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Katedrála sv. Bartoloměje
se otevře zájemcům už ve středu
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Chudák Ota Jirák:
Skončil za mřížemi – na Borech!
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� Stále více se mluví o tom, že
v Plzeňském kraji vznikne úložiš−
tě jaderného odpadu. Jaká lokali−
ta byla Správou úložišť radio −
aktivních odpadů (SÚRAO) navr−
žena, na to jsme se zeptali Radky
Trylčové, předsedkyně pro životní
prostředí.
�� Myšlenka umístit úložiště na
území Plzeňského kraje bohužel
není nová. Plzeňský kraj a obce
v kraji již řadu let v této souvislosti
usilují o možnost zapojit se do
procesu rozhodování. Nechceme,
aby vládní rozhodnutí bylo o nás,
bez nás.

Původně byla v kraji Správou ulo−
žišť vytipována dvě místa. Jednalo
se o Čertovku na Plzni−severu, kte −
rá pak s definitivní platností na konci
minulého roku z  výběru vypadla.
Oblast Březový potok na Horaž ďo −
vicku však ve výběru stále zůstává.
�� Kolika obcí našeho kraje se
to týká?
�� Donedávna se to týkalo hlavně 
obcí Chanovice, Kvášňovice, Ma −
ňo vi ce, Olšany, Pačejov a Velký
Bor. Nově bylo toto území rozšíře−
no o další čtyři. Rozšířené území
pro úložiště by mělo zasahovat až
ke katastrálnímu území města
Horaž ďovice a obcí Břežany, Kov −
čín a Malý Bor. Celkem se jedná
o 32 sídel a to už je velký počet.

��Kdy by mělo být hlubinné úlo −
žiště zprovozněno?
�� Oficiální vládní odhady počítají
s  rokem 2065. To se může zdát 
jako velmi dlouhá doba. Nás se to
týkat nebude, ale našich dětí roz−
hodně ano. Proto je nutné se ne−
ustále ptát a znát všechny odpově−
di. Bezpeč nost úložiště je třeba peč−
livě posuzovat. Lidé mají právo vě−
dět, co se chystá a mít možnost do
toho promlouvat. Otázku kam s ním
je třeba důkladně zvážit. Vláda ČR
zatím ještě nerozhodla. Ve hře zů −
stávají celkem čtyři lokality v ČR.
Vedle Březového potoka je to
ještě Janoch u Temelína, Horka na
Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku.

... pokračování na straně 3

�Radka Trylčová
předsedkyně pro životní prostředí

Bude v našem kraji hlubinné 
úložiště jaderného odpadu?

Eva Urbanová
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U příležitosti Mezinárodního dne sester poděkoval Plzeňský kraj koncertem
zdravotním sestrám za jejich záslužnou práci, která je mnohdy spíše posláním
než zaměstnáním. Na snímku zleva primátor Plzně Martin Baxa, hejtmanka
Ilona Mauritzová a moderátor koncertu Jiří Pelnář.

� Jak je to s vaším vztahem
k Plzni a Plzeňskému kraji?
��Narodil jsem se v Plzni na
Slovanech, ale po narození
jsme bydleli v  Železné Rudě.
Tatínek zde byl od roku 1942
sládkem. Dodnes je Šumava
mojí srdeční záležitostí. Ale
občas se do Plzně vracím. 
��Reklamní spot Plzeň ské ho
kraje, ve kterém hrajete, se
točil v plzeňském Velkém di−
vadle. Hrál jste tam někdy?
��Nehrál. Sice jsem se tam trochu
„cpal“, ale neúspěšně. Když jsem
skončil v divadle v Příbrami, dohodl
jsem se v Karlových Varech. A když
jsem tam jel, usoudil jsem, že
v Plzni je také krásné divadlo a za
zeptání nic nedám. Ale tehdejší ře −
ditel Ota Šefčík mi oznámil, že se
z Plzně chodí rovnou do Národního
a vůbec se netvářil, že já bych byl
právě takový adept. A tak jsem dojel

až do Varů, kde jsem byl v angažmá
od roku 1976 až do roku 1983.
��Co vás vedlo k souhlasu s vaší
účastí v  očkovací kampani Plzeň −
ského kraje?
�� Jsem plně očkovaný a tak si tu
s  vámi můžu povídat bez roušky.
Navíc jsem přesvědčený, že očko−
vání je cestou k normálnímu životu.
To bych přece nemohl sednout za

Pavel Nový: Očkování je
bezpečnější než řídit auto

... pokračování na straně 4

�

Herec, sportovec a hlavně velký sympaťák Pavel Nový se zúčastnil natá−
čení videospotu, který je sou částí reklamní kampaně Pzeň ského kraje na
podporu očkování. Natáčení se uskutečnilo v  nádherných prostorách 
novorenesanční budovy Divadla J. K. Tyla a pan Nový přijel bez nároku
na honorář. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.
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��Jsou už známy náklady na jeho
výstavbu?
��Předpokládané náklady na hlu−
binné úložiště jsou spočteny
na minimálně 112 miliard korun.
Vzhle dem k tomu, že stavba bude
zahájena za několik desítek let,
předpokládám, že náklady budou
vyšší.
��Proti výstavbě hlubinného úlo−
žiště vznikl poměrně velký odpor.
Obce a spolky z lokalit, které vlá−
da potvrdila jako vhodné pro hle−
dání místa pro konečné uložení
radioaktivních odpadů, se obráti−
ly o pomoc na Plzeňský kraj. Co
žádají od krajské samosprávy?
�� Především spojit síly a dosáh−
nout změn v legislativě. Obce i kraj
jsou nespokojeny s  postupem
Minister stva průmyslu a obchodu
a vládních úředníků. Žádají rovno−
právné postavení v celém procesu
a přijetí příslušného zákona, který
by výše uvedené zajistil. 

Plzeňský kraj za svými občany
stojí a s umístěním úložiště na ja−
derný odpad nesouhlasí. Chceme,
aby vláda s  námi vedla dialog
a aby se nerozhodovalo od stolu.
Vybudování hlubinného úložiště
poznamená životy našich občanů
i celé oblasti Pošumaví na stovky
až tisíce let, a proto nesmíme zů −
stat k této problematice lhostejní. 
���Věřím, že k otázce jaderného
úložiště v kraji se budou moci
obyvatelé, obce i kraj vyjádřit
a bude jim nasloucháno. 
��Na druhou stranu mne těší akti−
vity v životním prostředí, jejichž vý−
sledky již dnes vidíme. Jsem ráda,
že byla konečně zřízena rezervace
Janovský mokřad, na jejímž vyhlá−
šení jsem s kolegy z životního pro−
středí pracovala více než dva roky.
Jedná se o unikátní mokřadní eko−
systém, kde se vyskytují vzácné
a zvláště chráněné druhy živočichů.
�� � Proč je toto území tak za −
jímavé?
�� Zajímavé je toto území hned
z ně kolika důvodů. Ke vzniku 

mokřadu paradoxně přispěl člověk,
o kterém si někteří myslí, že příro−
dě často nepomáhá. Původně byl
na tomto místě vybudován rybník,
který zanikl kolem roku 1874 kvůli
těžbě uhlí. Po utlumení těžby byla

v posledních desetiletích na místě
postavena dálnice D5, která při−
spěla  ke zvýšení hladiny spodní
vody. A pak přišel na řadu ‘pomoc−
ník’ bobr, obývající místní Luční
potok a ten dílo dokonal tak, že

dnes se můžeme těšit ze vzácného
mokřadu. Děkujeme, pane Bobře!
A pak, že člověk a příroda spolu
nespolupracují:−)))
���Můžete nám toto vzácné území
blíže přiblížit?
�� Nachází se zde větší i menší
vod ní plochy s lagunami, které le−
mují rákosiny a celé to přechází
v sušší luční porosty až po borový
les. Z živočišných druhů je vzác−
ným druhem jeřáb popelavý, které−
ho si kolemjdoucí pletli se pštro−
sem. Je to poměrný velký pták, ale
hnízdí zde i labuť velká, slípka zele−
nonohá, potápka malá nebo chřás−
tal polní. Mokřad také slouží jako
biotop obojživelníkům a bohatému
spektru hmyzu, včetně motýlů.
Celé území se nachází v těsné blíz−
kosti dálnice D5.
�� Popíšete nám kroky, které 
vedly k vyhlášení?
�� K vyhlášení rezervace před −
cházela jednání a práce na výkupu
pozemků a také jednání s těmi, kte−
ří mokřad nechtěli. Ale vše se po−
dařilo. A kraj má svoji rezervaci.
Domnívám se, že je to unikát i mezi
ostatními kraji. Ale podstatné je,
že se vše zdařilo ve prospěch 
fauny a flory, která si ochranu
opravdu zaslouží.
�� � Proč je ochrana Janovského
mokřadu důležitá?
��Krom zmíněných vzácných dru−
hů je to i kvůli  své roli v krajině –
zadržování vody. Cílem je infor −
movat zájemce z řad laické i od−
borné veřejnosti a plánuje se vy −
budování pozorovatelny a přístře−
šek s informačními panely s po −
pisem nutnosti ochrany, nikoliv
masivní turismus.
��Jak velká je plocha rezervace? 
�� Celková výměra činí 71,8 ha.
Touto cestou bych chtěla podě −
kovat všem, kteří se na vyhlášení
rezervace podíleli. Jedná se o prv−
ní případ, kdy Plzeňský kraj vy −
kupuje pozemky v zájmu ochrany
přírody, což je  významný krok pro
zachování přírodního bohatství
v našem kraji.

... dokončení ze strany 1�

Oblast Pošumaví si zaslouží péči a pozornost!

V rezervaci Janovský mokřad

Bude v našem kraji hlubinné 
úložiště jaderného odpadu?
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Plzeňský činoherní soubor právě
připravuje pod režijním vedením
Natálie Deákové rozvernou ko −
medii německých autorů Franze
Arnolda a Ernsta Bacha Španělská
muška. Hra plná záměn, nedoro −
zumění a omylů  by mohla pobavit
diváky již v  červnu během svého
prvního uvedení. 

Děj Španělské muš ky se točí
kolem majitele továrny na hoř−
čici, která je také jeho největší
láskou, za pomenuté aférky se
španělskou tanečnicí a jed −
noho nemanželského dítěte.
„Diváci se mohou těšit na 

výjimečně napsanou komedii, pl −
nou zběsilého tempa. V titulní roli
s výborným Michalem Štěrbou,
který mě osobně překvapil obrov−
skou mírou komediálního talentu,“
říká dramaturgyně Johana Něm −
cová. Roz pustilá komedie přináší
velké herecké příležitosti nejen
pro mladší členy, ale také pro stá −
lice souboru, jež svůj komediální
talent již několikrát v minulosti

proká zaly. A nejen Michal Štěrba
předvádí v inscenaci vynikající ko −
mediální herecký výkon, diváci se
mohou těšit na neméně vtipnou
Zuza nu Ščerbovou, dále pak na
Jaroslava Matějku, Apolenu Veldo −
vou, Moniku Švá bovou, Marka
Mikuláška, Matyáše Darnadyho,

Zdeňka Hrušku, Mi loslava
Krejsu a další... Po neveselém
a těžkém roce je to titul, který
divákům odlehčí od starostí
a zvedne náladu.  

Světová premiéra Španěl −
ské mušky se odehrála v roce
1913 a dočkala se nejen bez−

počtu repríz, ale také řady fil −
mových i televizních zpracování.
„Bach s Arnoldem napsali situační
frašku o tom, jak se krutě nevyplácí
zametat své staré hříchy pod kobe−
rec. Utahují si z pokrytectví měš−
ťanské morálky a zároveň oslavují
ryzost a zápal prvních lásek, ne
nadar mo je hra pojmenovaná po
slavném afrodi ziaku,“ přibližuje hru
režisérka Natália Deáková. 

Španělská muška
bude bavit diváky

volant – nehod na silnicích s  fatál −
ními následky je nesrovnatelně více
než komplikací po očkování. Navíc
jsem si už v  životě zažil přímé
ohrože ní života a nerad bych to za −
žíval znovu. 
�� Víte, kolik filmů jste natočil?
Počítáte to?
�� Úplně to nepočítám, ale bylo
jich něco přes 120. Jenže u někte−
rých se nesmíte ohnout pro upad−
nutý bonbon, jinak mě prošvihnete
(smích).

První film jsem natočil ve třinácti
letech, jmenoval se Kuřata na ces−
tách a režíroval ho Václav Vorlíček.
Při natáčení jsem se poznal s herec−
kými hvězdami, jako byli pánové
Sovák, Filipovský, Šimánek, Bártl,
Sekera a mnoho dalších. 
��Za film Bába z  ledu jste dostal
Českého lva za hlavní mužskou 

roli. Jak to s tím otužováním bylo –
musel jste to trénovat?
�� Nemusel. Já se otužuju celý ži−
vot. Udržuju se v  kondici každo −
denním ježděním na kole a také tím,
že plavu. A plavu, i když má voda
nula stupňů. Na roli otužilce Broni ve
filmu Bába z  ledu jsme připadali
v  úvahu dva – já a Jarda Dušek.
Režisér Bohdan Sláma si naštěstí
vybral mě a já se tak konečně stal
„dospělým“ hercem tím, že jsem do
sbírky lvů v Ypsilonce konečně mohl
přidat i toho svého.
��Co byste vzkázal svým fanouš−
kům a našim čtenářům?
��Kromě toho, aby se šli očkovat?
Rozloučil bych se slovy mého oblíbe −
ného autora Roberta Fulguma: „Mějte
rádi svoje děti, nechte je brzo odejít“.
Děti by měly být samostatné a zdvoři−
lé. Tak se toho nebojte, já už v jede−
nácti letech jezdil sám na čundry.

... dokončení ze strany 2�

Pavel Nový: Očkování je bezpečnější než řídit auto
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Spolek Náš Touškov podporuje
rozvoj občanského dění v tomto
městě. Do konce června nabízí
v rámci veřejné sbírky na obnovu
zvonu sv. Benedikta možnost ne−
chat si odlít své jméno nebo jméno
rodiny na nový zvon do věže koste−
la Narození sv. Jana Křtitele.

Současný kostel, který byl vysta−
věn v místě předešlého, vznikal v le−
tech 1777–1778. Z původních čtyř
zvonů v kostelní věži dodnes zůstaly
dva – první na zvonové stolici a sou−
časně největší, Nejsvětější Spasitel,
s váhou 3 330 kg a třetí desetkrát
menší zvon sv. Jan Křtitel. Druhý
zvon, jehož jméno se nedochovalo,
vážící kdysi 1 149 kg a čtvrtý nej−
menší s názvem Panna Maria byly za
první světové války zrekvírovány pro
vojenské účely. Spolek Náš Touškov
za podpory místní farnosti a faráře

organizuje od roku 2020 veřejnou
sbírku na nový zvon pro druhou po −
zici zvonové stolice.

Tento zvon o plánované váze více
než 800 kg s laděním Fis1 bude
zasvě cený sv. Benediktovi. Proč
právě toto jméno? „Odkazujeme se
na dávnou historii našeho kostela
a farnosti, kdy velkou část období
jsme byli součástí benediktinského
kláštera v Kladrubech. Z tohoto his−
torického faktu se nabízí jako nej−
vhodnější jméno pro nově obnovený
zvon právě sv. Benedikt,” uvádí Petr
Komanec, iniciátor myšlenky dopl−
nění zvonu. 

Veřejná sbírka s cílem vrátit do
kostela zapomenuté zvuky zvonů
nabízí přispěvatelům výjimečnou
možnost. Za částku 10 tisíc korun
nejen podpoříte vlastní výrobu zvo−
nu, ale zanecháte na něm dalším

generacím své jméno, které nikdy
nikdo nesmaže. Tato příležitost je
otevřena jen do 30. června. Poté
se uzavře a přispívat můžete klasic−
kým způsobem na bankovní účet
nebo do pokladniček.

Dosud se vybralo 520 tisíc korun.
Pro odlití zvonu je zapotřebí 750 ti−
síc a zbylá částka cca 250 tisíc je
na usazení zvonu a všechny s tím
související práce, pohony, elektro
atd. Petr Komanec  k tomu dodává:
„Musím říci, že občané se velmi za−
pojují. Ať už po menších částkách,
nebo posílají těch 10 tisíc a víc.
Krásný příklad je pan Bellmann
z Prahy, vzdálený potomek slavného
zvonaře Bellmanna, který odlil pů −
vodní zvon sv. Benedikta pro náš
kostel v roce 1846, když pukl ještě 
starší zvon sv. Benedikta z roku
1518. Pan Bellmann se nám ozval,

že by rád na nový přispěl, a chtěl,
aby nesl jeho jméno na památku
předků, kteří odlévali zvon původní.” 

Samotné odlití je plánováno na
léto u Zvonařské dílny Tomášková−
Dytrychová z Brodku u Přerova,
kde odlévají tradiční starou meto−
dou.  Pokud se vše podaří, v září se
slavnostně přiveze do místního
kostela nový. Mezi významnými
dárci  bude v textu  uveden  Plzeň −
ský kraj, Řím skokatolická farnost
Město Touškov a též Česko−ně−
mecký fond budoucnosti, který při−
spěl částkou 200 000 Kč.  

Zvon bude mít spodní průměr
1,14 m. A vysoký bude cca 1,20 m.
Koruna zvonu bude šestiramenná.
Dominantu bude tvořit historický
znak Města Touškova a reliéf sv.
Benedikta vytvořený z obrazu umís−
těného v kostele v Městě Touškově. 

