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Dalo by se říci, že druhé krajské
volební období znamená pro
Ing. Pavla Čížka, náměstka hejt−
manky pro dopravu,  určitou vý−
hodu. Má totiž opět na starosti
stejnou oblast, tedy vše, co sou−
visí s  dopravou v  Plzeňském
kraji. Nabízí se proto  otázka, je
to skutečně výhoda?

Máte nějaké konkrétní úkoly, 
cíle, které jste si přenesl z mi −
nulého volebního období třeba
jako určitý dluh?
Samozřejmě, za čtyři roky určitě

nejde vyřešit v  dopravě vše. Spo −
lečně se správou silnic jsme nasta−
vili systém investic do silnic a jejich
stav se začal zlepšovat. Využili jsme

všechny možnosti evropských do −
tací do silniční sítě, stavíme západní
obchvat jako největší krajskou stav−

bu v celé republice, máme výbornou
spolupráci na přípravě projektů
s městy a obcemi. A pak najed nou

byly krajům zákonem sebrány daňo−
vé příjmy, a to se promítlo zejména
do razantního snížení peněz na silni−
ce. Budu se snažit, aby kraje měly
na tuto oblast více peněz, například
z  podílu na dani z pohonných hmot,
která je příjmem státu.

Když se vrátíme do současnosti,
naposledy mě zaujala proble−
matika Strategie udržitelné mo−
bility Plzeňské metropolitní
oblasti ITI. Co si pod tím může−
me představit? 
Náš kraj  zajišťuje dopravu dětí do

školy a pracujících  do zaměstnání
z každé naší obce i vesnice jako ve−
řejnou službu. To znamená, že ob−
jednáváme dopravu i tam, kde víme,

... pokračování na straně 3
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Letos kraj zahájí řadu staveb z evropských fondů 
i s dotací Státního fondu silniční infrastruktury

Nové autobusy

Vážení Plzeňané, 
bohužel ani letos nám nepříznivá 
situace související s  šířením one −
mocnění covid−19 nedovolí uspořá−
dat tradiční Slavnosti svobody ve ve−
řejném prostoru. Loni jsme připravo−
vali výjimečný program k 75. výročí
osvobození Plzně americkou armá−
dou, který nám však překazila koronavirová pandemie. Doufali jsme
tedy, že jej bude možné o rok přesunout. K lítosti všech se tak nesta−
lo, a proto i letos bude hlavním pilířem oslav on−line program.

Formát on−line studia Slavností svobody, jenž se bude vysílat
z Měšťanské besedy, je výjimečný. Jsem velmi rád, že nám dovolí ne−
přerušit tradici oslav. Zároveň je velkou příležitostí představit akci dal−
ším potenciálním návštěvníkům z celé republiky i zahraničí, a přede−
vším je investicí do budoucnosti této jedinečné, turisticky velmi atrak−
tivní události. Vloni sledovalo studio Slavností svobody přes 45 tisíc 
lidí, mnozí ze zahraničí. Je reálné, že i letos si on−line vysílání najde
své diváky. V současné době je takové studio také jedinou cestou, jak
zprostředkovat atmosféru Slavností svobody i veteránům.   

Dovolte, abych Vás srdečně pozval na sledování bohatého on−line
programu, který ve dnech 6. až 9. května přinese kromě jiného přímý
přenos ze vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! a živé
rozhovory s veterány z USA a Belgie, kteří zasílají srdečné pozdravy
a moc se těší, že se prostřednictvím on−line studia budou moci
s Plzeňany opět setkat. On−line studio také nabídne záběry na přelety
historických i moderních letounů nad Plzní. Ty můžete sledovat i pří−
mo z oken svých domovů či z jeho blízkého okolí v neděli 9. května
od 14:00 hodin.  

On−line studio bude možné sledovat: na facebooku Slavnosti svo−
body, Plzeň.eu, Plzen.2015 a na YouTube. Přenos město bude sdílet
i na webu www.slavnostisvobody.cz, kde je také podrobný program.
Pořad bude vysílat PlzeňTV.

Martin Baxa, primátor města Plzně
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Tradiční program, který nabízely
oslavy osvobození Plzně americ−
kou armádou ve veřejném prosto−
ru dlouhých 30 let, se le−
tos ve dnech 6. – 9. května
přesune již podruhé kvůli
pokračující epidemické si−
tuaci do on−line prostředí.

Některé z chystaných ak−
tivit se ale přesto odehrají
venku. Jednou z  nich bu−
dou nedělní přelety vojen−
ských historických letounů
brázdících nebe nad celou
Plzní tak, aby je bylo možné
sledovat z  domova nebo
z  jeho blízkého okolí. Nad
Plzní se předvedou i letou−
ny, které používá Armáda
České republiky v sou −
časnosti. 

„Nechtěli jsme se smířit s tím, že
lidem nabídneme pouze on−line pro−
gram, tedy program vysílaný ze stu−
dia. Jsem tak moc rád, že se nám
podařilo na neděli 9. května od
14:00 hodin připravit leteckou atrak−
tivní podívanou, kdy přelety budou
provedeny tak, aby je bylo možné
vidět kdekoliv v Plzni. V centru se ta−
ké objeví historická vojenská techni−

ka, ale pouze formou výstavy jedno−
tlivých vozidel. Prosím ale občany,
aby dodržovali platná opatření,“

uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa. Přelety letou−
nů budou přenášet v živém
přenosu kamery v  rámci
on−line studia. 

„Piloti klubu Classic
Trainers z  letiště Líně před−
vedou letoun Lockheed
Electra 10A, který za války
sloužil kanadskému vojen−

skému letectvu a také Harvard
Mk.IIA, protože právě na tomto typu
letadla byly vycvičeny tisíce spoje−

neckých letců a mezi nimi
stovky Čecho slo váků,“ při−
blížila Jana Ko mi šová, ve−
doucí Odbo ru prezentace
a marketingu Magis trá tu
města Plzně, který Slavnosti
svobody připravuje. Kame ry
on−studia nahlédnou také
do prostoru letiště a do kem−
pu klubu vojenské historie
276th Sqnd., který představí
výstroj a výzbroj RAF. 

K historickým letounům se připojí
také Armáda České republiky, a to
konkrétně přelety stíhacích letounů
JAS 39 Gripen, letounů CASA 
C−295 nebo L−159 ALCA i záchra−
nářským vr tulníkem W 3A−Sokol.
„Letoun CASA C−295 je dvoumoto−
rový vojenský transportní letoun pro
krátké a střední vzdálenosti. Letoun
dovede přepravit až 66 osob nebo
náklad o hmotnosti až 9,25 tuny,“
přiblížil zástupce Armády České re−
publiky plukovník Milan Sklenář,
ředi tel Krajského vojenského veli tel −
ství v Plzni. Velkou atrakcí bude ta−

ké L−159 ALCA neboli
lehký víceúčelový bo−
jový letoun určený
především k pod poře
pozemních vojsk, ve −
de ní průzkumu a v o m e −
 zené míře k vedení
vzdušného boje. Dvou −
místná verze letounu je
určena také pro pokra−
čovací letecký výcvik.
Proto typ poprvé vzlétl
2. srpna 1997. V  jed−
nání je účast armády
USA, která zatím není
potvrzena.  

Slavnosti svobody nabídnou on−line program i přelety letadel 

Oslavy osvobození – virtuální studio 



3Plzeňský rozhled  5/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

že nebude narůstat počet cestují−
cích. Jde např. o vesnici na okraji
kraje, kde nestoupá počet obyvatel
ani pracovních příležitostí. Ale jsou
oblasti, kde je potenciál nárůstu
počtu cestujících. Tam se snažíme
zjistit, kam a kdy lidé jezdí, aby−
chom jim v  tom směru mohli na−
bídnout autobusovou linku jako al−
ternativu k  použití osobního auto−
mobilu. Již se nám v  řadě případů
podařilo takovou linku zavést a br−
zy na ní začal růst i počet cestují−
cích. Největší takový potenciál je
v  oblasti cca 30 km kolem Plzně,
v  tzv. metropolitní oblasti ITI.
V současné době se zde provádějí
analýzy dopravy obyvatel, aby
mohl kraj nabídnout lidem nejen
ideální vlakové a autobusové spo−
jení, ale i např. vhodné trasy cyk−
lostezek a město Plzeň linky MHD. 

Dalším aktuálním tématem je
vlaková doprava v Pošumaví. Ta
bude od roku 2023, ale co další
oblasti?
Objednávka vlaků – osobáků

i některých rychlíků je pro Plzeňský
kraj finančně velmi náročná. Když
už za vlaky platíme mnoho milionů

ročně, snažíme se, aby jimi jezdilo
co nejvíce cestujících. Aby tomu
tak bylo, chceme nabídnout co nej−
vyšší kvalitu a komfor t cestování
vlakem. Zatím se nám to dařilo na
hlavních tratích, kde jezdí České
dráhy s  novými vlaky v  barvách
kraje například do Horažďovic, již
na konci letošního roku vyjedou na
Karlovarsko i na naši hlavní trať
mezi Klatovy a Berounem. Menší,

ale velmi kvalitní vlaky se nám po−
dařilo vysoutěžit od roku 2023 i na
vedlejší trati Horažďovice – Sušice
– Klatovy – Domažlice. Na dalších
vedlejších tratích kolem Plzně
a v okolí Českého lesa jsme se bo−
hužel zatím nedostali na rozumné
ceny za vlakokilometr, ale hodláme
v soutěžích pokračovat.  

Pane náměstku, jaký je výhle −
dový plán na výstavbu, údrž −
bu a re konstrukce komunikací
v kra ji? Co tzv. opravdu hoří?

Máme projekčně připraveno velké
množství staveb. Jedná se o mosty,
průtahy obcemi i o dlouhé úseky sil−
nic 2. třídy. Nedávno jsme rychle
zlepšili silnice na Šumavě a pracu −
jeme i na silničních tazích směrem
na Šumavu.  V letošním roce zahájí−
me řadu staveb z evropských fondů
i staveb s  dotací Státního fondu
silnič ní infrastruktury. A co hoří?
Například jsme začali rychlé projek−

tování rekonstrukce velkého mostu
přes Berounku v  Liblíně a budeme
na ni shánět finance ideálně pro rok
2022, nejdéle 2023. A hoří také to,
jak už jsem se zmínil, že kraj nemá
na silnice dost vlastních peněz.
Schválili jsme proto koncepci oprav,
kde se říká, které silnice mají, podle
svého významu, při rekonstrukcích
přednost. Jde zhruba o 800 km sil−
nic z celkových 4 600 km.

Když se mluví o dopravě, málo−
koho asi napadne, že se to týká
i cyklistů. Jak jsme na tom, co
se týče  cyklistické infrastruktu−
ry v Plzeňském kraji?
Byli jsme na tom velmi špatně,

zlepšuje se to a chceme být do 

budoucna dokonce příkladem pro
ostatní kraje. Cyklodoprava získala
s rozvojem elektrokol na významu.
Skoro tři čtvrtiny obyvatel deklarují,

že občas jedou na kole. Chceme ve
spolupráci s městy a obcemi pro−
pojit krajské město s  ostatními
městy, máme vytipovánu síť hlav−
ních cyklotras mimo silnice. Po −
dařilo se již realizovat některé 
úseky hlavní cyklotrasy od Prahy
přes Rokycany a Plzeň na Do −
mažlice, propojili jsme Plzeň s no−
vou CHKO Brdy a připravují se další
trasy. Potřebujeme na to více pe−
něz od státu, proto zakládáme
pracov ní skupinu krajů a minister−
stva dopravy. A kdo chce na kole
i spor tovní zážitek, ať si zajede
na Radnicko, do Břas, do Újezda
u Svatého kříže na cyklotraily
a pumptracky. Velmi aktivní obce
tam s  podporou kraje vytvářejí
cyklis tické zázraky.  

Doprava znamená i bezpečnost
na komunikacích – BESIP, co pro
to může kraj udělat?
Každoročně provádí kraj řadu

opatření. Správa a údržba silnic
upravuje úseky častých nehod tak,
aby byly bezpečnější. Na mnoha
místech instaluje například svodid−
la, daří se nám rozšiřovat síť silnic
s kvalitním vodorovným  značením.
Bílých čar na okrajích silnic přibý−
vá. Stavby cyklostezek omezí po−
hyb cyklistů na silnicích, a tím za−
brání nehodám.

A zaměřujeme se samozřejmě na
děti. Na podporu dopravní výchovy.

Bohužel soutěže dětí pod značkou
BESIP jsou dnes covidovými opat−
řeními omezeny. 

���������

Lávka v Pňovanech

Náměstek pro dopravu Pavel Čížek a předseda představenstva společnosti
GW Train Regio a. s. Petr Bosáček podepsali Smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě  v Pošumaví.

Po podpisu smlouvy

... dokončení ze strany 1�

Letos kraj zahájí řadu staveb z evropských fondů 
i s dotací Státního fondu silniční infrastruktury
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Lávka přes železniční trať v  ulici
U Černého mostu v Plzni na Valše
je  uzavřena. Na čtyři měsíce se
tak přeruší frekventovaná meziná−
rodní cyklotrasa číslo 3, kterou vy−
užívají místní i přespolní cyklisté,
ale i trasa naučné stezky Údolím
Radbuzy. Další plzeňská lávka se
tak dočká kompletní rekonstrukce.  

Lávka slouží pěším a cyklistům
od roku 1983. Za dobu své existen−
ce prošla jen drobnými opra−
vami a obnovou nátěrů. V sou−
časnosti je stavebně ve špat−
ném stavu – koroze poškodila
konstrukci i mostovku a zá−
bradlí na lávce i před ní nespl −
ňují výšku dle platných norem
pro cyklostezky. Kvůli těmto
vadám a nefunkční hydroizola−
ci mostovky do lávky zatéká
voda, a tak plechy mostovky
korodují a osla bují jednotlivé ocelo−
vé prvky konstrukce. 

„Při stávající rekonst rukci dojde
ke snesení konstrukce lávky na blíz−
ké staveniště, poté bude celá očiš −
těna a dostane nový protikorozní ná−
těr a mostovku. Budou opraveny ta−
ké nosníky v zářezu železniční trati.
Změní se i povrch lávky – místo stá−
vajícího litého asfaltu budou cyklis té
po rekonstrukci projíždět po plecho−
vém povrchu s protiskluzovou úpra−
vou. Stávajícím normám již nevyho−
vující zábradlí bude pro vyšší bez−
pečnost cyklistů po rekonstrukci
o 20 centimetrů vyšší,“ popsal plá−
nované změny náměstek primátora
města Plzně pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Michal Vozobule. 

Součástí opravy bude také nová
hydroizolace mostovky, vyčištění
ložisek a oprava vozovky v  místě
obou nájezdů. Technologie použité
při opravě vyžadují vhodné kli −
matické podmínky, proto je nutné
provést opravu lávky mimo zimní
období, kdy bohužel zasáhne do
hlavní cyklistické sezony. První

cyklisté by se po nově opravené
lávce U Černého mostu měli projet
už na počátku srpna.  

Celkové náklady na stavbu ve vý−
ši 6 854 650 korun včetně DPH za−
hrnují i náklady na výluku na želez−
niční trati Plzeň−Klatovy v době sná−
šení konstrukce lávky na staveniště
a zpět na své místo. Vzhledem k to−
mu, že rekonstrukce lávky přeruší
významnou cyklistickou komuni −

kaci, je na křížení příjezdové cesty
s  komunikací z  obou stran vyzna −
čena objízdná trasa pro cyklisty
i s plánkem objízdné trasy.  

Plzeň, jako město na soutoku
čtyř řek a na důležitém železničním
uzlu, má na svém území přes 50 lá−
vek, o které se stará. Ročně je na
jejich údržbu v městském rozpočtu
vyčleněno pár desítek milionů ko−
run. Postupně přibývají i nové láv−
ky, jako například Lávka u zoo nebo
ta na Božkovský ostrov. Lávky
umožňují hlavně cyklistům bez −
pečně překonat vodní toky, želez−
niční tratě, ale i frekventované ko−
munikace (např. lávka u pivovaru).
Ty na řekách jsou součástí systé−
mu Sportovně rekreačních tras po−
dél plzeňských řek, tzv. „plzeň−
ských greenways“. Tento systém
vzájemně propojených cest pro
nemo torovou dopravu byl v  roce
2009 oceněn Evropskou asociací
Grennways (EGWA) druhým mís−
tem v  kategorii Mobility, a to jako
první projekt tohoto typu z bývalé−
ho východního bloku.

Oprava lávky na Valše
se dotkne hlavně cyklistů
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Zlepšení veřejného prostoru pro
cestující v kombinaci se sjednoce−
ním designu mobiliáře městské
hromadné dopravy jsou témata pi−
lotního projektu, na němž v těchto
týdnech spolupracuje město Plzeň
s  Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni. Jeho cílem je
navrhnout novou jednotnou podo−
bu designu mobiliáře zastávek pro
městskou a linkovou veřejnou do−
pravu v Plzni. 

Mladí talentovaní designéři tak
získávají příležitost dostat do veřej−
ného prostoru nové nápady a před−
stavy o tom, jak by mohl tento spe−
cifický typ mobiliáře vypadat, jaké
by mohl mít funkce a užití.  Nyní
mají   příležitost zamyslet se nad
celkovým pojetím těchto tradičních
prvků a vylepšit jejich funkčnost
a estetiku míst, která jsou dlouhodo−
bě s čekáním na dopravní prostřed−
ky spojená. Projekt je v tomto ohle−
du jedinečný a také pilotní, neboť cílí

na rozvoj kreativity stu−
dentů designu a v případě
excelentních návrhů mů−
že vést také k jejich reali−
zaci. Studenti budou mo−
ci své nápady průběžně
konzultovat s experty na
technologie, urbanismus,
dopravu a samozřejmě
také s profesionálními
desig néry. 

Své práce budou stu−
denti prezentovat ve
dvou výběrových kolech
před odbornou porotou,
kterou vede designér
Jan Němeček ze studia
Olgoj Chorchoj. Na zá−
kladě jejího doporučení
by se nejlepší designo −
vý návrh mohl dočkat
i praktické realizace.
V takovém případě by
Plzeň mohla toto origi−
nální designové řešení
využívat dlouhodobě.

Vizualizace zastávek pro tramvajovou trať č. 4 v kampusu ZČU v Plzni. 
Autor designu Radek Muzika, autor grafiky Rostislav Vaněk.

Zastávky podle mladých designérů
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Dobrý den, jsem vlastníkem by−
tu, který pronajímám. Nový ná−
jemce nezaplatil podle smlouvy
část kauce ani nájemné za tři
měsíce. Písemné upomínky za−
slané poštou do vlastních rukou
si nevyzvedl, odmítá se se
mnou sejít, neotvírá dveře atd.
Jakým způsobem mu mohu pře−
dat výpověď z nájmu, aby to by−
lo prokazatelné podle zákona?
Stačí doručenka s dodejkou?
Pokud nevyklidí byt dobrovolně,
ve smlouvě mám odstavec:
Nájemce tímto výslovně zmoc−
ňuje pronajímatele ke vstupu do
pronajatého bytu, a to ode dne
po dni zániku nájemního vztahu
dle této smlouvy i za situace, že
nájemce ve smluvené lhůtě byt
nevyklidí; je sjednáno, že pak je
pronajímatel oprávněn zajistit
vyklizení pronajatého bytu sám
a na náklady nájemce, které za−
hrnují i náklady a skladování
věcí nájemce. Mohu na základě
tohoto ustanovení byt uvede−
ným způsobem vyklidit? 

