šetření vyplynulo,
že oblast životního prostředí je pro
občany Plzeňské aglomerace, ve
které žije více než 300  tisíc lidí,
stěžejní. Shodla se na tom od −
borná i laická veřejnost. Na druhé
příčce se umístila oblast veřejné
vybavenosti.

„Rozvojové priority, na nichž se
během loňského června v rámci ku−
latých stolů shodla odborná ve −
řejnost, byly nyní spolu s  jejich
opatřeními podrobeny prioritizaci.
Vý sledky obou dotazníků, které bylo
možné vyplnit na konci roku 2020,
se od sebe příliš neliší. Rozdíly
ve vnímání důležitosti jednotlivých
opatření jsou u odborníků a veřej−
nosti minimální. Prioritou pro veřej−
nost v Plzeňské aglomeraci, čítající

108 obcí, což je 22 procent obcí ce−
lého Plzeňského kraje a 309 tisíc
obyvatel, je oblast životního prostře−
dí. Ta zahrnuje opatření týkající se
udržitelného hospodaření s  vodou,
odpady nebo energií. Nejdůležitější
opatření, které v  této prioritě bylo
zvoleno a zároveň odráží téma, jež
v  posledních době ve společnosti
rezonuje, je zadržování vody v kraji−
ně a sídlech. Dále je jako potřebný
vnímán rozvoj vodohospodářské in−
frastruktury, zefektivnění hospoda−
ření s  energií či zvýšení recyklace
a využití odpadů,“ vysvětlil primátor
Plzně Martin Baxa.

Na druhém místě se umístila ve−
řejná vybavenost a služby obča−
nům. „Zde se nicméně prioritizace
dílčích opatření mírně liší. Laická

veřejnost jako nejpalčivější vnímá
zefektivnění činnosti veřejné sprá−
vy, zatímco odborná veřejnost zvo−
lila potřebu zvyšování kvality a do−
stupnosti zdravotních a sociálních
služeb na území Plzeňské aglome−
race. V závěsu je poté rozvoj vzdě−
lávací soustavy včetně vzdělávání
neformálního,“ doplnil Martin Baxa.

„Na třetím místě z  pěti hodno −
cených se umístila priorita týkající
se inovací, vzdělávání a podnikání.
Zde se jak laici, tak i odborníci
shodli na potřebě rozvoje a vzniku
moderních, ekonomicky perspek−
tivních a udržitelných odvětví.
Mobi lita skončila na předposledním
místě. Zde je jasným cílem vytvo −
ření inteligentního a integrovaného
dopravního systému. Na škále

důle žitosti je pak o něco níže, nic −
méně stále potřebně, nahlíženo na
dopravní dostupnost aglomerace
a její rozvoj. Poslední prioritou je
udržitelný rozvoj měst a obcí, kde
se laická i odborná veřejnost shod−
la v  tom, že nejpotřebnější je revi −
talizace veřejných prostranství
a historického potenciálu obcí,“
doplnil ředitel Útvaru koordinace
evropských projektů města Plzně
Erich Beneš.

Ohledně toho, kolik by do Plzeň −
ské aglomerace v  novém dotač −
ním období mohlo směřovat peněz,
se v  současné chvíli stále jedná.
V  minulém programovém období
2014 až 2020 byly do území díky
nástroji ITI investovány cca čtyři
miliardy korun.

Pro občany je prioritou životní prostředí
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovi −
cích sice  stále nemůžeme osobně
přivítat v zámeckém areálu Hra −
diště, ale jako malé odškodnění na−
bízí on−line ohlédnutí za výstavou
“Království hraček ze Skašova”. 

„Stručné přiblížení historie a  vý−
voje hračkářského řemesla ve Ska −
šově odkazuje na právě ukončenou
výstavu, kterou si bohužel mohli
návštěvníci vzhledem k  panující
pandemické situaci a platným ome−
zením prohlédnout jen po  velice
krátkou dobu. Pořad pro vás připra−
vil Mgr. Michal Červenka, vedoucí
oddělení historie a  společenských
věd,“ uvedla PhDr. Radka Křížková
Červená, ředitelka muzea. 

Zároveň však tato “videojedno−
hubka” předznamenává novou akti−
vitu Muzea jižního Plzeňska v Blo −
vicích, které se  rozhodlo zařadit

do letošního výstavního plánu další
tematickou výstavu zaměřenou
na  skašovské hračky. V  průběhu
letní sezóny tak budou moci

návštěv níci fyzicky nahlédnout
do  dalšího “Království hraček
ze  Skašova”, tentokráte v  sakristii
kaple sv. Ondřeje.

Peníze na rozvoj
přívozu Darová 

Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila poskytnutí dotace obci
Břasy ve výši 320 tisíc korun na
částečné pokrytí nákladů na pro−
jekt „Zajištění fungování a rozvo−
je přívozu Darová pro rok 2021“. 

Zbylé finanční prostředky na
realizaci jsou předpokládány
z vlastních zdrojů obce Břasy

a z tržeb za poskytovanou služ−
bu. Obec přívoz včetně provozní
budovy postupně opravuje. Pro −
jekt je Plzeňským krajem podpo−
rován od roku 2014. Po skytnutí
dotace ještě musí schvá lit Zastu −
pitelstvo Plzeň ského kraje.

Přívoz slouží pro přepravu
osob a nákladů, přičemž přípust−
ný počet je následující:
u  přepravovaných osob – 12
osobních automobilů –   2  
nákladních automobilů –   1. 

Mikrogranty pro
školství a mládež

Program ve výši jednoho milionu
korun je vyhlášen s cílem podpo−
řit činnosti zejména dětí a mláde−
že na území Plzeňského kraje.
Týká se podpory organizací, které
pravidelně v průběhu roku zajišťují
školní a mimoškolní volnočaso−
vou činnost dětí a mládeže na
území kraje, pořádání a organizo−
vání akcí celostátního a meziná−
rodního významu. 

„Jde samozřejmě i o podporu
akcí škol a školských zařízení
v kraji, preventivních a ekový−
chovných aktivit, činnosti a akti−
vit dětí a mládeže s handicapem,
vytváření vhodných podmínek
pro zájmové aktivity dětí, mláde−
že a osob s handicapem a aktivit
spojených s distanční výukou ve
školách a školských zařízeních,
online komunikací apod. Příj −
mem žádostí proběhne v termí−
nech od 29. 3. 2021 do 31. 8.
2021,“ uvedl náměstek hejtman−
ky Rudolf Salvetr.

Království hraček ze Skašova

Místostarosta MO Plzeň 3 Ondřej
Ženíšek v přítomnosti starosty Da −
vida Procházky podepsal smlou vu
s  prezidentem SK Rad buza Plzeň
Lubošem Ibrmajerem, která za −
ručuje podporu činnosti plavců
a umožňuje i provoz plaveckého
bazénu, kde má tento spolek 
své zázemí.

Již několik let se plzeňský centrál−
ní obvod spolu s městem Plzní po −
dílí na podpoře plzeňského bazénu
SK Radbuza v Kozinově ulici. Tento
sportovní klub zajišťuje provozování
areálu v plném rozsahu, včetně vý−
uky plavání, služeb pro veřejnost
a cestu do bazénu si nachází školá−

ci, studenti a  také dospělí z  třetího
městského obvodu. Rok 2021 je pro
spolek SK Radbuza významný, ne−
boť tomu bude letos 110 let, kdy
vznikl Veslařský klub Radbuza, který
se mimo jiné věnoval i organizo −
vanému plavání.   

„Podpisem smlouvy s SK Rad −
buza Plzeň deklarujeme podporu
činnosti klubu, jehož členská zá−
kladna je tvořena více než z 80 pro−
cent dětmi a mládeží do 18 let
a umožní i v této velmi náročné do−
bě provozovat plavecký areál v Ko −
zinově ulici. Já jsem velmi rád, že se
členům klubu přes všechny potíže
daří udržovat činnost klubu a bazé−

nu. Bez této podpory by již byl tento
bazén uzavřen, a to určitě nechce−
me,“ sdělil Ondřej Ženíšek, místo−
starosta MO Plzeň 3.

„Bazén je místem, kde se díky pla−
veckému klubu SK Radbuza Plzeň
pořádají významné plavecké závody
a akce a byli zde vychováni i vý−
znamní plavci. Je vyhledáván i pro
rekreační plavání převážně borských
občanů. A proto chceme, aby tento
areál pro občany fungoval alespoň
do té doby, než na Bor ských polích,
díky snaze města i obvodu, vyroste
bazén zcela nový, moderní,“ dodal
David Procházka, starosta plzeň −
ského centrálního obvodu.

Trojka opět podpoří plavce z SK Radbuza  
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V  současné době jsme v Plzeň −
ském kraji s  očkováním proti co−
vid−19 již zvládli podat více než
82 tisíc dávek vakcín. V mezikraj−
ském srovnání si nestojíme vůbec
špatně. Očkovací místa jsou po 
celém území kraje, opakovaně
úspěš ně testujeme velkokapacitní
očkovací centrum v Plzni ve Skvr −
ňanech – tolik úvodní slova MUDr.
Ing. Robina Šína, Ph.D., MBA,
krajského koordinátora očkování.
Podle jeho slov je zájem o očková−
ní mnohem větší, než původně
ukazovaly různé ankety.  

� Proč tedy  vznikají fronty?
��Do Česka a pak i do Plzeňského
kraje chodí menší množství vakcín,
než bychom si všichni přáli. Vakcíny
se mezi kraje dělí především podle
počtu obyvatel ve věkové skupině
nad 65 let. Myslím, že to není úplně
šťastné kritérium. Minimálně se
zohled ňuje třeba epidemická si tua −
ce, koncentrace obyvatel a různá
spe cifika. Náš kraj dostává přibližně
5,7 % dodávky vakcín do republiky.
Když pak máte na týden třeba deset
tisíc dávek vakcín a čtyřicet tisíc 
registrovaných zájemců, tak fronta
vznikne rychle.    
� Kolem chronických pacientů je
také hodně dotazů a nejasností...
��Jedná se o dospělé osoby, které
nespadají do seniorských očkova−
cích kategorií, ale mají různá závaž−
ná onemocnění, která mohou zhor−
šovat průběh infekce covid−19. Jsou
to třeba pacienti s cukrovou, s vyso−
kým krevním tlakem, který se daří 
léčit pouze kombinací více léčiv, sil−
ně obézní, nebo třeba jsou to pa−
cienti s  různými vrozenými nebo
získa nými deficity imunity. Ale pře−
dem upozorňuji, že tato kategorie
k očkování může v celé republice vy−
robit frontu podle mého odhadu více
než jednoho milionu osob a očková−
ní se jistě nedočkají v řádu dní.
� Jaké vakcíny se v  Plzeňském
kraji používají?
���Většinou se jedná o mRNA vakcí−
ny od společností Pfizer/BioNTech
a Moderna. Dále adenovirová vakcí−
na AstraZeneca, která je skvělá, ale
bohužel se s ní naprosto neoprávně−
ně od začátku táhne nit negativních
prohlášení a informací. Za sebe bych

chtěl říct, že je naprosto jedno, kte−
rou z  těchto vakcín zrovna kde 
očkujeme. Všechny zajistí, že pa−
cient již s krátkým odstupem od apli −
kace první dávky není ohrožen v pří−
padě nákazy těžkým ani smrtelným
průběhem nemoci. No a v  dubnu
a květnu očekáváme nové vakcíny
Janssen, CureVac a Novavax. První

jmenovaná Janssen od společnosti
Johnson & Johnson by mohla být
v ordinacích praktických lékařů ještě
v druhé polovině dubna. Její výho−
dou bude jednodávkové schéma. 
� Co se týká dezinformací, které
máte na mysli?
��Tak například, že vám mRNA vak−
cína přepíše nebo poškodí DNA.
Vakcína funguje tak, že se s  vaší
DNA vůbec nepotká. Asi ani nemá
cenu, abych zde negoval výplody
a hoaxy, že součástí vakcíny je
čip, nebo že ženy po aplikaci nemo−
hou otěhotnět. Také jsem slyšel
o mužské neplodnosti. Ale naopak
prodělání onemocnění covid−19

mů že zhoršovat tvorbu spermií ne−
bo i způsobit neplodnost. To ostatně
umí i některé jiné viry, ne jen 
SARS−CoV−2. Co se týká hluboké
žilní trombózy a plicní embolie, což
se řeší v  souvislosti s  vakcínou
AstraZeneca, tak nebyla prokázána
jasná souvislost se samotným
očkováním. 
� Co vůbec obnáší práce krajské−
ho koordinátora očkování?
�� � Moje funkce je organizační,
infor mační a metodická. Každý tý−
den musím ve spolupráci s očkova−
cí komisí rozdělit došlé vakcíny.
Musíme rozhodnout, které a v jakém
množství budou používány ve kte−
rém očkovacím místě. Občas je to
složité, když se informace o velikos−
ti dodávky třeba změní dvakrát nebo
třikrát týdně. Každý týden musím
absolvovat zasedání zmíněné očko−
vací komise, kde velice pomáhají
vedoucí odboru zdravotnictví kraj−
ského úřadu, předseda krajského
zdravotního výboru a ředitel krajské
hygienické komise. Dále se musí 

řešit objed návky vakcín, kontrola
distri buce, neustálé změny metodi−
ky.  Neustále jsme v kontaktu s paní
hejtmankou, která odvádí skvělou
organizační práci a komunikace s ní
je jedna radost. Když jsem přijímal
nabídku na post krajského koordi −
nátora, věděl jsem, v jakém stavu
se nyní stran covid−19 nacházíme
a že není možné, abych se v  ne−
mocnici a na záchrance sbalil a šel
si sednout na krajský úřad. Takže
člověk přejíždí mezi záchrankou,
nemoc nicí a krajským úřadem.
Ještě stále se divím, že když do −
razím domů, tak před dveřmi bytu
nemám sbalené kufry. 
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MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., MBA
krajský koordinátor očkování

Není možné, abych si šel 
sednout na krajský úřadPomohou zoo 

i včelařům
Na základě žádostí schválila
Rada Plzeňského kraje dotaci
Nadaci ZOO Plasy ve výši 350
tisíc korun na projekt „Pod −
pora na provoz ZOO Plasy“,
použita bude na nové inves −
tice (výběhy).