Chcete mít své jméno odlito na zvonu v Touškově?
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Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uve denou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v přípa−
dě nedodržení doby nájmu.
Majitel mi kauci nechce vrá−
tit, že jsem tuto dobu nedo−
držela a předčasně jsem
ukončila dobu nájmu. Já
jsem ale dala výpovědní 
dobu 2 měsíce. Náleží mi te−
dy kauce, anebo ne? Pře −
dem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se do −
týká více poměrně frekventova−
ných problémů najednou. Poku −
sím se je objasnit postupně.
V první řadě jsou smlouvy na
dobu určitou uzavírány právě
proto, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po určitou
dobu bude nájemce hradit nájem
a pronajímatel ponechá nájemce
v bytě. Zvláštní ujednání o před−
časné (jednostranné) výpovědi
jsou časté, a pokud s nimi stra−
ny nemají problém, pak je lze ve
smlouvě sjednat. Nelze však ta−
kové ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi proti
smyslu konsensu nalezenému
v nájemní smlouvě. Není možné,
aby jedna strana souhlasila 
s určitou rozvazovací podmín−
kou závazkového vztahu, ale zá−
roveň trestala její případné využi−
tí. A navíc, s účinností nového
občanského zákoníku jsou ve−
škeré smluvní pokuty v nájem−
ních vztazích vyloučené, a tedy
i neplatné, a to nehledě na dobu,
kdy jste nájemní smlouvu uza−
vřela. Lze tedy s určitostí říci, že
kauce musí být po skončení ná−
jemního vztahu vyúčtována, pří−
padně celá vrácena nájemci.   

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Organizátory mezinárodní cyklistic−
ké akce Grand Prix West Bohe  mia,
rekonstrukci plzeňského Bikeheart
Centra cyklistiky i Divadlo Pluto –
tyto subjekty finanč ně podpoří
město Plzeň. Poskytnutí dotací už
schválili zastupitelé. 

„Přispějeme spolku Roman Kreu −
ziger Cycling Academy na úhradu
technického a organizačního zajiště−
ní mezinárodních cyklistických zá−
vodů pro mládež Grand Prix West
Bohemia, které se v Plzni a blízkém
okolí uskutečnily 1. a 2. května
2021. Podpoříme i Divadlo Pluto,
které kvůli pandemii covid−19 opa−

kovaně přerušilo svoji činnost, ale
přesto musí hradit nájmy, nejnutněj−
ší honoráře a služby. Rovněž po−
skytneme dotaci Bikeheart Centru
cyklistiky na opravu budovy,“ uvedl
primátor Martin Baxa. 

Roman Kreuziger Cycling Acade −
my obdrží dotaci 100 tisíc korun,
Divadlo Pluto 150 tisíc korun,
Bikeheart Centrum cyklistiky získá
400 tisíc korun.    

Divadlo Pluto použije peníze
především na úhradu nájmů a slu−
žeb, dlouhodobých nájmů reklam−
ních prostor a dalších poplatků pří−
mo souvisejících s udržením pro −

vozu divadla. Bikeheart
Centrum cyklistiky ve
Štruncových sadech

chce v  druhé etapě opravit objekt,
v  němž má vzniknout multifunkční
sál s kapacitou až 110 lidí, plnohod−
notný servis kol, půjčovna dětských
kol a elektrokol, dobíjecí stanice pro
elektrokola, úschovna zavazadel pro
návštěvníky a další. 

První etapa rekonstrukce cyklistic−
kého centra skončila loni v  srpnu.
V první části objektu vznikl informač−
ní koutek s turistickými průvodci
a mapami pro turisty a cykloturisty,
servisní zázemí určené primárně pro
opravu a údržbu kol svépomocí,
osvěžovna s 24 místy k sezení, toale−
ty a sklad se zázemím pro personál.

Zveme Vás na návštěvu největšího nestátního vojenského
muzea v České republice, kde uvidíte exponáty vojenské
techniky, které znáte z mnoha českých i zahraničních fil−
mů, jako např. Kolja, Obecná škola, Lidice, Po strništi
bos, Lída Baarová, Zdivočená země atd. 

Mnohé z vystavovaných
exponátů jsou skutečnými
unikáty, a to v celosvěto−
vém měřítku!! Můžeme
jmenovat např. jediný ze
dvou dochovaných exem−
plářů velitelského vozu pro
vyšší důstojníky na světe –
automobil Škoda Superb
903, jediný dochovaný
exemplář četnického pře−
padového autokaru Walter
z roku 1926, motocykl ČZ
350 a velmi vzácný moto−
cykl Praga BD 500 se si−
decarem z roku 1928. 

Vnitřní expozice s  řadou
multimediálních prvků a
trojrozměrných exponátů
mapují období let 1938 až
1945 v  Československu.
Najdete zde expozice vý−
zbroje a výstroje českoslo−
venské prvorepublikové ar−

mády, pohraničního opevnění, jednotlivých armád podílejí−
cích se na bojích na demarkační linii, holocaustu a II. odboje
na Rokycansku. Expozice obsahují řadu rozsáhlých diorám,
která dokreslují trojrozměrné exponáty a dokumentární zábě−
ry jednotlivých výstavních sálů.

Vnější expozice tvoří více než
190 ks vojenské techniky (větši−
nou v plně pojízdném stavu) –
automobilní technika z období II.
světové války, poválečné výzbro−
je ČSLA, ženijní, spojovací a pro −
tiletadlová technika, rozsáhlé 
expozice obrněných transporté−
rů, tanků a dělostřelectva. Na −
učná stezka Česko sloven ského
stálého opevnění a opevnění
„Železné opony“ vč. objektů pro−
pojených podzemními chodbami.

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice

Otevírací doba:
Od 1.6. do 31. 8. otevřeno denně 

od 9 do 17 hodin.
V září pouze o víkendech

od 9 do 17 hodin.
Kontakt:

www.vojenskemuzeumrokycany.cz
Šťáhlavská ulice 1284, 337 01 Rokycany 

Mobil: +420 603 528 875
E−mail: radka.vavrova@email.cz

Výstavu nazvanou  Církevní rok
pohledem loutek připravilo Mu −
zeum loutek v Plzni a Muzeum cír−
kevního umění plzeňské diecéze.
Představuje loutky, které jsou spe−
cifickým způsobem spojené s litur−
gickým církevním rokem. 

„Návštěvníci se seznámí s hlavní−
mi křesťanskými svátky, které se
opakují v  ročním cyklu, a také se
slavnostmi, jež sice nejsou součástí
církevních svátků, ale řídí se jimi.
Skrze loutkovou tematiku jsou pre−

zentovány slavnosti nejznámější a ve
vztahu k lidové tradici také nejoblíbe−
nější. Můžete se těšit na advent, ma−
sopust, vítání jara, Velikonoce nebo
Dušičky,“ sděluje Mgr. Vero nika
Plachá, jedna z autorek výstavy. 

Ta se zaměřuje na neobvyklé spo−
jení loutek a církve a najdete ji
v  letním refektáři Muzea církevního
umění plzeňské diecéze. Výstava je
atraktivní nejen pro dospělé ná −
vštěvníky, ale i pro rodiny s  dětmi.
Připraven je také doprovodný pro−

gram pro dětské náv−
štěvníky, který bude

přístupný v  rám ci výstavy po dobu
jejího konání, tedy až do konce října.
Součástí bude tvořivý loutkový 
koutek, ve kterém si návštěvníci bu−
dou moci vyrobit drobné loutky, ma−
sky nebo vybarvit originální omalo−
vánky loutek. V  koutku najdou nej−
různější kreativní materiál a na zá−
kladě jednoduchých obrazových
návo dů si můžou vytvořit vlastní
výrob ky, které si odnesou s  sebou
domů, případně se inspirovat a vý−
robky si vytvořit doma.

Církevní rok pohledem loutek

Město podpoří cyklisty i Divadlo Pluto  
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2 990 000 Kč

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

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

Chata 3+kk (677 m2), Šlovice, okr. Plzeň−jih
Nabízíme k prodeji pěknou zděnou chatu na vlastním oploceném
pozemku 677m2 ve Šlovicích, 8km od Plzně o zastavěné ploše
46m2. Chata je dispozičně řešena takto: suterén: garáž, sklep,
sprchový kout 1.NP: pokoj s kuchyňským koutem, 2x pokoj;
podkroví: 2x ložnice. IS: voda−vlastní studna, el. 220V/380V, 
topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází skleník,
zděné kolny a posezení s grilem. V blízkosti zastávka ČD. Krásná,
klidná lokalita. Doporučujeme!

� 734 319 302  

4 299 000 Kč
4+1/L (93m2), ul. Manětínská, Plzeň−Bolevec
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+1 o čis−
té podlahové ploše 82,60 m2 + lodžie o velikosti 7,46 m2 na jižní
světovou stranu, který prošel částečnou rekonstrukcí (koupelna
a WC z roku 2018. Kuchyně, jejíž spodní část je nová z roku
2020, se prodává kompletně zařízena spotřebiči (myčka, elekt −
ric ká trouba, indukční varná deska Mora). K bytu náleží také pro−
storný sklep o velikosti 2,94m2. Vytápění a ohřev vody je dálkový
V suterénu domu se nachází sušárna, kolárna i kočárkovna.
Velmi zajímavá nabídka k bydlení za příznivé měsíční 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 

4 100 000 KčC

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 hy−
potéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. Velmi
zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučujeme osobní 
prohlídku. � 734 319 301

2 290 000 Kč
3+kk (70 m2), ul. Hřbitovní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+kk o po−
dlahové ploše 69,51 m2, který v roce 2021 prošel kompletní
rekonst rukcí (nové vylité podlahy + plovoucí podlaha, nové zdi, no−
vé rozvody elektřiny, vody, nová koupelna). Vytápění WAW a ohřev
vody zajištěn vlastním bojlerem. Bytový dům se nachází ve výborné
lokalitě s dobrou dostupností do centra Plané. K domu náleží vni −
troblok k využití majitelů bytů. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za
příznivé měsíční náklady (Fond oprav je ve výši 657,−Kč). Byt není
zatížen žádným zástavním právem a lze financovat hypotečním úvě−
rem. Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle dostupné
lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronájmu.

� 734 319 301   

4 990 000 Kč
Komerční objekt (1062m2), ul. 28. října, Staňkov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji komerční objekt s vlastním pozemkem ve Staňkově,
v ulici 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 velikosti cca 90m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory
a technické zázemí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s bal−
kony 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 kanalizace, obecní vodovod + vlastní studna,
topení – WAW + plynové etážové. K domu dále přiléhá prostorná zahra−
da, na které se nacházejí garáže, hospodářská stavení a stodola. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či podnikání v dobré dostupnosti
do Plzně i Domažlic. Lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám
zdarma pomůžeme. Vřele doporučujeme osobní prohlídku.  
Výborný stav, vřele doporučujeme. � 734 319 301

2 699 000 Kč
Komerční objekt (258 m2), ul. Ruská, Mariánské Lázně, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji komerční nemovitost, budovu (dříve galerie, rychlé 
občerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav nemovitosti k re−
konstrukci a sestává se z tří místností, a sociálního zázemí. Do budovy
možnost vstoupit dvěma vchody. Budova stojí na pozemku o ploše 143m2,
ke které přiléhá zahrada o velikosti 115m2. IS. El. 230/400V, obecní vodo−
vod i kanalizace. K nemovitosti je vyhotovena studie na výstavbu bytového
domu s třemi nadzemními podlaží. V 1.NP by se nacházeli 3 garáže o celko−
vé velikosti 118m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK (58m2)a 3+KK(67m2)
a ve 3.NP byt 3+KK(104m2). Přístup k nemovitosti po obecní komunikaci
a možno si i nyní pronajmout parkovací stání u domu za nízké nájemné. Na
nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, břemena ani exekuce. Je tedy
možnost financovat hypotéčním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma po−
můžeme. Velmi zajímavá investice na exkluzivním místě. 
Doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301 

4 990 000 Kč
Činžovní dům (916m2) Svojšín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji činžovní bytový dům. Dům prošel částečnou rekonst −
rukcí v roce 2017 (nově vybudováno topení všech bytů včetně nových kot−
lů, plovoucí podlahy v bytech a plastová okna). V bytovém domě je k dis−
pozici 7 bytů). V 1.PP se nachází bytová jednotka o dispozici 1+1 a podla−
hové ploše 50m2, v 1.PP se dále nacházejí sklepní kóje k jednotlivým 
bytům a nově vybavená kotelna s dvěma kotli na tuhá paliva. V 1.NP se na−
chází 3 bytové jednotky – 1+1 o podlahové ploše 58m2, 1+1 o podlahové
ploše 68m2 a 3+1 o podlahové ploše 134m2. V 2.NP se nachází 2 bytové
jednotky – 3+1 o podlahové ploše 122m2 a 3+1 o podlahové ploše
134m2. V 3.NP se nachází jedna bytová jednotka o dispozici 3+1 a podla−
hové ploše 134m2 a dále půdní prostor k vybudování další bytové jednotky.
K domu dále přísluší prostor k parkování aut pro nájemníky a dále malá za−
hrada, nyní užívána správcem budovy. � 734 319 301

GGC G

GG

3+1/2L (86 m2) ul. Kralovická – Plzeň 1 – Bolevec
Nabízíme k prodeji velmi pěkný, slunný a světlý byt, o dispozici 3+1
který je velmi prakticky řešený – dvěma neprůchozími pokoji a dvě−
ma lodžiemi o velikosti 5,5m2. Topení a ohřev vody dálkové. K bytu
náleží sklepní koje (2.93m2) v suterénu domu. Bezproblémové par−
kování je zajištěno před domem. Fond oprav ve výši 1.798,−Kč a cel−
kové náklady bez záloh na plyn a elektřinu pro 2 dospělé včetně fon−
du oprav činí 4.200,−Kč). Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané,
skvěle dostupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pro−
nájmu. O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše
partnerská společnost Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme fi−
nancování prostřednictvím hypotečního úvěru i s minimem vlastních
prostředků. � 734 319 302 
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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

Až do minulého roku byli občané
plzeňské „trojky“ zvyklí minimálně
na čtyři seče ročně, ke kterým by−
ly, podle klimatických podmínek,
přidány případně i další. Ty byly
oficiálně vyhlašovány úřadem.
Letos bude průběh sečí odlišný
od loňského roku.

„Zkoušíme nastavit nový model,
kdy větší zodpovědnost přeneseme
na odborné firmy, které vždy podle
vzrůstu trávy, nebezpečí klíšťat či kli−
matických podmínek zahájí podle
vlastní úvahy sekání travnatých
ploch. Novinkou v péči o tyto plochy
bude také to, že v některých místech
bude obvod v rámci biodiverzity se−

kat méně a vytvoří tak ostrůvky o ně−
kolika metrech čtverečních s vyšší
trávou či lučním kvítím,“ vysvětluje
starosta třetího městského obvodu
David Procházka a dodává, že firmy
mají povinnost hlásit momentální
stav sečí pracovníkům odboru život−
ního prostředí a oddělení kontroly.
V době sečí bude průběh údržby zele−
ně kontrolován a vyhodnocován.

„Věříme, že tento model bude
efektivnější a občané budou s péčí
o travnaté plochy spokojeni. Po
skončení sečí tento způsob údržby
vyhodnotíme a podle toho pak bu−
deme nastavovat parametry pro dal−
ší roky,“ uzavírá David Procházka.

Letošní seče v jiném režimu
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Při úklidu najdeme občas různé
předměty – včetně starých šper−
ků, zubních korunek, příborů a ji−
ných kovových předmětů. I když
si nejste jisti, že jde o drahý kov,
přijďte a my Vám provedeme
bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné po−
klady, které můžete rychle
směnit na peníze. Návštěva
u odborníka se v tomto pří −
padě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila
při úklidu zlaté šperky, které
zdědila po prarodičích a bylo
mezi nimi také zubní zlato.
„Tenkrát se mi ošklivilo
a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na
ně rychle zapomněla“ a na−

vazuje: „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních ce−
nách zlata, proto jsem se nyní
rozhodla jednat. Hodno ta mého
zlatého pokladu byla téměř 
20 000,− Kč,“ říká s radostí.

Pro toho, kdo je dosud váha−
vý, zda se prodej starého zlata
nebo stříbra vyplatí, nastává
správný oka mžik. „Zubní zlato
bývá podceňované a lidé ho

často nechávají u zubaře nebo
jej doma odloží stranou, protože
je nevzhledné a nevědí co s ním.
Zákazníci jsou pak vždy mile
pře  kvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje

vedoucí kolínské pobočky
Zlaté Banky. „Stej né je to i se
starými stříbrnými příbory,
které často leží bez povšim−
nutí ve sklepě nebo v komoře.

Z důvodu vysoké hmotnosti mo−
hou lidé i zde zí skat nema lý
finanč ní obnos,“ vysvětluje. 

Pro toho, kdo neví, jak naložit
se starým zlatem nebo stříb−
rem, doporučujeme navštívit
jednu z poboček Zlaté Banky,
kde Vám odborný personál pora−
dí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou
urču je světová burza v Londýně.

Náměstí Republiky č. 4/3, Plzeň I.
– (vpravo od staré radnice) 

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Zubní zlato – ne příliš 
atraktivní, avšak cenné!

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

PRODEJ ZLATA SE 
VE ZLATÉ BANCE VYPLATÍ

Kácení těžkou technikou
zanechává narušenou vegetaci
V blízkosti Borského parku opět
proběhlo masivní kácení dřevin.
Toto kácení se děje opakovaně
zhruba každých 10 let. Opakovaně
to také budí emoce místních oby−
vatel. Důvodem kácení není zlovů−
le obvodu ani města.

V trojúhelníku zeleně mezi ulice−
mi Heyrovského, Edvarda Beneše
a v nedaleké blízkosti ulice Mand −
lovy byly vykáceny stromy z důvo−
du bezpečnosti a ochranného pás−
ma nadzemního vedení vysokého
napětí. Když stromy přerostou tři
metry, musí být zpravidla vykáce−
ny. Postup plošného kácení, někdy
i za pomoci těžké techniky, je běž−
ný, zanechává ovšem silně naruše−
nou okolní vegetaci. Z toho důvodu
přednesl Sta nislav Šec návrh na
Zastupitelstvu města Plzně, jak tuto
situaci do budoucna řešit.