Děkuji za odpověď 
Pavel Staněk

Dobrý den, v nájemních smlou−
vách se velmi často objevují po−
dobné odstavce, které řeší vy −
stěhování nekontaktního a neplatí−
cího nájemníka. Ale pozor, pokud
byste postupoval podle tohoto
ujednání, velmi pravděpodobně
byste se dostal do střetu se záko−
nem, který podobné jednání kvali−
fikuje jako trestný čin porušování
domovní svobody. Byť se Vám to
může zdát nelogické, jediný legál−
ní postup je podání žaloby na vy−
klizení nemovitosti. Soud, který se
však může protáhnout, vydá roz−
sudek, díky kterému skrze exeku−
tora byt vyklidíte. Pro příště pře−
mýšlejte o uzavření dohody o vy−
klizení nemovitosti již při uzavírání
smlouvy o nájmu. Pokud taková
dohoda bude mít formu notářské−
ho zápisu a opatříte ji doložkou
k přímé vykonatelnosti, pak ne−
musíte absolvovat soudní tahani−
ce, ale k vyklizení můžete rovnou
pověřit exekutora. Je to sice inve−
stice několika málo tisíc, ale může
se mnohonásobně vyplatit.    

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Podporu filmové tvorby schválili
zastupitelé na svém dubnovém
jednání. Už v březnu pak Rada
Plzeňského kraje podpořila vznik
dvou filmových snímků. Celkem jde
o podporu za 1,21 mil. Kč pro
6 snímků. Natáčení bude probíhat
v lokacích v Plzeňském kraji, sním−
ky se zabývají nadčasovou, nekon−
venční i kontroverzní tématikou.

Na březnovém jednání Rady
Plzeňského kraje byl podpořen vznik
dvou filmů v celkovém objemu
60 000 Kč. První z nich, snímek
Zbojník, má za cíl odvyprávět příběh
zbojníka Oldřicha z Roupova na zá−

kladě místních zapomenutých lido−
vých pověstí. Druhým podpořeným
je krátkometrážní studentský sní−
mek TEA&LU, který zpracovává té−
ma domácího násilí.

“Mám radost z nárůstu zájmu fil−
mových štábů o natáčení u nás
v Plzeňském kraji. Zvyšující se po−
čet snímků nezastavila ani pande−
mie koronaviru, což považuji za vel−
mi pozitivní signál o tom, že kultura
se nevzdala a žije. Na vzdory nutným
škrtům se podařilo odsouhlasit fi−
nanční podporu filmů. To přinese
nejen zviditelnění atraktivních míst
v kraji, ale bude to znamenat i víta−

nou příležitost pro místní služby
a podnikatele v rámci filmového
průmyslu,“ uvedl náměstek hejt−
manky pro oblast kultury a památ−
kové péče Marek Ženíšek.

Objemově významnější finanční
podporu v celkové výši 1 150 000 Kč
schválilo včera Zastupitelstvo Plzeň −
ského kraje. Podpořena budou čtyři
filmová díla renomovaných tvůrců,
jejichž výroba bude spjata s lokace−
mi v Plzeňském kraji, kde proběhne
část natáčení. Filmy zpracovávají
nadčasová, nekonvenční i kontro−
verzní témata. 

Film Běžná selhání vypráví příběh
tří žen z jednoho města nacházejí−
cích se v různých životních fázích,
kdy každá z nich zažívá vlastní
osobní krizi. Když pak město za −
sáhnou nevysvětlitelné výbu chy,
naru šení normality a chaos para−
doxně hrdinky osvobodí a umožní
jim nahlédnout samy na sebe v na−
prosto nové perspektivě.  

Celovečerní dramatický film Oběť
vypráví příběh ukrajinské svobodné
matky Iriny, jejíž syn byl surově na−
paden. Irina svým jednáním nepřímo
podněcuje společnost, aby se za sy−

na postavila a potrestala viníky. A to
až do chvíle, kdy přichází na urči té
nesrovnalosti v synově příběhu. 

Druhý celovečerní počin autora
snímku Já, Olga Hepnarová nese
název Nikdo mě nemá rád a sahá po
nekonvenčním tématu. Hlavní hrdin−
ka příběhu se zamiluje do muže
s fyzickým hendikepem. Film ne −
chce diváky šokovat, ale naopak cit−
livě nadnést téma odlišnosti a přiblí−
žit pocity ostrakizovaného jedince.

Film Tancuj, Matyldo!, který re−
aguje na společensky závažné té−
ma Alzheimerovy nemoci, je zamě−
řen na problematiku péče v domá−
cím prostředí a zejména na uvědo−
mění si podstatných hodnot a pře−
vzetí vlastní zodpovědnosti za ko−
nání v životě.

Kraj podporuje filmovou tvorbu

Západočeská metropole spouští
velký rodinný zážitkový projekt na−
zvaný Plzní po stezkách. Novinka
Plzeňanům i turistům nabídne
komplexní informace k 12 nauč−
ným stezkám města a vybízí je,
aby detailněji poznali okolí včetně
unikátních přírodních zajímavostí. 

Pro zájemce město připravilo sa−
du letáků s mapou, v nichž má kaž−
dá stezka svůj popis včetně délky,
náročnosti, nejvhodnějšího období
pro návštěvu, nástupního místa,
zajímavostí na trase, QR kódu atd.
Ke stezkám město natočilo i pod−
casty neboli rozhovory s botaniky,
historiky a dalšími odborníky. Ke
každé stezce aktuálně městští
drona ři také pořizují záběry z  toho

nejatraktivnějšího na trase. Infor ma −
ce i brožury, rozhovory i videa jsou
ke stažení a zhlédnutí na adrese
www.visitplzen.eu/naucne−stezky.

„Nápad na projekt jsme dostali
v době lockdownu, kdy lidé utíkali
z nepříjemné reality do parků či leso−
parků ve svém bezprostředním okolí.
Řekli jsme si, proč Plzeňany nena−
směrovat i jinam na území města,
než kam jsou zvyklí vyrážet na pro−
cházky. Věříme, že díky projektu
obje ví nové cesty přírodou, nová
cenná místa. Na některé stezky nebo
jejich části se mohou vydat rodiny
i s malými dětmi, a to jak pěšky, tak
v kočárku nebo na kole. Trasy vedou
většinou rekreačními oblastmi, sou−
částí jsou i takzvané říční stezky 

podél plzeňských řek,
jež prochází Plzní
a z hlediska výškového

profilu jsou nenáročné,“ přiblížil pri−
mátor Martin Baxa, jehož kancelář
měla kompletně projekt na starost. 

Lidé mohou poznat Naučnou
stezku Zábělá, Naučnou stezku
Lesopark Homolka, Naučnou stez−
ku Arboretum Sofronka, Naučnou
stezku o včelách a včelaření
v  Arboretu Sofronka, Naučnou
stezku Po stopách Františka
Malocha, Sigmon dovu naučnou
stezku, Naučnou stezku Údolím
Úhlavy, Naučnou stezku Údolím
Úslavy, Naučnou stezku Údolím
Radbuzy, Naučnou stezku Údolím
Mže a Berounky a Naučnou stezku
Kokotské rybníky, jež jako jediná
leží mimo město, avšak z většiny
je na jeho pozemcích. 

Plzní po zážitkových stezkách
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3 299 000 Kč

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

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

2+1 (60m2), ul. Terezie Brzkové, Plzeň−Skvrňany
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podlahové ploše 58,70m2 v
Plzni Skvrňanech v ulici Terezie Brzkové. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
ve prvním patře panelového domu, který prošel kompletní revitalizací (fasáda,
střecha, plastová okna, plastové stoupací vedení, nový výtah). Byt je po částečné
rekonstrukci z roku 2018 (plovoucí podlahy, koupelna a WC) a velmi pěkně udr−
žovaném stavu. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Velmi zajímavá inve−
stice či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav 1.287,− Kč. K bytu lze použí−
vat lodžii v mezipatře bytového domu. V suterénu domu se nachází kolárna, su−
šárna. V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt není zatížen žádným zástavním
právem. Vřele doporučujeme osobní prohlídku. Byt je vzhledem k ideální výměře
a žádané, skvěle dostupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronáj−
mu. O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše partnerská společ−
nost Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme financování prostřednictvím hypo−
tečního úvěru i s minimem vlastních prostředků. � 734 319 301  

4 399 000 Kč
4+1/L (93m2), ul. Manětínská, Plzeň−Bolevec
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+1 o čisté podla−
hové ploše 82,60 m2 + lodžie o velikosti 7,46 m2 na jižní světovou stranu,
který prošel částečnou rekonstrukcí (koupelna a WC z roku 2018). Byt se
nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu s rekonstruovaným výta−
hem v městské části Bolevec v ulici Manětínská. Kuchyně, jejíž spodní
část je nová z roku 2020, se prodává kompletně zařízena spotřebiči (myč−
ka, elektrická trouba, indukční varná deska Mora. K bytu náleží také pro−
storný sklep o velikosti 2,94m2. Vytápění a ohřev vody je dálkový. Bytový
dům se nachází na klidném místě s velkým množstvím okolní zeleně s do−
brou dostupností MHD (TRAM č. 4). V suterénu domu se nachází sušár−
na, kolárna i kočárkovna. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za příznivé mě−
síční náklady (Fond oprav je cca ve výši 2.091,−Kč a celkové náklady bez
záloh na plyn a elektřinu pro 2 dospělé a 2 děti včetně fondu oprav činí
5.500,−Kč). � 734 319 301 

3 500 000 KčG

8 476 000 Kč
3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86m2,
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 nechat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o plo−
še 57m2 a byt 1+kk o ploše 29m2. Majitel však tyto byty chce
prodat jako celek. Cihlový dům je situován v samém lázeňském
centru Mariánských Lázní. Koupi bytu je možno financovat
hypotéč ním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Velmi zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučujeme 
osobní prohlídku. � 734 319 301

16 500 Kč/měs
3+1 (96 m2), Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 96m2

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 nájem−
ce. Kauce 49.500,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302   

4 550 000 Kč
4+kk (40m2 + 39m2), 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
40m2, druhý byt je v původním ale velmi hezkém udržovaném stavu
o dispozici 1+1 a podlahové ploše 39m2. Byty se nacházejí ve zvýše−
ném přízemí cihlového domu a jsou kompletně vybaveny. Byt mají plas−
tová 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

2 150 000 Kč
2+1/B (60m2), ul. Palackého, Stříbro, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s balkonem o celkové výměře
60m2 ve Stříbře, v ulici Palackého, okr. Tachov. Byt se nachází v 1. patře
cihlového domu a sestává se z kuchyně (13,41m2), obývacího pokoje
(14,51m2), ložnice (12,55m2), koupelny (4,38m2), balkonu (1,02m2).
V bytě proběhla rekonstrukce koupelny – podlahové topení + bojler na
ohřev vody. Na podlaze udržované parkety + PVC. Dům proběhl re −
konstrukcí v roce 2008 (zateplení fasády + stropu). Velmi nízké náklady
na bydlení – fond oprav – 1.600,−Kč/měs. Bezproblémové parkování je
zajištěno před domem. Vřele doporučujeme osobní prohlídku. Byt je
vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle dostupné lokalitě vhodný
pro investory k následujícímu pronájmu. � 734 319 303

4 990 000 Kč
Komerční objekt (1062m2), ul. 28. října, Staňkov,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji komerční objekt s vlastním pozemkem ve Staňkově, v uli−
ci 28. října. Objekt má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V 1.NP se nachází
průjezd do zahrady a k zemědělským stavbám a dále obchodní prostor o ve−
likosti cca 90m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory a technické záze−
mí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s balkony o dispozicích
2+1 a 3+1. Nad bytovými jednotkami jsou velmi prostorné půdní prostory
k vybudování dvou až tří bytových jednotek. IS.: el 230/400V, obecní kanali−
zace, obecní vodovod + vlastní studna, topení – WAW + plynové etážové.
K domu dále přiléhá prostorná zahrada, na které se nacházejí garáže, hospo−
dářská stavení a stodola. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či
podnikání v dobré dostupnosti do Plzně i Domažlic. Lze financovat hypoteč−
ním úvěrem, se kterým Vám zdarma pomůžeme. 
Výborný stav, doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

GEC G

G

3+1 (67m2), ul. Blatenská, Plzeň−Východní Předměstí
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové ploše
60,64m2 v Plzni v ulici Blatenská. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se ve druhém patře cihlového domu bez výtahu. Byt je
v původním, velmi pěkně udržovaném stavu a má plastová okna.
Na podlahách ve všech třech pokojích se nachází parkety, v kou−
pelně a chodbě dlažba, v kuchyni PVC. Topení bytu – WAW. K by−
tu náleží sklepní koje v suterénu domu o velikosti 6,16m2. Velmi
zajímavá investice či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav
1.470,− Kč. K bytu dále náleží podíl na vnitrobloku za domem s vy−
užitím pro hru pro děti či sušení prádla. V okolí veškerá občanská
vybavenost � 734 319 303 

D
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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.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Sociální služba Domovinka má od
úterý nový čistič koberců a sušič−
ku na prádlo. Zařízení, ve kterém
se starají o seniory, dostalo nové
vybavení pro domácnost od měst−
ského obvodu Plzeň 4.

Dary zdejší ředitelce Bohumile
Hajšmanové slavnostně předali
starosta čtvr tého obvodu Tomáš
Soukup s místostarostkou Lenkou
Kočovou.

„Domovinku vnímáme jako ne−
zbytnou sociální službu pro seniory
z celé Plzně, tedy i čtvrtého obvodu.
Je vidět, že zaměstnanci o místní
klienty pečují s  láskou. Jsem proto
moc rád, že je v  jejich skvělé práci
můžeme alespoň symbolicky pod−
pořit. Věřím, že naše dary potěší jak

zdejší zaměstnance, tak klienty,“ ří−
ká starosta obvodu Tomáš Soukup.

Stávající sušička na   prádlo klien−
tů už je na odpis a prakticky nesuší.
Výkonný vysavač tady využijí v den−
ním stacionáři, kde mají caniste −
rapeuty a felinoterapeuty (terapeu−
tické psy a kočky).

Domovinka provozuje stacionář
pro seniory, kteří ze zdravotních
důvo dů nemohou žít sami. Rovněž

se zde starají o klienty, které rodinní
příslušníci umisťují do domova 
pouze přes den. V neposlední řadě
obec ně prospěšná společnost
provo zuje terénní pečovatelskou
službu, díky které se daří zpozdit ne−
bo rovnou eliminovat umístění se−
niorů do pečovatelských zařízení.

Domovinka má nový čistič
koberců a sušičku prádla

Radní schválili a doporučili ke schválení i Zastupitelstvu Plzeň ského kraje
podpořit sportovce, kteří se v letošním roce zúčastní mistrovství Evropy ne−
bo mistrovství světa,  částkou ve výši 406 000 Kč.

Podporu k  reprezentaci kraje obdr ží například reprezentant v  silovém
sportu David Horník z Vejprnic, který se bude účastnit na ME v benčpresu
(EQ) a klasickém benčpresu (RAW), Jekatěrinburg, Rusko 2021 a následně
pak MS v tomtéž. Dále Erik Ebermann z Vochova, který se zúčastní ME v ter−
čové lukostřelbě v  turecké Antalya, cyklistka Adéla Holubová z  Města
Touškov nebo boxer Lukáš Jílek ze Šťáhlav. (předkládá Pavel Karpíšek)

„Naším cílem je i podpora spolkové činnosti na venkově. Jedná se zejmé−
na o dotační program nazvaný ‘Podpora spolkové činnosti na venkově –
opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021’. 
Do této oblasti směřuje částka v celkové výši 3 miliony korun, o kterou žádá
celkem 45 subjektů. Dotaci tak obdrží například TJ Sokol Vrhaveč na opláš−
tění haly TJ Sokol Vrhaveč, Pionýr a.s. na výstavbu nových sprch a úklidové
místnosti prostor pionýrské skupiny Starý Plzenec,“ sdělil náměstek 
hejtmanky Pavel Karpíšek. 

Podpoří sportovce i venkov
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Soutěž finanční gramotnost zná
své vítěze. Čtyři týmy školáků, jež
porazily tisíce svých vrstevníků,
dokázaly, že se perfektně orien−
tují ve světě peněz, skvěle
se připravily na pre−
zentaci a nakonec
svými dotazy vy  ved −
ly z  míry i mi  nist −
ryni financí a člena
bankovní rady. Jed −
no značně nejlépe si
v  celostátní  soutěži
vedly děti z Plzeňska, kte−
ré obsadily medailové pozice
ve všech vyhlášených kategoriích. 

Velké celostátní finále Soutěže fi−
nanční gramotnost rozhodlo o vítě−
zích. V kategorii nejmenších dětí si
nejlépe vedli žáci z 10. základní ško−
ly Plzeň. Stejné škole patří prvenství
i v kategorii žáků na druhém stupni.
Mezi středoškoláky pak prvenství
obsadily dva týmy, a to studenti ze
SPŠ v Břeclavi a ze ŠVP v Šumper −
ku. Během soutěže, jejíž jednotlivá
kola probíhala od listopadu loňské−
ho roku, si každý z týmů dokázal po−
radit s  náročnými úkoly a porazit 
tisíce svých vrstevníků. 

Během finále měli soutěžící mož−
nost klást otázky i paní ministryni
Aleně Schillerové a Aleši Michlovi,
členu bankovní rady ČNB. „Přiznám
se, že mě děti, zejména z  prvního
stupně ZŠ, svými dotazy velmi mile
překvapily, až dojaly. Byly naprosto
úžasné. Padaly otázky na krypto −
měny, proč neplatíme eurem či kde
vezme stát peníze na státní dluh.
Starší děti se zajímaly i o to, zda
za 10 let budeme stále platit hoto−
vostí, kolik je v  ČNB zlata či do 
čeho investovat,“ popisuje Mar ta
Gellová, předsedkyně Rady EFPA

ČR. Otázka, na kterou neznali odpo−
věď ani odborníci, pak zněla: „Kolik
peněz je v bankomatech?“

„Musím konstatovat, že
účastníci si soutěž nej−

en užili, ale zároveň
prokázali, že jejich
finanční gramot−
nost je na velmi
dobré úrov ni.
A jsem ráda, že

naše Soutěž k to−
mu mohla přispět.

Všem vítězům patří 
velká gratulace!“ dodává

Marta Gellová. 
Chceme se učit o rodinných fi−

nancích a poznávat příběhy ze živo−
ta, zdůrazňují samotné děti. Vště −
povat školákům vědomosti o světě
peněz už několik let pomáhá projekt
Abeceda peněz. Ten je od letošního
ročníku také hlavním par tnerem
Soutěže finanční gramotnost. 

„Naše výuka je založená na hra−
vosti, praktických zkušenostech
a vlastním prožitku,“ popisuje David
Hubáček, šéf finančního vzdělávání
v České spořitelně, která Abecedu
peněz připravuje. A právě způsob

výuky finanční gramotnosti byl jed−
ním z  témat, ke kterému se děti
v rámci soutěže vyjadřovaly. 

Soutěžící se vesměs shodli, že
by se rádi učili o penězích častěji
a hlavně prakticky. Zajímají je ukáz−
ky z reálného života, informace o ro−
dinných financích, spravování pe−
něz v  jednotlivých aplikacích nebo
třeba besedy s odborníky. Co je na−
opak nebaví, jsou teoretické hodiny,
v nichž učitel jen shrnuje své zkuše−
nosti. Smysl jim také v  jejich věku
nedávají informace o hospodaření
velkých firem. 

Budoucí bankéře
mají na „desítce“
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Je mu 35 let, je už otcem tří dětí
a diváci jej kromě divadla znají
hlavně ze seriálu Ordinace v růžo−
vé zahradě. Fešák, mladý lékař, zá−
chranář je sice rodilý Pražák, ale
v posledních letech se cítí doma
i na jihu Čech, konkrétně na Šuma −
vě. Právě tady tráví hlavně posled−
ní rok, kdy koronavirová pandemie
zastavila vše, co zastavit mohla.

Ordinace končí a v červnu Nova
odvysílá poslední díly. Je téměř
dotočeno, nicméně Štěpán Benoni,

který je velmi obsazovaným i diva−
delním hercem a hrál a hraje v řadě
jiných seriálů nebo filmů, si čas,
který nemusí věnovat práci, věnuje
rodině a pohodě v přírodě.

„Chodím na tůry, pracuji fyzicky
u domu a užívám si rodinu a pa −
radoxně tuhle dobu, která nás
všechny zpomalila. Přinesla mno −
ho problémů, ale v tomhle obhledu
i pozitiva. Asi bych jinak nikdy 
neměl tolik času na své blízké,“
říká Štěpán Benoni.