Zoologické a botanické za−
hradě města Plzně rada schváli−
la dotaci ve výši 1.650.000 Kč
na projekt „Environmen tální,
environmentálně−vzdělávací
aktivity, prezentace a publi −
kační činnost Zoologické a bo−
tanické zahrady města Plzně
v roce 2021“, na environ −
mentální výchovu, vzdělávání
a osvětu (EVVO), vydávání
čtvr tletníku IRIS a další publi−
kační činnost. 

Krajští radní letos pomohou
i včelařům. Dotace v rámci do−
tačního programu ve výši
74.627 Kč bude poskytnuta
ČSV, z.s., okresní organizaci
Plzeň−město, další částka ve
výši 2.425.373 Kč bude roz−
dělena mezi okresní organiza−
ce ČSV, z.s v Domažlicích,
Klato vech, Rokycanech, Ta −
cho vě, Plzni−jihu a Plzni−sever.

Peníze 
pro hasiče

Finanční podpora ve výši 5 mil.
korun je určena pro Ha sičský zá−
chranný sbor Plzeň ského kraje
na pořízení termokamer, technic−
kého automobilu, automobilo −
vého nosiče kontejnerů, vozidla
řídícího důstojníka, lodního mo−
toru, ochranných a věcných pro−
středků. Příspě vek byl vyčleněn
z rozpočtu Plzeňského kraje pro
rok 2021 v rámci finančního za−
bezpečení připravenosti kraje
a složek integrovaného záchran−
ného systému na krizové situa−
ce a jejich řešení na území
Plzeňského kraje.

Finanční prostředky jsou po−
skytovány formou individuální
dotace a slouží k zabezpečení
a systematické podpoře ploš−
ného pokrytí území kraje jed −
notkami požární ochrany. 
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Tašku plnou těstovin, konzerv,
sladkostí a jiných trvanlivých
pochutin přinesla v  pondělí
15. března do prostor u vrát−
nice magistrátní budovy v Ko −
peckého sadech 11 náměst−
kyně primátora města Plzně
pro oblast kultury, památkové
péče a sociálních věcí Eliška
Bartáková. Patřila tak k  prv−
ním dárcům sbírky Nový 
začátek. 

� Tato sbírka se koná pod vaší
zášti tou. Prosím, můžete ji čtená−
řům představit?

Má podtitul velikonoční, protože
právě v  předvelikonočním čase je
nejpříhodnější doba pro obdarová −
ní. Vnímáme Velikonoce jako nej −
významnější křesťanské svátky,
a zvláš tě v této nelehké době cítíme
morální povinnost, alespoň v tyto
dny, které mají být naplněny radostí,
udělat hezké svátky i těm, kteří to
mají na rozdíl od nás o dost těžší –
rodinám s dětmi v  krizových situa−
cích, samoživitelkám a samoživite−
lům i rodinám s více dětmi. Chceme
jim umožnit prožít úplně ‚normální‘
Velikonoce, k nimž patří třeba doma
upečený mazanec a sladká koleda.
I proto od dárců vítáme především
hladkou a polohrubou mouku, cukr,
vanilkový cukr, prášek do pečiva,
trvan livé mléko, hrozinky, mandle,

jakékoli sladkosti, ale i těstoviny 
nebo konzervy. Ty se neztratí.

��Kdo sbírku organizuje?
Velikonoční sbírka Nový začátek

se poprvé konala v roce 2018. Jejím
iniciátorem a organizátorem je Od −
bor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Patronát nad ní drží ře−
ditelka Úřadu služeb obyvatelstvu
Magistrátu města Plzně Helena
Knížová. Sbírka probíhá mezi pra−
covníky Magistrátu města Plzně,
městských obvodů a spřátelených
útvarů a organizací. Letos poprvé
i napříč širokou veřejností, a to díky

sdílení výzvy na sociálních sítích.
Za měst nanci odboru sociálních slu−
žeb pak veškeré do nesené potraviny
roztřídí a ve spolupráci s  kolegy
z městské policie roz vezou.

��Jak probíhá letošní ročník?
Už na začátku března přišel všem

magistrátním pracovníkům, zaměst −

nancům obvodních úřadů i spřáte −
leným neziskovým organizacím 
e−mail, který rozeslala vedoucí
odbo ru sociálních služeb Alena
Hynko vá, s prosbou, zda by do sbír−
ky Nový začátek přispěli. Samotná
sbírka začala v  pondělí 15. března
a trvala do 26. března. Samozřejmě,
že za přísných hygienických opatře−
ní. Ve vymezených prostorách
v Kopeckého sadech 11 se potravi−
ny shromaž ďovaly a byly pravidelně

tříděny kolegy z odboru sociálních
služeb. Dárci vstupovali jednotlivě,
měli k  dispozici dezinfekční pro−
středky, místnost byla pravidelně
větrána. Druhou možností, jak po−
traviny daro vat, bylo, že pracovníci
jed notlivých odborů mohli dary
shromáždit na svém pracovišti a ná−
sledně najednou odvézt na sběrné

místo v  Kopeckého sadech 11.
Veškeré dary jsou po 26. březnu
roztříděny a nejpozději 31. března,
tedy ještě před velikonočními svát−
ky, je předáme potřebným, například
matkám s  dětmi v azylových do−
mech, rodinám s  více dětmi, rodi−
nám, které se nacházejí v mimořád−
ně složité situaci, s nimiž jsou nezis−
kové organizace a sociální odbory
městských obvodů v kontaktu. 

Náměstkyně primátora města Plzně
Eliška Bartáková patřila k  prvním
dárcům velikonoční sbírky Nový za−
čátek, kterou organizuje Odbor soci−
álních služeb Magistrátu města
Plzně. Foto: Martin Pecuch

Náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková:
Sbírka pomůže rodinám v krizové
situaci i samoživitelům

... pokračování na straně 18

�
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��Tento rozhovor vzniká v polovině
března, krátce po zahájení sbírky,
takže není možné informovat, jak
letošní ročník Nového začátku do−
padl. Můžete popsat, jaký byl mezi
pracovníky magistrátu ohlas v mi−
nulých letech?

Loni se sbírka nekonala,
neboť tehdy jsme byli na
začátku koronavirové kri−
ze. Druhý ročník v  roce
2019 byl hodně úspěšný.
Dary přineslo bezpočet li−
dí, a my následně obdaro−
vali desítky rodin nebo
samo živitelů. Věřím, že le−
tošní ročník bude i za ztí−
žených podmínek úspěš −
nější. Vždyť mnoho rodin s  dětmi
a samoživitelů se vlivem aktuál ního
celospolečenského vývoje dostává
čím dál častěji do existenčních potí−
ží a náročných situací a potřebují
naši pomoc.
��Velikonoční sbírka Nový začátek
však není jediná, kterou odbor so−
ciálních služeb mezi magistrátními
pracovníky pořádá…

Loni poprvé tento odbor z iniciati−
vy primátora města Plzně Martina
Baxy organizoval akci Ukliď šatník!
Už první ročník byl úspěšný, ale le−
tošní únorová sbírka Ukliď šatník!
veške rá očekávání předčila. S ohle−
dem na zhoršující se situaci rodin

s dětmi a samoživitelů jsme vyzvali
nejen pracovníky magistrátu, ale
i obvodních úřadů a spřátelených ne−
ziskových organizací, aby přinášeli
především dětské oblečení a obuv,
ale i hračky a bytový textil. Kolegyně
z odboru sociálních služeb nakonec
na plnily 120 velkoobjemových pytlů
a krabic, kde nechyběly ani koje nec −
ké lahve, nádobí nebo sportovní vy−

bavení pro děti. Celkově jde o dvakrát
větší objem oproti loňskému roku. 
��Lidé jsou tedy stále ochotni po−
máhat potřebným…

Jsem šťastná, že je stále hodně lidí,
kteří si uvědomují, že to, co mnoho
z nás vnímá jako samozřejmost – te−
dy mít dostatek či až nadbytek po −
travin nebo mít plnou skříň oblečení,
je pro jiné jen snem. Těší mě, že díky

všem, kteří se účastní našich sbí−
rek Nový začátek či Ukliď šatník!,
je možné tento sen alespoň čás−
tečně naplnit. Díky těm, kterým
není osud druhých lhostejný a při −
pojili se s námi ke sbírce Nový za −
čátek, si mohou matky v azylo−
vých domech i samoživitelé užít
velikonoční svátky s  dostatkem
potravin i pořádnou koledou.
Děkuji touto cestou všem, kteří
přispěli – i malá pomoc má smysl.

Potravinová sbírka Nový za−
čátek skončila 26. března. Dárci
za necelé dva týdny věnovali
potřebným přes dvě tuny trvan−
livých potravin, sladkostí, in−
grediencí na pečení a drogistic−
kého zboží.

... dokončení ze strany 17�

Eliška Bartáková: Sbírka pomůže rodinám 
v krizové situaci i samoživitelům

Fakultní nemocnice Plzeň v polovi−
ně letošního března představila
projekt SRDCE PRO SESTRY, jehož
cílem je získat od široké veřejnosti
1 600 srdcí a  těmi, u příležitosti
Mezinárodního dne sester 12. květ−
na, obdarovat všechny všeobecné
zdravotní sestry a porodní asistent−
ky Fakultní nemocnice Plzeň.

„Všeobecné sestry jsou u nás
nejpočetněji zastoupenou profesní
skupinou a rádi bychom jim podě−
kovali za péči, laskavost a oběta−
vost, se kterou se denně starají
o pacienty. Sestry a lékaři jsou spo−
jené nádoby, jedna bez druhé by ne−
mohla být. V současné pandemické
době je role sester více specifická.
Musí být odborně na výši, kvůli co−
vidu pracují v méně komfortním
prostředí a služby jsou velmi vyčer−
pávající.  Zároveň na ně doma čekají
děti, které také potřebují laskavé 
slovo a péči. Jsou vlastně nena −

hraditelné,“ uvedl ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Veřejnost má možnost přispět do
sbírky srdíčky z jakýchkoli materiálů
– od namalovaných, ručně vyrábě−
ných až po ta z přírodních materiálů.
K srdcím je také možné přidat kon−
krétní vzkaz, zprávu, poděkování ne−
bo je nechat obestřená tajemstvím
a čekat, která z mnoha sestřiček 
toto konkrétní srdce dostane. 

Srdce lze posílat poštou do
3. května 2021 na sekretariát Ná −
měst ka pro ošetřovatelskou péči FN
Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, pří−
padné dotazy zodpoví Lucie Baue −
rová, Oddělení pro komunikaci s ve−
řejností, na tel. čísle 37 740 2766,
baueroval@fnplzen.cz. 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň pra−
cuje více než 4 900 zaměstnanců,
z toho je 1 600 všeobecných, dět−
ských, praktických sester a porod−
ních asistentek. 

Srdce pro sestry – poděkujme jim!
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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.