„Na úrovni města můžeme 
ovliv nit to, co v dané lokalitě vy −
roste v budoucnu. Pokud vysází −
me v pro s  toru alej okrasných
nízko  rostou   cích dřevin nebo na −
příklad ovocný sad, o který bude−
me pečovat, tak zajistíme, že již

k vykácení ne −
bude docházet,“
uvedl Ing. Šec.
Volbu vhodných
dřevin nechává
na odbornících.  

Jak zdůraznil,
věří, že stávající
holoseč je vlast −
ně velkou příleži−
tostí, jak lokalitu
udělat zajímavěj−

ší a krás nější. Nenechat proto toto
území zarůst nálety, které bude po−
třeba opět za 10 let porazit. Pokud
se nový přístup osvědčí, tak by šel
použít i v dalších lokalitách města.

Koalice opoziční podnět přijala 
jako dobrý nápad a přislíbila, že se
problematikou bude zabývat. „Vidím
zde v této záležitosti možnou spolu−
práci města s městským obvodem
Plzeň 3,“ uvedl  náměstek primátora
pro oblast technickou  Pavel Šinde −
lář. Složitost je ve výběru vhodných
dřevin, ale to lze po diskuzi s ČEZ
Distribuce vyřešit.



Střípky 
z Plzně
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Blok domů bude 
na prodej

Zastupitelé města Plzně schválili
záměr začít připravovat prodej ně−
kolika nemovitostí v centru města.
Jedná se o blok domů mezi ulice−
mi Resslova, Americká, Prokopo −
va a Purkyňova. 

Za tímto účelem vznikne pra−
covní skupina, která se bude za−
bývat například tím, za jakých
podmínek bude samotný prodej
nemovitostí probíhat. Předpokládá
se podobný postup, jaký město
schválilo při prodeji areálu v Zátiší,
tedy dvoukolová soutěž. V prvním
kole by uchazeči nabídli představu
svého záměru, který pokud by byl
v souladu s územní studií daného
území, by pak mohli postoupit do
druhého kola. Zde by se soutěžilo
o nejvyšší nabídku. O doporuče−
ních pracovní skupiny poté opět
budou jednat zastupitelé města.
Minimální cena objektů, pokud se
rozhodne o jejich prodeji, by měla
činit zhruba 143 milionů korun. 

O Zátiší se poperou
jenom dva

Zastupitelé schválili, aby do dru−
hého kola soutěže na prodej ne−
movitých věcí v západní části 
areálu bývalých kasáren v Zátiší
v Plzni postoupily dva subjekty.
Tyto firmy mají zájem o odkup po−
zemků včetně staveb. Druhé kolo
se uskuteční formou aukce podle
pravidel pro konání aukce uvede−
ných v Řádu městské soutěže.

„Účastníci aukce nebudou po−
vinni skládat před zahájením 
aukce jistotu. Vítězem soutěže se
stane ten, který nabídne nejvyšší
kupní cenu. Vyvolávací cena pro
aukci bude činit 120,725 milionů
korun, minimální příhoz bude ve
výši 500 tisíc korun,“ uvedl David
Šlouf, radní pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a nakládání s majet−
kem. Doplnil, že podmínkou uza−
vření kupní smlouvy s vítězem
soutěže je její schválení Zastupitel −
stvem města Plzně. Město si vy−
hrazuje právo zrušit soutěž bez
udání důvodu a dále odmítnout
všechny učiněné nabídky, a to až
do doby podpisu kupní smlouvy
ze své strany.

Do druhého kola po rozhodnutí
zastupitelů postoupily IDP Invest
1 s. r. o a Accolade, s. r. o.. 

Město Plzeň vybudovalo u Kamen −
ného rybníka novou lávku nad roz−
šířenou silnicí I/27 vedoucí z Plzně
na Třemošnou i přes železniční
trať do Žatce. 

Pro pěší i cyklisty se otevře
v druhé polovině června. Lávka
dlouhá téměř 130 metrů umožní
chodcům bezpečně přecházet od
Ka menného rybníka směrem k arbo −
retu Sofron ka a k Senecké mu ryb−

níku. Náklady na vybudování lávky
a veřejného osvětlení podél cesty
od zastávky železnice Plzeň –
Bolevec směrem k lávce si vyžadují
investici zhruba 27 milionů korun
včetně DPH, náklady jsou hrazeny
z rozpočtu města Plzně.  

Díky výstavbě technicky velmi ná−
ročné lávky již nebudou pěší a cyk−
listé přecházet a přejíždět velmi 

frekventovanou komunikaci od Ka −
men né ho k  Seneckému rybníku
a následně i trať v místě, kde nebyl
vyznačený železniční přejezd. Lávka
široká tři metry zajišťuje dostatek
prostoru pro chodce i cyklisty. Začne
jim sloužit od 21. června 2021. 

„Na přelomu května a června pro−
běhnou zpřísněné zatěžovací zkouš−
ky. Původně plánovaný a avizovaný
termín zprovoznění lávky nebylo

možno přes veškerou snahu všech
zainteresovaných subjektů dodržet
z důvodu probíhající pandemie ko−
ronaviru. Byla ovšem přijata veškerá
dostupná opatření tak, aby bylo za−
bráněno přerušení stavebních prací
a úplnému zastavení stavby se sna−
hou lávku dokončit v co možná nej−
kratším termínu,“ uvedl technický
náměstek primátora Pavel Šindelář.

Na základě výstupů dlouhodo −
bého měření a expertního posudku
zpracovaného Českým vysokým
učením technickým v Praze předlo−
žil projektant novou realizační doku−
mentaci stavby, kde byl podrobně
rozpracován systém zesílení lávky
včetně jednotlivých na sebe navazu−
jících pracovních postupů. Primárně
musela být demontována ložiska na
obou krajních opěrách a bylo řešeno

zajištění konstrukce po−
mocí speciálního rámu
s pře de pnutými táhly
u obou středových pilířů.
Násle  do valo samotné ze−
sílení všech čtyř pilířů. Pro
zesílení byla použita pro−
jektem předepsaná výztuž
a speciální samozhutnitel−
ná betonová směs s poly−
propylenovými vlákny.

Po spuštění nosné
konst rukce lávky proběh−
ne montáž mostních dila−
tačních závěrů, zábradlí

a finálně bude aplikována izolace
pochozí části lávky. Následovat bu−
dou ochranné nátěry konstrukce,
napojení na přilehlou cyklostezku
a terénní úpravy.

Ředitelství silnic a dálnic pod láv−
kou rozšířilo silnici I/27 na Žatec ze
dvou na čtyři jízdní pruhy v délce
zhruba 1,6 kilometru, a to od Tře mo −
šenského rybníka na Třemošnou. 

Lávka začne chodcům a cyklistům sloužit v červnu
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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   −
 co vý zásobník z ne −
 rezové oceli je
konstrukčně pro     −
 veden tak, že nedo−
chází k usazování
vodního kamene.
Neztrá cí se proto
s jeho používáním
insta  lo vaný výkon
a účin nost.

Nerezová ocel
a tec h nologie pro ti
usazování vodního
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 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 si vezme úvěr ve výši
325 milionů korun na realizaci vy−
braných investičních akcí. Peníze
si vypůjčí od Komerční banky, kte−
rá mu nabídla výhodnější podmín−
ky než Evropská investiční banka,
u níž mělo úvěr již dříve předjed−
naný. Peníze si město nechá vy−
platit letos v červnu. Tuto transak−
ci schválili zastupitelé. 

„Město má předjednaný úvěrový
rámec u Evropské investiční banky
(EIB) ve výši 650 milionů korun, kte−
rý byl určen na spolufinancování pro−
jektů s očekávaným objemem nákla−
dů včetně DPH 1,7 miliardy korun.
Polovinu z částky úvěrového rámce,
tedy 325 milionů korun, čerpalo
město v lednu minulého roku,“ uvedl
David Šlouf, radní pro oblast ekono−
mickou, bytovou a nakládání s ma−
jetkem. Půjčku zbývající části peněz,
s níž se počítá v  rozpočtu, poptalo
město u jiných bank se záměrem 
získat co nejvýhodnější podmínky.

Výsledky poptávky ukázaly, že
některé komerční banky jsou
schopné EIB úspěšně konkurovat.
Jako nadstavbu nabízejí fixaci
úroko vé sazby na celou dobu trvání
úvěru, to je na 20 let, zatímco EIB
nabízí pevnou sazbu pouze na 
dobu pěti let. To znamená, že po
pěti letech je nutné úrokovou sazbu
revidovat a stanovit úrokovou saz−
bu odpovídající novým podmín−
kám, nebo změnit základ úrokové
sazby z fixní na pohyblivou nebo
opačně. Taková situace nastala
historicky poprvé. 

Peníze budou použity na spolu −
financování výstavby Technologic −
kého parku DRONET, stavbu kanali−
zace a vodovodu v Koterově, revita−
lizaci území Línská – Kreuzmannova
v Zátiší, přestavbu dětského výuko−
vého bazénu v  bazénu Slovany na
nové šatny, na rekonstrukci objektu
Prostřední 48 a na stavbu sportovní
haly v Krašovské. 

Úvěr na vybrané
investiční akce
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Dveře jízdárny 
dokořán

Tachovská jízdárna Světce
pořá dá v  neděli  20. června
v 15.00 ho din INSPIRAL DAN−
CE COMPANY & POITÍN. Jde
o první koncert letního hudební−
ho festivalu Dveře jízdárny do−
kořán 2021. Vystoupí inSpiral
Dance Company (taneční škola
Praha) a hudební skupina Poitín
(Plzeň). Koncert zaměřený na
irský step, tanec a hudbu je při−
pravován pod Záštitou Velvy  sla −
nectví Irska v Praze, s finanční
podporou Plzeň ského kraje
a Vo da kva a.s., Meri mex s.r.o.
Před prodej a rezervace vstupe−
nek: infocentrum@mkstc.cz
374 630 000/001.

Muzeum 
veteránů zve

Zelenohorská pošta se chystá
na letošní turistickou sezónu.
Pokud to dovolí protiepidemic−
ká opatření, bude od začátku
června do konce srpna opět
fungovat v plnohodnotném let−
ním provozu Zele no horská poš−
ta. Od středy do neděle tak bu−
de otevřeno tamní Muzeum ve−
teránů, v němž přibyly opět no−
vé sbírkové předměty, napří−
klad legendární českosloven−
ský motocykl BD z roku 1927
(předchůdce motocyklů Praga).
Pří stupné budou i další expozi−
ce, které schraňuje tento histo−
rický objekt. Otevřena bude též
tamní stylová Kavárna, která
chystá mj. rozšíření nabídky
sladkých i slaných dezer tů
a nově představí, ve spolupráci
s Jochanagastro.cz, i jednodu−
ché denní menu.

Nejvzácnější a po staletí nejuctí−
vanější umělecké dílo v  Plzni –
Plzeňská madona – byla zapůjče−
na Západočeské galerii v Plzni na
výstavu Nad slunce krásnější. 

Plzeňská madona a  krásný sloh.
Opuková socha, vytvořená ve svato−
vítské katedrální huti Petra Parléře
před rokem 1384 pro farní kostel
sv. Bartoloměje v Plzni, se záhy sta−
la ikonou a ochranitelkou města
Plzně. Lidé věřili v  její přímluvnou
moc ve veřejných i soukromých
zále žitostech. Tento význam sochy
Plzeňské madony byl historicky
aktu alizován v  dobách společen−
ských krizí či epidemií a v  tomto
smyslu je znovu aktuální i dnes, kdy
po 76 letech opustila Plzeňská ma−
dona katedrálu sv. Bar toloměje
a byla přemístěna do galerie, aby
návštěvníci výstavy mohli spatřit její
krásu z bezprostředního pohledu. 

Převoz sochy zajistila odborná
transpor tní společnost Ar tex za
spo lu práce a supervize restaurátora
Davida Blahouta a umístila do pře−
pravního boxu. Na cestu ji přišel vy−
provodit také biskup Tomáš Holub,
který těsně před převozem pohovo−
řil o jejím duchovním významu.
Socha byla v pořádku přenesena do
výstavní síně Masné krámy.  

Plzeňská madona byla zapůjčena
Západočeské galerii na významnou
výstavu, která je jí věnována, díky
pochopení a vstřícnosti Biskupství
plzeňského. Vystavena bude po dobu
10 dnů. Shodou okolností se zá −
půjčka uskutečňuje v květnu, který je
oslavován jako mariánský měsíc.
Socha bude vystavena ve výstavní
síni Masné krámy od 20. 5. do 29. 5.
v běžné otevírací době 10−18 hodin.
Náv štěv níci tak budou mít jedineč−
nou příležitost vidět zblízka toto umě−
lecké a kultovní dílo. 

„Myslím, že uskutečnění této
výsta vy v této době je skutečný 

zázrak. Plzeňská Madona je celá
staletí inspirací pro obrovské množ−
ství dalších Madon, které můžeme
také obdivovat na výstavě Nad
Slunce krásnější v Masných krá−
mech. Dlouhé generace našich
předků nemohly pohlédnout do očí
Plzeňské Madony z takové blízkosti,
jako můžeme my právě teď. Je to
fascinující. Přeji si, aby její krása by−
la také pro nás inspirací a nadějí
v této nelehké době,“ říká plzeňský
biskup Mons. Tomáš Holub.

Socha Plzeňské madony byla
objed nána pro mariánský oltář kos −
tela sv. Bartoloměje, umístěný prav−
děpodobně před chórem kostela,
v ose hlavního oltáře. V 17. století byl
ma riánský oltář přesunut z původ −
ního umístění do levé části chóru
a v 18. století byla Madona přenese−
na na nový, pozdně barokní hlavní 
oltář. V roce 1883 byl tento oltář na−
hrazen novogotickým oltářem Josefa
Mockera, na kterém je socha umístě−
na dodnes. V roce 1941 bylo prove−
deno několik odlitků sochy. Plzeňská
madona byla během války současně
fotografována a přemístěna dočasně
do bezpečí Plaského kláštera. Po 

válce v květnu 1945 se vrátila zpět na
hlavní oltář katedrály. Nyní na krátkou
dobu opustila svůj domov u příleži−
tosti výstavy v Masných krámech,
aby se vrátila do niky na hlavním
oltá ři na slavnostní otevření katedrály
sv. Bartoloměje 2. června. 

„Jsem potěšen, že se podařilo
uskutečnit zápůjčku Plzeňské ma−
dony v  novém termínu tak, aby
představení originálu sochy bylo
vrcho lem výstavy v jejím závěru. Při
náročné přípravě výstavy Nad slun−
ce krásnější jsme očekávali rekordní
zájem návštěvníků i odborné veřej−
nosti, ovšem skutečnost je jiná,
protože jsme museli mít po 4 měsí−
ce uzavřené výstavní síně, což bylo
nešťastné právě pro tuto expozici,“
říká Roman Musil, ředitel Západo −
české galerie v Plzni. 

Výstava Nad slunce krásnější.
Plzeňská madona a krásný sloh je
nejnáročnějším projektem Západo −
české galerie z odborného i finanč−
ního hlediska za posledních několik
let. Výstavní a  badatelský záměr
inicio vala možnost prezentace 
sochy Plzeňské madony v  souvis−
losti s  ob novou interiéru katedrály
sv. Bar toloměje. Příprava výstavy
trva la více než 7 let a Plzeňská ma−
dona je zde představena v širokých
náboženských, politických a kul −
turněhistorických souvislostech zá−
věru vlády Karla IV. a počátku vlády
Václava IV. jako jeden z prototypů
madon krásného slohu.

Nad slunce krásnější Plzeňská
madona v galerii

Plzeň podpoří volnočasové aktivity
dětí a mládeže v  oblasti výchovy
a vzdělávání, v  letošním roce na
ně poskytne 1,9 milionu korun. 

Peníze si rozdělí celkem 88 sub−
jektů, které se věnují dětem a mlá−
deži. Jsou mezi nimi například 
střediska volného času, tělocvičné

jednoty, střediska Junáka, dětské
sbory a další. 

„Uzávěrka pro přijímání žádostí 
byla vloni v listopadu, přijali jsme cel−
kem 92 žádostí o poskytnutí dotace.
Celková požadovaná finanční částka
žádostí dosáhla více než 3,8 milionu
korun. Žádostmi se poté zabývala

Komise pro výchovu a vzdělává−
ní Rady města Plzně, doporučila
poskytnout dotace celkem
88 žadatelům ve výši 1,9 mili−

onu korun,“ přiblížila radní pro oblast
školství Lucie Kantorová. Schválené
dotace pro jednotlivé žadatele se po−
hybují od 10 tisíc do 35 tisíc korun. 

Například zapsaný spolek Ponton,
který provozuje nízkoprahové zaří−
zení pro děti a mládež Pixla, získá

podporu ve výš 25 tisíc korun.
Částku 31 tisíc korun obdrží  zapsa−
ný ústav MOTÝL, peníze použije na
náklady spojené s  celoročním pro−
jektem „Rozvoj dětí“, který je dílčí
částí projektu „Vědomé rodičov−
ství“.  Dotaci 25 tisíc korun dostane
Sdružení ProCit, použije ji na nákla−
dy spojené s poskytováním sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra.  

Miliony na volný čas dětí  
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Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1

Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.

Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot −
ka ny z obytných prostor, sklepů
či garáží.

Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za −
hra du, jak hledají v půdě drobné
živo čichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.

Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.

Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla.
Díky minimálnímu odběru proudu
není třeba mít obavy z jeho vybití. 

Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.

Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.
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Vrčeň a Nepomucko jsou mým domovem, 
říká královna opery Eva Urbanová

Hned na začátku se přiznám, že Evu Urbanovou mám prostě rád. Podobně jako se obdivuje Karlštejn či
Národní divadlo, odmala jsme jezdili kolem jejího domu a rodiče i prarodiče vždy pochvalně pokyvovali
hlavami: Tady bydlí „TA“ paní Urbanová. I kdybych se nezajímal o vážnou hudbu, její jméno bych měl urči −
tě jen díky tomu zaryté hluboko do paměti. A když k tomu přidám jedinečnost hlasu, ohromné úspěchy, ne−
skonalou profesionalitu  a přitom skromnost, lidskost a vtip, musím nutně dojít k závěru, že tento rozhovor
dělám s opravdovou královnou opery. Plně souhlasím s tím, co před časem zaznělo na diskuzním fóru měs−
ta Nepomuk: Každý pravý patriot regionu by měl alespoň jednou za život zajít na Zelenou horu, do katedrály
sv. Víta v Praze ke hrobu sv. Jana Nepomuckého a zažít na vlastní kůži koncert Evy Urbanové.