Kdysi se rozhodoval mezi he−
rectvím a armádou. Dodnes má
prý slabost pro
řád a disciplínu.
Jak na povídá jeho
jméno, má italské
před ky. Do rodiny
Beno niů před šesti
lety přibyla i jeho
kolegyně a nyní
manželka Vladi mí −
ra, se kterou se na
divadelním jevišti
setkal jen jednou.

„Pro mě je důležité, že dělám,
co jsem vždycky chtěl, a navíc mě
to pořád baví. Také můj osobní 
život se ubírá tím správným smě−
rem,“ svěřuje se Benoni.

Na Šumavu se vrací jinak docela
často. Dokonce i v době, kdy jede
z představení a druhý den se vrací
na natáčení.

„Nikde se totiž nevyspím lépe.
Šumava a Strakonicko jsou místa,
kam jezdím od malička a čím dál
raději. Cítím se tam dobře, a hlav−
ně je tam hodně vody, což je pro
mě jako pro rybáře hodně dů −

ležité,“ říká mladý
herec, který hrál
i v Ulici nebo dal−
ších projektech.

Rybaření je je−
ho vášní už od
čtyř let. Kvůli ry−
bám je prý do−
konce schopen
odmítnout i práci.
Posledních pár let
hlavně muškaří,
což je aktivní způ−
sob rybaření.

Jako divadelní
herec má svůj
vzor v Shake spea   −
rovi. Prý je stále

aktuální. „On byl geniální autor. Dá
se bez větších úprav hrát v které−
koli době, vždy to rezonuje. Mám
doma jeho téměř kompletní dílo
a vyzkoušel jsem si ho už na ško−
le, vždy menší role, ať už ve Sta −
vov ském nebo Vinohradském di−
vadle,“ dodal sympatický herec.

Až se prý divadla, nejspíš na
podzim, více rozjedou, má na dva
roky práci. Do toho zcela jistě při −
jdou i další televizní či filmové na−
bídky. Pokud ne, bude si dál s kli−
dem v srdci užívat Šumavu.

(pru), foto: archiv TV Nova 
a Š. Benoniho.

Fešák z Ordinace utíká na Šumavu
Štěpán Benoni

Štěpán Benoni s manželkou

Tradiční
Nepomucká pouť 

se blíží
Možná už víte, že o pouti to
v Ne pomuku opravdu žije. Jed −
ná se bezesporu o nejpopulár−
nější a nej navštěvovanější ne−
pomuckou událost v rámci celé−
ho roku. Kaž doročně se koná
u příležitosti církevního svátku
nejznámějšího rodáka – svatého
Jana Nepo muc kého (16. květ−
na). Ta letošní se uskuteční ve
dnech 15.–16. května.

Součástí pouti jsou tradiční
mše a atrakce, ale zároveň jde
o živý multižánrový městský festi−
val pro celou rodinu. Tradice poutí
trvá od dob baroka a nepřerušila
ji ani druhá světová válka. V době
vládních omezení v roce 2020
a 2021 je program úměrně ome−
zen a přenášen rovněž prostřed−
nictvím online médií města.

Noviny 
svatojánských oslav
Díky finanční podpoře Plzeň −
ského kraje vydal Mikroregion
Nepo muc ko ve spolupráci s part −
nery svatojánských oslav speci−
ální Programové noviny k 300.
výročí blahořečení sv. Jana Ne −
po muckého v nákladu 15 tisíc
výtisků, které budou během jara
distribuovány do všech domác−
ností regionu. K dispozici budou
rovněž zdarma po uvolnění opat−
ření v souvislosti s koronavirem
v infocentrech regionu (Nepo −
muk, Spálené Poříčí, Žinkovy).

V novinách najdete kompletní
program oslav, rozhovory s osob −
nostmi (operní diva Eva Urba −
nová, ředitelka Plzeňské filhar −
monie Lenka Kavalová, sochař
Václav Česák), tipy na výlety
a další zajímavosti z historie
i současnosti Nepomucka.

Elektronickou verzi novin si
můžete již nyní stáhnout na 
noviny.nepomuk.cz
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Jestliže jste majiteli tepelného čerpad−
la, které vytápí  Váš dům  a chcete dá−
le investovat  do úspory  nákladů za
energie, určitě  je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové  vody
(TUV) s tepelným  čerpadlem. 

TUV ohříváme  tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž  od
jarních  do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce  účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme  čtyři−
krát více na výstupu, než jsme  do
čerpadla přivedli. Jinými slovy, v let−
ním období  tepelné čerpadlo spotře−
buje čtyřikrát  méně elektrické energie
než elektrický boiler.

Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít  libovolný
kombinovaný ohřívač.  Dů −
ležitá je velikost teplo−
směnné plochy  v daném
boileru.  Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající  nádrž teplé
užitkové vody  použít.

Velmi  oblíbené se stali
ohřívače firmy ACV. Jedná
se o nerezové ohřívače
konstrukce Tank in Tank
(nebo−li nádrž v nádrži).

Vnořený  vl nov   −
 cový zásobník
z nerezové oceli
je konstrukčně
pro     veden tak, že
nedochází k usa−
zování vodního ka−
mene. Neztrá cí se
proto s jeho použí−
váním  insta  lo vaný
výkon a účin nost.

Nerezová ocel
a tec h nologie pro ti
usazování vodní−
ho kamene jsou i důvodem proč firma

vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.  

Jaká tepelná čer pad la
jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to pře −
devším  tepelná čer padla
s regulovaným výko−
nem. Dle velikosti zá −
sobníku a teploty ohříva−
né vody se samočinně
upraví výkon a tím i spot−
řeba tepelného čerpadla. 

Z těchto důvodů pro
vytápění a ohřev teplé
vody nejvíce instaluje−

me tepelná čerpadla FUJI, PANASO−
NIC nebo VIESSMANN.

U tepelných čerpadel systému ze−
mě−voda umíme, dle našeho po −
 souzení,  nejlépe  vyřešit vaše vytápění
a ohřev teplé vody výrobky od značky
NIBE. U techno logie vzduch – voda 
díky špičkovým technickým para −

metrům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme modely
nové generace tepelných čerpadel 
PANASONIC T−CAP. 

Od 1.6. je možnost opět podávat
žádosti o kotlíkové dotace! Jedná
se o dovyčerpání finančních pro−
středků. Informujte se proto co
nejdříve! Ing. Jiří Tichota

Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Město Plzeň chce ocenit výji −
mečné pedagogy a zaměstnance
svých základních a mateřských
škol. Zároveň udělí i cenu mece−
náš školství a profesionál ve
svém oboru bude uveden do síně
slávy. Slavnostní vyhlášení letoš−
ního ročníku oceněných proběhne 
15. června 2021 ve 14 hodin.

„Uplynulý školní rok byl extrémně
náročný pro celé školství, kdy se
pedagogové, žáci a rodiče museli
vyrovnávat s distanční výukou.
České školy byly, co se týká uzavře−
ní z důvodu pandemie korona −
viru, mezi nejdéle zavřenými v celé
Evropě. Od dubna, kdy se žáci čás−
tečně vrátili do škol, se pedagogové
museli vyrovnávat zároveň s pre−

zenční i distanční výukou. Chtěl
bych všem pedagogickým i nepeda−
gogickým zaměstnancům našich
základních a mateřských škol za
město poděkovat za jejich obětavou
práci pro oblast školství,“ uvedl pri−
mátor města Martin Baxa.

Pandemie koronaviru poznamena−
la již druhý školní rok. V září se žáci
do lavic a  pedagogové za katedru
sice vrátili, bohužel ne na dlouho
a opět se museli vzdělávat a společ−
ně vidět jen přes počítače.  Ocenění
(může být uděleno i in memoriam)
nominují jednotliví ředitelé základ−
ních a mateřských škol, které zřizuje
město Plzeň,  v otevřených kategori−
ích pak i veřejnost, je uděleno jedno−
tlivci. Cílem je ocenit pracovníky ve
školství za významnou činnost nebo
počin, který přispěl k rozvoji školy,
základního a mateřského školství
v kompetenci města Plzně. 

Nominace na cenu musí být po −
dána do 11. 5. 2021 písemnou či
elektro nickou formou, součástí při−
hlášky je zdůvodnění, proč veřejnost
či ředitel školského zařízení navrhuje
daného kandidáta na ocenění.

Hledá se nejlepší pedagog
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V rámci svatojánských oslav mů−
žete finančně přispět na umělecký
podstavec pod sochu sv. Jana
Nepomuckého na kruhový objezd
v Nepomuku. Sbírku pořádá město
Nepomuk. 

Nečekaný objev byl učiněn upro−
střed letních prázdnin 2019 ve
Lnářích. V prostoru zrušeného ře−
holního hřbitova, v zahradě Psy −
chia trické léčebny Lnáře, jež bývala
do roku 1950 klášterní zahradou,
byla v zemi zcela náhodou obje −
vena socha sv. Jana Nepomuc −
kého, jejíž stáří je více než sto let.
Socha je sériový litinový výrobek
zhotovený v roce 1913 v arcibis−
kupských železárnách v Rožmitálu
pod Třemšínem. 

Co se týče bližší historie sochy,
vyrobena byla na návrh tehdejšího
ředitele velkostatku Lnáře, lesmistra
Theodora Mokrého, a to pro neda −
lekou obec Tchořovice. Důvody
ukrytí sochy nejsou známy, mohlo

se jednat o opatření kněží před mož−
ným zničením sochy (zrekvírování
během války, ničení svatojánských
památek po vzniku Československa
apod.). Jisté je, že socha byla ulože−
na pietně a záměrně, protože její

plastické části a obličej byly umístě−
ny lícem dolů, aby je takovou měrou
nehlodal zub času, například vsa −
kující se voda.

V současné době je socha v dlou −
hodobém pronájmu městu Nepo −
muk a je schváleno její umístění na
kruhový objezd U Pyramidy. Příspě −
vek na opravu sochy schválilo
nepo mucké zastupitelstvo, kámen
věnovala sponzorsky firma Průmysl
kamene, a. s.

Prostředky na umělecké opra −
cování kamene se nyní vybírají ve−
řejnou sbírkou:

Číslo zvláštního bankovního účtu:
60011−725628399/0800
Název a adresa banky: Česká spo −
řitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4. Datum ukončení
sbírky: 15. 5. 2021.

Socha bude slavnostně odhalena
a požehnána na kruhovém objezdu
U Pyramidy dne 15. května 2021 
ve 12 hodin.

Sbírka pro nepomuckého Johánka

Výstavu soutěžních návrhů na re−
vitalizaci sokolovny nelze kvůli
epidemické situaci uspořádat.
Prohlédnout si je ale můžete na
webových stránkách soutěže. 

Předmětem architektonické sou−
těže je řešení areálu bývalé So −
kolovny v  Rokycanech – budova 
č. p. 208 na p. č. st. 600 v k. ú. Ro −
ky cany. Architektonicko−urbanis −
tickým řešením by mělo vzniknout
nové kulturní centrum města.

Účastníci soutěže měli předložit
návrh řešení celého areálu a  jeho
okolí. Výsledkem by měl být 
návrh vytvoření nového Kulturního
centra.

Odtajní nejlepší návrhy SokolovnyStřípky 
z Plzně

Splatnost nájemného 
odložena!

Kvůli přetrvávajícím protiepide −
mickým opatřením odložilo město
splatnost plateb za nájemné
v měst ských nebytových prosto−
rách podnikatelům i neziskovým
orga nizacím o půl roku. Týká se to
plateb, které měly nebo mají tyto
subjekty platit v  období od října
2020 do června 2021. Odklad
splatnosti plateb o šest měsíců
schválila Rada města Plzně již
25. ledna letošního roku, a to za ob−
dobí říjen 2020 až březen 2021,
v pondělí 12. dubna tedy toto obdo−
bí prodloužila až do června 2021.
Nevztahuje se však na zálohy na
služby, jež jsou součástí nájmu.

„Město Plzeň se snaží pomoci
všem občanům a postiženým
oborům koronavirovou krizí v na−
šem městě. Toto opatření je jen
jednou z dalších forem pomoci
podnikatelům a neziskovým orga−
nizacím, kteří jsou postiženi přetr−
vávajícími omezujícími nařízení−
mi,“ uvedl primátor Martin Baxa.
Připomněl, že úlevou je i sleva
z nájemného za poslední čtvrtletí
roku 2020, která směřuje zejména
k  subjektům, které musely mít
zcela uzavřené provozovny, ale
také k  podnikatelům, jež postihl
propad tržeb z důvodu omezené−
ho pohybu osob.

Slevy z  nájemného městských
nebytových prostor ve výši přes
2,5 milionu korun schválili radní
města Plzně na svém zasedání
29. března 2021. „S ohledem na
současnou situaci a přetrvávající
omezující opatření v oblasti pod−
nikání plánuje město poskytnout
slevy na nájemném i pro období
prvního čtvrtletí roku 2021,“ řekl
David Šlouf, radní pro oblast eko−
nomickou, bytovou a  nakládání
s majetkem. 
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Roky s jedničkou na konci jsou
v his torii rokycanské městské 
knihovny ty nejzásadnější. Před
180 lety, v roce 1841, se objevil
nápad na vybudování knihovny.
V roce 1921 instituce skutečně
vznikla a v roce 2021 tak slaví
rovnou stovku.

Psal se rok 1841. Učitel Václav
Pába dal podnět k založení veřejné
knihovny a kupuje knihy z nakla −
datelství Svatojánského dědictví.
Pořídil jich 22 a rozhodl se, že pro−

dukci nakladatelství bude kupovat
doživotně a věnuje ji k bohulibé čin −
nos ti čtenářské společnosti. Tu za−
ložil v roce 1848 s učitelem Lodlem.

Činnost zahájila  v pivovaru v dnešní
ulici U Spilky. Teprve v roce 1904 se
otevřela veřejná čítárna a veřejná
lido vá knihovna v  prvním patře
Sokolovny, která měla 1540 knih.  

Nastal rok 1921. Starostou byl
pan Václav Hořice, Rokycany měly
6731 obyvatel, 597 domů a novou
veřejnou obecní knihovnu, která
vznikla sloučením knihovny musejní
(6 000 svazků), obecní (10 200
svazků) a knihovny čtenářského
spolku Hálek (2 347 svazků). Nově

vzniklou knihovnu podpořily i další
spolky knižními dary, například
Živnostenská beseda.

Výhodné umístění v domě na ná−
městí získala knihovna už v roce
1910, nejprve pouze ve druhém
patře domu, který patřil spořitelně.
Velkorysým rozhodnutím daroval
Výbor Obecní spořitelny u příležitos−
ti 80. narozenin prezidenta Masary −
ka dům číslo 83 kulturním účelům:
čítárně, obecní knihovně, veliké mu−
zejní knihovně i městskému archivu.
Stalo se tak roku 1934: v prvním
patře je denně otevřená čítárna
a vlastní knihovna. 

Rokycanská knihovna letos slaví stovku

Muzeum nabídne
unikátní výstavu

Nadživotní portrét jeptišky Marie
Dominiky z Martinic hledající své
zazděné dítko, egyptské kanopy
z 1. století před Kristem, které do
Nepomuka doprovodí speciální
policejní eskorta, unikátní hodiny
z Červeného sálu, gotické desko−
vé obrazy z kostela, datované do
15. století, šternberská hvězda
z barokního oltáře či osobní před−
měty operní divy Evy Urbanové.
To vše a mnohem více nabídne
výstava Krása zrakům ukrytá –
původní mobiliář Zelené Hory. 

Dočasná expozice vzniká k 800
letům od první písemné zmínky
o Zelené Hoře a doplní ji témata
opera Libuše a Rukopis zeleno−
horský. Exponáty pouze na jednu
sezónu dále zapůjčí Národní pa−
mátkový ústav, Národní muzeum
v Praze, Národní divadlo v Praze,
Divadlo J. K. Tyla v Plzni a další.
Součástí výstavy bude i edukační
program pro děti. Ty si tak budou
moci vyzkoušet třeba šaty kněž−
ny Libuše, potěžkat si skutečnou
zbroj nebo se nechat  zvěčnit 

jako černá paní
ze Zelené Hory.
Vedle toho se do−
zvědí něco o ze−
lenohorských le−
gendách i zají−
mavostech z his −
torie zámku. 

muzeazzKr
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Vloni odevzdali lidé v Plzeňském
kraji k recyklaci 60 536 kilogramů 
použitých baterií.

Prostřednictvím sběrné sítě spo−
lečnosti ECOBAT v přepočtu každý
obyvatel vytřídil zhruba čtyři tužko−
vé baterie typu AA. Pro lepší před−
stavu, množství vloni vybraných
baterií v Plzeňském kraji odpovídá
přibližně váze průměrně velké vel−
ryby grónské, vzácného kytovce,
který patří mezi největší a zároveň

nejdéle žijící tvory na naší planetě.
Zhruba 42 % v  Plzeňském kraji
odevzda ných baterií bylo vybráno
ve veřejných sběrných místech
v měst ských a obecních úřadech,
ve sběrných dvorech a do červe−
ných venkovních kontejnerů. Mnohá
města a obce přistupují aktivně také
k  osvětě a motivaci občanů. I díky
tomu roste množství baterií, které na
recyklaci míří ze sběrných míst
zřizo vaných právě městy a obcemi.

Stejný podíl baterií (také 42 %)
skončil ve sběrných nádobách 
v  obchodech. Pochvalu zaslouží
i školy zapojené do vzdělávacího
programu Recyklohraní, ve  kterých
vytřídili 7 % baterií. 

Meziročně se v  Plzeňském kraji
v roce 2020 vybralo o pětinu méně
baterií, než v roce 2019. Ve srovnání
s ostatními kraji patří Plzeňský kraj
z  hlediska aktivity při sběru baterií
k recyklaci mezi slabší. 

V kraji jsme v roce 2020
odevzdali 60,5 tuny baterií

Graf: Zpětný odběr baterií dle krajů v roce 2020. Zdroj: Sběrná síť kolektivního systému ECOBAT

Žinkovy 
rekonstruovaly 

Základní škola v Žinkovech u Ne −
pomuku zmodernizovala učeb  nu
fyziky a chemie, re konstrukcí
prošly rozvody vody a elektřiny,
strop i podlaha. Dále byl vybu −
dován bezbariérový přístup do
školy, schodolez do patra a bez−
bariérové toalety. Římsu pod
střechou, která začala nebezpeč−
ně opadávat, nahradila lehká
konstrukce a přibyly i nové oka−
py. Škola také zakoupila dvacet
nových notebooků.

Nejlepší byla 
infocentra Plzeňska
Agentura CzechTourism realizo−
vala v roce 2020 ve spolupráci
s Asociací turistických informač−
ních center ČR výzkum zaměře−
ný na monitoring služeb turis −
tických informačních center me−
todou Mystery Shopping, ve kte−
rém byl nejlépe hodnocen Plzeň −
ský kraj. Výzkum je reali zován
pravidelně jednou za dva roky
a cílem je popsat úroveň služeb
z hlediska měkkých i tvrdých do−
vedností a poskytnout provozo−
vatelům zpětnou vazbu o činnosti
infocenter s cílem zlepšení úrov−
ně poskytovaných služeb.

Oplocení chrání
stromy  

Lesy České republiky začínají
plánovanou rekonstrukci koryta
Rakovského potoka v Roky    c a −
nech. V  úseku od mostu ve
Šťáhlav  ské ulici až po železniční
násep se počítá s úpravou dna
potoka. Staré struskocementové
tvárnice nahradí vhodnější ka−
menina, místo dlažebních kos−
tek budou přirozené zdrsněné
kamenné skluzy.  

Součástí stavby je také oplo−
cení vzrostlé aleje ve Šťáhlavské
ulici, se kterým už se začalo
a jež má stromy ochránit před
těžkou technikou. Chystá se ta−
ké záchranný transfer chrá −
něného raka kamenáče, který
v  potoce žije. Stavba vyjde asi
na 6,5 milionu korun a trvat by
měla víc než rok.   