20 Plzeňský rozhled  4/2021ZDRAVOTNÍ  PŘÍLOHA

V  březnu je jeden den označen ja−
ko Evropský den logopedie. Dnes
už si každý uvědomuje, že verbální
komunikace je v životě člověka zá−
kladním prvkem k sebeprezentaci,
k vyjádření svých myšlenek, emocí
a předávání informací. Pokud je
však poznamenána nějakou řečo−
vou vadou, často to má velký do−
pad na lidskou psychiku a sebe −
důvěru. Pomoci mohou pravidelná
sezení u logopeda, která pacienta
nasměrují k odstranění nebo mini−
malizaci řečových vad.

Počet osob v logopedické péči
v čase roste. V roce 2019 jich bylo
144  106, přičemž nově zařaze−
ných pacientů do evidence přibylo
51 545. Oproti tomu před jedenácti
lety (rok 2008) byl počet léčených
v oboru logopedie podstatně nižší –
130 639 pacientů. Nejvíce vytíženi
jsou odborníci v Praze, nejméně
v Ústeckém kraji, * jak vyplývá ze
statistik Ústavu zdravotnických
infor mací a statistiky ČR (ÚZIS).
Z  léčených výrazně převyšují děti
předškolního věku, u kterých se nej−
častěji projevují řečové vady jako
dyslalie (poruchy výslovnosti), dys−
fázie (vývojová porucha řeči) a nově
také opožděný vývoj řeči. Počty

pacien tů jsou však jen velmi orien−
tační, mnoho osob se za své řečové
problémy stydí nebo je nepovažuje
za tolik vážné. U dětí pak rodiče tyto
potíže často podceňují a předpoklá−
dají, že samy odezní. 

Podle aktuálních statistik se
v prvních ročnících základních škol
vyskytuje až 40 % dětí s lehkou ne−
bo střední řečovou vadou a do vyš−
ších ročníků přetrvají až u 15 %
z nich. Tito jedinci, pokud pravidelně
nedocházejí ke specialistům, mají
velkou pravděpodobnost, že jejich
řečové nedokonalosti přetrvají až
do dospělosti. 

Kdy zpozornět a vyhledat 
odborníka
Ohledně vývoje řeči by měli rodiče
zbystřit okolo 3−4 roku dítěte a po−

kud postřehnou nějaký nedostatek,
je na místě návštěva specialisty.
„Zpozornět a vyhledat odbornou
pomoc je potřeba, jakmile dítě ve
třech letech nekomunikuje vůbec,
není mu rozumět, nebo nerozumí
naopak nám. Mohou se vyskytnout
i vážnější signály a jakákoli pode−
zření na sluchovou nebo zrakovou
vadu by měly rodiče s dětmi vést
k  lékaři či posléze logopedovi dří−
ve,“ vysvětluje klinická logopedka
Jitka Kaulfuss. 

Pomoci rozvoji dětské řeči a od−
stranění možných nedostatků však
může rodič i sám, dokonce hravou,
a přesto účinnou formou. Skvělým
nástrojem k  tomu přímo určeným
je „Hláskování s  Lipánkem“. Jde
o první projekt svého druhu v Čes −
ku, který ve videích nabízí užitečné
rady, návody a postupy, jak správný
rozvoj řeči ze strany rodičů podpo−
rovat „Projekt oslovuje a informuje
rodiče, jak u dětí výslovnost jedno−
tlivých hlásek přirozenou cestou
podporovat. Základem mezilidské
komunikace je vždy mluvené slovo
doprovázené naší mimikou, gesty,
očním kontaktem či pohybem těla,“
doplňuje Jitka Kaulfuss, která je zá −
ro veň autorkou scénářů videí. 

Klinická logopedka Jitka Kaulfuss

Řečové vady – problém, o kterém se musí mluvit

Sluchově postižení mohou komu −
nikovat na webu Plzeňského kraje
www.plzensky−kraj.cz pomocí uni −
kát ní funkce přepisu hovoru „text
to speech“.  

Infolinka s online přepisem řeči
pro osoby se sluchovým postiže−
ním, která je nasazena na webu
Plzeňského kraje, je nově rozšířena
o unikátní funkci
„text to speech“
během hovoru. Ta −
to nová funkce
umožňuje využít
službu i osobám
se zhoršenou sro−
zumitelností řeči či
její úplnou ztrátou.
Uživatel služby no−
vě může svůj dotaz vepsat do spe −
ciálního řádku, dotaz je následně
automaticky přečten syntetickým
hlasem zaměstnanci úřadu a mlu −
vená reakce úředníka je přepsána
profesionálním přepisovatelem do
textové podoby. 

„Uživatel služby si te−
dy může vybrat, zda
bude komunikovat mlu −
venou češtinou či psa−
nou formou. Odpověď
zaměstnance úřadu mu

bude vždy doslovně přepsána 
profesionálními přepisovateli, kteří
dosahují rychlosti přes 500 úhozů
za minutu,“ popisuje výhodu nové
služby náměstek hejtmanky pro
oblast IT, digitalizaci a Centrální 
nákup Pavel Hais. 

Tuto inovaci připravil sociální
podnik Transkript online k dnešnímu
Světovému dni sluchu na základě
zpětné vazby cílové skupiny osob
s postižením sluchu. Právě tito lidé
se v důsledku ztráty sluchu často
potýkají i se zhoršenou srozumitel−
ností mluveného slova.

„Komunikaci krajského úřadu
s  lidmi s hendikepem se snažíme
stále zdokonalovat. Především
v dnešní těžké době se zkvalitňování
elektronické komunikace ukazuje ja−

ko jediná možná cesta. Nová funkce
nás tak opět posune o kousek dál,“
uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Telefonní hovor s textovým zázna−
mem zpřístupňuje informační linky
pomocí online přepisu, kdy je řeč
volané strany přepisována a zobra−
zována online na webové stránce
organizace. Využití nachází zejména
mezi nedoslýchavými, ohluchlými,
seniory s poruchami sluchu či ci −
zinci, kterým přepsaná řeč telefo−
nické komunikace značně usnadňu−
je porozumění. Obecně jde o skupi−
ny klientů, kteří potřebují zprostřed−
kovat řeč operátora linky psanou
formou, a to online, v reálném čase
a doslovně. Osoby se sluchovým
postižením mohou opět vést při−
rozený hovor obdobně jako lidé sly−
šící a mají jistotu, že jim z důvodu
chybějící sluchové zpětné vazby
neunik ne důležitá informace. Tato
podpora je činí rovnoprávnými se
slyšícími v přístupu k informacím
a v oblasti mezilidské komunikace.

Přepis řeči pro osoby se sluchovým postižením
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Pacienti po autonehodách, s popá−
leninami, při operacích, těhotné že−
ny i lidé se vzácnými onemocnění−
mi. Mnoho z nás se alespoň jednou
ocitne v situaci, kdy je náš život zá−
vislý na darované krevní plazmě.
I proto lékaři vyzývají, aby se co
nejvíce lidí stalo dárci krevní plaz−
my. Nezáleží přitom, zda tělo má, či
nemá protilátky proti COVID−19.

V  Česku je okolo čtvr t milionu
dárců krevní plazmy. Bohužel okol−
nosti související s pandemií uvěznily
mnoho z nich doma. „Je potřeba,
aby zdraví, dospělí lidé, kteří mo−
hou, přišli krevní plazmu darovat,“
vyzývá hematoložka Alice Drábková
z odběrového centra plazmy sana −
plasma. Ujišťuje, že darování plaz−

my je naprosto bezpečné. „Nejvý −
raz  nější pokles zaznamenala centra
loni na jaře, kdy byla uzavřena. Nyní
mají nastavená náročná bezpeč−
nostní opatření, ale fungují  bez vý−
raznějších omezení,” dodává lékař−
ka. A připomíná, že každému odbě−
ru krevní plazmy je přítomný lékař. 

Krevní plazma, ani mnohé léky,
jež se z ní vyrábějí, bohužel nemo−
hou být vytvořeny uměle v labora −
toři. “Proto je plazma od dárců tak
výjimečná a důležitá. A na každém
dárci záleží. Například pro roční léč−
bu jednoho pacienta s  onemocně−
ním imunity je potřeba přibližně
130 odběrů krevní plazmy. To zna−
mená, že nemocný potřebuje nej−
méně 6 pravidelných dárců. Jsou

ale i one mocnění, jejichž léčba je
mnohem náročnější,“ vysvětluje Jan
Štěpánek, který stojí v čele české sí−
tě odběrových center sanaplasma.

Na COVID−19 protilátkách
nezáleží
„Plazma mužů, jež prodělali COVID−
19, je žádaná pro pacienty se zá −
važným průběhem onemocnění 
COVID−19. Nicméně u ostatních
pacien tů závislých na lécích z plaz−
my na množství protilátek ne zá    le−
ží. Proto může darovat plazmu
opravdu téměř každý zdravý dospě−
lý,“ zdůraz ňuje hematoložka.

50 minutový odběr může 
zachránit lidský život
Darování plazmy je pro lidské tělo
méně náročné než darování krve.

V průběhu odběru se z krve plazma
od filtruje a krvinky spolu s krevními
destičkami se okamžitě vrátí zpět
dárci. I proto, že odběr pro zdravé−
ho člověka nepředstavuje velkou
zátěž a plaz ma se rychle v  těle
obno vuje, je možné darovat plazmu
jednou za 14 dní. 

Proces darování trvá přibližně
50 minut. Prvodárcům stačí do−
mluvit si schůzku ve vybraném
centru, a to buď telefonicky, nebo
jednoduše v aplikaci Sana−App.
Lidé mohou darovat plazmu bez −
příspěvkově. Pak mají při každém
odběru nárok na den pracovního
volna v zaměstnání a slevu na dani.
Je ale také možné zažádat o finanč−
ní kompenzaci ve výši 700 korun
za každý odběr, která pomáhá po−
krýt čas na odběr i náklady spojené
s dopravou. Volba se týká vždy
jednoho konkrétního odběru a je 
tedy možné tyto dva způsoby dár−
covství jakkoliv střídat.  

Darujte plazmu, vyzývají odborníci.
Můžete ji potřebovat!

V Plzni nyní pečuje o děti zdravot−
níků, záchranářů, hasičů a policis−
tů. 31. základní škola. Jedna ze
tříd, v níž se tyto děti shromažďují
a tráví hodně času, byla ošetřena
aplikací speciálního nanotechno−
logického nátěru na stěny a strop.
Technologie má schopnost likvido−
vat nejen viry, bakterie, alergeny
a plísně, ale také veškeré výpary
těkavých látek z dezinfekcí a úkli−
dových prostředků.

Jde o český patent používaný ve
zdravotnictví u nás i ve světě.
Vyučující si chválí i další z efektů té−
to technologie, a to sice likvidaci
pachů. Děti tak mají nejvyšší mož−
nou ochranu, kterou lze v sou čas −

nosti na trhu získat. Speciální
funkční fotokatalytický nátěr obsa−
huje krystaly oxidu titaničitého a za

přísvitu UV světla likviduje nežádou−
cí látky. Na zdi a strop školní třídy
ho aplikovala zdarma společnost

NT21 (Nanotechnologie 21 s.r.o).
„Tento nátěr si udrží své funkční
vlastnosti až deset let. Původně byl
určen pro zdravotnictví, ale napří−
klad pro svou schopnost pohlcovat
pachy se osvědčil i v  kuchyních,
školních jídelnách či ve sportov−
ních šatnách. Je vhodný například
i pro domácnosti, kde žijí děti trpící
různými alergiemi,“ popsal Petr
Brož ze  společnosti NT21. Podle
něj má tato technologie schopnost
snížit za několik minut virovou
a bakteriální zátěž o 70 procent.
Doplnil, že na vývoji tohoto chytré−
ho aktivního nátěru  se podílel vý−
znamný český nanotechnolog a vy−
nálezce Jan Procházka, jenž mimo
jiné získal za svoji činnost 28. října
2017 od prezidenta republiky me−
daili za zásluhy. 

Děti chrání speciální nanonátěr zdí  
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Kriminalisté z Úřadu dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu
Policie ČR došli k závěru, že na zá−
kladě dostupných faktů nelze po−
tvrdit ani vyvrátit žádný z možných
způsobů úmrtí bývalého ministra
zahraničních věcí ČSR Jana
Masaryka, k  němuž došlo v  noci
z 9. na 10. března 1948. 

Zatímco podle před chozího šetření
z  let 2001–2003 byl bývalý česko −
slo ven ský diplomat zavražděn, nyní
kriminalisté připustili, že příčinou
smrti mohla být se be vražda. Skoro
rok a půl trvající vyšetřování tak ne−
přímo potvrdilo závěry týmu výzkum−
ného centra Nové technologie (NTC)
Zápa do české univerzity v Plzni.

Jan Špička z  výzkumného centra
NTC a absolvent ZČU Martin Čer mák
se otázkou smrti Jana Masa ryka
zabý vali více než dva roky. Dospěli
přitom k závěru, který byl v rozporu
s  výsledky posledního vyšetřová −
ní z roku 2003, podle nichž byla 

jednoznačnou příčinou vražda vy −
 strčením nebo vyhozením z  okna,
a to minimálně jednou osobou. 