� Vnímáte během své kariéry sku−
tečnost, že opera Libuše vznikla
díky Rukopisu zelenohorskému na−
lezenému na zámku, na který kou−
káte z oken svého domu?

Tato skutečnost mě velmi těší,
jsem moc hrdá na to, že se na zá−
mek mohu dívat od svých šestnácti
let. Josef Wenzig, autor libreta
Libuše, nepřevzal z Rukopisu zele−
nohorského pouze námět a některá
jména, ale také celé věty, napří−
klad Libušina slova: „Po pravici mé 
desky právodatné, nalevo křivdy
kára jící meč, před mými zraky oheň
pravdozvěstný a u mých nohou sva−
tocudná voda.“
�� Pro každého umělce musí být
období koronaviru mimořádně těž−
ké. Rušení turné a představení,
přesouvání termínů, nejistota. Jak
moc to na vás doléhá?

Tohle doléhá určitě na každého
špatně, když je mi teskno, věnuji
se práci na zahradě nebo si něco
zazpívám. Velmi mě to mrzí a chybí
mi, když nemohu jít na jeviště.
Když bylo vše zrušené, chyběli mi
lidé a kontakt s nimi a mrzelo mě,
že jim nemohu předávat pozitivní
energii a kulturní zážitek. Ten osob−
ní kontakt žádná on−line forma
nena hradí.   
Včera jste vystoupila se svým kon−
certem na nepomuckém náměstí.
Co pro vás osobně znamená
sv. Jan Nepomucký?

Jsem věřící člověk, když prochá−
zím malé vesničky i světové metro−
pole, například jsem byla v  jeho
kostele v srdci  New Yorku, mám
hřejivý pocit a jsem hrdá i na jeho
pozemský život, kdy opravdu doká−
zal hájit tehdejší právo i proti sa −
mot nému panovníkovi. Zastával
velmi vysoké lidské i morální hod−
noty, které naší společnosti v sou−
časnosti chybí.  

��Bylo pro vás těžké opustit v dět−
ství obec Zvoleněves a tamní 
přátele a přestěhovat se na
Nepomucko?

Na rodnou ves nikdy nezapome−
nu, dodnes tam jezdím na hrob své
babičky a dalších příbuzných. Mám
pár přátel ze základní školy, s který−
mi jsem nadále v  kontaktu, viděli
jsme se například na třídním srazu.
Ale když jsme se poprvé přijeli po −

dívat s rodiči na dům, kde dosud žiji,
ten kraj a příroda mě neskutečně
očarovaly. A tak jsou mým domo−
vem Vrčeň a Nepomucko. Ať jsem
pak vystupovala kdekoliv ve světě
a uzavírala smlouvy například
s Metropolitní operou v New Yorku,
stálo tam vždy napsáno a je tomu
tak dodnes: Eva Urbanová, Vrčeň.  
��Jaké povolání by vám bylo v ži−
votě blízké, pokud byste se nevy−
dala na uměleckou dráhu?

Kdybych nebyla pěvkyní, nevadilo
by mi dělat jakoukoliv jinou práci.
Na každém zaměstnání bych si na−
šla něco, co by mě naplňovalo. Ale
mým jediným snem bylo zpívat, a to
se mi naštěstí podařilo. 
��Vzpomenete si na své první pě−
vecké vystoupení na veřejnosti?

Moje první vystoupení, když po−
minu školní besídky, oslavy apod.,
jako děvčete, které se učí zpívat, 
bylo v divadle ve Slaném, když jsem
navštěvovala lidovou školu umění,
kde mě učila paní profesorka
Markéta Strnadová. Bylo mi dvanáct
let a paní profesorka se snažila pře−
svědčit mé rodiče, abych se přihlá−
sila na konzervatoř. Ač mám po
svém tatínkovi herecké geny, hlaso−

vý potenciál mám nepochybně po
babičce. Ona byla ta, která mým ro−
dičům zakázala, abych na konzerva−
toř šla. Okomentovala to slovy, že
nebudu nikde dělat žádnou „hop−
sandu“. Mé první vystoupení na
profesionálním jevišti bylo v  plzeň−
ském divadle, kdy jsem zpívala Cizí
kněžnu v  Rusalce v  dubnu 1987.
Mým patronem a ochranitelem byl
už tehdy Pater Josef Novák, děkan
z Vrčeně, který se za mou kariéru
nejednou u rodičů přimluvil. Po −
mohla mi také kamarádka Ludmila
Jenčíková z Nepomuka. 
�� Od té chvíle jste ušla ohromný
kus cesty a opravdu tvrdě dřela.
Vystupovala jste na předních svě−
tových scénách a získala řadu
ocenění, ale stále se cítíte být

Eva Urbanová  je česká operní
pěvkyně, sopranistka. Vystupo −
vala na světových operních scé−
nách včetně milánské La Scaly,
londýnské Covent Garden a Me −
tropolitní opery v  New Yorku,
kde debutovala v  roce 1998.
Nahrává pro české hudební vy−
davatelství Supraphon. Řadí se
mezi nejslavnější operní pěvkyně
v historii a zároveň je současnou
první dámou české opery. Je
označována za nejlepší českou
Libuši. Od roku 1990 je sólist−
kou opery Národního divadla
v Praze. Má za sebou desítky rolí
a  tisíce koncertních vystoupení.
Například s Karlem Gottem čeřila
popové vody ve vyprodaných
sálech. Na koncertních pódiích
je nesmírně populární i  v  sou−
časné době, kdy se svému čet−
nému publiku odvděčuje recitály
nezapomenutelných operních
rolí či jako nespoutaná rockerka
v  pořadu Druhá tvář s  kapelou
Barock při interpretaci světových
hitů od Scorpions, Nightwish,
Nazareth, Billyho Idola či Queen.
Oceněná je například Cenou
Thálie za roky 1997 a  2005,
americkou cenou Grammy za
nahrávku Celeste Aida: Famous
Opera Arias, kanadskou cenou
Dora Mavor Moore Award, ce−
nou nadace Music Iuvenis za
nejlepší výkon či medailí Za zá−
sluhy o stát v oblasti umění. Je
držitelkou titulu Rytíř řádu umění
a literatury Francie.

Eva Urbanová se sborem Andílci

�
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hrdou Češkou a nejraději máte
Národní divadlo. Myslím, že i ná −
vštěvníci tamních oper vnímají,
kdo je primadona této scény, a dá−
vají to během představení najevo.
Na co byste pozvala naše čtenáře
do Zlaté kapličky?

Ráda bych je pozvala na všechny
české opery, protože jsem přesvěd−
čena, že v tomto divadle by se měla
uvádět především česká díla. Mě
mohou diváci vidět a slyšet v mojí
milované Její pastorkyni v  roli
Kostelničky. Za pozvání stojí Láska
ke třem pomerančům, kde vystupuji
v komické roli, ve které mě málokdy
kdo viděl. A pak by to měla být pre−
miéra Káti Kabanové, kde hraji
abso lutně negativní a odpornou
tchýni. Doufám, že jejími vlastnost−
mi sice neoplývám, ale dokáži se do
role přesto vcítit tak, že mi to diváci
absolutně věří. Pak mě ještě čeká
nové nastudování Švandy dudáka,
kde budu zpívat Královnu.  
�� Máte jeden nesplněný sen,
ztvárnit roli Emilie Marty z opery
Věc Makropulos, kterou jste zatím
měla možnost představit jen kon−
certně. Proč po té roli toužíte?

Mám jednoznačně ráda Leoše
Janáčka. Ať už jde o Její pastorkyni
či Káťu Kabanovou, je tam zpodob−
něn opravdový a někdy velice tvrdý
lidský život. Ale Věc Makropulos mi
byla nabídnuta v mých dvaceti osmi
letech, protože mám na to údajně
ideální hlas. Jenže postava Eliny
Makropulos je o tom, že se dožívá
337 let. Nechce stárnout a ze všeho
nejvíce se bojí smrti. Proto chce 
získat dopis, ve kterém je návod na
přípravu elixíru. Pro mě to tehdy by−
la jen pouhá fantazie z nějaké daleké
budoucnosti. Kdyby to byla komic−
ká role, tak jsem ji tehdy vzala, ale
u dramatu jsem to nechápala. Jak
člověk svůj život prožívá, stárne, tak
se můj názor na tuto roli změnil.

Uvědomila jsem si to až ve chvíli,
kdy jsem Elinu zpívala koncer tně
v  Ostravě pod vedením dirigenta
Roberta Jindry. Najednou mi došlo,
že to vůbec není o žádném elixíru
věčného mládí, že to je silný lidský
příběh o tom, jak mnoho lidí dojde

do fáze, kdy nelidsky dlouhý život je
horší než smrt. Na tuto roli musíte
prožít kus života, abyste ji správně
pochopil. 
�� Která role, již jste ve své roz −
sáhlé kariéře nastudovala, je va−
šemu srdci a třeba i povahou nebo
příběhem nejblíže?

To je velmi těžké. Samozřejmě
jsem velmi vděčná, že jsem zpívala
Libuši 22 let v  Národním divadle
a dodnes si ji občas zazpívám. Role
Kostelničky je oproti tomu takový
můj „energetický upírek“, který mě
sice psychicky vyčerpá, ale zážitek,
který si tou rolí mohu na jevišti 
prožít, je pro mě absolutním bla−
hem. Nejkrásnější věcí, kterou jsem
kdy zpívala, je jednoznačně orato −
rium Svatá Ludmila od Antonína
Dvořáka. Je to velmi překrásná 
hudba i silné téma. Námět díla

pojed nává o období z raných če−
ských dějin, kdy pohanství bylo vy−
střídáno křesťanstvím. 
��Vaše srdce bije rovněž pro roc−
kovou muziku. Ostatně sestřih má−
te podle Billyho Idola a vaším mi−
láčkem byl Freddie Mercury.
Dokážete si představit, že byste
úplně opustila operní svět a byla
čistě jen rockerkou?

Opera je úžasná a výlety do roc−
kové hudby jsou mým velkým potě−
šením. Zařádím si na pódiu a za−
vzpomínám na léta v  kapele RH+,
kdy jsem nosila kožené kalhoty a na
hlavě měla číro. Operu bych ale na−
stálo neopustila, ta je smyslem 
mého života. 
��A jak vzpomínáte na slavné kon−
certy s Karlem Gottem? Opravdu
byl tak pracovitý – a přitom v sou−
kromí zcela nepraktický?

U nás v  opeře se vždycky říká:
No, vždyť je to tenor. A to nepasuje
jen na Karla Gotta, ale na všechny
tenory. Oni jsou prostě neskuteční.
Jsou zábavní, galantní, je vám s ni−
mi krásně, ale pak se dostanou do
triviální situace, kterou bych já jako
žena vyřešila, ale oni se tím vůbec
nezabývají. Karel Gott byl typický 

tenor, to ale není žádná urážka,
i když vám někdy odpověděl tak, že
by to nikdo jiný nevymyslel. Byl zá−
roveň opravdovým profesionálem,
nesmírně pracovitým, a neexistova−
lo, aby třeba na malém městě zpíval
jinak než v  Carnegie Hall či O2
Aréně. Moje profesorka mi vždy ří−
kala: Musíš být připravena na
110 %, aby ti 90 % vyšlo. Utrpěl tím
můj soukromý život, ale zase mám
pocit, že jsem ho dala a stále dávám
světu umění. A dnes se především
mladí umělci ženou doslova z  role
do role, z oboru do oboru, zkoušejí
třeba tři opery současně, a to podle
mě není správné. 
�� Milujete auta. Jakou nejvyšší
rychlostí jste jela a kde to bylo?

Zkusila jsem si kdysi v Německu
na dálnici, kde to bylo povoleno,
220 km v hodině, pak už jsem měla
strach. 
�� Vím, že máte rovněž domácí
mazlíčky. Představte nám je, pro−
sím.

Mám dva papoušky, jeden se
jmenuje Pepíček, je to australan
královský, druhý Rozárka, amazo−
ňan modročelý, a nesmí chybět ani
moje milovaná Brita, to je německý
ovčák. 
��Také milujete domácí a zahrad−
nické práce. Do čeho jste se po−
slední dobou pustila?

V zimních měsících těch venkov−
ních prací moc není, ale v  sezóně
vždy ráda sekám trávu, odstraňuji
mech, pečuji o muškáty či surfinie,
které mám velice ráda. Tím, že mám
psa, ustoupila jsem z nároků na do−
konalou zahradu. Protože takovou
mou specifickou zahradnicí je fenka
Brita, která přesazuje a vyhrabává
to, co uzná sama za vhodné.  

Rozhovor připravil a rozmlouval
Pavel Motejzík

Foto: Lukáš Mácha, Pavel Jiran,
archiv Evy Urbanové

Eva Urbanová jako Libuše Eva Urbanová, Národní divadlo, 20 let v opeře

Eva Urbanová, Toska, San−Francisko

Eva Urbanová a Karel Gott
Lucerna 2010 

�
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Aktuálně šest mláďat u čtyř druhů
lemurů můžeme napočítat v  pavi −
lonu Madagaskar v plzeňské zoo.
Kvůli dosud uzavřeným vnitřním
expozicím ale nejsou pro návštěv−
níky zatím vidět. Je zde několik za−
jímavostí – dva porody v  jediném
dni, přesmyčka nebo prvoodchov. 

Nejstarší jsou dvojčata vari bělo−
pásého neboli pásového (Varecia
variegata subcincta). U tohoto dru−
hu lemura jde v Plzni o opakovaný
odchov. Po tuzemském prvood−
chovu z  roku 2014 následovala
dvojčata 1. 5. 2015. Podle chova−

telek jde nyní zřejmě o pár, mláďata
přišla na svět 24. 3. 2021. Další
dvojčata jsou naopak z 23. 4. – jde
o lemury tmavé (Eulemur macaco).
Díky pohlavní dvojtvárnosti jsou
zde samec a samice lépe k poznání
– je to určitě pár. 

„Tento druh se v  Plzni množí
pravidelně, poslední dobou se ro−
dili hlavně samci.  Ve středu 28. 4.
přišla dvojnásobná radost, narodil
se lemur hnědý a běločelý. Oba
druhy mají expozice umístěné
v pavilonu proti sobě. Lemur hně−

dý (Eulemur fulvus) byl v polovině
80. let prvním historickým dru−
hem lemura v  Plzni a na dlouho
také jediným. Nejnovější mládě
je třetí v  pořadí, množit se začal
až v  posledních letech. U lemura
běločelého (Eulemur albifrons) jde
o premiéru, mládě přišlo na svět
až po nedávné výměně samice.
Z  celé plzeňské kolekce čítající
11 forem lemurů se tak dosud
neroz množil už jen lemur rudo −
čelý,” uvedl mluvčí zoo Mgr. Mar −
tin Vobruba.

O dalším vývoji budeme infor−
movat, až lemuři povyrostou
a změ ní se podmínky.

Nedávno oslavil 70. narozeniny
a už sedí! Takhle jednoduše by se
dalo popsat to, co potkalo he −
reckou i dabérskou legendu Otu
Jiráka. Skončil v  jednom z  nej −
těžších českých vězení, v Plzni na
Borech. 

V mundúru mukla a nefalšované
cele, kde v okolí sedí vrazi, násilníci,
zloději a další kriminálníci! Vše
naštěs tí jen na jeden den a díky no−
vému filmu Tomáše Magnuska
Bastardi 4 – Reparát. I sám režisér,
autor scénáře a představitel učitele

Majera, skončil za mřížemi.  A tak se
oba sešli za katrem.

„Protože jsme museli podstoupit
testy a respektovat přísná opatření
kvůli covidové situaci, museli jsme
štáb a počet herců omezit na mini−

mum. Takže v  mundúru skončil
i náš výkonný producent Karen
Murín nebo náš fotograf Jarda
Hauer. Ale užili jsme si to, ale po
pravdě− stačilo, déle bych tu být
nechtěl,“ svěřil se Magnusek.

„Je to zajímavá zku−
šenost, ještě nikdy jsem
tu netočil, ale takhle mi
to vyhovuje. Na jeden
den a pryč odtud. Ne −
umím si představit, že
bych tu musel být delší dobu.
Doufám, že se sem snad nikdy ne−
dostanu jinak  než jako herec,“ smál
se Ota Jirák, s kterým byla na place
velká pohoda a legrace.

Jirák hraje starého mukla, který
dává učiteli Majerovi před tím, než
jde i po vraždě tří svých studentů na
prezidentskou milost domů, cenné
rady do života. 

„Bastardi 4 – Reparát budou úpl−
ně jiní  než předchozí tři díly. I když

tam bude řada vypjatých situací
a velmi dramatických, bude to více
s  nadhledem a humorem, někdy
i dost ostrým,“ přiznal Tomáš
Magnusek, který spolu se Zdeňkem
Godlou hraje ústřední dvojici filmu,
který skončí velmi překvapivě…

Na Borech se natáčely jedny
z prvních scén filmu. Všichni si to
náležitě užili. Nejenom ve vězeňské
cele a na chodbách, ale i na vězeň−
ském dvoře, kam jinak odsouzení
chodí na „vycházky“. „Dostali jsme
i výborný oběd, který věznice uvaři−
la. Chovali se k nám skvěle a všem
patří velké díky za tuto možnost
a vstřícnost to vše zrealizovat. Moc
si toho vážíme,“ dodal Magnusek. 

Film Bastardi 4 – Reparát, kde
hlavní role kromě Jiráka, Magnuska
a Godly hrají Gabriela Gášpárová,
Bára Mottlová, Jaroslava Ober −
maierová, Carmen Mayerová, Eva
Čížkovská, Natálie Grossová, Jiří
Krampol, Jan Přeučil, Igor Bareš 
nebo Karlos Vémola, přijde do kin
koncem tohoto nebo začátkem
příští ho roku (s ohledem na součas−
nou covidovou situaci).