Český statistický úřad dosud ob −
držel celkem 3,4 milionu elektro−
nických sčítacích formulářů. Pří −
mo za Plzeňský kraj přes 180 tisíc.
Online se tedy sečetlo už přibližně
360  tisíc obyvatel kraje. Nejak tiv −
nější obcí jsou Vísky v  okrese
Rokycany.

Během čtyř týdnů se v  Česku
elektronicky sečetlo už zhruba
6,8 milionu osob. Od minulé soboty
má navíc každý možnost si vybrat,
jestli se sečte online, nebo pro −
střednictvím papírového formuláře.
Listinné formuláře roznášejí sčítací
komisaři a  vyzvednout si je lze
i  na  kontaktních místech sčítání,
které jsou na 53 vybraných poboč−

kách České pošty v Plzeňském kraji
a na Krajské správě ČSÚ v Plzni.

Z  údajů o  počtu odeslaných
elektronických sčítacích formulářů
na 100 bytů za každou obec vyplý−
vá, jaké je zapojení jednotlivých obcí
do online sčítání. 

„Na předních místech se pohybují
malé obce. Mezi nimi jsou nejaktiv−
nější Vísky, Mokrouše a  Trokavec.
U obcí, ve kterých bylo identifiková−
no více než 500 bytů, jsou na prv−
ních pozicích Vochov, Zruč−Senec
a Vejprnice. V kategorii, kterou před−
stavují obce s více než 3 000 byty,

v  online sčítání vynikají Tachov,
Plzeň a Stříbro,“ upřesňuje 1. místo−
předsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Na opačné straně žebříčku je
Chlum, Hradiště a Mohelnice. Obce
se zaměřením na turistický ruch,
s  významným podílem krátkodobě
pronajímaných bytů či chatové
oblasti mohou vykazovat nižší
hodno ty odeslaných formulářů na
100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu
neobydlených bytů. Nemusí to
však znamenat slabší zájem o onli−
ne sčítání u obyvatel, kteří v těchto
obcích žijí.

Sčítání končí 11. května. Do toho−
to data je nezbytné odeslat elektro−
nický nebo listinný formulář.

V online sčítání jsou nejaktivnější
v obci Vísky



15Plzeňský rozhled  5/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

S  příchodem jara a doznívající 
epidemií se otevřely brány hradu
dokořán. V máji je v provozu od
10.00 do 17.00 hod., vždy od úterý
do neděle. V  pondělí bývá pravi−
delně zavřeno.

Venkovní výstava – 
Anděl Páně
„Po dobu minimálně celého května
je možné shlédnout zcela novou
venkovní výstavu, kterou si připomí−

náme natáčení oblíbené pohádky
Anděl Páně na Šumavě. Některé
scény z  prvního dílu, jenž vznikal
v  roce 2005, pocházejí i z  hradu

Kašperk. Pojďme si proto na−
příklad porovnat záběry z po−
hádky s konkrétními místy na

Kašperku a v okolí. Návštěva je vol−
ně přístupná v  otevírací době
památ ky,“ sdělil Mgr. Václav Kůs,
kastelán hradu.

Samostatné prohlídky 
do hradu
Protože komentované hromadné
prohlídky zatím nejsou možné, mů−
žete se vydat do hradu samostatně!
Připravili jsme pro vás trasu, která
vede z purkrabství do prostor býva−

lého paláce a odtud až na
vrchol východní věže.
Výhodou pro návštěvníka
je, že časově je omezen
pouze otevírací dobou pa−
mátky. Taková výprava je
vhodná zejména pro foto−
grafy, ale obecně pro
všechny, kteří v  hradním
jádru chtějí mít dostatek
času na objevování vzác−

ných detailů a rozjímání v  nejvýše
položeném královském hradě.
Samostatné prohlídky hradu budou
zahájeny od úterý 4. května.

Hrad Kašperk se otevřel
návštěvníkům

Plzeňský kraj chystá vyhlášení ve−
řejných zakázek malého rozsahu
„Vintířova stezka – vytvoření a tisk
propagačních materiálů“ „Vintí řo −
va stezka – vytvoření symbolic −
kých relaxačních míst“ a „Vintířova 
stezka – Vytvoření informačních
panelů & laviček“.

Jde o tři zakázky malého rozsahu,
v rámci nichž bude vytyčen koridor
stezky včetně výletních okruhů, vy−
značení v terénu, osazení další do−
provodnou infrastrukturou (herní
prvky, sochařské dílo, informační pa−
nely, symbolická místa, výsadba his−
torické odrůdy jabloní) a následného
marketingu (propagační materiály –
etapový průvodce, přehledová mapa
stezky, sada DL letáků k okruhům
stezky, populárně naučná brožura. 

Součástí jsou i virtuální prohlídky,
videospot, webový por tál, geolo−

kační hra pro mobilní telefony, edu−
kační program pro žáky 2. stupňů
základních škol včetně výukového
komiksu, kulturně – vzdělávací 
akce, prezentační akce pro veřej−
nost, poutě, akce pro školy, školení
průvodců, press a fam tripy). 

„Stezka sv. Vintíře je pěší dálko−
vá poutní trasa vedoucí z němec −
kého města Niederalteich přes
Šumavu a její podhůří do Blatné.
Tematicky odkazuje k společnému
česko – bavorskému světci sv.
Vintíři, který v této oblasti působil.
Projekt je spolufinancován v rámci
Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014−2020“.
Celkem budou rozděleny finanč −
ní prostředky v maximální výši
1.936.000 Kč,“ uvedla radní kraje
Marcela Krejsová.

Vintířova stezka – pěší poutní trasa
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Současná pandemická situace je
důvodem, proč se diváci ani letos
nedočkají stěžejního mimoreper−
toárového projektu Divadla J. K.
Tyla – Noc s operou, v rámci které−
ho měla být 25. června 2021 uve−
dena opera Macbeth. 

Slavné Verdiho dílo v režii Tomá −
še Ondřeje Pilaře a v hudebním na−
studování Jiřího Štrunce se mělo
ro zeznít Amfiteátrem Lochotín
už loni. Divadlo však diváky o tento
titul neochudí a  plánuje ho uvést
v příštím roce, konkrétně 24. červ−
na 2022.

„Tento velkolepý projekt, byť má
již dlouholetou tradici, si nemůžeme
dovolit organizovat v době, kdy není
jisté, za jakých podmínek by bylo

možné akci uskutečnit, a není mož−
né odhadnout, zda by příjmy ze
vstupného dokázaly pokrýt potřeb−
nou část nákladů.  Věříme, že situa−
ce v  příštím roce bude příznivější
a v amfiteátru se všichni opět spo−
lečně sejdeme,“ uvádí ředitel divad−
la Martin Otava.

Tradiční velkolepou tečku divadel−
ní sezóny letos nahradí stream
Prodané nevěsty, jenž bude součástí
on−line cyklu První řada u Vás do−
ma, díky kterému mohou diváci sle−
dovat po zakoupení vstupenky zá−
znamy představení z  repertoáru pl−
zeňského divadla pořízené speciálně
pro tato vysílání.

Cílem projektu Noc s operou je
představit operu v  její plné monu−

mentalitě, oslovit příznivce operní−
ho žánru i  nové návštěvníky, kteří
preferují neformální prostředí, a na−
bídnout nevšední a mimořádný zá−
žitek v prostředí přírodního amfite−
átru. První ročník Noci s operou se
uskutečnil již v roce 2015 a přinesl
úspěšný koncer t sboru, sólistů
a  orchestru DJKT s  hosty Evou
Urba novou a  Miroslavem Dvor −
ským. O rok později se uskutečnila
velko lepá produkce Verdiho opery
Aida. Jedinečné scénické provede−
ní kantáty Carmina burana bylo na−
studováno v  roce 2017, o  rok po −
zději pak Pucciniho Turandot. Zatím
poslední ročník v roce 2019 byl ve
znamení Verdiho Nabucca a přivedl
do amfiteátru 7 500 diváků.

Noc s operou bude až v roce 2022
Revitalizace nádrže

České údolí
Město Plzeň dělá další kroky
v přípravě projektu Revitalizace
vodní nádrže České údolí. Ta se
sice nachází na atraktivním
místě na okraji města a mohla
by být skvělou lokalitou pro
koupání a rekreaci Plzeňanů,
avšak kvůli špatné kvalitě vody
využívána téměř není. Zámě −
rem projektu je vystavět oddě−
lovací hráz v dolní části nádrže,
tedy v prostoru nad hrází přilé−
hající k  areálu Škodalandu,
a v tomto odděleném prostoru
pomocí biomanipulace (vodní
rostliny, rybí obsádka) a dal−
ších opatření vylepšit jakost vo−
dy tak, aby se na místě mohli 
lidé koupat, provozovat tam 
vodní sporty a podobně. 

„Z  důvodu dlouhodobě ne −
vyhovující jakosti vody pro re−
kreaci a koupání v nádrži České
údolí jsme před časem zadali
zpracování studie o způsobu
proveditelnosti revitalizace ná−
drže. Zpra covatel studie nám
nyní předložil tři varianty toho,
jak velkou vodní plochu z  ná −
drže hrází oddělit a vyčlenit
pro koupání,“ vysvětlil tech −
nický náměstek primátora
Pavel Šindelář. 
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Před pěti léty vsadila Lenka Jaho −
dová z Plzeňska na obličejovou jó−
gu. Studiem i praktickými zkuše−
nostmi dospěla k názoru, že tajem−
ství krásné pleti je v hedvábné te−
rapii. Masáž obličeje rukavičkami
z  pravého hedvábí má doslova
zázrač né účinky. Nenechala nic

náho dě a sama se vydala do koléb−
ky hedvábí – Číny. Navštívila tam
továrnu, kde hedvábí vyrábějí,
i farmu na chov bource morušové−
ho, kde pro něj pěstují moruše.
Výsledkem její snahy jsou originál−
ní hedvábné rukavičky.
Dnes Lenka Jahodová na svém 
e−shopu www.luxmaru.cz nabízí hed−
vábné rukavičky spo lu
s návodem omlazujících
manuálních technik.
Jak hedvábné pohlaze−
ní omlazuje pleť? Za
všech ny ženy, které vsa−
dily na terapii hedvábný−
mi rukavičkami, ocituj−
me jednu z nich.
„Rukavičky jsem si ob−
jednala před více než
měsícem a od té doby
praktikuji masáž každé
ráno po probuzení. Mu −
sím říct, že tato velmi
příjemná masáž se stala
mým denním rituálem,
a i když někdy mívám po
ránu méně času, masáž
jsem zatím neopomněla
– spíše už si neumím představit, že
bych si jí neprovedla. Mám pocit, že
by mi chyběla. Asi podobně, jako
když si ráno nedopřejete něco, co
vám dělá dobře, čím je ráno ještě 
příjemnějším.

Pozoruji rovněž změny na pleti. Je
více vypnutá, kontury zejména ve
spodní části obličeje jsou výraznější
a pleť je celkově hladší, svěžejší.“

S Lenkou Jaho −
do vou jsme se
setkali a zeptali
se.
l Čím je výji−
mečné hedváb−
né pohlazení?
Je to ve spojení
pravého hedvábí
a masáže. Hed −
vábí je zcela pří−
rodní materiál
složený z  bílko−
vin, které jsou
shodné s bílko−
vinami v  naší
kůži. Také obsa−
huje 18 pro −
spěš ných ami−
nokyselin, které
působí proti
stárnutí pleti.

Povrch hedvábí je hebký a ideálně
kluzký pro dokonalé masážní tahy
bez jakéhokoliv tření.
l Mám tomu rozumět tak, že ma−
sáž pravým hedvábím omlazuje
pleť?
Tím jste odhalil tajemství zářivé
pleti, kterým je vlastně od pradáv−
na masáž.Díky hedvábí se z masá−

že stává něžný rituál krásy, který
vás unáší do říše slasti. Hedvábí
má tu moc uvolnit vaše tělo i duši.
Uklidní svou kouzelnou energií
každý milimetr Vaší kůže a tím tisí−
ce nervových zakončení.

l Ne náhodou se říká, že tam, kde
je krev, je i život.
A to pro tuto masáž platí do posled−
ního písmene. Pleť masáží dokonale
prokrvíme a čerstvá krev nažene do
pleti živiny a kyslík. Dále účinně sti−
mulujeme tvorbu kolagenu a elasti−
nu. Masáží spou štíme hormon štěstí
– serotonin. Emo ce se ukládají 
v obličeji. Masáží vše uvolníme
a zharmonizujeme svou mysl.
Pravidelnou masáží skutečně
můžete modelovat a vyhlazo−
vat svoji pleť.
l Nevím proč, ale mně se
v  tuto chvíli vybavují oblé,
nesmírně hladké kameny
v šumavské řece Vydře.
Obrazně řečeno, vaše srovnání
vystihuje výsledek vyhlazující
masáže v  podání řeky Vydry.
I ten tvrdý kámen se vyhladí
neustálým omíláním. Zjistila
jsem, když zase budeme mlu−
vit o pleti, že tajemství není
v krémech, ale právě v masáži
a hlavně pohlazení. Ženám vět−
šinou to pohlazení chybí.
l Jak a hlavně kdy je nej−
vhodnější doba k masáži?
Vlajkovou lodí celé metody je
takzvaná „Ranní masáž slun−
ce“. Proto doporučuji ráno,
ještě v  teplé postýlce, se vyhladit
a naladit na nový den. Zbavíte

svůj obličej otoků,
vymažete vrásky
a vyrýsujete své
jedinečné kontu−
ry. Hedvábím do−
cílíte perfektní ex−
foliace zcela při−
rozeným způso−
bem. Budete vy−
padat mladě, spo−
kojeně a cítit se
nádherně. Ranní
pohled do zrcadla
vás pak potěší.
Vždyť ráno dělá
den!
l Ranní masáž
slunce – to zní lá−
kavě. Je těžké si ji
osvojit?

Jedná se o důmyslné tahy pro −
myšlené masážní techniky, které se
hravě naučíte v  onlinovém kurzu
Luxmaru. V pohodlí svého domova
se krok za krokem tuto jedinečnou
masáž můžete naučit. Čeká na Vás

videonávod spolu se skripty, obráz−
ky i básničkou pro snadné zapa −
matování. V  kurzu, který získáváte
spolu s rukavičkami, si dále osvojíte
další dvě úžasné techniky, a sice
Královský lifting a Antistre sovou.
l Je vám 45 let, ale vypadáte na
30. Vaše pleť je skutečně vypnutá
a na dýcha ná. To je opravdu jen 
díky hedvábné masáži?
Děkuji za pochvalu. Jsou tomu čtyři
roky, co jsem si začala pravidelně
dopřávat hedvábné vyhlazování

a doopravdy je to znát. Ono to bylo
znát již po měsíci, což mě právě ten−
krát přimělo k nápadu nenechat si to
pro sebe. Ještě k  tomu praktikuji
obli čejovou jógu, kterou také vyučuji
a nabízím i onlinový kurz.
Především si však myslím, že krása
je stav mysli a že nejkrásnější žena
je ta, která je spokojená. Nejdů −
ležitější je se mít ráda. Hedvábná
masáž k tomu významně pomáhá.
l Co byste na závěr vzkázala na−
šim čtenářkám?
Milé ženy, buďte své a mějte se rády
takové, jaké jste. Květen, kdy vše
rozkvétá, je nejlepší doba, abyste
rozkvetly i Vy. Proto jsem pro vás
připravila májovou slevu 20 % při
nákupu hedvábných rukaviček.
Budete každý den krásnější díky 
masáži hedvábnými rukavičkami. To
Vám slibuji.  (re)

ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

Hedvábné pohlazení vám omladí pleť

Májová sleva na hedvábné rukavičky je 20%.

„Mými hedvábnými rukavičkami si omla −
zuje svoji pleť také jedna z  nejkrásněj −
ších a nejúspěšnějších českých modelek 
a hereček Alena Šeredová,“ pochlubila se
Lenka Jahodová.

Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který
omlazuje pleť a blahodárně působí i na duši. Zkuste něco
málo udělat pro svoji krásu. Právě nyní je ten pravý čas,“
vzkazuje našim čtenářkám Lenka Jahodová. 

−20−20 %%

V e−shopu na webových strán−
kách www.luxmaru.cz zadáte
v košíku kód ROZHLEDY a ode−
čte se Vám sleva 20%.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Jednou z velmi významných firem vy−
rábějících a prodávající na českém
trhu výrobky z betonu je společnost
BETONOVÉ STAVBY−GROUP, s. r. o.,
z Předslavi u Klatov. O tom, co pro tu−
to firmu znamenalo období koronakri−
ze a jaké jsou její plány
do budoucna, jsme ho−
vořili s jednatelem spo−
lečnosti Ing. Tomášem
Hroudou. 
n Vím, že společnost
BSG prošla za poslední
dva roky velmi význam−
nými změnami, které
se týkaly nejen vlas−
tnické struktury, ale,
jak jsem si mohl všim−
nout při prohlídce pro−
vozu, došlo i k mnoha
změnám ve výrobě.
Mohl byste prosím pro
naše čtenáře popsat ty
nejzásadnější změny?
„Nové vedení firmy pře−
vzalo BSG před dvěma
lety, 26. dubna 2019.
Bohužel jsme vstoupili
do společnosti, která se nacházela ve
velmi zanedbaném stavu, především
organizačně manažerském a investič−
ním. Noví společníci proto do firmy
museli ze začátku vložit nemalé finanč−
ní prostředky, které nám umožnily nový
rozvoj a modernizaci výroby. Rozšířili

jsme firmu o další výrobní a skladové
plochy, propojili jsme oba velíny našich
betonárek do jednoho systému. Nyní je
pomocí špičkového softwaru možné
řídit jedním pracovníkem výrobní pro−
cesy těchto obou, obrazně řečeno,

srdcí výroby betonu a výrobků z něj.
Výroba se tak nejen zefektivnila, zvýšila
se výkonnost, ale zajistili jsme i trvale
nejvyšší kvalitu výroby betonu.“
n Jaké druhy výrobků jsou stěžejní
pro vaši výrobu?
„Jde jednak o klasický skladový sorti−

ment prefa výrobků, jako jsou podhra−
bové plotové desky, které vyrábíme ve
dvou standardních výškách a v několi−
ka variantách délek, k nim v systému
nabízíme plotové sloupky i patky, 
dále silniční panely, lité obrubníky, 

lego kostky, překlady, atd.
Soustředíme se ale přede−
vším na zakázkové prefabri−
kace a pro tento segment vý−
roby se i hodně investuje.
Začali jsme s výrobou 4 růz−
ných druhů pohledových be−
tonových plotů s námi garan−
tovanou doživotní zárukou s
možností výběru výšky plotu,
vyrábíme k tomu i do systé−
mu elektrokapličky. Dále vy−
rábíme pohledová betonová
schodiště, a to včetně toči−
tých, soklové desky stropní
panely na míru a celou řadu
prvků dle přání zákazníka. 
Dalším segmentem naší pro−
dukce je výroba kompletního
zdícího systému od základů
až po věnec, betonového a
lehčeného liaporbetonového

zdiva, a to i s možností pohledového
provedení díky již implementované ter−
moizolační vložce s možnostmi výběru
ze dvou druhů polystyrénu. 
Žádané je také naše akustické zdivo
vlastní konstrukce, na něž držíme pa−
tent, a které se používá pro snížení 

hlukové zátěže, například u trafostanic,
nahrávacích studií, železničních tratí,
nebo i silnic a dálnic. 
Rozšířili jsme výrobu o další formu
trámců s prostorovou výztuží pro naše
řešení stropních konstrukcí, které vý−
znamně usnadňují a zlevňují výstavbu
stropů. Jsme schopni ji navrhnout
a vyrobit pro jakékoli stavby, takže
dnes již vyrábíme až 1.400 běžných
metrů trámců denně. 
Samozřejmě jako jediná betonárna na
Klatovsku, která má dvě nezávislé vý−
robní kapacity pro výrobu betonových
směsí a cementových potěrů, prodá −
váme i transportbeton na stavby 
v širokém okolí. Tím jsme ve srovnání
s ostatními výrobci naprosto unikátní.“ 
n Slyšel jsem, že jste dokonce zave−
dli novou vlastní recepturu betonu? 
„Využíváme na 300 různých receptur
betonu, na základě kterých jsme
schopni zákazníkům vyrobit betony na
jakékoli použití. Zahájili jsme výrobu
i samonivelačních cementových potě−
rů, které umíme vlastními zkušenými

Beton je stavebninou
dneška i budoucnosti

... pokračování na straně 23

�
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V Plzni se postupně vracejí do pro−
vozu vodní prvky od kašen až po
pítka. Nejsložitější je přitom pří−
prava znovuspuštění tří kašen na
náměstí Republiky, přičemž kašna
Velbloud vstupuje do své letošní
12. sezony s novou vanou zabra−
ňující průsakům vody. Vodní prvky,
o něž pečuje městská příspěvková
organizace Správa veřejného stat−
ku, postupně projdou servisní pro−
hlídkou technologie, aby mohly být
do konce dubna spuštěny do ostré−
ho provozu.