„S využitím exaktních metod
jsme došli k tomu, že sebevraždu
roz hodně nelze vyloučit a že je re−
álnou variantou Masarykova úmrtí.
A pokud se jednalo o vraždu, mu−
sela proběhnout jinak, než jak ji

po pisovalo poslední vyšetřování,“
je přesvědčen Jan Špička. Bada −
telé vycházeli z  archivních zdrojů
a dostupné literatury. Získali kromě
jiného fotodokumentaci, klíčové
výpovědi, schémata a původní pi−

tevní protokol. Těžištěm jejich prá−
ce  pak bylo vlastní měření v  Čer −
nínském paláci v Praze a v labora−
tořích ZČU, a to s využitím biome−
chanických modelů a  počítačo−
vých simulací.

Čermák se Špičkou prokázali, že
před pádem stál Jan Masaryk na
vnější římse v  prostoru mezi okny
Černínského paláce asi 1,3 metru
od okraje otevřeného okna kou −
pelny. Dále zjistili, že nebylo zapo−
třebí vnější síly útočníka, aby jeho
tělo bylo nalezeno ve vzdálenosti
2,4 metru od zdi druhého nádvoří,
a konečně, že způsob vraždy vy −
hozením nebo vystrčením z okna se
jeví jako značně nereálný.

V říjnu 2019 proto podali oba ko−
legové na Městské státní zastupitel−
ství v Praze podnět k obnovení vy−
šetřování, který doplnili obsáhlou
odbornou studií se svými závěry.
Jejich podnět přitom nebyl jediný,
kterým se kriminalisté zabývali. 

Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu v pátek 5. března
vyšetřování odložil s  tím, že žádný
z možných způsobů smrti bývalého
československého diplomata nelze
potvrdit ani vyvrátit. „Tím, že vy −
šetřovatelé nevyloučili sebevraždu 
jako možnou příčinu smrti Jana
Masa ryka, vlastně potvrdili výsledky
našich zkoumání,“ konstatuje Martin
Čermák. Písemné odůvodnění závěrů
vyšetřování Martin Čermák a Jan
Špička zatím neobdrželi.  

Vyšetřování smrti Jana Masaryka
potvrdilo závěry ZČU
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Od koncertní sezóny 2021/2022 se
na dva roky stane novým šéfdiri−
gentem Plzeňské filharmonie Chuhei
Iwasaki, který dosud zastává pozici
stálého hostujícího dirigenta. 

„Chuhei Iwasaki patří k výrazným
dirigentským osobnostem nejen
čes ké hudební scény. V  Čechách 
žije 13 let, česky plynule také hovoří
a s Plzeňskou filharmonií intenzívně
spolupracuje již dva roky. Jako di −
rigent však hostoval v  celé řadě 
fil har monií. Jsem přesvědčená, že
Chuhei Iwasaki bude pro nás dal−
ším uměleckým přínosem s novými
impul zy. Je umělcem celou svou
duší, empatik, maximalista, svým
vztahem a láskou k české hudbě se
netají a má obrovský smysl pro hu−
mor.“ říká ředitelka Plzeňské filhar−
monie Mgr. Lenka Kavalová. 

„Nabídky postu šéfdirigenta Pl −
zeň  ské filharmonie si vážím. Je mi
nesmírnou ctí. Hodně v mém životě
znamená. Na práci s  filharmonií se
těším a udělám pro další umělecký
růst tohoto orchestru maximum.
Navíc mám moc rád i plzeňské
publi kum.“ komentuje svůj post bu−

doucí šéfdirigent Plzeňské filhar −
monie Chuhei Iwasaki. 

Chuhei Iwasaki je český dirigent
pocházející z  Japonska. Narodil se
roku 1987 v Tokiu. Hru na housle
studoval v letech 2003−2006 na kon−
zervatoři Toho Gakuen v Tokiu, poté
spolu s obory skladba a dirigování na
Pražské konzervatoři. V dirigování,
kterému se aktivně věnuje od roku
2012, se zdokonalil studiem na
Akademii múzických umění v Praze.
Od roku 2014 pedagogicky působí
na Pražské konzervatoři, spolupracu−
je s předními českými a slovenskými
orchestry. Jako s divadelním diri −
gentem se s ním můžeme setkat v pl−
zeňském Divadle J. K. Tyla a praž−
ském Hudebním divadle Karlín, od
roku 2019 je také druhým dirigentem
Slezského divadla Opava. 

Nový šéfdirigent Plzeňské filharmonie  

Chuhei Iwasaki

Dotaz čtenáře SH z Plzně:
Dobrý den, bývalý nájemce mi
dluží za nájemné. Co když na sebe
vyhlásí osobní bankrot, bude mě
o tom někdo informovat? 

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
z Vašeho dotazu není zřejmé, zda

dlužné nájemné již vymáháte soud −
ně, případně prostřednictvím soud −
ního exekutora poté, co Vám byl
soudem nárok přiznán; jestli jste
k vymáhání zmocnil advokáta nebo
nejste právně zastoupen. Tyto sku−
tečnosti mají také vliv na to, zda se
včas dozvíte o zahájeném insol−
venčním řízení. Lidově řečeno osob−

ní bankrot, o kterém píšete, je z po−
hledu práva oddlužením, kdy dlužník
podá soudu insolvenční návrh spo−
jený s návrhem na povolení oddlu−
žení. V posledních měsících tako−
vých návrhů bohužel přibývá, neboť
došlo k výrazné změně právní úpra−
vy, která fakticky zjednodušuje po−
volení oddlužení soudem i v přípa−
dech, kde nelze očekávat uspokoje−
ní alespoň 30% přihlášených pohle−
dávek nezajištěných věřitelů.

Insolvenční rejstřík je veřejně pří−
stupným registrem vedeným Mi −
nisterstvem spravedlnosti, takže si
každý může podle jména dlužníka
ověřit, jestli proti němu bylo zaháje−
no insolvenční řízení, ať už na návrh
dlužníka samotného nebo jiného vě−
řitele. Existují také programy na hlí−
dání změn v insolvenčním rejstříku,
ale to jsou placené aplikace, které si
pořizují spíše advokátní kanceláře

než jedinci. V případě, že jste vymá−
hání své pohledávky předal advoká−
tovi, měl by Vás o případném insol−
venčním řízení zahájeném proti
dlužníkovi informovat, stejně tak,
jestli pohledávku po vydání vykona−
telného rozhodnutí soudu vymáhá
soudní exekutor.

Hlídání zahájení insolvenčního ří−
zení je z  pohledu věřitele zásadní
z  toho důvodu, že od zahájení
insol venčního řízení lze pohledávku
vymáhat pouze prostřednictvím
insol venčního řízení, takže je nutné
pohledávku do insolvenčního řízení
takzvaně přihlásit. Na přihlášení
pohledávky má věřitel dva měsíce
od vydání usnesení o úpadku sou−
dem, opět vyplývá z insolvenčního
rejstříku; pokud věřitel tuto lhůtu
zmešká, nelze pohledávku po dobu
běhu insolvenčního řízení po dluž−
níkovi vymáhat. Zmeškání lhůty pro

přihlášení pohledávky má pro věři−
tele nepříznivé dopady zejména
v  případě oddlužení (osobní ban−
krot), protože po splnění oddlužení
soud zpravidla dlužníka osvobodí
od hrazení zbytku dluhů, které ne−
byly v  rámci oddlužení uhrazeny
nebo nebyly vůbec uplatněny, čímž
zaniká možnost dluh zákonnými
prostředky vymáhat.

Z uvedeného tedy vyplývá odpo−
věď na Váš dotaz a sice, že o zahá−
jení insolvenčního řízení Vás nikdo
neinformuje, pokud jste vymáháním
pohledávky nepověřil advokáta ne−
bo již vymáhání není ve fázi exeku−
ce. Informovat věřitele o zahájení
insol venčního řízení není ani zákon−
ná povinnost dlužníka. Při hájení
svých práv je obecně nutné postu−
povat aktivně a dostupné registry
pravidelně kontrolovat.
Mgr. Zdenka Ambrožová, advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Se systematickým   testováním
všech svých cca 400 zaměstnanců
na covid−19 začala VODÁRNA 
PLZEŇ a. s. už 23. února. Spo leč −
nost posiluje i další bezpečnostní
opatření, a zejména u administra−
tivních pracovníků důsledně vy −
užívá home office.

S  předstihem a ještě před vy −
dáním mimořádného opatření mi−
nisterstva zdravotnictví ze dne
1. března 2021 zahájila VODÁRNA
PLZEŇ a. s. plošné testování
svých zaměst nanců na covid−19.

Testováni jsou každý týden na
svých pracovištích, a to antigenní−
mi testy aplikovanými zdravotnic−
kým personálem. Výsle dek testu
je znám do cca 15 minut od jeho
provedení. 

„Posilujeme tím bezpečnostní
opatření uvnitř společnosti. Ochrana
a zdraví našich zaměstnanců je pro
nás prioritou. Úzce souvisí s  naší
základní činností, jíž je výroba pitné
vody a čistění vody odpadní,“ uvedl
generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ
a. s. Jiří Kozohorský. 

Testování provádí zdravotníci kaž−
dý týden a pro zaměstnance je po−
vinné. Doprovází ho zpřísněná opat−
ření na pracovištích, kdy se po týd−
nu střídají směny pracovníků v reži−
mu výkonu práce a  home office.
U agend, kde je možná každodenní
práce z  domova, je ve VODÁRNĚ
a.s. tato varianta využívána v maxi−
mální možné míře. 

Zákaznické centrum v  Malo −
 stranské ulici zůstává dále uza   −
vřno. Vše lze ale vyřídit buď 
elektro nickou poštou na e−mailu 
zc@vodarna.cz nebo telefonicky na
lince 377 413 222.  

Vodárna myslí na bezpečnost

První místa 
do Rokycan 

Vítězem 5. ročníku vědomostní
soutěže pro žáky gymnázií Plzeň −
ského kraje se z 99 přihlášených
stal František Babuljak z Gymnázia
a Střední odborné školy Rokycany.  

První kolo soutěže proběhlo for−
mou online testu. Soutěžící měli na
vypracování testu 90 minut. Test
obsahoval uzavřené otázky, které
byly zaměřeny na oblast přírod−
ních a společenských věd a všeo−
becný přehled. Závěrečného kvízu
se pak zúčastnili 3 nejúspěšnější
řešitelé prvního kola.

„Jsem rád, že jste se i v dnešní
nelehké době, kdy výuka už dlou−
hou dobu probíhá online, přihlásili
do této soutěže a tím prokázali
svůj zájem se vzdělávat a rozšiřo−
vat své vědomosti,“ řekl náměs−
tek hejtmanky pro oblast školství
a sportu Rudolf Salvetr.

Soutěžní otázky pro 99 přihlá−
šených studentů z 13 gymnázií
připravili garanti vzdělávání Kraj −
ského centra vzdělávání a Jazy −
kové školy Plzeň. Soutěž je urče−
na pro žáky čtyřletého gymnázia
a vyššího stupně víceletého gym−
názia. Počet účastníků prvního
kola není omezen, počet zapo −
jených žáků záleží na rozhodnutí
ředitele školy. 
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Celkem 225 hlasujících se zapojilo
do ankety vyhlášené centrálním
městským obvodem na výběr hra−
cího prvku na dětské hřiště Tichá.
Počtem 98 hlasů zvítězil třetí ná−
vrh, tedy strom s ptačími hnízdy. 

„Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří se ankety zúčastnili
a hlasovali jak na fa−
cebooku našeho ob−
vodu, tak prostřed−
nictvím mailu. Těší
mě, že obyvatelé
mají zájem o to, co
se děje na území ob−
vodu a chtějí se za−
pojit do rozhodování
o tom, jak bude je−
jich okolí vypadat.
Rozhodně to není
poslední anketa, kte−
rou jsme uspořádali,
tam kde to bude
možné, počítáme
opět se zapojením
veřej nosti,“ uvedl
sta rosta městského obvodu Plzeň 3
David Procházka. Cel ko vé výsledky
ankety dopadly takto: Prv ní varianta

– vigvam – dostala 65 hlasů, pro pi−
rátskou loď ve variantě 2 hlasovalo
62 lidí. Hlasování bylo uzavřeno
v pátek 19. března.

Nového herního prvku na dět−
ském hřišti Tichá by se místní
mohli dočkat do letních prázdnin.
Nyní obvod zadal objednávku

doda vateli a jakmile bude herní 
prvek vyrobený, začne se s jeho
insta lací. 