Foto: Jaroslav Hauer

Plzeňská zoo zažívá babyboom u lemurůStřípky 
z Plzně

Chudák Ota Jirák: Skončil 
za mřížemi − na Borech!
Tomáš Magnusek jako učitel Majer a Ota Jirák jako starý a “moudrý” mukl...
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„Mám obrovskou radost, že ote−
vření katedrály je společná věc
všech, kterým leží na srdci kultura,
historie, krása a tím pádem i bu−
doucnost Plzně. Proto jsme spojili
síly se dvěma slovutnými plzeň ský −
mi institucemi, Divadlem J. K. Tyla
a Plzeňskou filharmonií. A samozřej−
mě také s plzeňským magistrátem,
s kterým máme dlouhodobě skvělé
vztahy a toho si velice cením,“ říká
plzeňský biskup Tomáš Holub.  

Jak zdůraznil primátor města Plzně
Martin Baxa, je katedrála sv. Bar −
toloměje jedním z nejdůležitějších
a nejznámějších symbolů města.
„Vídám ji každý den a vždy mě ohro−
mí ta masa kamene, která dominuje
nejen náměstí Republiky, ale díky své
věži, jež je svou výškou 102,26 met−
ru nejvyšší kostelní věží v naší re −
publice, i celému městu. Plzeň a ka−
tedrála sv. Bartoloměje jsou spolu
propojeny už mnoho staletí a toto
spo jení je třeba udržet, a proto město
přispělo na rozsáhlou revitalizaci 
jejích interiérů.“

Už v roce 2017 s Biskupstvím
plzeň ským podepsali smlouvu, že
město poskytne na opravu katedrály
dar ve výši jeden a půl milionu ko−
run. V letech 2019 a 2020 byly

z rozpočtu kanceláře primátora po−
skytnuty dotace na revitalizaci včet−
ně rozšíření prohlídkové trasy uvnitř
katedrály. Předloni to bylo 250 tisíc
korun, loni 200 tisíc korun. Radnice
dále  podpořila i propagaci katedrály
a její věže. Katedrála poprvé po revi−
talizaci otevře své brány ve středu
2. června. V 18 hodin se gotickými

klenbami ponese zvuk nástrojů
Plzeňské filharmonie. 

„Ideový koncept koncertu jsme
tvořili ve spolupráci s plzeňským
biskupstvím. V úvodu koncertu se

rozezní zvony a zazní
instrumentální remi−
niscence na téma
známé lidové písně
Plzeňská věž. Hlav −
ním dílem večera 
bude zcela jistě Te
Deum Antonína Dvo −
řáka. Zazní mimo ji−
né také dvě marián−
ské skladby. Ty jsme
zařadili jako poctu
slavné soše Plzeň −

ské madony,“ sdělila ředitelka fil −
harmonie Lenka Kavalová. 

Ve čtvr tek 3. června a v pátek
4. června bude katedrála otevřena
poprvé pro veřejnost. Od 10 do
18 ho din si ji každý bude moci sám
projít. Za zvýhodněné vstupné bude
možné navštívit věž a expozici, která
vzniká v monumentálních nově

zpřístup něných krovech. V sobotu
5. červ na proběhne diecézní pouť, na
kterou  naváže od 17 hodin koncert
s názvem 3 varhaníci 4000 píšťal. 

„Pozval jsem do Plzně regen −
schoriho od sv. Víta v Praze a sv.
Petra v Regensburgu. Je to symbol,
protože z řezenské diecéze vznikla
pražská a z té zase ta naše, plzeň−
ská. Navíc varhany z roku 1894 byly
také opravovány. Zachovalo se při−
bližně osmdesát procent píšťal a ty
v tomto královském nástroji budou
znít i nadále. Doufáme, že dalších
minimálně sto let,“ představuje var−
hanní koncert plzeňský regenschori
Aleš Nosek. 

V neděli 6. června bude od 10 ho−
din celebrovat v revitalizované ka−
tedrále bohoslužbu plzeňský biskup
Tomáš Holub. Večer od 18 hodin
pak program k otevření katedrály
sv. Bartoloměje vyvrcholí charitativ−
ním koncertem Opera v katedrále,
který připravuje Divadlo J. K. Tyla. 

„Jsem moc šťastný, že jsme na−
šli společnou řeč s biskupstvím
a uzavřeli letos v únoru memo −
randum o vzájemné spolupráci.
Jejím prvním plodem je koncert
sboru opery DJKT, který představí
jak světovou du chovní tvorbu, na−
příklad Rossi niho cyklus pro žen−
ský sbor, tak i tvorbu čes kých auto−
rů, kteří svoji činnost částečně
spojili se západočeským regionem
a Plzní. Zazní tak například duchov−
ní zpěvy Antonína Dvořáka i vrchol−
ný cyklus Zdeňka Lukáše Lucerna
Domini,“ říká ředitel Divadla J. K.
Tyla Martin Otava.

Katedrála sv. Bartoloměje
se otevře zájemcům už ve středu
Po třech letech otevře své brány veřejnosti katedrála sv. Bartoloměje. Program k jejímu
otevření od 2. do 6. června nabídne koncert varhaníků tří katedrál, Plzeňské filharmonie
nebo opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Po celý červen bude na plzeňském ná−
městí Republiky nainstalována výstava s názvem Srdce města, srdce diecéze mapující
historii i současnost katedrály. 
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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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Dva pytlomaty uvedl do zkušební−
ho provozu městský obvod Plzeň 4.
Reaguje tak na přání občanů, kteří
o pytlomaty na území Doubravky
projevují značný zájem. Pytlomaty
už nyní lidé najdou na trasách v lo−
kalitě pod Chlumem. Pokud se zde
jejich provoz osvědčí, objeví se
i na dalších frekventovaných mís−
tech v obvodu.

„Letošní zájem lidí o čisté životní
prostředí je rekordní. Až dosud
jsme zájemcům vydávali pytle
a ochranné rukavice na vyžádání
a po domluvě s nimi jsme pak na−
sbíraný odpad odváželi. V  posled−
ních týdnech jsme ale zazname −
návali stále více dotazů, zda plá −
nujeme zavést pytlomaty. Takového
zájmu o pomoc s úklidem obvodu
si samozřejmě velmi vážíme,
proto našim občanům moc rádi vy −
cházíme vstříc,“ uvádí starosta
Tomáš Soukup. 

První dva pytlomaty na území
obvo du se nacházejí v  oblíbené
a často navštěvované lokalitě pod
Chlu mem. První z  nich je umístěn
vedle kapličky u Zábělské ulice, dru−

hý u informační tabule o Bukovci
u ejpovického železničního tunelu. 

„V době karantény výrazně vzro −
st lo množství odpadu. I přesto, že
jsme hned z jara spustili rozsáhlé
úklidové akce a úklid na frekvento−
vaných místech obvodu probíhá
prakticky denně, není v  našich si−
lách ani v silách města uklidit vše.
Vítáme proto jakoukoliv pomoc, ať
už od jednotlivců nebo organizací.
Věříme, že pytlomaty naši spoluprá−
ci usnadní, a pokud se osvědčí,

umístíme je i na další vytipovaná
místa v obvodu,“ říká místostaros t −
ka Lenka Kočová.

Pytlomat je určen všem, kteří
chtějí pomoci s  úklidem a vyčistit
tak přírodu nebo okolí svého bydliš−
tě od nežádoucího odpadu. Lidé si
v  pytlomatech vyzvednou pytel,
ochranné rukavice a mohou vyrazit
za likvidací odpadu. Naplněné pytle
pak umístí zpět k pytlomatu, odkud
se o jejich odvoz postará úklidová
četa čtvrtého městského obvodu.

Rozsáhlá rekonstrukce a revitali−
zace plzeňského městského Spor −
tov ního areálu Prokopávka, která
začala v září 2019, je hotová. V ob−
jektu, jenž bude poskytovat komp −
lexní nabídku sportovních aktivit,
vznikla nová sportovní hala, malá
tělocvična a ubytovací zařízení. Ve
vnějších prostorách bylo vybudo−
váno fotbalové hřiště s  umělým
travním kobercem, in−linová drá−
ha, parkoviště i rampa pro vozíč−
káře. Areál bude provozovat stejně
jako dosud TJ Lokomotiva, z.s.    

„Město převzalo ho tovou
stavbu 12. dubna 2021 od
společnosti Metro stav.
Rada města Plzně na svém
zasedání 26. dubna schvá−
lila aktualizaci a rozšíření
předmětu nájmu TJ Loko −
motiva a také ceník Spor −
tovního areálu Prokopávka,
jehož položky odpovídají
aktuální nabídce sportovních ploch
a služeb v  areálu,“ uvedl první ná−
městek primátora Roman Zarzycký.
Doplnil, že svou činnost v  areálu
zahá jí TJ Lokomotiva poté, co jí to

umožní vládní opatření v souvislosti
s koronavirovou pandemií.         

Stavba zahrnovala rekonstrukci tří
navzájem propojených budov uby−
tovny a  tělocviční haly a  nástavbu

dvou podlaží s  plochou střechou.
Vznikla i moderní restaurace, recep−
ce a  pokoje ubytovacího zařízení,
kanceláře, šatny, prostory pro well−
ness, sklady, společenská místnost,
nová malá tělocvična. „Vybudováno
bylo fotbalové hřiště s hrací plochou
70 x 105 metrů, čtyři metry široká
a 302 metrů dlouhá in−linová dráha
a parkoviště pro zhruba 60 auto −
mobilů,“ doplnila Karolina Fric

z Odboru správy infrastruktury Ma −
gistrátu města Plzně, jenž má stav−
bu na starosti.      

Pro výstavbu první etapy se počí−
talo se 183 miliony korun bez DPH.
V průběhu stavebních prací se zjisti−
lo, že původní nosné konstrukce
sportovní haly jsou v nevyhovujícím
stavu a je potřeba je nahradit no −
vými železobetonovými nosnými
prvky. Tyto práce si vyžádaly navíc
20 milionů korun. 

Město Plzeň by v budoucnu rádo
realizovalo i druhou etapu přestavby.
Ta by zahrnovala výstavbu nové
dvoupodlažní budovy letní restaura−
ce, víceúčelového hřiště s umělým
polyuretanovým povrchem o rozmě−
ru 45 x 25 metrů, nového víceúčelo−
vého hřiště obsahující čtyři hrací plo−
chy s pískovým povrchem pro beach
volejbal včetně nafukovací haly, dět−
ského hřiště, dvou antukových kurtů
pro tenis a hřiště pro nohejbal, písko−
vého hřiště pro plážovou kopanou,
dřevěné vyhlídkové věže. Náklady by
představovaly 110 milionů korun.
Tato etapa však zatím není finančně
kryta rozpočtem města.

Sportovní areál Prokopávka i pro  vozíčkáře

Pytlomaty zájemci najdou pod Chlumem
Zbirožsko v období

třicetileté války  
Městské muzeum Zbiroh ve spolu−
práci s Šermířskou a divadelní spo−
lečností Gladius připravilo výstavu,
která představuje tamní region
v sou vislosti s historickými udá−
lostmi, jakými bylo dobytí Plzně ge−
nerálem Mansfeldem, bitva na Bílé
hoře či tažení švédských vojsk
Zbirožskem.

Zbirožský zámek se  v  době po −
bě lohorské proměnil ve  vězení,
městečko Zbiroh a okolní obce byly
válkou velice postiženy, mnohé
středověké vsi v tomto období zce−
la zanikly. S obávanými Švédy a je−
jich generálem Banérem se pojí ně−
kolik pověstí, které dodnes na  ně−
kterých místech připomínají kříže
a  křížky. Výstava zachycuje také
období druhé poloviny 17.  století,
kdy ve Zbiroze dochází k postupné
obnově života v  městečku. Ná −
vštěvníci si mohou prohlédnout re−
pliky chladných a  palných zbraní,
výzbroj a  výstroj žoldnéře, ale
především zde bude poprvé vysta−
veno několik sbírkových předmětů
zbirožského muzea, které „pamatují
třicetiletou válku“. 

muzeazzKr
átc
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Odborníci z  Katedry sociologie
Západočeské univerzity v  Plzni
pod vedením Jana Váněho zpraco−
vávají pro město Plzeň studii s ná−
zvem Bezdomovectví.

Lze nějak přijatelně řešit? Pří −
pad ně jak? Výzkum se v  součas−
nosti nachází v první třetině, která
je zaměřena na kvalitativní část, te−
dy rozhovory. Výsledky byly pre−
zentovány v dubnu formou on−line
vystoupení. Jednalo se o předsta−
vení návrhů formulovaných politiky,
lidmi bez domova, odborníky na
problematiku z řad sociálních pra−
covníků a představitelů nezisko−
vých organizací. Kompletní navrže−
nou koncepci chce mít město
k dispozici v listopadu 2021.

„Problematika bezdomovectví je
silným tématem, které rezonuje pl−
zeňskou veřejností. Najít řešení ne−
ní jednoduché, protože protíná řadu
oblastí – od sociální, bezpečnostní,
zdravotní až po bytovou. Veškerá
nastavovaná opatření by na sebe
měla navazovat a doplňovat se,“
uvedl radní pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a nakládání s majet−

kem David Šlouf, jenž za město
studii koordinuje, a dodal: „Opatře −
ní musí být především efektivní
a přijatelná jak pro obyvatele měs−
ta, tak pro neziskové organizace,
které se problematikou bezdomo−

vectví zabývají, i pro akademickou
obec a konečně i pro vedení města
a městských obvodů.“

„Fenomén bezdomovectví se stá−
le plošněji dotýká mnoha obcí
v České republice, včetně západo−
české metropole. Jedná se o struk−
turální společenský problém. V po−
pulaci ale převládá představa, že
chudoba, ztráta bydlení je důsledek
především neaktivity jedinců a že si

za takovou situaci převážně může
každý sám. Až 36 procent respon−
dentů v České republice se domní−
vá, že nejlepší je nepomáhat lidem
bez domova vůbec, kdežto v evrop−
ských zemích je to okolo 20 procent

respondentů. Tento převlá −
dající postoj významně ome−
zuje ochotu stav věcí měnit.
Chudoba má ale i strukturální
příčiny a svými důsledky
ovlivňuje společnost a přináší
řadu negativních jevů. Na −
růstající počty lidí na ulici, ale
i ohrožených latentním bezdo−

movectvím začínají lidé stále silněji
vnímat jako něco, co je ohrožuje ne−
bo obtěžuje,“ řekl ke zkoumané
proble matice Jan Váně, vedoucí
Katedry sociologie ZČU v Plzni, kte−
rý je autorem speciálního uspořádá−
ní a plánu výzkumu včetně meto do −
logického postupu, jenž je v České
republice unikátní a je v souladu
s potřebami města Plzně. Ke spolu−
práci byl přizván i Petr Vašát ze
Sociologického ústavu Akademie
věd. Oba výzkumníci spolupracují
i s dalšími odborníky z řad poskyto−
vatelů sociálních služeb.

Jak lze přijatelně řešit bezdomovectví v Plzni?
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové přidělí z grantových pro−
gramů Paliativní péče a Senior
nadační příspěvky141 organi −
zacím v celkové výši 7 498 710
korun. 

Hospic v Tachově a Chebu bude
mít možnost zakoupit zdravotnické
prostředky a vybavení pro zdravot−
níky a klienty, jako např. matrace
proti proleženinám, inhalátor, tlako−

měry a oxymetry, které jsou v cel−
kové hodnotě 84 690 Kč. Senát
Parla mentu ČR daroval 1000 ks
roušek GOOD MASK. Dar byl při−
jat z rukou senátora Miroslava
Plevného. Tyto roušky pocházejí od
českého výrobce, který je vyrábí na
linkách, které ČR dostala darem na
Taiwanu. Město Planá – v dubnu
obdržel hospic dotaci od města
Planá ve výši 50 000 Kč.

Nadační fond Umění doprovázet
– v dubnu předali hospici finanční
dar ve výši 30 tisíc Kč zástupci na−
dačního fondu Umění doprovázet.
Po skytnutý dar bude použit na za−
koupení čtyř matrací proti proleže−
ninám. S Uměním doprovázet spo −
lupracu jeme již od roku 2015 
a díky jejich podpoře jsme do hos−
pice pořídili pomůcky za krásných
175 180 Kč.

Finance pro Hospic sv. Jiří v Tachově

Separátor plastů 
z univerzity

Odborníci výzkumného centra
RICE Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni
vyvinuli unikátní technologii
umož ňující separaci plastů až
s  99% čistotou. Technologie je
založena na principu freefall
elektrostatické separace. 

Separátor využívá toho, že
každý druh plastu se třením na−
bíjí jinak, získává tak odlišný ná−
boj. Plastová drť se vsype mezi
elektrody, na které je připojeno
vysoké napětí, a podle svého
nábo je jsou částice plastu buď

přitahovány, nebo odpuzovány,
a  elektrody je tak roztřídí do 
košů. Kvalitně vyseparovaný
plast je možné opakovaně využít
a šetřit tak zdroje  s tím, že sepa−
rátor zajistí dostatečnou čistotu
materiálu pro jeho druhotné
zpracování.    