Kašny, fontány, pumpičky i pítka
procházejí každoročně kontrolou při
zazimování a při jarním spouštění.
Při dubnovém spouštění musí truh−
láři rozebrat a odvézt dřevěné kryty
kašen, poté je nutné vše vyčistit
a zkontrolovat technologii, která je
před zraky veřejnosti ukryta v pod−
zemních prostorách pod náměstím.
Kontrolou tak procházejí filtry i čer−
padla, ale i samotné nádrže na vo−
du. Největší, skoro dvacetikubíko−
vou podzemní rekuperační nádrž má
kašna Velbloud. „Teprve když tech−

nici seřídí vstupy
a odzkoušejí, že
se otáčí, co se
otáčet má, teprve pak je možné za−
čít napouštět kašny vodou,“ uvedl
Petr Jelínek, ředitel divize firmy KTS
– AME, s. r. o, která má servisně
spuštění a zazimování kašen na ná−
městí Republiky v Plzni na starosti. 

Loni v květnu se v kašně Velbloud
objevily velké praskliny, a tak odbor−
níci doporučili instalovat do kamen−
né nádoby olověnou vanu. Na zákla−
dě poptávkového řízení pak byla vy−

brána firma KTS – AME, s. r. o, jež
instalaci vany během dubna zajisti−
la. Vana je vytvořena z olověných
plátů, které musel odborník instalo−
vat těsně do kamenné vany. Pláty
jsou vzájemně spojeny ohýbanými
švy, které bylo nutné po dokončení
utěsnit silikonem. Zátopová zkouška
se po instalaci vany udělat nemohla
kvůli špatným povětrnostním pod−
mínkám, a tak jí kašna projde až při

letošním napouštění v těchto dnech.
Podobnou olověnou vanu mají 
i kašny v jiných městech, například
v  Rokycanech nebo Manětíně.
Olovo pro svoji snadnou dostup−
nost, jednoduché zpracování za stu−
dena, nízkou teplotu tavení a výbor−
nou korozní odolnost a schopnost
tlumit zvuk a chvění, používají lidé
již tisíce let. Jako izolace bylo použi−
to dokonce v jedné ze staveb sedmi
divů světa – visutých zahradách
Semiramidiných.

Voda v kašnách není určena k pití,
z důvodu udržení její čistoty ve ve−
řejném prostoru a ochrany složité
technologie fontány je nutné vodu
chemicky upravovat. Dávkování je
nastavené na udržení pH vody  7.
V  kašnách není nutné mít vodu
v kvalitě jako na koupalištích, a tak
je udržován limit obsahu chloru tak,
aby se v kašnách netvořily řasy.
Pokud dojde ke kontaminaci vody,
musí se veškerá voda vypustit, kaš−
na, nádrž i potrubí vyčistit a pak
znovu napustit. To pak přijde město
na přibližně sedm tisíc korun, které
jako škodu vymáhá po tom, kdo
škodu způsobil.

Od své instalace v červenci 2010
prošly kašny různými opravami.
Každoročně se opravují trhliny, v ro−
ce 2014 a 2015 bylo opraveno zla−
cení poškozených míst chrliče.
Letošní instalace olověné vany kaš−
ny Velbloud za 348 tisíc korun tak je
dosud nejdražší opravou kašen na
plzeňském největším gotickém ná−
městí v Čechách.

Městské kašny, fontány i pítka
opět vítají své obdivovatele
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Květen je tu a na Šumavě bude až
do října znovu sídlit štáb režiséra
Jaroslava Soukupa. Opět se sem
vracejí staří známí hrdinové z kul−
tovního seriálu Policie Modrava.
Tentokrát už se čtvrtou a prý sku−
tečně poslední sérií.

„Tak zase se vracíme na místo 
činu, i když já na Šumavě žiji, takže
spíš herci, štáb, komparzisté. Vě −
řím, že počasí bude moudřejší
a všechno zvládneme,“ říká režisér

Soukup s tím, že kro−
mě už známých tváří,
se objeví i nové po−
stavy a bezpočet epi−
zodních i komparz−
ních herců. Těch bu−
de více jak 600.

„Dát dohromady
takový projekt není
legrace. Vyřešit na−

příklad jen na 1500 závazků účin −
kujících, není legrace,“ podotkl
Soukup, který se ale na své kolegy
a kamarády těší.

Půjde opět o osmidílnou sérii ka−
pitánky Vinické a jejího týmu. Co
vše se bude odehrávat, kdo bude
krást, vraždit, kdo bude podezřelý,
kdo se do koho zamiluje nebo kdo
se s kým rozejde? Na to si diváci

musejí počkat do příštího roku. Až
v roce 2022 bude pak seriál na
Nově k vidění.

Do té doby uplyne hodně vody. Po
natočení bude následovat post pro−
dukce, což je vždy další nejtěžší
úkol vše správně sestříhat, vybarvit,
ozvučit, přidat muziku, kterou opět
skládá Zdeněk Barták, a zfinalizovat.

„Diváci se mají opět na co těšit
a jsme velmi rádi, že se za ty před−
chozí tři série podařilo dostat ten −
hle seriál mezi skutečné legendy,“
pochvaluje si režisér Soukup, který
se také nechal přemluvit k nově na−
táčené sérii, protože tou předchozí
chtěl opravdu skončit.

Díky Policii Modrava se také na
Šumavě více rozhýbal turismus
a také realitní trh. Už před několika
lety projevili lidé extrémní zájem
o koupi chat, chalup a apartmánů.
Dokonce i některé domy, které si
v seriálu zahrály, byly postupem let
prodány, právě proto, že je prosla−
vila Modrava. 

(pru), foto: archiv TV Nova

Policie Modrava startuje IV. sérii

zaměstnanci aplikovat u zákazníků pro
zalévání podlah i stropů. Máme k dis−
pozici dokonce vlastní, moderní labo−
ratoř. 
Do všech našich betonářských výrob−
ků používáme vybrané druhy kvalitního
cementu, kameniva a chemických adi−
tiv od prověřených a certifikovaných
dodavatelů. Při vývoji nových techno−
logií jsme zahájili spolupráci se staveb−
ní fakultou ČVUT v Praze a spolupracu−
jeme i se stavební fakultou ZČU v Plzni.
Studentům těchto fakult nabízíme od−
borné stáže a brigády s možností při−
výdělku. 
n Postihla vás nějak koronakrize?
„Koronakrize nás naštěstí příliš neza−
sáhla. Naopak za poslední rok jsme
zaznamenali nebývalý nárůst poptáv−
ky po našich inovovaných výrobcích.
Díky nově zavedeným obchodním
a marketingovým aktivitám jsme zís−
kali mnoho nových příležitostí na vý−

robu různých prefabrikátů. Zákazníci
oceňují především to, že umíme z be−
tonu odlít prakticky cokoli, co si pro
své stavby vymyslí, jakékoli tvary a to
v kvalitě pohledové i s běžným povr−

chem. Museli jsme proto výrobní halu
dovybavit již druhým portálovým jeřá−
bem, jehož pomocí se významně zvý−
šila produktivita práce při výrobě be−
tonových prefabrikátů. Dále jsme také

stavebně rozšířili truhlárnu a vybavili
jsme ji novou velmi přesnou formáto−
vací pilou a kombinovanou protaho−
vačkou s hoblovkou. Všechny tyto
změny zajistí další zvýšení kvality díky
přesnosti výroby dřevěných forem pro
prefabrikované prvky.“
n Jaké jsou vaše představy o nej−
bližší budoucnosti firmy?
„Máme v plánu dokoupit autodomí−
chávače a pumpu na beton, abychom
mohli využít naplno kapacity obou na−
šich betonáren a reagovat tím na vel−
ký nárůst poptávky po našem osvěd−
čeném a evidentně i zákazníky oblíbe−
ném betonu. Do portfolia naší nabídky
jsme také nově zařadili ultra−vysoko−
hodnotný beton UHPC, samonivelační
cementové potěry a lehčený liaporbe−
ton. Zavedením nových postupů a po−
znatků se nám podařilo zvýšit výrobu
o 50 % oproti předchozímu období,
proto potřebujeme posílit i náš pra−
covní kolektiv. Hledáme zaměstnance,
kteří si chtějí vydělat velmi slušné pe−
níze a chtějí nám pomoci při výrobě
prefabrikátů, dřevěných forem, rozvo−
zu výrobků i konstrukci nových výrob−
ků. Rádi proto mezi sebe přijmeme
nové betonáře, truhláře, řidiče a kvali−
fikované techniky. Každý, kdo jako my
vidí velkou budoucnost ve stavebnict−
ví a ve výrobě betonu, je v našem 
týmu srdečně vítán.“ 
Děkuji za rozhovor.            Karel Bárta

Beton je stavebninou
dneška i budoucnosti

... pokračování ze strany 21

�
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Plzeňskému kraji se podařilo do−
končit stavbu východního ambitu
a kaplí barokního areálu Marián −
ské Týnice u Kralovic. Dostavba za
téměř 60 milionů korun kopíruje
původní projekt Jana Blažeje
Santiniho, který nebyl ve své době
dokončen.

Mariánská Týnice s poutním kos−
telem Zvěstování Panny Marie je od
roku 2018 národní kulturní památ−
kou. V současnosti v ní sídlí Mu −
zeum a galerie severního Plzeňska.
Nový ambit a kaple zrcadlově dopl−
nily chybějící symetrii celého areálu.
Dostavba vycházela z původních
Santiniho plánů, trvala 2,5 roku
a byla financována z programu

IROP a prostředků Plzeňského kraje.
Ambit bude součástí nového pro−
hlídkového okruhu. Slavnostní ote−
vření je plánováno na začátek červ−
na, bude však záležet na aktuální
epidemiologické situaci.

Nadační fond Mariánská Týnice
vyhlásil loni v létě veřejnou sbírku

na zvonohru, jež bude umístěna
v novém východním ambitu, v ote−
vřeném prostoru dvora u stěny kos−
tela. Celkový rozpočet na její zhoto−
vení představuje 2,3 milionu korun
a většinu poskytne kraj. Veřejná
sbírka by měla pokrýt odlití a úpravy
zvonů. Zvonohra bude mít kovovou
konstrukci ve tvaru lipového listu,
která ponese celkem 16 zvonů.

Peníze pro zvonohru.
Přispějete do sbírky?

Další rozsáhlá likvidace nepořád−
ku po osobách bez domova odstar−
tovala ve čtvrtek na území měst−
ského obvodu Plzeň 4. Ačkoliv lidí,
kteří nemají střechu nad hlavou,
žije v  obvodu zhruba desítka, ne−
pořádek, který na různých místech
zanechávají, je značný. K  úklidu
veřejného prostranství se letos
připojila i značná část dobrovolní−
ků z řad veřejnosti.

Už v  březnu se doslova k  nepo−
znání změnilo místo na rohu
Chrástecké a Doubravecké ulice,
kde poblíž řeky přespávalo několik
osob bez domova. Městský obvod
nechal v březnu místo vyklidit a vy−
čistit. Další lokality pak byly vyklize−
ny i na základě oznámení občanů.
Ve čtvrtek 8. dubna k nim přibyl také
„plácek“ poblíž železničního domku
u Parku Potoční.  

Klíčky od auta, 
plata od léků i budík
Ideálně po sobě uklidí sami bezdo−
movci po apelu ze strany strážníků.

Pokud se tak nestane, a jedná se
o méně náročný úklid, obvod na
místo vysílá vlastní úklidovou četu.
V případech, kdy je nutné zlikvidovat
stovky kilogramů odpadu, pak po−
ptává specializovanou firmu.

V  bezdomoveckých stanovištích
je přitom možné najít téměř cokoliv
– klíče od auta, slunečník, plyšáky,
koš se zeleninou, koloběžku, nabí−
ječky na elektroniku, obaly od léků

i budík. Součástí stanoviště jsou
kromě matrací a stanů také různá
ohniště nebo improvizované grily.

Přibývá dobrovolných 
úklidů
K úklidu veřejného prostranství na
území čtvrtého obvodu se navíc stá−
le častěji přidávají i dobrovolníci 
z  řad veřejnosti. Například v  sobotu
27. března se v rámci akce „Ukliďme
Česko“ do úklidu zapojila více než
dvacítka místních občanů včetně or−
ganizace Trash Hero Plzeň. Společně
lidé za pouhý jeden den nashromáž−
dili téměř 600 kilogramů odpadu.

Čtvrtý obvod rozjel 
s dobrovolníky velké úklidy

U Chrástecké ulice při úklidu

Úklid  u Parku Potoční
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Divadlo Pluto se rozhodlo vrátit
peníze všem divákům, kteří u se−
be doposud mají vstupenky na
některé z neuskutečněných před−
stavení. Fanouškům ale nabídne
i možnost vyměnit vstupenku za
poukázku ve stejné hodnotě na
výběr jakékoliv inscenace poté,
co budou divadla zase otevřená. 

„K tomuto kroku jsme se
rozhodli na základě četných
dotazů od diváků, kteří
u sebe stále mají platné
vstupenky, ale žijí v  totální
ne jistotě, kdy k nám budou
moci zase přijít,“ vysvětlu −
je Jindřiška Kikinčuková.
„Jsou i tací, kteří u sebe
stále mají vstupenky na
představení z jara minulého
roku a my jsme jim vypsali
leckdy už třetí náhradní 
termín. Není divu, že v tom
mají zmatek a my zase chceme do
nové sezony vstoupit s čistým sto−
lem,“ dodává principálka oblíbené−
ho plzeňského Divadla Pluto. 

„Chceme být k  divákům féroví,
a tak jim nabízíme několik variant.
Buď si mohou nechat vrátit vstup−
né, nebo svou vstupenku mohou
vyměnit za poukázku ve stejné
hodnotě, která bude platná do 
konce tohoto kalendářního roku.
Diváci tak dostanou možnost vy−
brat si z  nabízených představení

od září do prosince,“ upřesňuje
umělecký šéf doubraveckého sou−
boru Jiří Bláha. „Pokud by pan −
demie dále přetrvávala, termín

platnos ti poukázky by se samo −
zřejmě prodlu žoval,“ říká Bláha. 

Třetí možností je nechat platné
vstupenky propadnout a stát se tak
nepřímým a anonymním dárcem
ve stále trvající akci „3P – Podrž
Pluto, prosím“, v rámci které mo−
hou fanoušci této scény poslat
finanč ní příspěvek v  jakékoliv výši

na účet divadla. Výměny za pou−
kázky a vracení vstupenek bude
možné každý čtvrtek od 6. května
do 30. června od 15 do 19 hodin

v  pokladně Divadla Pluto. „Sou −
kromé Divadlo Pluto, které v dubnu
oslavilo už 23. narozeniny, nezahálí
ani v době karantény a natáčí svůj
původní internetový seriál Padesát
odstínů korony. Na zahájení další
sezony se připravuje také zkou −
šením nové komedie. Pluťáci ten−
tokrát vsadili na jistotu a od září

uvedou klasickou fran couz −
skou komedii Blbec k večeři
s Pavlem Kikinčukem a Da −
nie lem Rousem v  hlavních
rolích,“ doplňuje svého ko−
legu principálka divadla.

Na dobu neurčitou budou
od nové sezony staženy
z repertoáru dva muzikály –
My Fair Lady a Každý má
svého Leona s  Kamilou
Kikinču kovou v hlavních ro−
lích obou „trháků“ Pluta. Ta
se totiž připravuje na roli

podstatně důležitější. Na podzim se
stane již dvojnásobnou maminkou.
Přinášíme proto krátký rozhovor
s dcerou principálky divadla.

� Jak moc pandemie zasáhla do
Vašeho profesního života a do−
kážete na ní najít i něco pozitiv−
ního? 
� Zasáhla mě zásadně asi jako
všechny mé kolegy. Po mateřské
jsem se těšila a plánovala, jak 
budu zase zkoušet a hrát v  pl −
zeňském Plutu, ale i v pražské
Ypsilonce. Jenže covid mi bohu−
žel zhatil plány. Ale vždy se řídím
heslem, že všechno špatné je
i pro něco dobré a že pořád může
být i hůř... Užívám si společně
s manželem nejkouzelnější obdo−
bí malého syna Jindříška a využí−
vám i volna na nové zahrádce. Tato
doba mi udělala jasno v tom, že
prioritou je zdraví a rodina.  

��S „Leonem“ jste se pořádně
ještě nesžila, protože s  jevišt −
ním partnerem Radkem Zimou
jste odehráli pouze tři předsta−
vení. Jaký bude  návrat k  tak

nelehké roli, až se vrátíte z dru−
hé mateřské?
��Celý proces zkoušení nás čeká
od začátku. Je pravda, že si texty

a písně průběžně opakuji, tak už
to snad nebude tak náročné. Spíš
si teď nedovedu představit, jak
skloubím zkoušení a hraní s dvě−
ma dětmi… Role maminky mě 
totiž strašně moc baví a naplňuje.

��Myslíte, že dvojnásobné ma−
teřství může změnit i Váš přístup
k rolím, jako je Líza Doolitelová
nebo Sonia Walsková?
��Přesně tuhle otázku jsem si sa−
ma pokládala, když jsem měla
v bříšku Jindřicha, protože přece
jen mateřství ženu hodně změní.
A je to také zkouška, jak obstojí
manžel. Myslím, že mi mateřství
pomohlo utřídit si priority, být si
sebou více jistá a víc si stát za
tím, co si myslím...  

��Jak se podle Vás změní divad−
la, až se zase otevřou a bude
možné hrát?
��Bude určitě nějaký čas trvat, než
se dostaneme do starých zaběh−
lých kolejí. Myslím si, že ze začátku
se lidé budou obecně bát shromaž−
ďování. Ale věřím, že ten, kdo má
divadlo opravdu rád, projde třeba
i testem, aby se mohl po té dlouhé
době, co to nešlo, pobavit. 