Strom s ptačími hnízdy
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Rada Plzeňského kraje (RPK) po−
skytne žadatelům zajišťujícím
hospicovou péči účelovou nein−
vestiční finanční dotaci v celkové
výši 1.499.962 Kč. 

Žádost o poskytnutí dotace po−
dali dva žadatelé, Domovu – plzeň−
ská hospicová péče bude poskyt−
nuta dotace ve výši 1.008.824 Kč,
Hospicu Sv. Jiří dotace ve výši
491.138 Kč.

Poskytnutím dotace bude zajiš−
těna lepší dostupnost domácí hos−
picové péče v Plzeňském kraji.
Umožní tak nevyléčitelně nemoc−
ným pacientům v preterminálním
a terminálním stádiu života dožít
ve vlastním sociálním prostředí.
Radní také poskytnou Hospici

Sv. Jiří účelovou neinvestiční fi−
nanční dotaci ve výši 140 tisíc ko−
run na úhradu mzdových nákladů
vynaložených v roce 2020 v sou−
vislosti s  poskytováním domácí
hospicové péče v Plzeňském kraji. 

„Provoz hospice je zajišťován
převážně z dotací a darů. V loň−
ském roce pracovaly zdravotní se−
stry za odměnu ve výši 100 korun
na hodinu. Finanční podpora bude
použita k navýšení mezd zaměst −
nanců a pomůže tak ke stabilizaci
personálu, který není lehké pro tu−
to náročnou práci získat,“ uvedla
hejtmanka Ilona Mauritzová.

Poskytnutí dotací ještě musí
schválit Zastupitelstvo Plzeňského
kraje.

Podpoří hospicovou péči  
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I v čase covidovém se plzeňské
Divadlo Pluto snaží zachovat si
přízeň diváků a nabízet jim stále
něco nového. Se svými fanoušky
udržuje kontakt především díky
internetovému seriálu Padesát od−
stínů korony, který s nadsázkou
glosuje koronavirovou krizi a pořá−
dá i livestreamová představení. 

„Věříme, že od září bude možné
vrátit se na divadelní prkna, a tak
zkoušejí novou komedii Blbec k ve−
čeři s Pavlem Kikinčukem a Danie −
lem Rousem v hlavních rolích.
Pokud to epidemiologická situace
dovolí, pokladna Divadla Pluto se
znovu otevře    a divákům tak umož−
ní každý čtvrtek mezi třetí a sedmou

odpoledne nákup upomínkových
předmětů Divadla Pluto,“ uvedla
principálka Jindřiška Kikinčuková.

Mezi ty nejžádanější patří napří−
klad reprezentativní stolní kalendář
na tento rok, DVD Tajemství Divadla
Pluto nebo dárkové poukázky
nebo tzv. „Předplutné 7+1“ na další 
sezonu. Nákupem těchto předmětů

mohou diváci pomoci přečkat
Divadlu Pluto vynucenou korona −
virovou pauzu.  

Svou podporu mohou příznivci 
divadla vyjádřit i v rámci stále

trva jící akce 
„Podrž Pluto, Prosím“, 

a to finančním darem v jakékoliv
výši na účet 279960323/0300 

se zprávou pro příjemce 
PODRZ PLUTO DAR a jméno dárce.

S přáním “Divadlu zdar, Kovidu zmar!”

Vzhledem k aktuální situaci a zpřís−
nění protiepidemických opatření při−
stoupilo Divadlo J. K. Tyla k dočas −
nému přerušení natáčení inscenací
pro projekt První řada u Vás doma,
který divákům umožňuje zhlédnout
záznamy z  produkce plzeňského 
divadla přímo u sebe doma.

V tuto chvíli se jedná o opery Věc
Makropulos a Prodaná nevěsta a ba−
let Sněhurka. Již zakoupené vstupen−
ky zatím zůstávají v platnosti, divadlo
se bude snažit nabídnout náhradní
termíny, o kterých bude všechny dr−
žitele již zakoupených vstupenek
infor movat e−mailem. Pokud by divá−
kům náhradní termíny nevyhovovaly,
bude možné vstupenky vrátit. 

„Je nám to velice líto, na projekt
jsme měli skvělé ohlasy, ale nepří−
znivá epidemická situace nás dove−
dla k rozhodnutí, že na čas všechna
plánovaná natáčení zrušíme. Uvidí −
me, jak se situace bude vyvíjet, ale
uděláme maximum proto, abychom
divákům slíbená představení umož−
nili sledovat. Všem se omlouváme
za komplikace, věříme, že diváci 
naše rozhodnutí pochopí,“ uvádí 
ředitel divadla Martin Otava. 

Populární komedie Brouk v hlavě
s  Mar tinem Stránským v  hlavní
dvojroli zůstává v  tuto chvíli beze
změn. Více informací na webových
stránkách divadla www.djkt.eu/
prvni−rada−u−vas−doma.

Divadlo přerušilo
První řadu u Vás doma

Nepomucké expozice muzea sice ny−
ní spí covidovým spánkem, ale uvnitř
se pilně pracuje, například na nové
výstavě Krása zrakům ukrytá.

Ta představí to nejzajímavější
z původního mobiliáře zámku
Zelená Hora včetně originálních
kostýmů z opery Libuše. Výstava
by měla být zpřístupněna 2. května

v 17:00 hodin autogramiádou Evy
Urbanové. Svatojánské muzeum
má nové webové stránky. Na adre−
se www.sjmn. cz jsou k dispozici
informace o Svato jánském muzeu
v novém kabátě. Součástí strá −
nek je také e−shop s publikacemi
a dalším zbožím se svatojánskou
a křes ťanskou tématikou.

Dvojí zajímavost z muzeí
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Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

Využijte našich dlouholetých zkušeností 
s personální inzercí 

a oslovte ty správné uchazeče.
Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled. V  roce 2020 mzdy v  kraji mírně vzrostly. Naopak počet 

zaměstnanců se oproti stejnému období předchozího roku
lehce snížil. Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy v re−
gionu vzrostly i reálně.

Plzeňský kraj se v  1.  až  4.  čtvrtletí 2020 může pochlubit
čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou přepočtenou na osoby pl−
ně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky, která
činila 34 513 Kč. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha
(43  675  Kč), Středočeský (36  260  Kč) a  Jihomoravský
(34  597  Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna
v Karlovarském kraji, a to 31 180 Kč, což je o 4 431 Kč méně,
než je republikový průměr (35 611 Kč). Je třeba zdůraznit, že
průměrná mzda v  ČR je ovlivněna především výší mzdy
v Hlavním městě Praze, výše průměrné mzdy v ČR tak nedosa−
huje kromě Středočeského již žádný jiný kraj.

Bereme méně než průměr
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Právě nyní je ta pravá chvíle vybrat
si kvalitní sazenice jahod, ka −
nadských borůvek, keříkové nebo
stromkové rybízy, angrešty, maliny,
ostružiny, brusinky.
Chcete−li vsadit na jistotu, pak nav−
štivte Jahodárnu v Klatovech Pavla
Bonka, která letos vstupuje do jubilejní
10. sezóny. Jejího majitele Pavla
Bonka jsme se zeptali. 
n Jahody jsou nejoblíbenějším ovo−
cem v našich zahradách a není snad
člověka, který by je nemiloval pro
jejich lahodnou chuť. Co nabízíte
svým zákazníkům?
Jen bych doplnil, že jahody jsou do−
slova „nabité“ vitamíny C, A, B, E.
Neměly by chybět na žádné zahradě
zejména v této době, kdy je třeba ma−
ximálně posilovat naši imunitu vita −
míny. Zájemci si u nás mohou vybrat
odrů dy jednoplodící, stáleplodící, 
rané, polorané, pozdní, převislé.
Sa zenice zakořeněné v květiná−
čích a frigo. Odrůdy,
které nabízíme, sa−
mi pěstujeme, tak−
že máme letité zku −
šenosti.
n Tedy přesně
víte, jak ta jaho−
da vypadá a ja−
ké má charakte−
ristické znaky.
To je nesmírně důle−
žité, když zákazníkovi
radíte a nabízíte sazeni−
ce. Prodáváme jen kvalitní
uznanou sadbu, která má
dobře vyvinutý kořenový sys−
tém a krček. Je to silná zdravá
sadba. Kdo si ji od nás koupí a zasa−
dí, může očekávat bohatou úrodu.
Snad jednu dobře míněnou radu.
Sadba jahod by se měla každé dva až
tři roky obnovovat, aby se jahody
rodi ly stále v hojném množství a vý−
borné kvalitě.

n Buďme konkrétní. Která odrůda
jahod je žádanou jedničkou? 
Královnou je stále odrůda Karmen.
Jahoda je tmavá, velká, voňavá, šťav−
natá, sladká a má chuť lesní jahody.

Vhodná je i do vyšších poloh a zaru−
čuje vysokou a stálou sklizeň. Oblibu
si rovněž získaly odrůdy Rumba, což
je jedna z nejlepších raných odrůd
s mimořádně chutnými plody a odol−
ností. Dále je to jahodník Malwina,

který je zajímavý tím, že u jeho kvě−
tů je minimální pravděpodob−

nost, že zmrznou. Jinak je−
ho plody jsou velké, jasně

červené a mají vynikající
chuť. Jedná se o od−

růdu s nejzazší do−
bou sběru.
Letos poprvé má−

me v nabídce Mě −
síční jahody. Chutí,

vůní i vzhledem se po−
dobají lesním jahodám

a plody můžete sbírat po
celou sezónu.

n Kolik odrůd jahod nabí−
zíte? 

Letos 15 a jsou mezi nimi i ja−
hodníky našich babiček, které

jsou už známy několik desítek let.
Jako například odrůdy Induka nebo
Senga – sengana.
n A co kanadské borůvky?
Těch máme v  nabídce 30 odrůd 
a to jak klasické, zakrslé i stále plo −
dící. Například plody odrůdy Hannah

Choice jsou hodně sladké. Obrov −
skými plody se vyznačuje odrůda
Denise Blue a Chandler. Také další
odrůda Hor tblue Petite je velmi 
zajímavá.

Kromě kanadských borůvek si mohou
u nás zákazníci vybrat brusinky, mali−
ny, ostružiny, ostružinomaliny a to jak
jedno nebo stále plodící. Například
u malin nabízíme plody několika barev
– červené, žluté, oranžové, černé.
Dále máme stromkové i keřové rybízy,
angrešty a jiné drobné ovoce. Kromě
toho dostanou u nás zákazníci i sad−
bové brambory. 
Díky našim mnohaletým zkušenostem
zákazníkovi nejen odborně poradíme,

ale umíme se trefit i do jeho
představy. U nás dostane i další
potřebné věci k pěstování jako
jsou hnojiva, substráty, netkané
textilie, fólie a další. 

n Ovlivňuje sezonu covid?
Pole neví o žádném koronaviru
a o tom, co nyní prožíváme. Pole
zkrátka nepočká. My na něm pracuje−
me, ať je jakákoli situace. Pěstování

jahod je velmi náročné a je
třeba mít každodenní kon−
takt s tou rostlinou. Jednu
zkušenost jsme přece jen
získali. Lidé mají mnohem
větší vztah ke svým za−
hrádkám a už je nechtějí
zatravňovat, ale něco na
nich pěstovat. Byli zde
klienti, kteří si poprvé za−
sadili brambory a měli

z nich úžasnou radost. V dnešní covi−
dové době se mohou lidé na zahrádce
svobodně pohybovat a nadýchat se
čerstvého vzduchu. To je naše zkuše−
nost, když s lidmi hovoříme.
n Kdy vás mohou zákazníci na
Jahodárně navštívit?
Otevírací doba je od pondělí do pátku
od 9:00 do 16:00 hodin. V sobotu od
9:00 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy. Další informace
máme na facebooku.                      (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