Celý proces je energeticky ne−
náročný, příkon vysokonapě ťo −
vé části separátoru se pohybuje
v  jednotkách wattů. Výhodou je
také to, že nabíjení probíhá konti−
nuálně. Součástí zařízení je soft−
ware pro počítačovou simulaci
a optimalizaci nastavení sepa −
rátoru a jeho řízení. Program
umožňuje kontrolu a ovládání za−
řízení v průběhu separace a vý−
razně usnadňuje jeho obsluhu.
Benefitem je variabilita technic−
kého řešení separátoru, která
umožňuje recyklovat více růz−
ných směsí plastového odpadu,
případně i separaci jednoho dru−
hu plastu z různorodé směsi. 
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Na přelomu letošního května a červ−
na se v pohraničním regionu Šu −
mava−Bay erischer Wald již po čtyři−
advacáté koná stejnojmenný
Evropský festival du−
chovní hudby. 
Tento festival organizova−
ný klatovským sborem
Kolegium pro duchovní
hudbu se díky svému tr−
vání stal nedílnou sou−
částí kulturního života to−
hoto regionu a jedním ze
symbolů jeho směřování
po roce 1989. Navazuje
na zdejší bohatou tradici
kulturního a hudebního ži−
vota, jehož hlavními cen−
try byly kostely pohranič−
ních měst a obcí (Klatovy,
Sušice, Bodenmais,
Viechtach, Lam), ale také
velkých krajských center
 (Plzeň, Straubing aj.). 
Festival představuje významnou
možnost prezentovat zejména čes−
ký sborový zpěv a současnou sbo−
rovou interpretaci. Festivalové kon−
certy a vystoupení jsou pravidelně
vyhledávány významnými českými
sbory (Jitříčko, Kühnův dětský sbor,
Jitro, En Arché aj.), aby prostřednic −

tvím festivalu mohly předvést své
umění na obou stranách hranice.
Festival se tak stal jednou z nejdůleži−
tějších platforem prezentace české

sborové interpretace v jihozápadních
Čechách a v Bavorsku. Zásluhu na
tom mají také bavorští spoluorgani−
zátoři festivalu. 
Coronavirová pandemie v loňském a
letošním roce postihla sborový svět
dosud nevídanou intenzitou. Tím, že
sborový zpěv je jednou z nejinfekč−
nějších činností vůbec, byla všechna
sborová tělesa přinucena po dobu
mnoha měsíců přerušit své působení.
Tato situace postihla také festival.
Kompletně připravený XXIV. ročník
musel být v roce 2020 zrušen a pře−
ložen na následující rok, kdy organi−
zátoři doufali v lepší podmínky. Jak
známo, situace v první polovině le−
tošního roku nebyla a dosud příliš ne−
ní sborovému zpěvu nakloněna. 
V podmínkách dlouhého pozastavení
sborového zpěvu a kulturního života

získávají podobné tradiční projekty,
jako je tento festival, nesmírný vý−
znam coby symboly kulturního a hu−
debního života předcovidového ob−

dobí, jež usilují o udržení kontinuity
kulturního dění v  regionu také za
současných nepříznivých podmí−
nek. Jsme rádi, že festival takto vní−
mají jednotlivé festivalové sbory stej−
ně jako jeho dlouholetí partneři a pod−
porovatelé zejména z řad měst a obcí,
kde byly v minulých letech festivalové
akce pořádány. 
Z těchto důvodů se organizátoři festi−
valu rozhodli většinu letošního XXIV.
ročníku festivalu uskutečnit ve velké
míře v on−line podobě. Vedle hudeb−
ních vystoupení jednotlivých festivalo−
vých sborů zde zazní také pozdravy
zástupců hlavních festivalových part −
nerů a patronů (Plzeň, Klatovy, Su ši ce,
Bodenmais, Viechtach aj.). Celkem
čtyři festivalová vystoupení byla ve
dnech 22.–30. května prezentována
na YouTube kanálu organizátora festi−

valu (https://tinyurl.com/EFDH2021).
Druhá část festivalu v první polovině
června pak bude ve znamení třech ži−
vých hudebních vystoupení kona−

ných za dodržení přísných
protiepidemických opatře−
ní. V neděli 6. června
v rámci slavnostního ote−
vření plzeňské katedrály
sv. Bartoloměje zazpívá
královéhradecký smíšený
sbor JITRO, o týden poz−
ději – 13.  června – vy−
stoupí klatovský komorní
sbor Kolegium pro du−
chovní hudbu a komorní
orchestr Consortium mu−
sicum na odpoledním
koncertě v kostele sv.
Martina na Hůrce u Klatov.
Festival uzavře Slavnostní
závěrečný koncert akade−
mického roku konaný opět

v plzeňské  katedrále sv. Bartoloměje
16. června. 
Podrobné informace o letošním festi−
valu naleznete na festivalových we−
bových stránkách www.fdh.klatovy−
net.cz. Děkujeme vám za vaši dosa−
vadní podporu a těšíme se na setkání
s  vámi v rámci letošních festivalo−
vých vystoupení.  Vít Aschenbrenner

Festival duchovní hudby Šumava−Bayerischer Wald 
symbolem kulturního dění regionu v nepříznivých časech
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O topení z přírodního kamene už bylo napsáno
mnoho řádků, a proto jsem se rozhodl, že se také
vyjádřím k tomuto topnému systému. Popíšu moje
jednoroční zkušeností s tímto topením od 20. květ−
na 2020 do 20. května 2021.
Rodinný domek, který vytápíme, má rozlohu 108
metrů čtverečných. Stavbě jsme věnovali hodně vel−
kou péči a dbali na co nejefektivnější provedení. I přes
veškerou snahu udělat vše co nejlépe, tak se nám po−
dařilo udělat i pár chyb, které se budeme snažit po−
stupem času napravit. Ale o stavbě to bude asi
někdy příště. Chtěl bych se věnovat hlavně topení
a zkušenosti s ním.
Topnému systému jsme věnovali hodně času
a nakonec nám splnilo naše požadavky jen tope−
ní z přírodního kamene. Pořídili jsme si špičko−
vou regulaci k topení z přírodního kamene, která
ještě není moc známá.
Přes léto jsme instalovali topné panely z pří−

rodního kamene, vy−
zkoušeli a s napětím
očekávali začátek topné
sezóny. Léto uteklo jako
voda a s prvním ochlaze−
ním jsme nastavili ter−
mostaty a očekávali, jak
nás zahalí sálavé teplo.
Jelikož jsme neměli žád−
né zkušenosti, tak jsme
nastavili termostaty na
21 °C přes den a 20 °C
přes noc. Po týdnu topení
jsme byli trochu rozčaro−
váni z funkčnosti topení
z přírodního kamene. Po
upravení vstupních hodnot
regulace se teplotní poho−
da zlepšila, ale pořád nám
něco chybělo. Čas ubíhal
a my jsme očekávali zimní
měsíce.
V listopadu jsme dostali
nabídku vyzkoušet vychytávku za topení z přírodního
kamene a po sezóně se podělit o zkušenosti. Po zcela
jednoduchém namontování vychytávky za panely se
jako mávnutím kouzelného proutku změnila tepelná
pohoda v každé místnosti. Rázem bylo teplo a rovno−

měrněji rozložené po celé místnosti. Na komfortní
teplíčko jsme si zvykli velice rychle a postupně jsme
zvyšovali teplotu v místnostech. V obýváku, který je
společný s kuchyní, jsme po postupném přidávání
a ubírání nastavili pro den 23,6°C a na noc 23,2°C,
v koupelně 24,6 °C a na noc 23 °C, v ložnici nám 
nejvíce vyhovovala stálá teplota 21,4 °C. Teplotu
v chodbě a WC jsme nastavili na 22 °C, v pokoji

na 21,8°C a v  technické
místnosti na 21°C. 
Bylo zajímavé, když te−
plota venku klesala hlu−
boko pod bod mrazu, tak
uvnitř bylo pořád stejně
krásně a příjemně. I když
u nás venkovní teplota
klesla pod mínus 20 °C,
tak náš topný systém pra−
coval bez problémů. Na
vnitřní teplotě jsme neza−
znamenali žádný výkyv ne−
bo pokles. Tepelná pohoda
byla velice příjemná, žádný
přepálený nebo vysušený
vzduch. Zkrátka bezsta−
rostné topení. 
Topný systém má i v době
koronaviru svoje přednos−
ti. Nemuseli jsme shánět
dřevo, uhlí nebo revize
komí na.
Na závěr kolik nás topná
sezona stála. Při spuštění

domácnosti byl stav našeho elektroměru 3.741 kWh
v nízké sazbě a 79 kWh ve vysoké sazbě.
K 25. květnu 2021 byl stav našeho elektro mě−
ru 11.330 kWh v nízké sazbě a 592 kWh ve vyso−
ké sazbě. Spotřeba naší domácnosti včetně ohře−
vu teplé vody byla 5. 387 kWh v nízké sazbě
a 1.168 kWh ve vysoké sazbě. Spotřeba topení
byla 5.943 kWh.
Naše zkušenosti s tope−
ním z přírodního kame−
ne jsou jen a jen dobré
a podle nás je to topení,
které by si zasluhovalo
i od našich zákonodárců

pozornost. Pokud mohou dávat dotace na kotle či jiné
topné systémy, tak tento systém – topení z přírodního
kamene by si to také zasluhoval.
Při pohledu z okna na kouřící komíny mě přepadá
myšlenka, jak to asi je s tou ekologií. Pokud je výroba
el. energie u nás podle expertů z části neekologická,
tak i topení el. energií není ekologické. To by mělo lo−
giku. Ale výrobci el. energie přecházejí na ekologické
zdroje, a tak se el. energie stává ekologickou. To zna−
mená, že by i topení el. energií mělo být ekologické
a přeřazeno do kolonky ekologického topení.

Čtenář Rozhledu z Domažlicka 
 (redakci je známo jméno čtenáře).

Moje zkušenosti s topením z přírodního kamene

REDAKCE: Jak jsme se informovali u dodavatele elektrické energie ČEZ, je
v současné době jedním z nejvýhodnějších tarifů sazba D57d, která je určena
pro domácnosti vytápějící elektřinou, což v plné míře využívá náš čtenář
z Domažlicka. Díky perfektní regulaci (v každé místnosti termostat) šetří roč−
ně na nákladech oproti klasickému vytápění (uhlí, plyn, dřevo) až 20 procent.

Příjemná tepelná pohoda, žádný přepálený nebo
vysušený vzduch. Zkrátka bezstarostné topení
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Jahodárnu pana Bonka najdete na
konci Klatov hned vedle kruhového
objezdu, z kterého můžete vyjet smě−
rem na Dolany, Staňkov a Domaž −
lice. Všichni bychom už s  chutí
ochutnali čerstvě utrženou jahodu.
Pro svoji pohádkovou chuť a spoustu

vitamínů, které posilují naši imunitu,
což v současné době tolik potřebuje−
me, se jahoda zařadila mezi králov−
ské ovoce. 
Kdy jahodová sezóna nabere plné ob−
rátky a jaká bude úroda? Na to jsme se
ptali majitele Jahodárny Pavla Bonka. 
Kdy se můžeme těšit na jahody z va−
ší plantáže?
Letos to chce mít více trpělivosti.
V porovnání s minulým rokem máme
zpoždění. Loni jsme už v tuto dobu na−
plno trhali. Letos předpokládám tak
kolem 15 června. Doporučil bych
všem, aby sledovali naše webové
stránky a facebook, kde budou ty ne−
jaktuálnější informace. 
Proč takové zpoždění?
Jedním slovem počasí. Teploty
v Česku v dubnu a květnu patřily mezi
nejnižší v Evropě, a jak říkají meteoro−
logové, jsou srovnatelné s teplotami

na severu Skandinávie. Takže nebýva−
lé chladné a vlhké počasí je hlavní pří−
činou zpoždění.
Bude mít počasí vliv na úrodu?
Zatím to vypadá slibně na velmi dobrou
sklizeň. Pro jahody je ideální teplota
kolem 20°C. Zatímco v předešlých le−

tech bylo málo
vláhy, tak letos je
jí nadbytek. Čeho
je moc, toho je
příliš. Ale milovní−
ci královského
ovoce mohou být
klidní. Jahod bude
dost, jen to letos
chce malé strpení. 
Kromě natrha−
ných jahod jste
loni nabízeli i sa−
mosběry. Budou
i letos?
S a m o z ř e j m ě .

Sezonu zahájíme prodejem natrha−
ných jahod. Má to i svůj důvod. Jak
budou jahody postupně dozrávat, vy−
tvoří se i podmínky pro samosběr.
Jinak řečeno. Jak se plantáže jahod
začervenají, začne i samosběr. Proto
doporučuji sledovat náš facebook
a webové stránky.
Máte i letos jahody na slámě?
Samozřejmě. Už několik let za sebou
pěstujeme jahody na poměrně silné
slámové podestýlce. Má to několik dů−
vodů. Například natrhané jahody jsou
vždy čisté. Na samosběr k nám chodí
lidé i v dešti. Právě díky slámové po−
destýlce se v záhonech nebrodí v blátě
a trhají naprosto čisté jahody. Bez slá−
my to nejde, což v  letošním vlhkém
počasí platí dvojnásobně.
Musejí mít zájemci o samosběr
vlastní nádoby?
Nemusejí. Mohou si je u nás koupit.

Zájemcům o sa−
mosběr vyčlení−
me vlastní úsek
a přidělíme ne−
otrhaný řádek.
Rozhodně ne−
budou paběr −
kovat. 
Je nějaká optimál−
ní doba na samo−
sběr?
Lidé mohou přijít kdyko−
liv během dne. Natrhat si
může každý libovolné množ−
ství. Na samosběr se nemusí
nikdo objednávat. Pokud je dosta−
tek zralých jahod, jsme tady každý den
za každého počasí od 8:00 do 18:00
hodin včetně soboty a neděle. Jinak
sledujte naše webové stránky nebo fa−
cebook, kde jsou aktuální informace,
případně zavolejte.
Kdo netouží po samosběru?

Ten si může přímo v Jahodárně koupit
už natrhané jahody. Jinak bych rád

připomněl, že nepřijímáme tako−
vé objednávky, kdy nám zá−
kazník sdělí, že si pro natr−
hané jahody přijede za

dva, tři či více dnů.
Rezervace platí na

ten daný den, kdy
nám zavolá, po−
kud nejsou poza−
staveny. Jinak na

Jahodárně máme
vedle sebe dva sa−

mostatné stánky a to
pro prodej natrhaných

jahod a pro samosběr.
Prodáváte jahody i na ji−

ných místech, například
u marketů ve stáncích či ka−

menných obchodech?
Neprodáváme. Pouze a jen tady

v klatovké Jahodárně dostanou zákaz−
níci naše jahody. Nikde jinde. Když si
k nám přijedou pro jahody, mohou si
ještě vybrat sazenice některých jahod−
níků a kanadské borůvky, maliníky, by−
linky a jiné. Ochotně a rádi každému
poradíme.                                    (red)

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

Hlavní význam jahod spočívá v tom, že zlepšují proudění
krve v arteriích. Jejich konzumací se také dostává do těla
zinek, který má příznivý vliv na tvorbu testosteronu.

„Čerstvé jahody z naší plantáže mají
drobné zpoždění, ale bude jich dost“

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

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

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

vzkazuje milovníkům tohoto královského ovoce
majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.
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V poločase je stavba retenční ná−
drže Vinice pod Lochotínským par−
kem, která je klíčovou vodohospo−
dářskou stavbou v Plzni. 

Srdcem celého systému je obrov−
ská podzemní nádrž, jejíž vybudování
znamenalo vyhloubení stavební jámy
o rozměrech 65 x 32 metrů a vytěže−
ní a odvezení 25 600 kubíků zeminy.
Retenční nádrž bude schopna zadr−
žovat a poté postupně uvolňovat
až 6000 kubíků vody z přívalových

dešťů. Tím se vyřeší problémy s ob−
časně přetěžovanou kana lizační sto−
kou v oblasti Vinic a Sylvánu.

Vybudování obrovské podzemní
nádrže obnášelo nejprve vyhloubení
stavební jámy o půdorysných roz−
měrech cca 65 x 32 m, což zname−
nalo postupně odvrtat 2,5 km oce −
lových zápor a spolu s tím vytěžit
a odvézt 25 600 kubíků zeminy.
Stavět se začalo vloni v  červenci
a v  listopadu 2020 odstar tovalo
armo vání a betonáž železobetonové
monolitické konst rukce podzemní
nádrže. Do bednění o výměře přes
8000 m2 v  rámci základové desky,
nosných stěn a stropů bylo zapraco−
váno přes 460 tun výztuže a 3200
kubíků betonu. Na konci dubna 2021
překročila stavba jeden z důležitých
milníků, kterým je odlití posledního
kubíku beto nu do bednění větracích
věží. Tím jsou úspěšně ukončeny ve−
škeré práce na monolitické konstruk−
ci retenční nádrže. Do začátku letních
prázdnin má sta vební tým v plánu
dokončit technologické vystrojení
nádrže a elektroinstalační práce.
Podzemní nádrž jako první díl celé
skládačky bude dokon čena. 

Hned poté začnou práce na dal−
ších menších objektech, protože celý
projekt neznamená jen vybudo vání
rozsáhlé podzemní nádrže, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Jedná se
o funkční systém, jehož součástí
jsou i další stavebně náročné pod−
zemní objekty. Na první pohled nej−
sou tak viditelné, ale pro fungování
celého systému jsou naprosto klíčo−
vé. „Čeká nás výstavba odlehčovací
komory, kanalizačních stok a také

spojných a revizních šachet. Tyto
práce budou probíhat často v mís−
tech s  omezenými prostorovými
podmínkami. Typickým příkladem je
stavba nové spojné šachty 11 m pod
povrchem rušné Karlovarské ulice,“
upřesňuje Ing. Radim Smékal ze
společnosti STRABAG, hlavní vedou−
cí celého projektu. 

Generální ředitel VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. Ing. Jiří Kozohorský,
MBA zdůraznil, že akce Retenční ná−
drž Vinice je klíčovou vodohospo−
dářskou stavbou při budování seve−
rozápadního okruhu města. „Vyřeší
také problémy s  přetíženou kanali−
zací na Vinicích a Sylvánu,“ uvedl
Jiří Kozohorský.  

Práce na výstavbě retenční nádr−
že Vinice běží zatím podle smluvní−
ho harmonogramu a kompletní dílo
by mělo být hotovo na jaře příštího
roku. Tam, kde se dnes tyčí jeřáby
a v zemi zeje obrovská jáma, budou
již za rok stavbu připomínat pouze
dvě větrací věže a několik poklopů
v  trávě. Retenční nádrž na Vini −
cích  je stavba za cca 130 milionů
korun (více než 80 milionů korun je
dotace  z  Evropské unie). 