S herečkou Kamilou Kikinčukovou nejenom o divadle

Pluto bude vracet vstupenky
na všechna představení

Z muzikálu Každý má svého Leona 
– Kamila jako Soňa s Radkem Zimou

jako Vernonem
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V pondělí 29. března 2021 zemřel
v nedožitých 84 letech dlouholetý
a také jediný přednosta bývalého
Okresního úřadu v Domažlicích
Mgr. Pavel Faschingbauer. Odešel
vrstevník generace, která se po lis−
topadu 1989 podílela na formování
demokratické státní správy na
okresní úrovni. Nebyl jen jeden z řa−
dy okresních úředníků. Byl vnímán
jako nezpochybnitelná autorita, kte−
rá zosobňovala zájmy rozvoje okre−
su Domažlice. 
Ve své době byl rovněž velmi úspěš−
ným atletem. Stal se v šedesátých 
letech několikanásobným mistrem
Československa na 5 000 m a v kro−
su. Za svůj snad největší sportovní
úspěch považoval vítězství na Evrop −
ském poháru v běhu na 5 000 metrů. 
Jeho život se odvíjel vskutku barvitě.
Narodil se v Dobřanech. Dětství prožil
v Horšovském Týně, kam se rodiče
přestěhovali po válce. Gymnázium
absolvoval v Domažlicích. Po maturi−
tě vystudoval pedagogickou fakultu
a učil nejprve v Hostouni, poté
v Domažlicích. Kvůli svému zásado−
vému postoji a nesouhlasu s okupací
naší vlasti vojsky cizích armád
Varšavské smlouvy byl ze školství

propuštěn. V rozhovoru ke svým
osmdesátinám uvedl, že jeho postoj
byl součástí přemýšlení, že zlu je tře−
ba čelit anebo s ním alespoň nesou−
hlasit. Po vyhazovu ze školství se
živil nejprve jako dělník u Melio −
račního družstva v Horšovském
Týně, kde se podle svých slov 
potkal s úžasnými lidmi. V listopa−
du 1989 byl jedním z výrazných
představitelů Občanského fóra na
Domažlicku. Posléze byl koopto−
ván do okresního národního vý −
boru na pozici místopředsedy
jako nominant tehdejší Česko slo −
ven ské strany lidové. Na podzim
roku 1990 byl vládou jmenován
přednostou Okresního úřadu
v Domažlicích. 
S Pavlem Faschingbauerem jsem
se potkával při mnoha různých pra−
covních jednáních i společenských
akcích. Vždy jsem ho vnímal jako
člověka mimořádné autority, který
ve svém životě mnoho dosáhl a ni−
kdy neohnul páteř. Stal se symbo−
lem Domaž lic ka a našeho přednos−
tu na Domaž licku jsme ctili a měli rádi.
Bez jeho zanícení a elánu by mnohé
věci na Domažlicku nevznikly. Určitě
by nestála nová domažlická nemocni−

ce. Významně se podílel i na prosaze−
ní výstavby nových domovů pro
senio ry ve Kdyni, Domažlicích a na 
rekonstrukci domova v Černovicích.

Ty poslední věci dokázal prosazovat
později i jako ředitel Centra sociálních
služeb v Domažlicích, kterým byl až
do roku 2008. 

S Pavlem Faschingbauerem odchá−
zí nezapomenutelný člověk vybrané−
ho chování, který byl mimořádně
přátel ský a ve svém srdci poetický.
V minulém roce byl také Sená tem
Parlamentu ČR navržen prezidentovi
ČR k udělení státního vyznamenání
za zásluhy. 

V roce 2008 byla Pavlu Fasching −
bauerovi udělena Společ ností
Bavaria Bohemia cena „Stavitel
mostů“ za jeho přínos v obnovení
přeshraničních kontaktů s bavor−
skými okresy. Není tedy divu, že
bavorský tisk jako první obšírně
informoval o jeho odchodu. 
Pavel Faschingbauer bude chy−
bět. Mně odešel přítel, kamarád,
který byl na blízku všem změ−
nám, které jsme za těch 30 let od
listopadu 89 prožili. Ve svých sy−
nech má nejen úspěšné sportov−
ce, ale i pokračovatele své veřej−
né činnosti. 
Stopa jeho činnosti na Domaž −
licku zůstává. Dokázal prožít svůj
život naplno a optimisticky do
posledního dechu. I v době, kdy
byl nemocný, nezapomněl za −
volat a povzbudit. Dokázal svou
osobní účastí prosvětlit každou

společnost a pohladit nás po duši
překrásnou češtinou. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR

Za Pavlem Faschingbauerem

Pavel Faschingbauer se zasloužil o domažlic−
ký okres, byl vzorem mladším politikům, kteří
u něj vždy našli porozumění a dobrou vůli.

Městský obvod Plzeň 3 plánuje pří−
stavbu a rekonstrukci hasičské
zbrojnice Skvrňany s  celkovými
odhadovanými náklady ve výši
20,673 milionu korun včetně DPH.
Vzhledem k  vyhlášení programu
Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranné−
ho sboru České republiky schválila
rada města podání žádosti o dotaci
v maximální výši 4,5 milionu korun
dle vyhlášených podmínek výzvy.

„V případě úspěšné žádosti na
ministerstvu vnitra by následně po−
žádalo město o dotaci Plzeňský kraj,
který úspěšným žadatelům tohoto
dotačního titulu každoročně přispívá
z programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeň −
ského kraje v maximální výši 2/3
státní dotace. Při celkových předpo−
kládaných výdajích 20,673 očeká−
váme dotaci z  ministerstva vnitra
ve výši 4,5 milionu korun, dotaci
z Plzeňského kraje tři miliony korun

a zbylé náklady (13,1 milionu korun)
by byly financovány z  rozpočtu
městského obvodu Plzeň 3,“ vy−
světlil radní pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a nakládání s majet−
kem David Šlouf a dodal, že realiza−
ce akce je plánována na rok 2022.

„Dobrovolní hasiči ve Skvrňanech
loni oslavili 140 let od svého založe−
ní a jsou jedinou jednotkou sboru
dobrovolných hasičů kategorie III
(nejvyšší vybavení) na území měst−
ského obvodu Plzeň 3. Jsem pře−
svědčen, že si rekonstrukci svého

zázemí zaslouží a jsem také velmi
rád, že se nám podařilo konstruk −
tivním a věcným jednáním najít
společ nou cestu k  realizaci. Za to
bych chtěl zástupcům jednotky na
tomto místě poděkovat,“ uvedl první
místostarosta centrálního městské−
ho obvodu Petr Baloun. 

Rekonstrukce vyřeší nejen nedo−
statek místa pro umístění a údržbu
techniky, ale i morální a technickou
zastaralost budovy ve vztahu k  zá−
zemí členů jednotky. Dojde tak
k  rozšíření garážových stání, dílen−
ských prostor a sanací dnes mini−
málně využívaného suterénu vznik−
ne zcela nový šatnový blok včetně
sociálního zázemí a prostoru pro
kondiční cvičení.

„O dotaci bylo žádáno již v před−
chozích letech, avšak žádost nedo−
sáhla potřebného počtu bodů pro
získání dotace. Za opakované podá−
ní žádosti budou letos přiděleny dal−
ší body navíc, což aktuálně zvyšuje
šanci na získání dotace. Nespornou
výhodou je také fakt, že městský
obvod Plzeň 3 má zajištěno financo−
vání blokací příslušných prostředků
ve svém rozpočtu pro rok 2022,“
uzavřel Baloun.

Dobrovolní hasiči ze Skvrňan
chtějí zrekonstruovat zbrojnici
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„Rada Plzeňského kraje také
schválila investiční dotace v celkové
výši 15 milionů korun z  programu
„Podpora vybudování a moderniza−
ce sportovišť v roce 2021”. Z celko−
vého počtu posuzovaných 152 žá−
dostí  radní schválili poskytnutí do−
tace 62 subjektům. Nebylo podpo−
řeno 90 žádostí, kdy požadované
příspěvky výrazně přesáhly částku
alokovanou z rozpočtu Plzeňského
kraje,“ uvedl náměstek hejtmanky
Rudolf Salvetr.

Finanční prostředky jsou rozděle−
ny mezi jednotlivé subjekty na mo−
dernizaci sportovních areálů, rekon−
strukce zázemí sportovců, osvětlení
hracích ploch, výstavbu hřišť apod.  

Rada Plzeňského kraje poskytne
neinvestiční dotace v celkové výši
20,6 milionů korun z programu/ti−
tulu „Podpora tělovýchovy a sportu
v roce 2021”. Z celkového počtu
posuzovaných 323 žádostí bylo
Radou Plzeňského kraje schváleno
poskytnutí dotace 222 subjektům.
Nebylo podpořeno 101 žádostí,
kdy požadované  příspěvky výrazně
přesáhly částku alokovanou z roz−
počtu Plzeňského kraje. Finanční
prostředky jsou určené na podporu
pohybových aktivit, závodní čin−
nosti, zajištění pravidelné sportovní

činnosti dětí, obnovu sportu mlá−
deže, apod. Poskytnutí všech dota−
ce musí ještě schválit Zastupi −
telstvo Plzeňského kraje.

„Krajská rada také  schválila po−
skytnutí podpory 29 žadatelům ne−
investiční finanční dotace a příspěv−
ky v celkové výši 1.500.000 Kč
z programu „Podpora mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže v roce
2021”. Dotaci obdrží žadatelé zá−
kladních a středních škol, dále pak
základní umělecké školy, domy dětí
a mládeže, spolky či svazy,“ doplnil
náměstek Salvetr.

Poskytnutím dotace bude podpo−
řena mezinárodní spolupráce, kon−
krétně podpora mezinárodních vý−
měnných pobytů, volnočasových
aktivit, letních táborů, projektů a dal−
ších aktivit překračujících hranice.

Náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr

Peníze z dotací kraje
pomohou mladým

Rada Plzeňského kraje poskytne 72 žadatelům neinvestiční dotace
a příspěvky v celkové výši 2 miliony korun z programu „Podpora volno−
časových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“. Celkem bylo podáno
112 žádostí. Dalších 18 ža   datelů nesplnilo podmínky k získání dotace
a 22 subjektům nebylo vyhověno z důvodu velkého počtu podaných 
žádostí.  Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit jednotli−
vých organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže
v Plzeňském kraji v roce 2021. 
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V květnu si sedmdesáté narozeniny
připomíná známý muzikant, moderá−
tor rozhlasových a televizních hu−
debních pořadů Josef Pospíšil ze
Šťáhlav. To byl také hlavní důvod 
naší návštěvy. A tak jsme se ptali.
» Celý muzikantský život vás provází
písnička. Má opravdu tak silné pouto
k domovu, jak uvádíme v titulku?

Jednoznačně má a je to velká moud−
rost! Každý jsme se někde narodili
a nasávali národní tradice, zvyky, lido−
vé písničky a podobně, a to je ten náš 
domov. Mám spoustu přátel v cizině,
například v  Kanadě, USA, Brazílii,
Austrálii, a když se s nimi bavím nebo
si píšeme, tak jediné, co jim chybí, je
česká kultura. I přesto, že se mají
dob ře, ztratili to pojítko s tím krásným,
co znali. Melodická písnička tím po −
jítkem rozhodně je.
» Myslíte tím dechovku?
Samozřejmě, a nejen tu. Podívejme se
do historie. Začátky lidové, folklorní,
melodické písničky hledejme už v ob−
dobí Marie Terezie. Společně s baro−
nem Trenckem a slavnými „janičáři”
stáli u zrodu hudby, která se postupně
přerodila v dechovku. To jsem historii
vzal velmi zkratkovitě. Tím chci říci, že
lidové melodické písničky mají tradici
a budou rozdávat radost pořád.
» Teď se vás zeptám jako harmoni−
káře. Jak se hraje v 7 křížkách?
(smích). Blbě. Nejlepší je C−dur, ta je
bez křížků. Ve svých 70 letech ničeho
nelituji. Musím s vděčností přiznat, že
jsem měl to pověstné muzikantské
štěstí na fajnové lidí, které jsem v mu−

zice poznával. Podařilo se mi také vy−
dat 4 knihy, ve kterých jsem se snažit
zpracovat historii dechové hudby
včetně význačných muzikantů. Je
to můj takový odkaz dalším genera−
cím. Až někdo bude vzpomínat na
Pospíšila, tak neřekne, to byl ten tlus−
tý harmonikář ze Šťáhlav, ale třeba
připomene něco z  toho, co jsem

nashromáždil.
» Vzpomenul jste na
lidi, kteří vás svým
přístupem a pro fe −
sionalitou do slova
fascinovali. Můžeme
jmenovat?
Bylo jich mnoho, ale
za všechny bych
uvedl setkání s Kar −
lem Gottem. Bylo jich
několik, včetně roz−
hlasového a televiz −
ního natáčení. Byl
to nesmírně empatic−
ký, skromný člověk,
s  ohromným smys−
lem pro odpovědnost
a precizní práci.
Nikdy nikoho nezra−
dil, nezklamal a ne−
chyběl mu ani humor.
Byl to opravdový
MISTR. Rád vzpomí−

nám i na nonšalantního
skladatele Karla Vacka,
Karla Vágnera apod. 
» Vaše nejhezčí chvíle
z hudební kariéry.
Byly to okamžiky, kdy
jsem potkal právě ty
správné lidi. Když mi bylo
necelých 15 let, uvolni −
lo se v kapele Úslaváci
Aloise Havla, na Plzeňsku
to byl populární taneční
orchestr Aloise Havla,
místo baskytaristy. A já
měl to štěstí, že v  té
době tady byl na vojně
a také poprvé ženatý Karel
Vágner – dnes známý
skladatel a muzikant. Ten
mně poradil, jak rychle se
naučit hrát na baskytaru.
Za 2 měsíce jsem už hrál
v kapele. Když jsem se od
6 let učil na harmoniku,
opět jsem měl štěstí na
kantory – pana Františ −
ka Bystřického a Josefa
Kadle ce. Dalším šťastným obdobím
byla moje práce hudebního redaktora
v Čsl. rozhlase, tam jsem v r. 1979

zalo žil i vlastní kapelu Šťáhlavskou
šestku. Velmi šťastná byla i realizace
dlouholetého cyklu v České televizi
„Za vesnickými muzikanty”.
» Vaše nejhorší zážitky?
Tady bych vzpomenul na
větu, kterou řekl známý
skladatel a kapelník Karel
Vacek: „Muzika je krásná
věc, ale kdyby se tak da−
la dělat bez muzikantů“.
Nejhorší okamžik byl pro
mě, když muzikant v ka−
pele porušoval řád a já
jsem ho musel propustit.
To jsem nespal celý tý−
den. Byla to pro mě ta
nejhorší chvíle, která mě
mohla potkat. Dlouho
jsem těžce nesl i podra−
zy a pomluvy...
» Máte následovníky,
kteří půjdou po vaší
muzikantské cestě?
Mám dceru z  prvního
manželství Pavlínku, která hrála na
housle a nyní k tomu vede i svoji dce−
ru, moji vnučku, Aničku. Syn Pavlík
bohužel před 3 roky zemřel. Byl to vý−
borný kuchař, muziku měl rád, ale už
mu na ni nezbýval čas. Co se týče dětí
z druhého manželství, tak Pepíček hrál
výborně na harmoniku a zpíval, ale

pak mu učarovala historie a turistika,
teď studuje práva na UK Praha. Velkou
radost a naději mi dělá nejmladší

Renátka. Druhým rokem studuje na
konzervatoři klavír, takže má nakroče−
no na muzikantskou cestu.
» Co dál po sedmdesátce?
Rozhodně nekončím, plánů je spous−

ta, důležité je zdraví. Nyní společně
hrajeme s kamarádem Josefem „Dvo −
rákem” Kupilíkem ze Spáňova na
Domažlicku. Naše harmonikové duo
Plzeňští Pepíci rozdává radost, legra−
ci, pohodu a úsměv všude tam,
kde vystupujeme. 
» Sedmdesátka, pane Pospíšile, ne−

ní žádný věk, protože muzi−
ka údajně prodlužuje život.
S  tím bych souhlasil. Věk je
jen větší zkušenost. V  lido−
vých písničkách je všechno –
láska milostná, k  rodičům,
k  dětem, k  vlasti, je v  nich
sranda i erotický náboj, který
nijak neuráží. Melodická hud−
ba povznáší. Vzpomínám si
na slova jednoho muzikanta,
který říkal: „Muzika je druh
kosmického vlnění. Přichází
odněkud a vnímavý člověk do
sebe vše nasává. Hudba, a ať
je jakákoliv, rozechvívá naše
srdce a to je strašně důle −
žité.“ A jak je to s moji 70?
Když mně bylo o deset let
méně, řekl mi jeden kolega,
že prý mě čeká krásný druhý
poločas. Tak nevím, jestli
hraji druhý poločas, nebo to
mám počítat na třetiny, nebo
dokonce, nedej Bože, jako
jen prodloužení hry... Ale
jedno vím jistě. Chci rozdávat

radost, pohodu a štěstí svými písnič−
kami. Je to moje poslání a to měnit
nebudu.                                        (re)

Novopečený sedmdesátník muzikant Josef Pospíšil

Domov je tam, kde je písnička

Novopečený sedmdesátník muzikant Josef Pospíšil
ze Šťáhlav.

Harmonikové duo Plzeňští Pepíci. Josef Pospíšil
a Josef Kupilík, z vystoupení na lodi v Montenegru.

S Karlem Gottem v Praze na Bertramce při přípravě
jednoho televizního pořadu „Za vesnickými muzikanty”.
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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.

K 31. 3. 2021 bylo na úřadech prá−
ce Plzeňského kraje zaregistrová−
no 14 098 uchazečů o zaměstnání.
Z  cel kového počtu nezaměstna−
ných uchazečů představovaly ženy
50,9  %. Dosažitelných uchazečů,
kteří mohli bezprostředně nastoupit
do zaměstnání při nabídce vhodného
pracovního místa, bylo evidováno
13 075, tj. 92,7 % z celkového počtu
uchazečů. Občanů se zdravotním
postižením bylo registrováno 2 278,
tj. 16,2 % z celkového počtu uchaze−
čů.  Meziročně se počet uchazečů
o zaměstnání zvýšil o 30,4 % a počet
dosažitelných uchazečů o 34,8 %.

V  Plzeňském  kraji dosáhly  nej −
vyššího podílu nezaměstnaných

osob okresy Tachov (3,92 %),
Domažlice (3,72 %) a Plzeň−
sever (3,71 %), naopak nej−

nižšího podílu nezaměstnaných osob
okresy Plzeň−jih (2,74 %), Rokycany
(3,35 %) a Klatovy (3,35 %).

Ve všech okresech Plzeňského
kraje připadl na jedno pracovní
místo méně než 1  uchazeč. Nej −
vyšší hodnota v  tomto ukazateli
(0,7  uchazeče na 1 pracovní mís −
to) byla zaznamenaná v  okresech
Kla to vy a  Plzeň−sever, nejnižší
(0,2 ucha zeče na 1 pracovní místo)
v okrese Tachov. Pro osoby se zdra−
votním postižením bylo nejméně
pracovních příležitostí v  okrese
Plzeň−sever (29). Nejvyšší nabídka
pracovních míst pro zdravotně po−
stižené byla v okresech Plzeň−měs−
to (259) a Plzeň−jih (129).

Meziročně se podíl nezaměs−
tnaných osob v  Plzeň ském
kraji zvýšil o 0,91 procentní−
ho bodu. V porovnání se stej−
ným obdobím předchozího 
roku se počet pracovních
míst snížil o 5 103, tj. pokles
o 14,0 %. Počet pracovních
míst pro absolventy a mladist−
vé klesl o 27,6 %, počet pra−
covních příležitostí pro zdra−
votně postižené se meziročně
snížil o 101 míst, tj.  snížení
o 12,9 %.