Mám v sobě tolik vitamínu
C, že se mohu srovnávat s cit−

rusovými plody. Posiluji imunitu.
Když mě sníte jen 100 gramů,

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na kru−
hovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mos−
tem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Pouze ve zdravé a silné sazenici 
máte jistotu bohaté úrody
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Jak jsme již uvedli v předchozím vy−
dání, je tento školní rok v mnohém
nestandardní. Navzdory skutečnosti,
že by – i na základě komunikace
na sociálních sítích – mělo mnoho
zájemkyň a zájemců o námi nabízené
obory zájem o návštěvu vnitřních
prostor školy, nemůžeme jim tuto
možnost bohužel nabídnout, což nás
samotné mrzí. Sice existuje alternati−
va v podobě virtuálních prohlídek vy−
braných pracovišť, které jsou k dispo−
zici na  internetových stránkách naší
školy, avšak chápeme, že to není zce−
la ideální řešení. Právě z  tohoto dů−
vodu jsme se během 1. pololetí zapo−
jovali do  řady on−line propagačních
akcí, na nichž jste se mohli s naší
školou seznámit podrobněji a kde by−
ly zároveň zodpovídány veškeré otáz−
ky sledujících. 
Proběhla také řada akcí na školním fa−
cebooku a instagramu, jež se dle ohlasů
zúčastnivších se osob líbily a vzbudily
zvýšenou pozornost. Za nejúspěšnější
z nich bychom mohli bez delšího pře−
mýšlení označit hledání našich školních
placek, které postupně ukrýval dnes již
známý papoušek Igor. Pakliže máte
insta gramový účet, můžete se na  jeho
četná dobrodružství podívat i zpětně
pod  hashtagem #igornacestach.
 Během jeho cest s ním naši sledující
navštívili blízké i daleké kraje, přičemž
se podívali – kromě Sušice a okolí – na−
příklad do jižních Čech, a to konkrétně
do  Vacova, do  Čkyně, do  filmových
Hoštic u  Volyně, do  Strakonic nebo
do Katovic. Opomenout jsme nemohli
ani široké okolí Klatov, proto musel 
zaletět i do  Janovic nad  Úhlavou
a do Nýrska; na výlet se pak vypravil
rovněž do Kdyně, do Domažlic nebo
na Plzeňsko. Rozdáno již bylo téměř
všech 100 placek, které jsme nechali
v první fázi tohoto našeho projektu zho−
tovit. Ve  zprávách na sociálních sítích
se nám postupně sešlo již velké množ−
ství fotografií, přičemž za každou z nich
se skrývá neopakovatelný příběh, který
započíná tím, kdy byla placka na místo
určení transportována, a končí příhoda−
mi během jejího „lovení“ až konečnou
euforií z  jejího úspěšného nalezení.
Velmi nás na základě zpětné vazby těší,
že se naše placky líbí a je o ně stále 

zájem! Rozhodně se nebudeme bránit
ani zhotovení dalších propagačních
předmětů s obdobnými motivy, aby si
mohl vybrat opravdu kdokoli podle své−
ho gusta, což je ostatně jedním z na−
šich cílů, jelikož jsme tu pro vás, a to
obzvlášť v této nelehké době. 😊
V 1. kole přijímacího řízení se nám se−
šlo nemalé množství přihlášek, ale roz−
hodně nekončíme – pojďme se tedy
podívat na dosavadní obsazenost na−
šich učebních a studijních oborů, jeli−

kož máme stále volná místa, která by−
chom vám rádi nabídli. V první řadě
moc děkujeme všem uchazečkám
a uchazečům o vzdělávání na naší ško−
le, kteří se rozhodli si podat přihlášku
na kterýkoli z nabízených učebních či
studijních oborů, velmi si vašeho záj−
mu vážíme. Hned v  prvním kole se
nám podařilo naplnit kapacitu 3letého
učebního oboru Autoelektrikář, který
již tedy ve 2. kole přijímacího řízení
nebude nabízen. Dále oznamujeme, že
z  důvodu malého zájmu o  E−čkový
učební obor Zednické práce bylo roz−
hodnuto, že tento v  nadcházejícím
školním roce otevřen nebude! Pokud
byste však chtěli pracovat ve staveb−
nictví, nemusíte smutnit, neboť se vám
naskýtá možnost podat si přihlášku
do podobného učebního oboru Zedník,
kde máme stále volná místa. Všechny
další učební obory nemají také napl−
něny svoje kapacity, takže se můžete
rozhodnout pro kterýkoli z nich a podat
si přihlášku na  ten, který vás nejvíce
osloví. Zkusíme vám trochu pomoct:
„Lákají Tě auta? V tom případě nabízí−
me obor Mechanik opravář motoro−
vých vozidel. Rád/a bys pracoval/a

v  zemědělství? Podej si přihlášku
do učebního oboru Opravář zeměděl−
ských strojů a nebudeš litovat. Baví Tě
práce se dřevem? Pak právě pro Tebe
zde máme obor Truhlář. Chtěl/a by ses
živit instalací rozvodů nebo elektro −
instalací v budovách? Těšíme se
na Tebe v učebním oboru Instalatér
nebo Elektrikář. Rád/a pečuješ o vla−
sy? Navrhuješ a tvoříš rád/a různé
úpravy účesů? V tom případě nabízíme
obor Kadeřník, kde si určitě přijdeš

na  své. Rád/a vaříš,
pomáháš v  kuchyni
a baví Tě gastrono−
mie? Ne váhej a vyber
si jeden z našich obo−
rů – máš možnost
vol by mezi E−čkovým
oborem Stravovací
a ubytovací služby
a učebním oborem
Kuchař−číšník.“ 
Co se týká studijních
oborů, zakončených
maturitní zkouš kou,
zde se pro malý zájem

nebude ve školním roce 2021/2022
otevírat obor Elektrotechnika. Zájem −
kyním a zájemcům o složení maturitní
zkoušky můžeme nabídnout jednak
4letý studijní obor Cestovní ruch, jenž
je určen pro všechny, které baví cesto−
vání, kultura evropských i mimoevrop−
ských regionů, vytváření propagačních
materiálů k  různým příležitostem,
či plánování zájezdů apod. Dalším 
stu dij ním oborem, o  který se můžete

ucházet, je Sociální
činnost, kde se uplatní
všechny empatické oso −
by, jež rády pracují s lid−
mi, rády se seznamují

s  rozličnými terapiemi, mají kreativní
nápady, dokážou rozptýlit stereotyp
atp. 😉 V případě, že jste absolvovali
učební obor – není přitom rozhodně
nutné, aby to bylo na naší škole – rádi
vás od září přivítáme ve 2letém nástav−
bovém studiu, kde si můžete vybrat
jedno ze 3  zaměření. Pro nadcháze −
jící školní rok otevíráme standardně
Provozní techniku, Management ma−
lých a středních firem a po delší době
také Vlasového stylistu. Rozšiřte si
svoje znalosti a dovednosti z učebního
oboru a zvyšte svou šanci na uplatnění
na trhu práce. Na závěr ještě upozorňu−
jeme, že u všech studijních oborů na
základě rozhodnutí ředitele školy byla
v 1.kole zrušena přijímací zkouška
a v dalších kolech také nebude. Druhé
kolo přijímacího řízení vyhlásíme v mě−
síci červnu.
Doufáme, že jsme vám tímto článkem
pomohli a možná vás i inspirovali k po−
dání přihlášky na jeden z našich oborů,
za což bychom byli každopádně velmi
rádi. Máte−li zájem o aktuální informa−
ce z dění na naší škole, nezapomeňte
sledovat naše internetové stránky
a školní sociální sítě, kde se dozvíte
včas vše podstatné. V případě dalších
dotazů se na  nás neváhejte obrátit, 
využít můžete mj. i e−mailovou adresu
facebook@sossusice.cz. Rádi zodpo−
víme veškeré vaše dotazy a určitě vás
nenecháme při této důležité životní vol−
bě bez pomoci. Už teď se těšíme snad
brzy na viděnou v naší škole. 😊

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

Přijímací řízení ani zdaleka nekončí 
po 1. kole, pokračujeme dále !
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Destinační spolek Železnorudska
(DSŽ) vznikl v srpnu roku 2018 z ini−
ciativy tehdejšího starosty Železné
Rudy Michala Šnebergra. 
Již dříve, před rokem 2018, se minis−
terstvo pro místní rozvoj snažilo prosa−
dit zákon, který by podporoval cestovní

ruch. Vycházelo ze zkušeností vyspě−
lých zemí, kde cestovní ruch je vý−
znamná součást národních ekonomik
a je podporován státem. To se nepoda−
řilo, a tak s podporou krajů začaly vzni−
kat destinace.

„V Železné Rudě máme místní desti−
nační spolek, který od svého vzniku
propaguje a pomáhá cestovnímu ruchu
na Železnorudsku, organizuje dnes již
oblíbené akce, jako jsou česko−němec−
ké setkání na bývalé Juránkově chatě
nebo každoroční setkání u příležitosti

oslav konce druhé světové války.
Spolek rovněž zajistil a financoval 
prezentaci Železnorudska v Brně na
vele trzích cestovního ruchu v rámci
Plzeňského kraje. Výčet aktivit na
podpo ru Železnorudska, podnikatelů 

a živnostníků zajišťující služby u nás na
Šumavě se nedá celkově popsat, ale
výstižný je náš slogan „Železnorudsko
– to nejlepší ze Šumavy“. Tím je myš−
leno, že u nás v našem okolí máme
soustředěno mnoho krás
Šumavy a hlavně nabízí−
me jednu z nejpestřejších
nabídek služeb na Šu −
mavě pro naše návštěvní−
ky a obyvatele. Ostatně
letáček „Služby“, který
jsme vydali, to dokládá,“
říká Michal Šnebergr, 
který provozuje v Železné
Rudě živnost od roku
1993 a dodává:
„V loňském roce, který
díky pandemické situaci
paralyzoval cestovní ruch,
jsme museli některé 
akce zrušit, jako například 
Ly žař ský ples, a některé
omezili. Podpora informo−
vanosti v tištěné a elek  t −
ronické podobě je jeden
z cílů naší činnosti. Počítáme samo−
zřejmě s našimi bavorskými sousedy,
čehož je dokladem námi vydaná map−
ka s informacemi pro běžecké lyžová−
ní. Bavorská a česká část s přilehlým
okolím v době dobrých přírodních pod−
mínek poskytuje jednu z největších pří−
rodních arén pro běžecké lyžování.

Novým členem Distančního spolku
Železnorudska je Ing. Milan Vyskočil.“
Předseda destinace Ing. Tomáš
Horek, majitel Pensionu Böhmer −
wald****, který je v provozu od roku
1992, nabízí ubytování v příjemně za −
řízených pokojích, restauraci, velmi

dobře vybavené fitness, saunu a ma−
sáže. Ing. Tomáš Horek je i v současné
složité době optimistou. 
Zásadní nejen pro chod destinace je
dobrá spolupráce a podpora od

Plzeňského kraje, protože zastavení
podnikatelských aktivit ve službách
a omezení prostupnosti hranice
s Bavorskem velmi poškodilo ekono−
mický život na Šumavě.
O naši Šumavu je stále velký zájem,
má dobré jméno a stále přináší a hlav−
ně bude přinášet návštěvníkům radost.

V digitalizaci informací o nabídce slu−
žeb a zážitků je budoucnost, a to i po
skončení pandemie. Naše tradiční akce
pro letní sezonu jsme připraveni zajistit
hned, jak jen to bude možné. Věříme,
že návštěvníky a hosty přivítáme co
nejdříve. Těšíme se na Vás!            (pi)

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy. Jedno z největších turistických center
v Čechách, které musíte zažít. Neváhejte, a jakmile to půjde, navštivte nás.
Těšíme se na Vás. 

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy! Jedno z největších
turistických center v Čechách, které musíte zažít! 

Vedle kouzelné šumavské přírody s unikátními ledovcovými jezery, nejvyššími
šumavskými vrcholy nebo se sousedním Bavorským lesem se zde setkáte i se
stále rostoucí úrovní poskytovaných služeb. Za všechny jmenujme.
l Celoroční kulturní, společenské, sportovní, relaxační nebo wellness aktivity.
l Stovky kilometrů značených turistických, cyklo a běžkařských tras. 
l Adrenalin, sport i zábava.
l Šumavská gastronomie a lokální výrobci potravin.
l Nově zrekonstruovaný, největší a nejvýše položený šumavský hotel OREA

Resort Horizont**** s animačními programy pro děti a vlastním wellness. 
Ano, to vše je Železnorudsko, to je Šumava – největší zelený ostrov upro−
střed Evropy, který si zasloužíte! Tak neváhejte, a jakmile to půjde, navštivte
nás! V zimě, v létě, prostě kdykoliv! 

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

FIRMA hledá brigádníky na
občasné stěhování, vyklízení
bytů, domů, práce i s  těžšími
břemeny ze Sušice nebo
Klatovska. Práce je na smlou−
vu o provedení práce. Tel.:
603147781. RR 21243

AUTOSERVIS  Autoss Šteiner,
Šlovice 64, Litice u Plzně
přijme vyučeného autome−
chanika. Mob.: 603535061,
603560633.