Nádrž Vinice má být hotová
na jaře příštího roku

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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V průběhu každého školního ro−
ku informujeme veřejnost o čin−
nosti žáků oboru kadeřník
ze SOŠ a SOU v Sušici, pravi−
delně zveřejňu −
jeme úspěchy ze
soutěží a z  růz−
ných prezentací
oboru. Bohužel
současná situace
omezuje praktic−
kou výuku a dal ší
aktivity žáků, pře−
važuje tedy on−
line vyučování.
Chtěli bychom
vám přiblížit, jak
probíhá výuka
kadeřníků na na−
ší škole v  běž−
ném režimu.
Do tříletého obo−
ru kadeřník se hlá−
sí dívky i chlapci.
Na teoretickou výuku dochází žáci
do zmodernizované školy U Kap −
ličky, kde jsou vyučovány vše −
obecné a odborné předměty.
Odborný předmět technologie
poskytuje žákům vědomosti ze
všech pracovních činností prová−
děných v holičství, kadeřnictví
a vlásenkářství v takovém rozsa −
hu a na takové úrovni, aby byli
schopni poskytovat služby, které
odpovídají nejvyšším odborným,
hygienickým, estetickým a mód−
ním požadavkům. V  rámci před−
mětu materiály žáci získávají zá−
kladní vědomosti o používaných

materiálech a jejich vlastnostech.
Ve výtvarné výchově se učí potřeb−
ným kreslířským dovednostem
pro odborné znázorňování účesů.

K uplatňování zásad společenské−
ho chování, profesního jednání
a ke kultivovanému vystupování
v přímém osobním styku se zá−
kazníky, obchodními partnery
a spolupracovníky jsou vedeni
v komunikaci ve službách. Na od−
borné předměty navazuje před−
mět odborný výcvik (praxe).
Praxe je vyučována na odlouče−
ných pracovištích v kadeřnictví Na
Burince a v budově domova mlá−
deže. Učňovská kadeřnictví jsou
moderně vybavena a jsou určena
nejen pro výuku, ale i pro klientelu
z  řad veřejnosti. Žáci se zde učí

všem potřebným dovednostem
pro vykonávání kadeřnické pro −
fese. Při práci používají kvalitní
vlaso vou kosmetiku např. od 

firmy Schwarz kopf,
Loreal. Jednotlivé
firmy pořádají pro
naše studenty pra−
videlná školení za−
měřená na pro duk −
ty, technolo gické
postupy a na nové
trendy v  účesové
tvorbě. Žáci si tak
stále rozšiřují své
dovednosti a zna −
losti.
Při odborném vý−
cviku se učňové při−
pravují na soutěže
v kadeřnické i kos−
metické tvorbě.
Účastní se regionál−
ních soutěží, postu−

pují do celostátních kol, dokonce
i na mistrovství Evropy. Celkově
dosahují mimořádných výsledků
v ČR a v zahraničí.
V  minulém škol−
ním roce získali
dva žáci titul mistr
Evropy a dva žáci
titul mistr Slo ven −
ské republiky. Na −
še škola kaž  do −
ročně pořádá celo−
republikovou ka−
deřnickou a kos−
metickou sou těž
„Glamour“, které
se také pravidelně
účastní i Střední 
vizážistická škola

z Bratislavy, se kterou již ně−
kolik let spolu pracujeme.
Připravujeme různá vystou−
pení např. na Dny Sušice,

kadeřnická odpoledne pro obec
Hrádek, přehlídky společenských
účesů a šatů pro taneční kurzy
v sokolovně v Sušici ve spolupráci
se svatební agenturou Niky. Na
základě úspěšných aktivit jsme 
také byli osloveni profesionály,
aby naši talentovaní kadeřníci tře −
tího ročníku připravili tematické
vystou pení pro galavečer Junior
Hair, který se konal v hotelu Hilton
v Praze v  roce 2019. Cílem pro −
jektu bylo propojit teorii s  praxí
a zároveň upozornit na nedosta−
tek vyučených kadeřníků pracují−
cích v oboru.
Pro žáky, kteří nemohou denně
dojíždět na vyučování, má škola
k dispozici domov mládeže, který
poskytuje celodenní péči. Stra −
vování je zajištěno ve školní jídel−
ně, školním bufetu a kavár ně. Roz −
voj tělesné zdatnosti žáků probíhá
v novém sportovním areálu, kde
se nachází tělocvična s přísluš−
ným vybavením, posilovna a ven−
kovní hřiště s umělým povrchem.

Marcela Burianová s modelkou Anetou Rigovou, 
vítězný make−up 2018.

Matyáš Jílek s modelkou Andreou Frančíkovou, Mistr Evropy v účesové
tvorbě 2020.

Kvalitní výuka kadeřníků a vlasových 
stylistů v SOŠ a SOU v Sušici

Vzhledem k dlouhotrvajícím úspěchům a dlouholeté tradici oboru
kadeřník v Sušici od příštího školního roku 2021/2022 opět oteví−
ráme dvouleté nástavbové studium Podnikání  speciálně pro vy−
učené absolventy tohoto oboru. S ohledem na současné trendy je
obor „Vlasový stylista“ zaměřen nejen na odbornost kadeřnickou,
ale vyučuje se i kosmetika, vizážistika, stylistika a trichologie. Při
výuce škola úzce spolupracuje s předními odborníky. Všichni, kteří
máte zájem o zkvalitnění svého vzdělávání, neváhejte využít tuto
jedinečnou možnost studia.
Pokud se rozhodujete a nevíte jaký obor zvolit, neváhejte nás 
kontaktovat, zodpovíme všechny vaše dotazy. Rádi vás na naší
škole přivítáme!
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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.
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Státní hrad a zámek Bečov, který
je od roku 2014 fakultním objek−
tem Univerzity Karlovy, nově navá−
zal spolupráci také se Západo −
českou univerzitou v Plzni (ZČU),
a to hned se  dvěma fakultami –
s  Fakultou filozofickou (FF) a Fa −
kul tou designu a umění Ladislava
Sutnara (Sutnarkou). 

S uměleckou fakultou v součas−
né době připravuje expozici Tekutý
poklad, věnovanou vínům a koňa−
kům z konce 19. století. Ve čtvrtek
29. dubna si zástupci NPÚ a ZČU
na hradním nádvoří v Bečově slav−
nostně předali podepsaná memo−
randa. Zároveň byl odhalen obno−
vený vlajkový stožár v původní his−
torické vížce. Nad státním hradem
a zámkem tak opět fyzicky vlaje
čes ká státní vlajka a pomyslně
i prapor vzdělávání. 

„Státní hrad a zámek Bečov dlou −
hodobě spolupracuje s Karlo vou uni−
verzitou a je jejím, jako první svého
druhu, fakultním objektem. Bečov je
díky projektu NAKI – Památky nás

baví – také regionálním edukačním
centrem, do kterého se díky finalizaci
stavební obnovy v  letošní sezóně
opět navrátil kmenový pracovník na
pozici edukátora, neboť doposud tuto
úlohu zastávali vyškolení stálí i exter−
ní průvodci či v  kumulaci s  jinými
úkoly též správa SHZ Bečov. Těší nás
proto, že jsme mohli rozšířit naši
spolupráci ještě i se Západočeskou
univerzitou v Plz ni, která je geogra −
ficky blíže, a navíc moje alma mater,“
říká kastelán SHZ Bečov Tomáš
Wizovský, absolvent oboru humanit−
ních věd a archeologie ZČU.

Průběžná spolupráce se Západo −
českou univerzitou v Plzni probíhala
však již v minulosti, Bečov byl téma−
tem bakalářských a diplomových
prací studentů ZČU, jejichž výsledky
pak správa SHZ Bečov hojně vy −
užívala v praxi a prezentaci. Kromě
toho se Bečov stal cílem stážistů,
delegací a hostů odborných konfe−
rencí pořádaných ZČU. Na základě
této předchozí spolupráce již v  loň−
ském roce vzniklo Memorandum
o spolupráci v  oblasti vzdělávání
a výzkumu s  Fakultou filozofickou
ZČU. Stu denti tak budou nejen zpra−

covávat bakalářské, diplomové a di −
sertační práce s  tématem Bečo va,
ale také se budou účastnit odbor−
ných praxí, stáží a workshopů, které
podpoří jejich uplatnění v praxi. 

“Spojení Fakulty filozofické a Stát −
ního hradu a zámku Bečov bylo
vždy velmi úzké. Nejen že je kaste−
lán absolvent jedné z našich kateder,
ale několik dalších absolventů FF
ZČU se v uplynulých letech podílelo
na projektech, které souvisely
s úpravami a zpřístupňováním hra−
du. Celý region je velmi
úzce spjat s  aktivitami
našich akademiků, ab−
solventů a oblíbeným
místem našich studentů,
kteří sem směřují témata
svých kvalifikačních
prací, odborné exkurze,
konference, ale i volno−
časové aktivity, často
zaměřené na zviditelnění
památek této oblasti. Státní hrad
a zámek Bečov je významnou pa−
mátkou v  regionu a hradem, který
ukrývá hned několik pokladů, a to
skutečných. Je též místem, které se
pod správou Tomáše Wizovského

stalo de facto edukační institucí.
Uzavření memoranda mezi naší fa−
kultou a SHZ Bečov je tak logickým
krokem, který posunuje naši spolu−
práci, které si velmi vážíme, na ofi −
ciální úroveň,” uvádí zástupce FF
pro vnější vztahy Petr Krištuf.

V  letošním roce se podařilo uza−
vřít přelomové Memorandum o spo −
lupráci s Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara. Prvním projek−
tem je koncepce nově vznikající
expo zice tzv. Tekutého pokladu,
která vznikla ve spolupráci SHZ
Bečov, SIMID (Sdružení pro inter−
pretaci místního dědictví ČR)
a Sut narkou – Fakultou designu
a umění Ladislava Sutnara.

„Expozice hradů, zámků a muzeí
tu nejsou pro exponáty, ale pro ná −
vštěvníky, kteří pomohou vše eko−
nomicky udržet. Proto je třeba, aby
byly expozice atraktivní, přitažlivé
pro všechny věkové a sociální vrst−
vy obyvatelstva a aby byly proměn−
livé tak, že přimějí návštěvníky vra−
cet se opakovaně i v průběhu jedno−
ho roku. Učinit expozici hradu, zám−
ku či muzea atraktivní dokáží peda−
gogové a studenti naší Sutnarky a já
jsem hrdý, že učíme studenty napl−
ňovat jejich sociálně – kulturní misi
ve společnosti. Učíme je dělat život
a svět kolem sebe krásnější, lepší,
zajímavější a podnětnější pro všech−
ny. I taková je role univerzit,“ říká
děkan Josef Mištera.

Cílem této expozice, která vznikne
ve sklepích  opravovaného Pluhov −
ského paláce, je přiblížit návštěvní−

kům mimořádně hodnotnou a celo−
světově unikátní sbírku vín a koňaků
z  konce 19. století. „Audiovizuální
expozice je z velké části reakcí na
vizuální a pocitové potřeby návštěv−
níka 21. století. Nejedná se však

Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž
nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku
2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář
sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou
památ kou České republiky. V roce 2010 získal Projekt konzervace a prezentace
Horního hradu v Bečově mezinárodní ocenění Europa Nostra. Hrad a zámek
Bečov se specializuje na edukace a sportovně−kulturní vyžití pro širokou veřej−
nost. Také díky těmto aktivitám se stal v  roce 2013 Fakultním objektem
Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Na základě dlouhodobé příkladné
spolupráce s HZS Karlovarského kraje a stálému zdokonalování protipožárního
systému se bečovský zámek stal v  roce 2018 modelovým pracovištěm HZS
Karlovarského kraje.  

Hrad BEČOV spolu s fakultami
Západočeské univerzity

�
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Dotaz čtenáře 
L. B. z Plzně, Slovany:
Moje sestra je invalidní důchod−
kyně a několik let žila v registro−
vaném partnerství s partnerkou,
která před půl rokem od ní ode−
šla. Může na ní požadovat, aby
přispívala na nájemné a bytové
poplatky?

Odpověï advokáta:
Pro odpověď na tuto otázku je

rozhodující aktuální znění zákona
č. 115/2006, což je zákon o regist −
rovaném partnerství. Pokud part −
nerství dosud trvá, platí zde usta−
novení § 10 o vyživovací povinnos−
ti mezi partnery. Podle tohoto usta−
novení zákona mají par tneři vzá−
jemnou vyživovací povinnost a po−
kud ji jeden z partnerů neplní, může
soud na návrh určit rozsah této vy−
živovací povinnosti vůči druhému
partnerovi, přičemž zákon uvádí, 
že se přihlédne k péči o společnou
domácnost. Rozsah vyživovací po−
vinnosti se stanoví tak, aby hmotná
a kulturní úroveň obou par tnerů 
byla zásadně stejná. Pokud jde
o přihlédnutí ke společné domác−
nosti, bude v  tomto případě soud
mít za prokázané, že společnou do−
mácnost nevedete a toto hledisko

tedy odpadá. Podle § 12 téhož zá−
kona se pak při určení výživného
přihlíží k  odůvodněným potřebám
oprávněného, jakož i schopnos−
tem, mož  nostem a majetkovým
poměrům povinné. Výživné přitom
nelze přiznat, jestliže by to bylo
v rozporu s dobrými mravy. 

Za této situace ovšem by soud
případně zkoumal, z jakých důvodů
došlo ke zrušení společné domác−
nosti a odchodu partnerky. Pokud
by se zjistilo, že Vaše sestra k tomu
nezavdala příčinu, pak by soud
urči tě rozpor s dobrými mravy ne −
shledal a rozhodl by v její prospěch.
Zdůrazňuji přitom, že se nejedná
o jakýsi příspěvek na nájemné a by−
tové poplatky, ale jedná se o nárok
na výživné a tento pojem zahrnuje
nejen plnění potřeb materiálních,
ale i potřeb kulturních.

Další podmínkou k  určení této
vyživovací povinnosti je však i sku−
tečnost, že majetkové poměry part −
nerky to umožňují. Samo zřejmě by
takový nárok nemohl být uplatňo−
ván vůči partnerce, pokud by byla
její materiální situace stejná nebo
horší než situace Vaší sestry.

Odchod par tnerky ze společné
domácnosti je samozřejmě i závaž−
ným důvodem k podání návrhu na
zrušení par tnerství rozhodnutím
soudu, aby tak Vaše sestra nebyla
s ohledem na registraci partnerství
vázána za situace, kdy partnerský
vztah již fakticky netrvá.

JUDr. Václav Korecký

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

o samoúčelnou show, přistupu−
jeme k její tvorbě s úctou a pokorou
a vytváříme tak současnými pro−
středky propojení historického po−
kladu s přítomností. Cílem není osle−
pit návštěvníka světlem a zanechat
mu tak nesmazatelnou stopu na oční
sítnici, ale vhodně nasvítit prostoro−
vý obraz, který si odnese divák ve
své paměti. Stejně tak zvuková stopa
nemá ambice posadit diváka na zem
mohutným basem, nýbrž doprovází
výklad průvodce a vytváří autentický
dojem z prostředí vinných sklepů.
Základním prvkem vizuálního pocitu
je čistota prostoru. Velká část expo−
zice je zastoupena videoprojekcí,
která dokresluje a mo deluje prostor
samotného sklepa a stává se čás−
tečně průvodcovým alter egem.
Pečlivě hledáme řešení jednotlivých
prostředí a snažíme se nalézt ty nej−
vhodnější stálé podmínky pro ucho−
vání tekutého pokladu v co nejlepší
kvalitě. Jednotlivé kusy vitrín a skle−

něné plochy vystupují z kamenných
zdí Beaufortské vinotéky, láhve vína
tak ve svých trezorech prostupují
prostorem. Pocitově se tak navrací
do svého úkrytu, kde byly na dlou−
hou dobu pohřbeny s  relikviářem
sv. Maura, což způsobilo jejich ne−
zpochybnitelnou výjimečnost. Nere −
zo vé části pak vyžadují současné,
čisté, technické zpracování, aby
symbolicky vyvolaly časový posun

tohoto nezvyklého pokladu,“ popisu−
je vedoucí ateliéru Multimédií a autor
koncepce Jan Morávek.

Součástí slavnostního aktu předá−
ní podepsaných memorand byl i ná−
vrat státní vlajky na vlajkový stožár
na hradní hlásce. Umístění vlajkové−
ho stožáru na okrouhlé věži tzv.
bergfritu má dlouhou tradici, k vidění
je totiž již na obrázku vytvořeném ně−
kdy kolem roku 1860. Správa státní−

ho hradu a zámku se tak vrací ke své
dlouholeté zvyklosti. Již v minulosti
zde byly vyvěšovány vlajky půvo−
dních významných majitelů Bečova –
Rýzmburků a Pluhů z Rabštejna. Od
roku 2018, který byl vyhlášen rokem
české státnosti, se zde nachází celo−
ročně vlajka České republiky. Obno −
vená tradice vlajkového stožáru se
tak stane z daleka viditelným zname−
ním blížícího se finále památkové
a stavební obnovy horní části areálu,
po jejímž dokončení dojde k zpřístup−
nění středověkého hradu, hradního
nádvoří, stylové kavárny, nového zá−
zemí pokladny, hradního obchodu
a Pluhovského paláce s novou mu−
zejně−galerijní expozicí relikviáře sva−
tého Maura a multimediální expozicí
Tekutého pokladu. Právě z  hradní 
věže si budou moci návštěvníci užít
jeden z nejkrásnějších pohledů na
město Bečov a vytažení či spuštění
vlajky bude informovat o provozní
době národní kulturní památky. 

�

V chráněné krajinné oblasti Český
les je pro návštěvníky připravena
řada   zajímavých vycházek. S prů−
vodcem se návštěvník může dostat
do míst, která jsou mu běžně zapo−
vězena, a dozvědět se při výpravě
spoustu zajímavých informací
o místě, botanice i zoologii. 