Nejvíce nezaměstnaných
je na Tachovsku

Nezaměstnaných žen je více 
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Školní rok 2020/2021 spěje pomalu
ale jistě ke svému konci. Žákyně a žá−
ci závěrečných ročníků se pod vede−
ním vyučujících připravují na  závě−
rečné a maturitní zkoušky, přičemž
především právě oni využívají mož−
nosti individuálních, popřípadě skupi−
nových konzultací přímo ve škole. 
I když nás výuka v  on−line prostředí
obohatila o mnohé zkušenosti a splnili
jsme řadu cílů, jež jsme si v průběhu
těchto měsíců stráve−
ných před monitorem
počítače vytyčili, přece
jen by se již valná vět−
šina z  nás vrátila nej −
raději do školy a vzdě−
lávala se ve  třídách,
o čemž mj. svědčí rov−
něž výsledky několika
anket, které byly usku−
tečněny na našich so−
ciálních sítích. A zrov−
na školní Facebook
a Instagram jsou mo−
mentálně našimi hlav−
ními komunikačními prostory, pro−
střednictvím nichž předáváme nejen
našim žákyním a žákům, nýbrž i ši −
roké veřejnosti, aktuální informace 
o dění na naší škole. Velmi děkujeme
všem našim sledujícím za jejich pří−
zeň a budeme určitě rádi, pokud na 
tyto naše stránky zavítáte i vy. 😊
Navzdory skutečnosti, že na naší škole
převažují učební obory, jichž nabízíme
každoročně 11, nezůstáváme pozadu
ani v přípravě žákyň a žáků na maturit−
ní zkoušku. V nabídce máme totiž tak−
též 3 čtyřleté studijní obory, z  nichž
bychom vám rádi v tomto vydání před−
stavili dva, a sice Cestovní ruch (dále
jen CR) a Sociální činnost (dále jen
SČ). Oba shodně slibují úspěšný start
do profesního života a široké uplatnění,
takže se nemusíte obávat, že byste
po jejich absolvování „zůstali na ocet“.
Máte−li zájem si podat přihlášku ještě
letos, neváhejte, v obou oborech má−
me stále volná místa a budete přijati
bez přijímací zkoušky. A na co se mů−
žete těšit? 
Pakliže se rozhodnete pro CR, osvojíte
si v průběhu 4 let 2 cizí jazyky, získáte
široký rozhled v zeměpisu CR ve všech
regionech světa a v dějinách kultury,
osvojíte si účetní a úřednické dove−
dnosti. Důraz je přitom kladen na  in −
formační technologie, rozvíjení komu −
nikačních schopností, vedení týmu,

dovednost organizace rozličných akcí
(oslav, soutěží, koncertů, moderaci 
akcí apod.). Dlouhodobě probíhá spo −
lupráce s  naší partnerskou školou
Volkshochschule im Landkreis Cham,
díky níž mohou naše žákyně a žáci ko−
nat praxe a stáže v Bavorsku. Chcete−li
se věnovat CR jako hlavnímu oboru
(nikoli pouze v rámci zaměření studia),
rádi cestujete a chtěli byste se v tomto
smyslu dále vzdělávat, je CR tou pra−

vou volbou právě pro vás. 😉 V přípa−
dě, že si zvolíte SČ, získáte odborné
vzdělání nejen v oblasti pečovatelství,
pedagogiky, sociálních služeb, psy−
chologie, organizace volného času, ný−
brž i v oblasti ekonomie či manage−
mentu. Za zmínku stojí, že jsme se stali
patronátní školou Univerzity Karlovy
v Praze a na tamější Husitské teologic−
ké fakultě lze dále pokračovat v baka−
lářském i navazujícím magisterském
studijním oboru Sociální a charitativní
práce. SČ je určena pro všechny, kteří
jsou empatičtí, rádi pracují s lidmi, mají
kreativní nápady a dokážou rozptýlit
stereotyp. Umět pomáhat druhým je
nepochybně důležité, takže pokud sou−
hlasíte a vidíte v této činnosti potenciál,
jsme tu pro vás. 😉
A jak to vidí naše žákyně a náš žák?
Abyste si udělali lepší představu, oslo−
vili jsme Veroniku Motlovou, žákyni
2.  ročníku oboru SČ, a Mikuláše
Pavlíka, žáka 4. ročníku oboru CR. Jak
vnímají obory, v nichž se rozhodli vzdě−
lávat, zjistíte z následujících rozhovorů.   
l Kdy ses  rozhodl/a, že bys
chtěl/a  studovat tento obor? Co 
bylo tím hlavním impulzem?
Verča: Rozhodla jsem se už při vybírání
střední školy, ale rodiče mi to rozmluvi−
li. Myslím, že v 15 letech je hodně těž−
ké si vybrat obor, který nás bude bavit
i do budoucna. Já si zvolila nejprve

obor CR a v polovině 2. ročníku jsem
přestoupila na SČ.
Mikuláš: Rozhodl jsem se tak ve
3. ročníku na Střední průmyslové škole
v  Klatovech. Chtěl jsem tehdy dia −
metrálně odlišný obor a CR se zdál 
jako dobrý nápad.
l Jak  se připravuješ  na budoucí
profesi ve škole? 
V.: Připravuji se docela dost, tenhle
obor mě moc baví a učivo není vůbec

těžké. Když něčemu ne−
rozumím, mohu se kdyko−
liv obrátit na skvělé paní
učitelky, které mi vždycky
byly ochotné pomoct
a po radit. Už se těším, až
se budeme moci setkat ve
škole a učivo bude o to
inten zivnější.
M.: Klasicky teoretickou
výukou, která bývá dopl−
něna o praktické zkuše−
nosti vyučujících.
l Učíš  se  od někoho
i mimo školu? 

V.: Učím se hlavně z bakalářských prací
od různých studentů – dohledávám si
v nich informace, pokud mi některé
chybějí, anebo se chci něco přiučit.
Velkou výhodou jsou určitě i moji
spolužáci, s  nimiž jsem ve spojení 
takřka dennodenně. Myslím si však,
že na SČ mě spoustu věcí naučí i sám
život. 😊
M.: Celkem pravidelně se vzdělávám
v širokém spektru oborů, které ale po−
většinou nejsou s CR přímo spojeny.
Volím nejčastěji formu knih, nicméně
se mimo korona−režim nebráním ani
přednáškám a coachingu.
Co v současné době děláš? 

V.: Když se to tak vezme, tak jediné, co
v  současné době dělám, je škola.
Pokud se nevěnuji škole, ráda vařím
a peču. Nic moc jiného se v této době
bohužel dělat nedá.
M.: Kromě lehkých příprav na maturitu
a brigády čerpám co nejvíce vědomos−
tí v oblastech e−commerce, jež je zá−
kladním stavebním kamenem mého
pomaturitního plánu.
l Co tě na tomto oboru baví? A na−
opak, co je v něm obtížné? 
V.: Baví mě zatím všechno, nenašla
jsem nic, s čím bych měla problém, či
něco, co by mi nešlo, nebo bych byla
úplně bezradná. Hodně mě baví před−
mět Organizace volného času, což je
vlastně taková výtvarná výchova.
Člověk se odreaguje, zaměstná ruce
i hlavu a alespoň se nenudí. Uvidíme,
jak to bude v následujících ročnících, já
však pevně doufám, že se mi bude 
dařit i do budoucna.
M.: Co se přímo CR týče, baví mě přijí−
mání nových informací o různých ze−
mích a regionech světa, protože mi to
pomáhá rozšířit, či redukovat seznam
mých zájmových destinací. Trochu mi
chybí větší výběr jazyků, protože napří−
klad u  mojí oblíbené francouzštiny
jsem odkázán na mimoškolní výuku.
l Jaké máš profesní plány do bu−
doucna? 
V.: Myslím si, že mám velké ambice
k tomu, abych v tomto oboru pokračo−
vala i na  vysoké škole. Chtěla bych
pracovat ve zdravotnictví, rozmýšlím
se mezi studiem všeobecné sestry
a porodní asistentky. Sny a přání se
mají plnit, tak doufám, že i ty moje se
vyplní a jednou budu moct pracovat
v nemocnici. 😊
M.: Pro  začátek podnikání v  oblasti 
e−commerce. Věnovat se CR zatím
v plánu nemám, nicméně nic není vy−
loučeno a v době pokoronové třeba
něja kou činnost spjatou s CR do svého
portfolia přidám.
Verče a Mikulášovi děkujeme za roz−
hovor a vám přejeme mnoho úspě−
chů. Věřte, že nás moc potěší, když se
necháte jejich příběhem inspirovat
a vykročíte s námi v jejich stopách.

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

I u nás můžete složit maturitní zkoušku,
stačí si vybrat ten správný obor !
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Pořádnou spoušť někdo nadělal
před bytovými domy v Čechově
ulici na pozemku města. Bez sou−
hlasu a vědomí vlastníka tam pro−
vedl bezdůvodný řez, kterým po−
škodil některé dřeviny.

Ořezal celkem dvanáct okrasných
listnatých keřů, zejména tavolníky,

svídu a podobně, odstranil také vě−
tev z  jedné lípy. Zjevně neodborný
řez provedl nevhodným způsobem
a v nevhodném období. Některé ke−
ře přišly o podstatnou část svého
obje mu. Řezy jsou roztřepené nebo

zatrže né. Vypadá to, že si ně−
kdo z  veřejného prostranství
začal dělat soukromou zahrád−
ku, pod některé keře totiž vy−
skládal  kruhy z bílých kamenů.

Kromě toho zde z ořezaných
větví založil skládku bio −
odpadu na ploše téměř

50 metrů čtvereč ních. Místní po−
platek za užívání veřejného pro−
stranství umístěním skládky činí
v Roky canech deset korun za metr
čtvereční denně, tento poplatek tak
narůstá každým den.

„Protože došlo také ke
škodě na majetku města,
uvítá Odbor rozvoje města
nebo městská policie na
bezplatné lince 156 informa−
ci o osobě, která keře ořeza−
la.    Za tuto informaci může
získat od města  odměnu 
tisíc korun,“ sdělila mluvčí
úřadu Tereza Maixnerová. 

Legenda českého zahrad−
nictví, pan profesor Smýkal ze za−
hradnické školy v Mělníku, při před−
náškách o řezu dřevin vždy zdůraz−
ňoval základní pravidlo: Když nevím
proč, neřežu! Když nevím jak, neře−
žu! Když nevím kdy, neřežu!

A v tomto případě platí také: Když
to není můj strom či keř, neřežu, ale
obrátím se na vlastníka!  Pokud  ně−
kdo, byť    z neznalosti   a s dobrým
úmyslem, už ořezal keř či strom ve
vlastnictví města Rokycan, i v tomto
případě se mu vyplatí co nejdříve
kontaktovat Odbor rozvoje města.

Obědy do škol
Plzeňský kraj schválil žádost
o podporu pod názvem „Obědy
do škol v Plzeňském kraji
2021/2022“ v celkové výši
1.499.223,60 Kč. Cílem projektu
je zabezpečit školní stravování
dětem mateřských škol a žákům
základních škol (případně žákům
víceletých gymnázií odpovídají−
cích ročníků – nižší stupeň gym−
názia) ze sociálně slabých rodin
ve věku 3 – 15 let. Jedná se
o děti, které se jako společně
posuzované osoby z hlediska
nároku na příspěvek na živobytí
nacházely v rozhodném období
od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021
(pro stravování po celou dobu
školního roku) a od 1. 1. 2022
do 31. 1. 2022 (pro stravování
pouze ve druhém pololetí pří−
slušného školního roku) v hmot−
né nouzi. Dojde tak ke snížení
potravinové a materiální depriva−
ce těchto dětí a žáků tím, že jim
bude zabezpečeno školní stravo−
vání úhradou stravného (náklady
na potraviny), a to po dobu jejich
pobytu ve škole ve školním roce
2021/2022 tj. od 1. 9. 2021 do
30. 6. 2022. 

Plzeňský kraj jako vyšší územ−
ní samosprávný celek bude ad−
ministrativně i finančně zastře−
šovat celý projekt, i když není
u všech škol zapojených do to−
hoto projektu přímo zřizovate−
lem. Plzeňský kraj je zřizovate−
lem pouze jediné školy, a to pří−
spěvkové organizace Plzeňského
kraje s  názvem Základní škola
a Mateřská škola pro zrakově
postižené a  vady řeči. Finanční
podíl této příspěvkové organiza−
ce na projektu činí 35.714,70
Kč. Jedná se o  zajištění stravo−
vání pro dvě děti mateřské školy
a tři žáky základní školy. U ostat−
ních škol zapojených do tohoto
projektu jsou zřizovatelem jed −
notlivá města a obce.

Veřejné prostranství není soukromá
zahrádka aneb dobrý úmysl škodil

Od poloviny dubna jsou Pytlomaty
umístěny také v Borském parku,
a to na čtyřech stanovištích.
Dobro  volníci si mohou u Pytlomatu
vyzvednout pytle a rukavice na
sbírání odpadků a plné pytle pak
nechat na dalším stanovišti. 

„Vyslyšeli jsme podněty občanů
a rozhodli se Pytlomat instalovat 
také v Borském parku. Po Nové
Hospo dě, Valše a Slovanském údolí
je toto už čtvrté stanoviště Pytlo −
matu. Děkujeme proto všem, kteří
se do sběru odpadků zapojili, díky
nim jsme odvezli už stovky kilo −
gramů odpadu,“ říká starosta třetí−
ho městského obvodu David Pro −
cházka. Odvoz odpadků zajistí ob−
vod opět třikrát týdně ve spolupráci
s Čistou Plzní. 

Tento týden se objeví Pytlomat 
také ještě v Radobyčicích, kde bude
navazovat na akci Ukliďme svět,
ukliďme Radobyčice. „Pytlomaty
budou v Radobyčicích fungovat od
čtvrtka 22. dubna do neděle
25. dub na na třech místech. Záro −
veň v sobotu 24. dubna proběhne
hlavní úklid, kdy bude zejména
objem ný odpad soustředěn na vy−
braná místa a následně dobrovolný−

mi hasiči odvezen do sběrného dvo−
ra. Chceme uklidit nejen Rado −
byčice, ale také přilehlé okolí, kde
se dají ´objevit´ třeba i staré pneu−
matiky,“ vysvětluje I. místostarosta
Petr Baloun.  

Průběžné vyhodnocení
První Pytlomaty byly umístěny od
15. března na Nové Hospodě, kde
za 14 dní fungování zajistil obvod
ve spolupráci s Čistou Plzní od−
voz 40 pytlů nasbíraného odpadu 

a 300 kg volně loženého odpadu.
Od 24. března se k akci připojila
obec Vejprnice a společné fungová−
ní Pytlomatů bylo prodlouženo do
6. dubna. V tomto období dobro −
volníci nasbírali 10 pytlů odpadu.
Stano viště byla pak přemístěna
do Slovanského údolí, odkud se za−
tím odvezlo 20 pytlů s odpadky.
Od 29. března do 18. dubna bylo
v provozu 5 Pytlomatů na Valše, kde
lidé nasbírali 15 pytlů a 100 kg vol−
ného odpadu.

Pytlomaty je možné využít už i v Borském parku
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Dopravně−bezpečnostní projekt
Automapa Allianz hledá nejriziko−
vější úseky na silnicích v Česku
a nyní přináší žebříček nebezpeč−
ných míst, která se do statistiky
nově zapsala během roku 2020.
Řidiči by měli zvýšit pozornost
především na křižovatce na silnici
I/50 v  katastru obce Střílky na
Kroměřížsku. Na Plzeňsku se do
statistiky zapsal úsek jihozápadně
od obce Stod.

Jak žebříček vzniká? Automapa
Allianz je podrobnou celorepubliko−
vou studií, nikoli analýzou nehodo−

vosti klientů Allianz pojišťovny. Sez −
nam nových kritických míst českých
silnic vychází z údajů veřejně dostup−
né databáze dopravních nehod evi−
dovaných Policií ČR, následně zpra−
covaných podle komplexní metodiky.

Podmínkou pro zařazení konkrét−
ního úseku do statistiky Automapy
Allianz bylo, že na dané komunikaci
se během roku 2020 přihodily mi−
nimálně dvě na sobě nezávislé
doprav ní nehody se zdravotními
následky a současně mezi těmito
tragickými místy nebyla vzdále−
nost větší než 200 metrů. Analýza
se týká nehod na silnicích I. třídy.

Aktuální etapa projektu se za −
bývá hledáním nových rizikových
míst. Upozorňuje na lokality, které
nebyly od roku 2017 identifiko −
vány v  žebříčcích nehodovosti
Allianz, a v roce 2020 splnily daná
kritéria. Seznam vznikl ve spoluprá−
ci s projekční kanceláří HBH.

Pro určení pořadí žebříčku byl
důležitý zaprvé počet nehod, při
kterých ve vybraném úseku došlo
ke smrtelnému nebo těžkému zra −
ně ní; počet osob, které utrpěly při
těchto nehodách smr telné nebo
těžké zranění, závažnost zranění,
počet nehod s  lehce zraněnými,
a počet osob s  lehkým zraněním.
Z celkového množství takto defi −
novaných nehodových míst poté
Allianz sestavila celostátní žebříček
10 nových rizikových lokalit.

Poblíž Stodu na Plzeňsku
uberte plyn
Z  top desítky nejnebezpečnějších
úseků se v roce 2020 po dvou obje−
vilo ve Zlínském a Jihočeském kraji.

Po jedné příčce obsadily kraje
Olomoucký, Královéhradecký, Vy −
so čina, Středočeský, Karlovarský
a Jihomoravský.

Silnice Plzeňského kraje se na−
štěstí do nejužšího výběru nedosta−
ly, Automapa Allianz přesto upozor−
ňuje na novou nejrizikovější lokalitu
v regionu. Je jí část rovinky na silni−
ci I/26 jihozápadně od obce Stod
v okrese Plzeň−jih.  Nehoda, která se
zde odehrála předposlední květno−
vou sobotu, stála jednoho člověka
život. Celkem zde loni došlo ke dvě−
ma nehodám, druhá přinesla už jen
lehká zranění. 

Místo s kumulací vážných
nehod je i v okrese Plzeň−jih Dotaz čtenářky P. I. z Plzně

Dostala jsem výpověď podle § 52
písm. e) zákoníku práce, protože
jsem podle lékařského posudku
nemohla vykonávat dosavadní
práci v prašném prostředí. Mám
nárok na odstupné, popř. mzdu
po dobu výpovědní lhůty? 

Odpověï advokáta:
Nároky na odstupné se řídí ustano−
veními § 67 zákoníku práce, při−
čemž už v  prvním odst. tohoto
ustanovení se uvádí, že zaměstna−
nec, u něhož dochází k  rozvázání 
pracovního poměru z  důvodů 
§ 52 písm. a) až c), má nárok na
odstupné a podle odst. 2 téhož
ustanovení má toto právo i zaměst −
nanec, který nemůže konat dosa−
vadní práci pro pracovní úraz nebo
onemocnění nemocí z povolání ne−
bo ohrožení touto nemocí. Pokud
jde o výpovědní důvod podle 
§ 52 písm. e), tak s tímto výpověd−
ním důvodem není nárok spojen. 

Právní úprava vychází totiž z toho,
že v  takovýchto případech vznikl
výpo vědní důvod bez jakéhokoliv
zavinění na straně zaměstnavatele
a nebylo by tedy správné, aby tento
byl zatěžován výplatou odstupného
ve prospěch zaměstnance. 

Povinností zaměstnavatele však
je, aby zaměstnanci ještě před
podá ním výpovědi nabídnul, lze−li
tak učinit, i jiné vhodné pracovní
zařazení. 

Pokud jde o náhradu mzdy, tak
ani tady není situace pro Vás přízni−
vá. Pokud Vám zaměstnavatel ne −
nabídl jiné vhodné pracovní zařazení
anebo pokud jste jinou pro Vás
vhodnou práci odmítla, nevzniká
Vám podle § 192 zákoníku práce
nárok na náhradu mzdy, neboť tento
důvod není v zákoně výslovně uve−
den a také není uveden ani v naříze−
ní vlády 590/2006 Sb., kterým se
stanoví okruh a rozsah důležitých
osobních překážek v  práci, ať už
s  náhradou, nebo bez náhrady
mzdy. Zaměstnavatel je však z dů−
vodů, které jste uvedla, povinen Vaši
nepřítomnost v práci omluvit a ne −
může Vám tak např. krátit již vzniklý
nárok na dovolenou. 

JUDr. Václav Korecký

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Když někdo nemá rád sebe, nemá rád druhé
a z toho plyne neúcta, netolerance, zášť a zloba

Krajská rada schválila poskytnutí
dotací z dotačního titulu Za cho −
vání prodejen v malých obcích
Plzeň ského kraje 2021 v celkové
výši 3 076 000 Kč, jejich roz −
dělení musí schválit ještě zastu −
pitelstvo. 

O dotaci mohly požádat obce do
500 obyvatel, případně obce do
1000 obyvatel, pokud obec žádala
o dotaci pro prodejnu, která se na−
chází v její části obce do 250 oby−

vatel. Výše dota ce je 100 tis. Kč,
pokud prodejnu provozuje obec,
50 tis. Kč, pokud obec hradí náklady
na energie a v ostatních případech
(příspěvek provozovateli prodejny)
je maximální  dotace 30 tis. Kč.
Obec může požádat o dotaci i na
provoz pojízdné prodejny, zde je
max. výše dotace 15 tis. Kč.