PRODÁM dřevěné brikety RUF
oblíbené svou vysokou vý−
hřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000 Kč. V Pl −
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136. 
PM 21001 

PRODÁM kvalitní české dře −
věné pelety. Certifikát EN plus
A1. 6 mm z pilin ze smrko −
vého dřeva. Paleta = 1050 kg
= 70 pytlů po 15 kg. Paleta =
6500 Kč. V Plzeňském kraji
DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604 575 136. PM 21002 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x 15
cm a předepnuté stropní pa −
nely 6 x 1 m. Dále panely 220
x 60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel. 603383211. PM
21047 

TERA motor MJ−5, lišta + ro−
tačka, levně, vše zachovalé,
tel.: 721771167. RR 21221

SUCHÉ štípané palivové dře−
vo tvrdé 1250 Kč/pms, měkké
650 Kč/pms. Délka 25−33−50
cm včetně dopravy, tel.
602940952. RR 21228

PRODÁM suché palivové 
dřevo, štípaný smrk, 850 Kč
za prostorový metr. Tel.
604867469. PM 21051 

PRODÁM kotoučovou pilu−
rozkládací, motor 1500 KW,
5 kotoučů + přídavné zařízení
srovnávačka, cena 2500 Kč,
Plzeň, tel. 732607206  PM
21073 

PRODÁM velmi zacho va lý
dětský pokoj−válenda s úlož −
 ným prostorem, skříně, psací
stůl, židle, ko moda, dekor 
bílá bříza, vše ve výborném
stavu. Cena 9 900 Kč. Info na
tel. 739093218

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod., Ejpo −
vickou buňku 5−6 m x 3 m 
x 3 m – více kusů, vnější
opláš tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětlení.
Podla ha, strop a stěny zateple−
né. Slušo vickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Cena od
25000 Kč. Dále prodám ma−
ringotku, obloženou palubka−
mi, zařízenou k  okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
místo určení. Tel. 604867469.
PM 21046 

SAZENICE smrk. Prodám pěk−
né, vzrostlé sazenice lesních
stromků – smrk výška 35 až
50 cm. Cena 10 Kč za kus.
Tel.: 728553330. RR 21122

PRODÁM smrkové hranoly
délka 5 m, rozměry 10x10,
12x12, 14x14 a 16x16. Tel.:
728553330. RR 21122

AKVÁRIUM, dovoz SRN, cca
50 litrů, téměř nové + příslu−
šenství, cena 2.100 Kč, tel.:
732772729. RR 21218

TERA motor MJ−5, lišta + ro−
tačka, levně, vše zachovalé,
tel.: 721771167. RR 21221

SUCHÉ štípané palivové dře−
vo tvrdé 1250 Kč/pms, měkké
650 Kč/pms. Délka 25−33−
50 cm včetně dopravy, tel.
602940952. RR 21228

POUŽITÉ střešní okno Velux
(15 let) v  dobrém stavu.
Rozměr: okno 61x74, rám
78x98cm, cena: 1.300 Kč.
Tel.: 728746398. RR 21239

KYSLÍKOVÝ koncentrátor pro
domácí použití – imitace dře−
va, nosní kanyla, filtry – ne−
použité, nové, v  záruce ještě
20 měsíců, tel.: 720211451.
RR 21254

ELEKTROKOLO Crussis E−City
1.9. dojezd 120–150 km, 
v  záruční době, najeto cca
150 km, dohodou, tel.:
721646134. RR 21256

VĚTŠÍ množství použité
antu ky. Baleno v  žocích.
Doprava vlastní. Cena do −
hodou. Kon takt: 
administrativa@sabatka.cz
RR 21262

LIŠTOVOU sekačku ELITE
402. Lišta 80 cm + náhradní
díly. Vhodná na menší za −
hradu. Cena dohodou. Tel.:
723940328. RR 21263

Už je to rok, co covidová pandemie
vznikla a tudíž máme možnost
omezených statistik. Ale ani
z toho si nelze brát po −
naučení, protože vir se
chová, jak chce. Mutuje,
v každém regionu je si−
tuace jiná a hlavně nevy−
zpytatelná.
Když jako vizionář vyhod−
nocuji tuto situaci, tak je obtíž−
né se orientovat v záplavě nejrůzněj−

ších zpráv. Vyhodnotit, co je pravda,
polopravda nebo falešná zprá−

va, je skoro nemožné. Z to−
ho všeho jsem pochopil,
že chaos nedělá vláda, ta
dělá, co umí, a jako kaž−
dá vláda se učí, ale mé−
dia to mají na svědomí.

A to tím, že (de facto dělají
správně svoji práci) zvou na

obrazovky a do médií spousty 
lidí – politiků, odborníků, laiků, nepo−
litiků a podobně. Jejich názory jsou
někdy odborné, někdy laické, někdy
nesmyslné. V tom je právě ten chaos,
protože je na každém jednotlivci, jak
konkrétní vystoupení vyhodnotí.
Protože nikdo z nás nemá komplexní
informace, není schopen sám posou−
dit kvalitu vystoupení a posoudit, co
je a co není pravda.

A nyní odpovím na dotazy,
které často dostávám.

l Jak nás ovlivní covidová pande−
mie?
Ovlivní všechny a hodně. Mnoho lidí si
bude muset uvědomit, že nic netrvá
věčně, nic není jisté, a tudíž je nutné
užívat: „Teď a tady a to, co je možné
a reálné“.
l Budou lidé víc agresivní, bude víc
rozvodů, násilí?
Už je. Lidé jsou víc a víc agresivní a po−
dle mne přibude duševních poruch.
Ukazuje se, že hodně lidí není přizpůso−
bivých a nejsou schopni se smířit s tím,
že nezmění něco, co není možné změ−
nit. Nejsou schopni si vytvořit náhradní
program.
l Odhalil covid labilnost lidí? Proč
neumějí myslet svou hlavou? Proč se
nechávají ovládat strachem? Proč ne−
mají vlastní názor, úsudek?
To se ukazuje všude a ve všech obla−
stech života. Je to katastrofa. Hodně lidí
si neví rady se životem a nemá svůj ná−
zor. Vidím, jak sdílejí negativní zprávy
a horší je, že tyto nesmysly šíří dál.

Mnoho lidí trpí stra−
chem a odhalil jsem pří−
činu: 80% populace je
„nedospělých“, což je
chyba rodičů, kteří se
dostatečně nevěnují dě−
tem. Už 30 let píši, že je
třeba slavit s dětmi na−

rozeniny a připomínat jim, že za rok bu−
dou o rok starší, odpovědnější, samo−
statnější a v osmnácti budou dospělí,
nezávislí a samostatní. Pokud má ně−
kdo strach, což je dost lidí, tak je někde
chyba. Buď jste nedospělí, nebo si ne−
věříte či neunášíte nejistotu. Tady mu−
sím připomenout, že jediná jistota je, že
zemřeme. Ale to je na každém, jak žije
a jak dbá o své zdraví. Podle mne
v Česku cca 20–30% lidí si vezme po−
naučení z této situace. 

Stanislav Brázda

Odpověď na otázku v textu: 
Na nevědomé úrovni jsem 
se ptal, zda jste dospělí. 

A= ne. B = napůl. C = Ano, 
jste  dospělí i se tak chováte.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Pro čtenáře mám
dobrý minitest:

Jaké Vás napadne písmeno
z možností A, B, C? 

Na konci článku je odpověď.

Zdravím naše čtenáře a pokusím se odpovědět na dotazy, které dostávám.
Úvodem bych rád připomenul, že je jiná doba, kterou určitě nezavinila naše
vláda. Většina lidí nadává na vládu, že dělá chaos, vydává protichůdné 
informace a tak dále. Ale nejenom naše vláda, ale žádná vláda na světě
si neví s virem rady, protože je to nová situace. Ať si to přiznáme nebo ne,
takto vypadá biologická válka.

Svět se změnil a všechno je a bude jinak



PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s  nakladačem
a druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Tel. 604867469. PM
21048 

KOUPÍM starou vzduchovku.
Po armádě a pohraniční strá−
ži, maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyznamenání
za obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání, tě−
žítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké unifor−
my a vše z pozůstalosti po pi−
lotech apod. Tel. 721730982.
PM 21006 

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Stačí

napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v  nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 21038  

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji za
nabídky. Tel. 605080878. PM
21040 

KOUPÍM CHROMOVANÝ
GAUČ, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lampič−
ku, atd., chrom může být po−
škozený. Tel. 603512322, e−
mail: pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu PM 21037 

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 21079

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldoze−
ry, bagry, vesmírná vozidla,
vláčky, vše na klíček nebo
bez, na dálkové ovládání, dále
starý betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hračky 
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz tel.
603512322. PM 21036

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP –
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy,
obra zy, hračky, hodinky,
vyznamenání, odznaky
a jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn. 
PŘIJEDU. Tel. 603512322 
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 21030  

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: plechové re−
klamní cedule, sklo, porce−
lán, veškeré staré hračky, fi−
gurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti, co bylo k  dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel. 737903420. PM 21041

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou pím
veškeré staré pojízdné, ne −
pojízdné veterány, motorky,
Pionýry, mopedy, moto kola,
vraky, torza i náhradní díly –
blatníky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tachometr,
řídítka, moto helmu, plechovky
od olejů a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel. 605080878.
PM 21042

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.
603383211. PM 21049 

KOUPÍM tento typ židlí 
a tento typ komod. Stav 

nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 
a email.:  slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji sběra−
tel. Tel. 732170454. PM 21068

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i nepojízdnou, Škoda 120
M, nová zadní světla, aj.
náhradní díly. Též náhrad−
ní díly Jawa, pionýr 05,
20, 21 Mustang, Babeta
a Simson i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.
721730982.  PM 21007  

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho −
váním, ale i jiné typy – Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka. Dále
koupím pivní lahve s  nápisy
z 20−30 let, půllitry, porcelá −
nové podtácky. Pivní pípu, stá−
čečku, paroží, náramkové a ka−
pesní hodinky, rádia, mince, re−
klamní smaltované cedule,
moped Stadion motory a díly
k němu, atd. Tel. 737903420.
PM 21043

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré motocykly
a veterány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykoupím
i celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solid −
ní jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056 

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vi −
trínu, stolek, skříňku a ji−
né. Dále starý truhlářský
ponk s dřevěnými závi −
ty, řeznický špalek, různé
li tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJE−
DU, telefon: 603512322, 
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 21033   

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte, co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostřed −
kuji prodej – za odvoz. 
Tel.: 608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 21081

KOUPÍM FOTOAPARÁTY z ob−
dobí ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci z po−
zůstalosti – nábytek, obrazy,
chromové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyznamenání
– civilní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční 
ozdoby. Tel. 603872698.  PM
21069

KOUPÍM starou vzduchovku,
nejraději vojenskou vz. 47 ne−
bo vz. 35. Tel. 724005187.
PM 21072 

NEMÁ NĚKDO na půdě nebo
na chatě staré časopisy Čtyř −
lístek vydané do roku 1979?
Jsem babička malého kluka
a tomu se tento časopis moc
líbí. Já je mám až od roku
1980. Nejsem sběratelka, tak−
že časopisy nemusí být v per−
fektním stavu. Přiměřenou 
cenu samozřejmě zaplatím.
Email:dradrax@seznam.cz,
tel.775296888. PM 21076

KOUPÍM starou tahací har−
moniku – heligonku i v  ne−
funkčním stavu, zn. Hlaváček,
Kalina, Stibitz a jiné, Děkuji za
nabídku, tel. 737942060. PM
21063 

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty, vysí−
lačky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pane−
lové silážní jámy i panelové
cesty. Tel. 736139113. PM
21050 

KOUPÍM LP gramofonové de−
sky a staré pohledy. i celé
sbírky. Přijedu. 721442860.
RR 21038

KOUPÍM dýhované mahago−
nové dveře 80/L plné, tel.:
606718119. RR 21185

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vy kou pí me
vaši chalupu či chatu v okrese
Plzeň – jih, Plzeň−sever. Pod −
mínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 21009

HLEDÁM ke koupi zeměděl−
ský pozemek – 1 ha. Zápa do −
český kraj. Platba v hotovosti.
Kontakt – administrativa@
sabatka.cz. RR 21260

KOUPÍM Garáž – Doudlev ce,
Bory, Slovany. Platba v hoto−
vosti. Tel. 724005187.  PM
21070 

KOUPÍM malou stavební par−
celu nebo zahradu od star−
ších lidí, nejlépe na okraji ve−
snice. Jsem první rok v dů−
chodu a mo hu ještě trochu 
vypomoci. Tel. 775296888,
Email: dradrax@seznam.cz.
PM 21075

HLEDÁM ke koupi starší dům
nebo chalupu vhodnou k  re−
konstrukci, tel.: 606916148.
RR 21229

KOUPÍM domek, chalupu,
(zemědělskou usedlost) v Hor −
šovském Týně a okolí, pří −
padně výměna za cihlový
byt 3+1 s  výtahem v  O.V.
Nejsem realitní makléř. Tel.:
723647674. RRR 21259

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupra −
cujeme s velkými firmami, pro
jejichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Práv −
ní servis, převody energií
a klient  ský servis po celou do−
bu nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá! 
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 21010

PRONAJMU byt 2+KK v Kla −
tovech ve Voříškově ulici, tel.:
603725073. RR 21186

PRONAJMU byt 3+KK v Kla −
tovech ve Voříškově ulici,  tel.
603725073. RR 21232
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PRO ZAMĚSTNANCE do ob−
chodních firem hledáme byty
k  pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní 
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od nájemců. 
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 21011

PRONAJMU nový byt 3+kk
s terasou v Praze na metru
Stodůlky, Britská čtvrť. Jen
SMS na 737441365. Zavo −
lám zpět. RR 21197

PRONAJMU byt 2+KK se za−
hradou v Klatovech ve Vo říš −
kově ulici, tel. 603725073. RR
21231

HLEDÁM k pronájmu nezaří−
zený byt (popřípadě domek,
chatu) 1+1, 1+kk, 1+0 v ka−
tastrálním území Plzně v dosa−
hu MHD. Podmínkou vlastní−
kem domu právnická osoba
(město−obec, stavební bytové
družstvo, stavební podnik, cír−
kev, železnice a podobně).
Doživotní užívání bytu (jsem už
předdůchodového věku), při−
hlášení k  trvalému pobytu
(z důvodu nároku na příspěvek
na bydlení), převod veškerých
energií na mne, bez kauce.
Odpovědi písemně do redak−
ce, popřípadě SMS na telefon−
ní číslo + 420 773095399.
RR 21246

SLUŠNÁ rodina s malými
dětmi hledá větší byt
v Klatovech (min. 75 m2)
k dlouhodobému pronájmu
nebo koupi. Jsme nekuřáci
bez zvířat. Tel. 602334359. 
RR 21261

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
1+kk o výměře 20−30 m2

kdekoliv v Plzni. U vyšších pa−
ter podmínkou výtah. Cena
do 2,5mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 
800 73 73 09 PM 21014

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových/
cihlových domech v  Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM 21012

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s  lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli příze−
mí. Byt může být v  jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena do
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 
800 73 73 09 PM 21013

POPTÁVÁM byt ke koupi
2+1, 2+kk, 3+1. Stav neroz−
hoduje. Nejsem realitka a ani
překupník! Děkuji za nabídky.
Tel. 721081547. RR 21213

KOUPÍM Multicar M25 nebo
Avii sklápěč, kontejner. Možno
bez STK. Potřebuji na stav−
bu. Děkuji za nabídku, tel.
736736059. PM 21065 

KOUPÍM Babetta Stella, Jawa
Pionýr nebo jiný moped 
i nepojízdné. Pro syna. Přije −
du, platím hotově. Telefon:
724005187. PM 21071

PRODÁM Škoda Octavia
combi RS 2.0 TDI, 125 KW,
po faceliftu, motor common
rail, naj. 265 000 km, r. v.
2009, 6 st. DSG + pádla pod
volantem, plná výbava, STK
11/2022, po vým. rozvodů,
cena 135  000 Kč. Tel.
736736059. PM 21078 

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

KOUPÍM Zetor 8441, 7441,
7341, 7340, 7745 Turbo, v za−
chovalém a originálním stavu.
Nejlépe od prvního majitele.
Tel.: 736221190. RR 21192

PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford, BMW,
Opel, FIAT, Hyundai, Honda,
Toyota, Nissan atd. Tel.:
602834411. RR 21255

PRODÁM Dacia Duster, r.v.
2011, 1.6 benzin + LPG, nová
plynová nádrž, 4x4, 126tkm +
servisní knížka, tažné, alu kola,
el okna, servo, centrál na do,
2 klíče, imobiliser, nová stk
a emise, cena: 169000 Kč,
Klatovy, Tel: 723/439518. 
RR 21265

PRODÁM Citroen C3, r.v.
2010, obsah 1.4 benzin, 54
kw,104tkm se servisní kníž−
kou, top stav, červená me −
talíza, klima, el okna, servo,
centrál, 2 klíče, 1. majitel,
parkovací senzory, absolutně
nepoškozený vůz, nová stk
a emise, cena 119 000,− Kč,
Klatovy, tel: 723/439518. 
RR 21266

PRODÁM Peugeot Partner
r.v. 2011, provoz 2012, ob−
sah 1.6 hdi,55 kw, 123tkm,
servisní knížka, nová spojka,
po servisní kontrole, el okna,
klima, radio, zadní dveře 
křídlovky, nová stk a emise,
Kt, cena: 119000,− telefon:
723/439518. RR 21267

PRODÁM Citroen Jumpy,
užitková verze, r.v. 2010,
3. místa, 1.6 hdi, 66 kw,
193tkm,stříbrná metalíza, 
klima, servo, abs, el okna,
nová spojka, dobrý stav, šou−
pačky, nová stk a emise, ce−
na: 89000,− Kč, Klatovy:
723/439518. RR 21269 

KOUPÍM  traktor Zetor, v ja−
kémkoli stavu i bez stk, při −
jedu a zaplatím ihned, volejte,
pište,  telefon: 723439518. 
RR 21268

PRODÁM Citreon C3, r.v.
2009, 1 majitel,grafitová me −
talíza, servisní knížka, 5 dveří,
obsah 1.4 benzin, 54 kw, 
najeto 112 tkm, el okna, servo,
imobiliser, nové brzdy, tono −
vací skla, nová stk a emise,
Klatovy, cena: 69000,− Kč,
Telefon: 723439518. RR
21270 

PRODÁM Škoda Fabia kombi
1.4 Mpi, r.v. 2007, 1. majitel,
najeto 163tkm se servisní
knížkou, plně servisované ve
Škoda, nové rozvody, abs, kli−
ma, tempomat, airbagy, imo −
biliser proti krádeži, alu kola,
nová stk a emise, radio + cd,
Klatovy , cena: 77000,− Kč, 
tel: 723439518. RR 21271

PRODÁM Ford Fiesta, r.v.
2007, obsah 1.2 benzin,
50kw, 5 dveří, klima, el. okna,
servo, centrál, originální radio,
automatické svícení, 1. majitel,
novější model, cena včetně
nové stk a emisí, cena:
57000,− Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 21272

KOUPÍM malotraktor Holder,
TK MT8, Slavia, může být 
i v horším stavu, prosím volej−
te nebo pište na telefon:
723439518. RR 21273

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že přij−
dete o majetek? Vše se dá ře−
šit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je, nebát
se a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 
PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou ne−
movitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 21016

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře −
dem. Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme – ga −
ran  tujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 
800 73 73 09 PM 21017

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran −
sakcí krok za krokem. Ne −
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800 888 957.
PM 21018

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy−
malování. Nezávazná pro−
hlídka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 21031 

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁ−
CE – omítky, malířské práce,
betonování, kompletní re −
konst rukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací prá−
ce a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny. 
Tel.: 721757399 nebo email:
zednicke.prace11@email.cz
RR 21035

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Strako −
nice a okolí, bližší info po 
tel.: 774079111. RR 21055

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stro  mů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 21102

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604871028. 

RR 21134

PROVÁDÍM zednické práce –
omítky, malířské práce, 
rekonstrukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací 
práce a další práce dle do −
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Domaž licko, Sušicko a okolí.
Ro zum né ceny. Tel.:
721757399. RR 21191

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel. 604867469. PM
21052

DARUJE někdo sběrateli me−
chanické budíky značky Prim?
Odpovědi písemně do redak−
ce, popřípadě SMS na telefon−
ní číslo + 420 705404111.
RR 21247

JAWA, ČZ, MANET,
STA DION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Sluš né a se −
riozní jednání. Tel.
607946866. E−mail:
k l s p @ s e z n a m . c z .  
RR 21091
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21001
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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                                 Lubomír Baláž
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 254 
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 777 730 256 
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
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servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 
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NABÍZÍM zdarma zachovalé
oblečení pro štíhlého muže
o výšce 164 cm. Ozvěte se
na mobil č. 728870081. 
RR 21187

36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Nekuřačku,
která také hledá partnera pro
život. Mám rád filmy s akční 
tématikou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a nav ště  vuji
kulturní akce. Jsem z okresu
Beroun. Tel. 604969788, 
e−mail: lovehvezd@seznam.cz
PM 21003 

VZKAZ – hledám Moniku Lin −
har tovou narozenou v  roce
1974 Plzeň – Bory, zavolej
kama rádovi tel. 721192337.
PM 21074  

48/175 HLEDÁ sympatický
protějšek, štíhlé postavy se
zájmem o cestování, nekuřač−
ku, Tel.721310270. PM 21077

HLEDÁM ženu ve věku 55–60
let. Klatovy a blízké okolí. Jen
vážně. Samota je hrozná. Tel.:
774843196. RR 21195

ROZVEDENÝ 62/184 muž,
nekuřák z Klatov, hledá sym−
patickou a pohodovou ženu
(55–59 let) nekuřačku, která
také nechce být sama. Tel.:
721766237. RR 21211

45LETÝ, 175cm, nekuřák,
pracovitý, hledá ženu na trvalý
vztah. Domažlicko, Klatovsko.
Tel.: 720517602. RR 21215

MOC RÁD bych Vás poznal –
50letý muž s duší kluka touží
po rodině a společném životě.
Jsem veselý sportovec, kutil,
motorkář a optimista. Přes tý−
den žiji v Německu, ale o ví−
kendu budem spolu. Mirek
(svobodný). Tel.: 721771167.
RR 21222

46LETÝ rozvedený hledá pří−
telkyni, které by nevadil život
na vesnici se vším, co k tomu
patří! Prosím jen vážně. Tel.:
724087941. RR 21227

172/66 let hledá paní pro 
rod. život nebo pro přátelství.
Sušice a okolí. Tel. 702319865
– večer. RR 21240

56/183/86 NEKUŘÁK hledá
štíhlou partnerku ze Sušice
nebo Klatovska na cesty po
Šumavě Tel.: 702962961. RR
21244

POHODOVÝ, svobodný, štíh−
lý, něžný, slušný, 48letý hledá
štíhlou ženu i starší, která je ta−
ky sama a chybí jí též něžný
dotek, pohlazení a hezké popo−
vídání u kávy a být dobrým ka−
marádem. Uvítám dlouholeté
přátelství. Diskrétnost zaru −
čena. PS: Dotek něhy. SMS:
722512502 – DO, Sušice, KT,
Horažďovice, PJ, PM a okolí.
RR 21245

STARŠÍ muž s vlastním by−
tem v Klatovech hledá vitální
přítelkyni, která má ráda pro−
cházky do přírody. Nejlépe
z  Klatov a blízkého okolí.
Odpovědi prosím písemně do
redakce. RR 21017

HLEDÁM k seznámení neza−
danou ženu jakéhokoliv věku,
vzhledu, postavy a sociálního
postavení, se zájmem o dálko−
vou pěší turistiku, pro spo −
lečné trávení víkendů (účast
na jednodenních, víkendových
i ví ce denních akcích Klubu
Českých turistů, návštěva kul−
turních akcí, domácnost, po−
případě v případě zájmu i ně−
žnosti, mazlení a sex). Později
po seznámení trvalý společný
život v  Plzni. Odpovědi pí −
semně do redakce, popřípadě
SMS na telefonní číslo
+420607828277. RR 21248

HLEDÁM ženu do 50 let na tr−
valý vztah a rodinný život. Já
43 let, vyšší sportovní posta−
vy. Pokud hledáš lásku, věr−
nost, důvěru, tak se ozvi. Tel.:
607720266. RR 21249

HLEDÁM pohledného muže
z Plzně a nejbližšího okolí ve
věku 60−65 let pro vážný vztah
plný porozumění a důvěry
s vyřešenou minulostí. Upřed −
nostňuji osobní setkání. Na
SMS neodpovídám. Tel.
775497976. PM 21005 

ŽENA 66 r., 170 v., plnoš.
blod, v. pohledná, hledá pána
s autem, intel., poh., společ.
vyš. post., se kterým bych
mohla cestovat, milovat se
a mít hezký romantický vztah.
Jen v  blízkosti Sušice, tel.:
604442915. RR 21189

HLEDÁM kámoše rockera do
50 let na rock – zábavy, na 
túry, na procházky, na kávu,
do bazénu, jen SMS na
731055655. RR 21209

HLEDÁM staršího pracovité−
ho muže, který by byl oporou
i pomocí, do 75 roků. Mob.:
737435730. RR 21210

ŽIVOT je báječný. Co Vy na
to, moudrý, pracovitý, ne −
závislý nekuřáku? Vdova
65/165. Tel.: 608333960. 
RR 21230

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, 
prsa č. 5, přírodní klín. Útul −
nost, diskrétnost. Plzeň.
Volat do 20 hod. na tel.
773153057.  KŘI PM 21058

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 3. 5. 2021
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