Čtyři obce podaly žádost pro ví−
ce než jednu prodejnu – Nezdice na
Šumavě (pro 3 kamenné prodejny),

Čížkov (3 kamenné prodejny),
Hlohovice (2 kamenné prodejny)
a Mladý Smolivec (pro 3 kamenné
a 1 pojízdnou prodejnu). Přijaté
žádos ti se tedy týkají celkem
89 prodejen – 86 kamenných 
a 3 pojízdných.

„Dotační titul by měl alespoň
částečně přispět obcím k udržení
kamenného obchodu, případně
k zachování služeb pojízdné pro−
dejny. Pro starší občany je místní

obchod často jedinou možností,
kde si nakoupit alespoň základní
potraviny. Navíc plní i funkci sociál−
ní – jde také o místo, kde se starší
občané setkávají,“ uvedl náměstek
hejtmanky Josef Bernard.

Tento dotační titul vyhlásil Plzeň −
ský kraj poprvé v roce 2018 (žádost
o dotaci podalo 33 obcí a bylo roz−
děleno přibližně 1,3 mil. Kč). V roce
2019 bylo podpořeno 61 prodejen
částkou 2,005 mil. Kč, v roce 2020
kraj přispěl částkou 2,670 mil. Kč
na podporu 79 prodejen.

Pro zachování prodejen v malých obcích  

Před rokem jsem řekl, že situaci okolo pandemie vidím na dva až tři 
roky. Už to tak vypadá, protože dokud nebude společnost ze 70% pro−
očkovaná, nebude to jiné. Myslím tím proočkovanost vakcínou 2. genera−
ce, protože podle odborníků mají současné vakcíny chránit pou−
ze 3 až 6 měsíců. Ti už říkají, že je třeba tří očkování a to není
konečné řešení. Takže si ještě budeme muset počkat.
Vidím lepší situaci až v příštím roce. 
Jde o to, co dál, protože žijeme teď a tady. Je třeba
se přizpůsobovat situacím a s tím má mnoho lidí pro−
blémy. Rozvíjejme vztahy s rodinou a přáteli. Na koho
jiného spoléhat, když ne na rodinu a přátele. Vztahy
se musí budovat a udržovat. Začal bych u dětí. Každý
ví, že naše děti mají nějaké geny. Ty nezměníme, ale
přístup k učení není a nikdy nebude věcí státu či učite−
lů, ale zásadně je na rodičích. Platí, že jak se dětem
věnu jeme, co do nich vložíme, to v nich zůstane. Koho 
tato problematika zajímá, může si udělat malý test. Jeho
výsle dek najdete na konci článku. 

Je nutné si uvědomit, že státu i učitelům je a bude jedno, že děti, které
se učení záměrně vyhýbají (což je vždy chybou rodičů), nebudou mít
možnost si vybírat, co by je zajímalo a bavilo. Tento problém se týká
1/3 dětí. To by mělo lidi varovat. Jestliže naše děti nenaučíme (my rodiče!)
se učit, učit se nebudou a podle toho bude vzdělaná či nevzdělaná naše
společnost jako celek. 
Tvrdím, že ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho ře−
šení. Tato doba ukázala, jak jsou lidé schopni se dětem věnovat, komu to
dělá potíže, kdo chce a kdo nechce se dětem (a rodině) věnovat. Stejně
tak se ukázalo, kdo je, či není pracovitý. Každý je strůjcem svého štěstí.
Samo se neudělá nic. Nemá smysl někomu něco vyčítat, hledat viníky. Je
to ztráta energie. Je pouze jen na nás, co a jak bude. 
Obecně je známo, že jsme národem spíše negativním a 75% Čechů
někomu něco závidí. Už minule jsem se zmínil, že příčinou „blbé nálady“
je chaos, který šíří média tím, že denně mnohokrát opakují názory mnoha
odborníků i neodborníků a lidé neumějí vyhodnotit z množství informací,
co je a co není pravda. Není to chyba médií, ale lidí, kteří snad z nudy,

strachu a zvědavosti poslouchají vše a pořád. Dokonce mnoho lidí infor−
mace zkreslí a posílá dál. A to je to nejhorší zlo, které u nás vidím. Každý
sám si může rozhodnout, co bude poslouchat a čemu věřit. 

Pro své štěstí je nutné dobře dělat svoji práci. Ve volném
čase je ideální se více věnovat rodině, dětem, partnerovi,

partnerce, a pokud ještě zbyde čas, tak přátelům. K to−
mu je dobré si najít čas 3x týdně 60 minut aktivního
pohybu, užívat aspoň multivitaminy a nějaké byliny
jako přírodní antibiotikum, např. Oregano, pár bylin
na zbavení se virů (rakytník + šalvěj + zlatobýl),
abychom udrželi obranyschopnost našeho orga −
nismu – a není co řešit. 
Od 12. 2. 2021 začal rok Buvola, což je rokem dřiny,

práce, tak je dobré toho využít. Příští rok bude rokem
Tygra a kdo letos „nezaseje“, nebude sklízet úrodu.

Podobně je to s  radostí ze života i s humorem. Kdysi
jsem napsal, že na jednoho negativního člověka musíme

mít kolem sebe tři pozitivní, abychom negativní energii vykom−
penzovali, aby nás negativní energie nepohltila. A co vidíme kolem 
sebe? Podle mě přesně tolik, kolik je závistivců (75%), je i negativních 
lidí šířících negace. Když někdo nemá rád sebe, nemá rád druhé a z to−
ho plyne neúcta, netolerance, zášť a zloba.
I proto přibývá rychlejším tempem než dříve duševních poruch,
protože lidi se neumějí vymanit ze začarovaného kruhu negací, nejisto−
ty. Nevěřím, že sebemrskačství a sdílení negací lidi baví. Jako bychom
najednou nevěděli kudy dál a přitom je to jednoduché. Smířit se s tím,
co nemůžeme změnit, a radovat se z toho, co máme. Dokud jsme
zdraví, máme toho dost. Začít musí každý sám u sebe, nikdo za nás
nic neudělá.
Řešení existuje. Radovat se, dělat, co nás baví, nesdílet negativní konspi −
rativní teorie, utužovat rodinné a přátelské vztahy a dbát o své zdraví.  

Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal.
Test 1: Jak dobře vychováváte
 vaše dítě. 
Výsledek: A = špatně. 
B = Na polovinu, mezi ano a ne. 
C = Dobře.
Test 2: Jak umíte žít.
Výsledek: D = neumíte žít. 
E = Mezi ano a ne. F = Umíte žít. 
Test 3: Jak umíte žít.
Známkování je jako ve škole.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz

www.stanleybradley.eu

TEST:
Test 1: Jaké vás napadne písmeno z písmen A, B, C, když se ptám na vaše
dítě?
Test 2: Jaké vás napadne písmeno, z písmen D, E, F, když se ptám na Vás? 
Test 3: Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 5, když se ptám na vás?



35Plzeňský rozhled  5/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

AUTOSERVIS  Autoss Štei     −
ner, Šlovice 64, Litice
u Plzně přijme vyučeného
automechanika. Mob.:
603535061,  603560633.

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

PRODÁM DVOUBUBNO−
VOU sekačku 180 za trak−
tor v dobrém stavu + nože
a nový náhon – cena do−
hodou. Tel.: 732719399.
RR 21300

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000 Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za −
řízenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.
604867469. PM 21046

PRODÁM DVĚ kola KEL−
LYS předělané na elektro−
kolo, cen a za jedno kolo
35.000 Kč, tel.:
728159942. RR 21314

PRODÁM TŘÍRADLIČNÝ
pluh české výroby. Plně
funkční. Tel.: 721285811.
RR 21338

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

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.
604867469. PM 21048

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta

= 1050 kg = 70 pytlů po
15 kg. V Plzeňském kraji
DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604575136   PM 21002

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1 000 kg = 4 300,−
− Kč. V  Plzeňském kraji
DOPRAVA  ZDARMA. Tel.
604575136   PM 21001

PRODÁM rohovou rozklá−
dací sedačku, úložný pro−
stor, barva kávová, nepo−
škozená (mohu poslat
foto). Cena 4  400,−− Kč
Dále knihovnu světlý dub,
cena 600,−− Kč. Tel.
605815731.    PM 21083

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel. 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
21056 

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

KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po−
hraniční stráži maskova−
né oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000,−−
Kč, pilotní odznaky, od−
znaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky,
plakáty a jiná vyzname−
nání. Těžítka ve formě
modelů děl, tanků, leta−
del, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po pi−
lotech. Tel. 721730982
PM 21006

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z  pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. 603872698.  PM
21069



STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky – vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky,
můžou být i poškozeny.
anet.a29@seznam.cz  tel.
603512322     PM 21036

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
starou Babetu i nepo−
jízdnou, Škoda 120M,
nová zadní světla a jiné
náhradní díly. Též ná−
hradní díly Jawa pio−
nýr 05, 20, 21, Mus −
tang, Babeta a Simson
i vrak. Návody na 
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.
721730982  PM20007 

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975, VÝ−
KUP – (chromovaný, dý−
hovaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hrač ky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky a jiné. Možnost
vyklizení celé po −
zůstalosti. Značka PŘI−
JEDU. Tel. 603512322 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM21030  

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

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel. 732170454.
PM 21068  

KOUPÍM levně staré ča−
sopisy Čtyřlístky. E−mail:
dradrax@seznam.cz. Tel.
775296888. PM 21096 

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

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM po vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mně smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, radia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na motor−
ky, mopedy a pionýry.
Prostě vše, co se vám ne−
hodí. Platím ihned. Děkuji
za nabídky. Tel.605080878
PM 21040

Z  VAŠÍ POZÚSTALOSTI
koupím vše staré: plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na peče−
ní, kamenné hrn ce, smal−
tované nádobí, vše ze staré
domác nosti, co bylo k de−
koraci. Mo tor ky, moped,
Pionýr i jen díly na toto
moto. A různé jiné věci,
které již nepotřebujete.
Tel.737903420   PM 21041

KOUPÍM LP gramofonové
desky a staré pohledy.
i celé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM  jednoosou dvou −
osou maringotku, Lesanku
– nebo vojenskou – Bugár,
na stavbu. Tel. 737942060
PM 21087

KOUPÍM staré pivní lahve
z  klatovského a domažlic−
kého okresu. Slušně ohod−
notím. Tel.: 604709879.
RR 21276

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro −
sklenou vitrínu, stolek,
skříň ku a jiné. Dále sta−
rý truhlářský ponk
s dřevěnými závity, řez−
nický špalek a různé li−
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn. PŘI −
JEDU, tel. 603512322, 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21033  

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek

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

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nata −
hováním, ale i jiné typy –
Slavia, Stella, Haenel,
Zbro jovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porceláno−
vé podtácky. Pivní pípu,
stáčečku, paroží, ná −
ramkové a kapesní hodin−
ky, rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, mo−
ped Stadion motory 
a díly k  němu, atd. Tel.
737903420. PM 21043

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme 
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožit−
ný nábytek a nábytek do
roku 1980. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

KOUPÍM malou stavební
parcelu nebo zahradu od
starších lidí, nejlépe na
okraji vesnice. Jsem první
rok v důchodu a mohu ješ−
tě trochu vypomoci. E−mail:
d r a d r a x @ s e z n a m . c z 
Tel:775296888. PM 21095

PŘENECHÁM hrob na
městském hřbitově v Do −
mažlicích. Uvnitř schránka
(6 uren). Tel.: 606780988.
RR 21298

KOUPÍM menší baráček,
Nýrsko a okolí, s  klasic−
kým topením (kamínka)
nebo vyměním za byt
2+1. Tel.: 722436939. RR
21292

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný
nábytek a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdar ma odvezu, vy −
koupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
21081

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, ná −
drže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabíd −
něte. Tel. 605080878. 
PM 21042 

NEMÁTE nevyužité  hous−
le, violu, čelo, basu, el.
kytaru  koupím i poškoze−
né a nekompletnní. Tel.
728473687. PM 21090

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň−sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří
dnů. Práv ní servis zajiš−
těn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 21009

KOUPÍM starší dům 
nebo chalupu vhodnou
k  re konstrukci. Telefon
606916148. RR 21281

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
21011

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s vel kými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču −
jeme pouze solidní kliente−
lu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu 
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 21010

PRONAJMU byt 3+1
v Klatovech, Pod Hůrkou.
Byt je po rekonstruci
4/21, nová koupelna, plně
vybavená kuchyně, nové
podlahy, sklep. Sou −
kromý inzerent. Kontakt:
krs@post.cz

PRONAJMU byt 3+1
(83m2) s  garáží v  Klato −
vech u Penny s  vlastním
plynovým topením. Měsíč −
ní nájemné 12.500 Kč +
energie + vratná kauce.
Tel.: 606640009. RR
21323

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky, Brit −
ská čtvrť. Jen SMS na
737441365. Zavolám
zpět. RR 21332

URGENTNĚ hledáme
k pro deji byty do 80 m2

v  panelových/cihlových
domech v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s  hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v  řádech dnů. Možnost 
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 21012

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s  lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 21013

36 Plzeňský rozhled  5/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE



KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20−
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 2,5 mil.
Peníze k  dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
8007373 09 PM 21014

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:
169.000 Kč, Klatovy, Tel.:
723439518. RR 21325

PRODÁM Citroen C3, r.v.
2010, obsah 1.4 benzin,
54 kw,104tkm se servisní
knížkou, top stav, čerbená
metalíza, klima, el okna,
servo, centrál, 2 klíče,
1. majitel, parkovací sen−
zory, absolutně nepoško−
zený vůz, nová stk a emi−
se, cena 119.000 Kč,
Klatovy, tel: 723439518.
RR 21326

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepo−
jízdný. Tel.: 608773933.
PM 21082 

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.: 775104121.
RR 21072

PRODÁM Ford Fiesta, r.v.
2007, obsah 1.2 benzin,
50kw, 5 dveří, klima, el. 
okna, servo, centrál, origi−
nální radio, automatické
svícení, 1. majitel, novější
model, cena včetně nové
stk a emisí, cena: 57.000
Kč, Kt, Tel: 723439518.
RR 21327

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,
šoupačky, nová stk a emi−
se, cena: 89.000 Kč,
Klatovy: 723439518. RR
21329

PRODÁM Škoda Rooms −
ter r.v. 2007, obsah 1.4
mpi, najeto pouze 90 tkm,
šedá metalíza, benzin, kli−
ma, 4x el okna, servo, abs,
1 majitel, cena: 105.000
Kč, Klatovy: telefon:
723439518. RR 21330

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
FIAT, Hyundai, Honda,
Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 21334

PRODÁM Renault Thalia
1.2, do provozu 6/2013,
1. majitel, ujeto 17.000
km, klimatizace, závěsné
zařízení, zimní pneu, gará−
žován, cena dohodou, tel.:
739925369. RR 21333

PRODÁM Škoda Forman
r.v. 1992, zachovalý – na −
jeto 55.000 km, cena do−
hodou, tel.: 722216801.
RR 21337

KOUPÍM malotraktor
Holder, TK MT8, Slavia,
může být i v horším stavu ,
prosim volejte nebo pište
na telefon: 723439518.
RR 21328

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje vaši si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 737309 PM
21015

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k  prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 21016

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
21017

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 21031  

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz ne−
bo volejte zdarma na
800888 +669957. PM
21018

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

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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malíř−
ské práce, betonování,
kompletní rekonstrukce
bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce
a další práce dle do −
mluvy. Plzeňsko, Klatov −
sko, Sušicko a okolí. 
Ro zum né ceny. Tel.:
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@emai
l.cz RR 21035

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 21102

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytové−
ho jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399.
RR 21191

OPRAVUJI os. automo −
bily, připravím na STK.
Tel.: +420 602109788.
RR 21279

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604 871 028

RR 21134

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových 
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel. 604867469.
PM 21052  

36/185 nekuřák, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k  vážnému seznámení.
Nekuřačku, která také 
hledá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční té −
matikou, komedie, horory
a české filmy. Rád cestuji,
chodím na procházky
a navštěvuji kulturní akce.
Jsem z  okresu Beroun.
Tel 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz
PM 21085

CHLAP, plzeňák hledá že−
nu – milenku do 55 let.
Mám rád lidi, přírodu, 
zvířata, písně Tučného,
Katapult a milování. Tel.:
721192337. PM 21091

ŽIVOT v  60 letech ještě
nekončí, hledám přítelkyni
s  řid. průk. a veselou po −
vahou, auto mám, nejlé−
pe DO, KT, TC, tel.:
734371214. RR 21282

MUŽ 57 let štíhlé postavy
hledá osamělou pohodář−
ku veselé povahy pro zby−
tek života s kladným vzta−
hem k  přírodě, turistice,
chaloupce a zahrádce, věk
50 až 60 let, SMS na
725760931. RR 21291

55/183/85 rozvedený ne−
kuřák hledá partnerku
k vážnému seznámení ze
Sušicka. Tel.: 721866006.
RR 21299

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

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Jaroslava Skalová
                                 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
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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HLEDÁM pohlednou ženu
z Domažlicka a nejbližšího
okolí ve věku 68–72 let pro
vážný vztah plný poro −
zumění a důvěry! Jen
SMS. Tel.: 703341329. RR
21295

MUŽ pár roků po 60,
180cm – 82kg. Rád by si
našel hodnou a milou že−
nu, která už nechce být
sama. Pořád mám srdce
mladého kluka. Stále vě−
řím, že mně přijdeš do
mého života. Můžeme
spolu prožít hezké chvíle
a dát si radost ze života.
Hezké je o tom snít, ale
krásnější je to prožít. Mám
rád hezké výlety autem za
poznáním a prožitky a vše,
co je hezké. Miluji přírodu,
rád se tam toulám, ale ve
dvou by to bylo krásnější.
Rád budu ve Tvé společ−
nosti. Mobil: 604418033.
RR 21305

HLEDÁM slušnou ženu
kolem 65 let, pohodovou,
která by chtěla žít v  RD 
se SŠ nekuřákem, absti−
nentem se zájmem o pří −
rodu a cestování. Tel.:
607439878. RR 21315

HLEDÁM vážné sezná −
mení. Ženu 55–60 let.
Upřímnost a tolerance.
Samota je hrozná. Tel.:
774843196. RR 21316

HLEDÁM ženu ve věku
70–80 let, Domažlice
a blízké okolí, jen vážně.
Tel.777832854. RR 21310

HLEDÁM ženu na pravi−
delné intimní schůzky.
Věk, postava, nic není dů−
ležité. Diskrétnost. Tel.:
604517187. RR 21322

HLEDÁM pohledného mu−
že z  Plzně a nejbližšího
okolí ve věku 60−65 let
pro vážný vztah plný po−
rozumění a důvěry s  vy −
řešenou minulostí. Upřed −
nostňuji osobní setkání,
na SMS neodpovídám. 
Tel. 775497976         PM
21005

65 letá, 170/59 hledá 
muže vyšší postavy, 
nej lépe z  Plzně nebo 
okolí. Tel. 702458232
PM 21084

RÁDA BYCH POZNALA
MUŽE s  kterým budeme
souznět. V  důvěře jeden
v  druhého budeme tým
abychom dokázali žít 
naplno, v  lásce a úctě.
Tmavovláska 50 let, střed−
ní postavy, milující život.
Stříbrsko. Tel. 773454216
PM 21080

59 HLEDÁ přítele k vážné−
mu seznámení. Bydlím
v okrese PJ. Zn.: Jen vážné
nabídky. Odpovědi prosím
písemně do redakce. RR
21335

PŘÍJEMNÁ  baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat po 20.
hod. na tel. 773153057
PM 21089

Hledám, mladé sympatic−
ké a pohodové ženy, 20−
45 let na denní privátek
spíše domácího typu
v centru Plzně. Pohoda
a klid. Vše v klidu probe−
rem. tel.: 739900343 PM
21092

Pohladím tě po duši i po
těle. Zavolej a přijď, těším
se na tebe. 731002305
(sms nepiš).

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 31. 5. 2021

Tel. 731 002 305
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