Přehled všech pořádaných akcí
nejenom v Českém lese, ale i ve
Slavkovském a celém západo čes −
kém regionu, můžeme vyčíst na
stánkách nového kalendáře akcí
„Pojďte s námi do přírody 2021!“,
který je již k dispozici všem zájem−
cům o přírodu. Na více než čtyřiceti
barevných stranách zve na různé

vycházky, výlety, přednášky, bese−
dy, výstavy a další akce s přírodo−
vědnou tematikou. 

Tištěná brožura je k dostání zdar−
ma v regionálních informačních
centrech. Nabízet ji budou také 
muzea a pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR
v Karlovar ském a Plzeňském kraji.
K dispozici je i její elektronická ver−
ze, a to na internetových stránkách 
www.ceskyles.nature.cz, v sekci –
publikační činnost – publikace ke
stažení. „Na požádání je možné ka−
lendář zaslat emailem,“ říká Lucie
Kory ťáková Nováková z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.

Přírodovědné exkurze
v Českém lese  
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Plzeňský kraj měl zpracovanou
koncepci jako krátkodobé řešení
k rozvoji cykloturistiky a cyklo −
dopravy pro roky 2013 – 2015. Od
roku 2015 nebyl schválen žádný ji−
ný koncepční dokument, který by
uvedenou problematiku řešil. Od −
bor dopravy a silničního hospodář−
ství v roce 2018 proto  analyzoval
stav cyklostezek a cyklotras v kraji.

„Provedenou analýzou nashro−
mážděných projektových podkladů
a stavu výstavby bylo zjištěno, že
původní koncepce rozdělila cyklo −
trasy v souladu s Národní strategií
cyklodopravy na mezinárodní dálko−
vé cyklotrasy, nadregionální dálkové

cyklotrasy, regionální významné
cyklotrasy a regionální cyklotrasy.
Ty však na všech úrovních byly ře−
šeny pouze ideově ve smyslu smě−
rového vedení. Trasované byly tak −
řka výhradně po silnicích I., II. a III.
tříd. Hlavním parametrem stanovení
jejich vedení nebyla dopravní, ale
turis tická hlediska,“ vysvětluje ná−
městek hejtmanky pro dopravu
Pavel Čížek.

Důraz byl kladen na zjednodušení,
zpřehlednění a zlepšení logické
a dopravní struktury páteřní sítě tras
a praktickou využitelnost koncepce
a na její soulad s navazujícími kon−
cepčními dokumenty.

„Při stanovení ideového vedení
regionálních významných cyklotras
jsme rozhodli, že vzniknou dva
okruhy regionálních významných
cyklotras, a to Plzeňský okruh, kte−
rý vznikne optimalizací současné
cyklo trasy CT2151, a Vnitřní kraj−
ský okruh zase z cyklotrasy CT352,“
uvádí Pavel Čížek.

Cílem aktualizované koncepce je
vznik sítě cyklotras, které budou ne−
dílnou součástí dopravního systé−
mu. Koncepce řeší provázanost
místních, regionálních a nadre −
gionálních cyklistických tras tak,
aby cyklodoprava byla bezpečnější
– ať již slouží rekreaci nebo cestám

za každodenními potřebami lidí.
Poslední úrovní koncepce cyklotras
jsou regionální úseky, které ve dvou
okruzích propojí cyklotrasy vyšší
úrovně. Prvním je Plzeňský okruh
a druhým Vnitřní krajský okruh. 

V koncepci jsou stanoveny také
koridory pro cyklistickou dopravu
v okolí významných městských
aglo merací, které nejsou řešeny
v rámci jednotlivých cyklotras, ale
pro jejich existenci jsou významné
dopravní požadavky. Jedná se
o aglo meraci Tlučná, Vejprnice,
Nýřa ny, aglomeraci Kralovice –
Kožlany a aglomeraci Domažlice –
Kdyně.

Aktualizovaná koncepce cykloturistiky a cyklodopravy  

Před rokem jsem napsal, že
„Všechno bude jinak“. Ukazuje
se, že to tak je. Největší problém
současnosti je, že naštvaných
podle mne je cca 65% populace
a 75% lidí v česku někomu něco
závidí. Je to většina, která ovliv−
ňuje své okolí. Koncem roku
2019 začala nová, nikdy nevy−
zkoušená situace a dodnes se
s jistotou neví, co se kdy z toho,
co je, vyvine, kam to dojde a kdy
to bude. Právě tato nejistota dělá
mnoha lidem problémy. Je jasné,
že jistota nebyla, není a nikdy
v  ničem nebude. Jen jsme si ji
dříve nepřipouštěli. S větší nejis−
totou si mnoho lidí neumí poradit.
To souvisí s přizpůsobivostí. Stále
se ukazuje, že se máme co učit.
Například v USA dost lidí neku−
puje domy, byty, ale pronajímá si
je. To proto, že se nechtějí vázat.
Stejné je to s  prací. Hodně lidí
svoji práci v  USA často mění.
Stejnou mentalitu mám já. Když
jsem vyplňovat dotazník na dů−
chod, spočítal jsem celkem cca
36 zaměstnání, bydlel jsem v sed−
mi městech, na čtyřiceti adre sách,
a tak bych mohl pokračovat.
Nikdy jsem na ničem (ani na ni−
kom) nelpěl. Tehdy jsem byl pova−
žován za fluktuanta, ale v dnešní
době mi moje toulavé boty po−

mohly tak, že jsem nepocítil nej−
menší problém. Necítím žádnou
zátěž, nemám problémy, nemám
stres, nic se pro mne nezměnilo
a raduji se ze života. To považuji
za největší štěstí mého života.
A je to přitom jednoduché, i když
mi mnoho lidí závidělo a závidí,
ani nevědí co. Já jsem to pro
sebe po jmenoval – moji
(pro závistivce – ne−
snesitelnou) leh−
kost bytí: 
Pravidelně opa −
kuji, že je třeba:
odpustit, ne o −
če kávat, nelpět.
To jsem ne vy 

myslel já, jen
se tím řídím a ří−
kají to Budhisté.
Přišel jsem na to,
že pokud chceme
zhmotnit něco špatného,
tak jsme schopni vydat maximum
energie 100%. Ale pokud chce−
me zhmotnit něco pozitivního,
jsme schopni vydat jen polovinu
kladné oproti té záporné energii. 

Test č. 1: Jaké vás napadne
písmeno z písmen A, B, C, D,
když se na vás ptám?
Odpovědi na testy jsou na
konci článku.

Ze své zkušenosti vím, že nic ne−
ní zadarmo. Někdo má osud pozi−
tivně nakloněný, někdo ne. Ale se
vším lze něco dělat, vše lze – když
už ne změnit – tak vylepšit. Proto
tvrdím, že ve správně po jme −
novaném problému se nachází je−
ho řešení. Je nutné neohlížet se
zpět, to nikam nevede, včerejšek

nevrátíme. Pokud chceme být
šťastní, je třeba plánovat budouc−
nost a žít přítomností. Je nutné ne−
způsobovat nerovnováhu, a když
se to stane (nikdo není neomyl−
ný), tak je třeba se k tomu postavit
a problém vyřešit. Stejně od pro−
blému nikdo neuteče. 

Test č. 2: Jaké vás napadne
číslo z čísel jedna až pět?

Nemůžeme změnit něco, o čem
nevíme. Proto je třeba vědět.

Měli bychom začít po−
znáním našeho ro−

dinného systému.
Všechny klady i
zápory mají pří−
činu v  rodin−
ném sys tému.
Při skupino−
vých terapiích
(Rodinné kon−

stelace) jsem si
ověřil, že sprave−

dlnost neexistuje
v  rámci jednotlivce,

ale v rámci celého rodin−
ného systému. Pokud někdo cí−

tí, že se mu stále nedaří, má stále
problémy, vždy je důvodů více (vě−
řím na tři). Jedním a tím základním
je nerovnováha v rodinném systé−
mu, kterou mohl způsobit někdo
z našich předků. To lze napravit,
například nechat sloužit mši za
uzdravení rodinných kořenů. 

Test č. 3: Jaké vás napadne
(jakékoliv) číslo, když se na
vás ptám?

Moje přísloví je, že každý je
strůjcem svého štěstí, ne osudu.
Stejně tak tvrdím, že každý dělá
to, co mu za to stojí. A poslední,
že každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit, ale i vystoupit.
Je pouze na nás, jak dlouho a ko−

mu vztah darujeme. Tvrdím, že
sdílet s  někým život, je největší
dar. Proto nám nikdo vztah roz−
bít nemůže. Každý je svéprávný
a může si rozhodnout, s  kým
chce, či nechce žít. Pokud se ně−
kdo nechá někým ovlivnit (třeba
k  rozchodu), tak je jasné, že se
chtěl nechat ovlivnit. Proto se ma−
jí lidé před rozhodnutím o společ−
ném soužití poznat. Ta správná
doba je cca dva roky. 

Test č. 4: Jaké vás napadne
písmeno z písmen M, N, O.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví,
pohody, radosti.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Ve své věštbě známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

ODPOVĚDI NA TESTY
V ČLÁNKU

Odpověď na test č. 1:
Kdo je pro vás největší nepřítel?
A = Vy sami sobě. B = Necháváte
se ovlivnit negativním okolím. C =
Někdo blízko (rodina, kamarádi). 
D = Nemáte nepřítele.

Odpověď na test č. 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak umíte žít. Čísla v odpovědi jsou
jako hodnocení ve škole. 
Kdo řekl 1 = umí žít na jedničku.

Odpověď na test č. 3: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda umíte zvládat změnu.
Kdo odpověděl sudé číslo, tak umí.
Kdo odpověděl liché číslo, tak změ−
nu nezvládá. 

Odpověď na test č. 4:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
v jaké fázi jste:
M = Fáze snění. N = Fáze chtění. 
O = Fáze činu a jedině v  té jsme
schopni akce.

Je třeba jít dál
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PŘIJMU ženy do nočního
klubu u německých hranic.
Ubytování zdarma. Maji −
tel ka žena. Tel.:732504490
RR 21356

PŘIJMU od června do kon−
ce září dvě brigádnice/ky
jako servírky do restaura−
ce Česká Koruna v Červe −
ném Poříčí Tel. 739706882
RR 21362

PŘIJMU brigádníky na
sběr jahod. Tel.604978604
RR 21411

TAXISLUŽBA Vávra přijme
spolehlivé řidiče pro
Klatovsko. ŘP sk. B, věk
min. 25 let, dobrá znalost
Klatov a okolí, vhodné i pro
inv. důchodce. Volejte
728129844.  RR 21379

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

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Cer tifikát
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 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 mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 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 elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Po −
dlaha, strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 21046  

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s  nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, 
cena dohodou. Tel.:
604867469. PM 21048  

STARŠÍ zemědělské stroje
otavan, nahrabovač, obra−
ceč, senomet, zrnomet. Pro
malého zemědělce. Tel.:
776252283. RR 21354

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

PRODÁM dvoje plynová
kamna Beta 5−G 20 seříze−
ná na zemní plyn (PB).
Použitá, po jedné topné se−
zóně. Cena 3000 Kč. PM
21102

PRODÁM 250 ks knih, růz−
ný žánr a asi 50 ks kucha−
řek. Levně Tel.: 605815731.
PM 21103

PRODÁM smrkové hranoly
délka 5 m, rozměry 10x10,
12x12, 14x14 a 16x16.
Cena 60 Kč/m. Tel.:
728553330. RR 21122

AKUMULAČKY 4 kW, velice
pěkné, nepoškozené, vhod−
né na chatu nebo chalu −
pu, ale i do bytu, tel.:
720125477. RR 21368

VCHODOVÉ plastové dveře
plné + zárubeň 500 Kč
pravé, vnitřní dveře barva
olše. 60−70−80 – levé i pra−
vé cena od 100 do 500
č. Zachovalé rok používané.
Plynový sporák, zachovalý,
cena 500 Kč. RR 21370

NOVOU a nepoužitou celo−
palubkovou maringotku,
zateplená minerální vatou,
elektrika přes jističe, 4x2 m,
50.000 Kč, tel.: 702954793
Klatovsko. RR 21402

ŠLAPACÍ šicí stroje pono−
řovací zn. Lada – 1ks, ne−
ponořovací zn. Singer –
1ks, má litinový podstavec 
à 500 Kč. Tel.: 606237900.
RR 21383

CHLADNIČKU Snaigé
FR240−1501, 166 L, mraz−
nička 46 L, energetická 
třída A++, necelý rok
v  provozu, levně, tel.:
728537529. RR 21399

PSACÍ stůl, d. 100, v. 80, š
50 cm, 4 šuplíky, 750 Kč,
tel.: 737717241. RR 21408

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

KOUPÍM starou vzduchov−
ku, nejraději vojenskou vz.
47 nebo vz. 35. Tel.
724005187. PM 21072

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

Hned na dvou místech v  okrese
Klatovy provozuje či bude provo−
zovat ČEZ Energo nové kogenerač−
ní jednotky. 

V Sušici půjde o modernizaci a vý−
měnu stávajících jednotek za nové.
V Kla tovech pak dojde k instalaci vů−
bec první zcela nové kogenerační jed −
notky v tamní kotelně v Plánické ulici.  

ČEZ Energo provozuje v součas−
né době v Su šici devět kogenerač−
ních jednotek v  pěti kotel nách. Ve
čtyřech z  nich budou již dožívající
kogenerační jednotky letos vyměně−
ny za nové. Modernizace s  sebou
přinese i navýšení instalovaného

elektrického výkonu o 0,8 MW.
Předpokládaná investice je zhruba
76 milionů korun. Projekční práce
již byly zahájeny, má je na starosti
dceřiná společnost ENESA a sta−
vební povolení se právě vyřizuje.  

Již v březnu také ČEZ Energo po−
depsalo smlouvy s městem Klatovy
a městskou spo lečností Klatovská
Teplárna na dodávky tepla z  koge −
nerační jednotky o elektrickém výko−
nu 800 kW. Projekč ní práce již byly
zahájeny, do davatelem projektu jsou
ČEZ Ener ge tické služby. Jedná se
o investiční akci za přibližně 26 milio−
nů korun.

Sníží emise spalin



KOUPÍM garáž – Doudlev −
ce, Bory, Slovany. Platba
v hotovosti. Tel. 724005187
PM 21070

KOUPÍM hoblovku KDR ne−
bo ROJEK. Tel. 603165320.
PM 21081

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či 
prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21078

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

KOUPÍM starou vzduchov−
ku.  Po armádě a pohranič−
ní stráži, maskované oděvy,
saka, čepici, rajtky, vyzna−
menání za obranu vlasti
a za službu vlasti, odznak
NB, odznaky vzorných vojá−
ků do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, automo−
bilové odznaky, plakáty a ji−
ná vyznamenání, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po pilo−
tech apod. Tel. 721730982.
PM 21006 

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

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z  období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím též
věci z  pozůstalosti – ná −
bytek, obrazy, chromové
lustry a lampičky, šavle, ba−
jonety, vzduchovky, por −
celán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyznamenání
– civilní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. 603872698.
PM 21069

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré moto−
cykly a veterány, staré bake−
lit. rádio Talis man, Phi lips,
Telefunken aj. Hodiny, hodin−
ky  náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykoupím
i celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056

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

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: plecho−
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lam−
pu na petrolej, drobný ná−
bytek, chromový lustr, for−
my na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí,
vše ze staré domácnosti,
co bylo k dekoraci. Motor −
ky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotře −
bujete. Tel. 737903420.
PM 21041

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

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré po −
jízdné, nepojízdné vete −
rány, motorky, Pionýry,
mopedy, moto kola, vraky,
torza i náhradní díly –
blatní ky, rám, motory, 
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel. 605080878
PM 21042  

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře –náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, a jiné.Vše staré,
spojené se Starým
Plzencem: pohlednice,
foto, plakáty, obraz a ji−
né. Tel. 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 21032  

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a
bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040 

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním natahová−
ním, ale i jiné typy – Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka.
Dále koupím pivní lahve s ná−
pisy z 20−30 let, půllitry, por−
celánové podtácky. Pivní pí−
pu, stáčečku, paroží, náram−
kové a kapesní hodinky, rá−
dia, mince, reklamní smalto−
vané cedule, moped Stadion
motory a díly k němu, atd.
Tel. 737903420.  PM 21043  

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 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 21080

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a starožitný nábytek a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

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

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu, stolek, skříňku
a jiné. Dále starý truhlář−
ský ponk s dřevěnými
závi ty, řeznický špalek,
různé litinové nohy, dí−
lenské lampy, plechové
skříňky se šuplíky. Zn.:
PŘIJEDU, tel.603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21033  

KOUPÍM zahradu, chatu ne−
bo malý domek v  Plzni
a oko lí, možno i v  zahrád−
kářské kolonii. Tel.:
605288564. PM 21093

KOUPÍM zemědělské po−
zemky s  přístupem někde
u zástavby. Nabízím min.
50 Kč /m2. Tel. 603442474
PM 21097                                      

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo −
vitosti k prodeji, předání.
Vyklizení, likvidace od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam.cz
tel.: 603512322.  PM
21035   

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
pí me vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21009

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k  rekon−
strukci. Tel.: 606916148.
RR 21347

HLEDÁM domek se zahrád−
kou v  Klatovech, v  Sušici
nebo ve Švihově. Nejlépe do
5,5 mil. Kč. Nejsem RK.
Peníze mám připravené. 
Tel. číslo: 721623250. RR
21360

KOUPÍM zahradu v  okolí
Nýrska do 13 km, platím
ihned a hotové, tel.:
605834196. RR 21389

PRODÁM zařízený dům – 
2 byty se samostatnými
vchody, lodžiemi, zahradou
a hosp. zázemím nedaleko
Sušice. Nutno vidět. Info
tel.: 724751402. RR 21391

KOUPÍM garáž v  Klato −
vech Pod Hůrkou, tel.:
737717241. RR 21405

KOUPÍM zahradu v  Kla −
tovech Pod Hůrkou i jinde,
tel.: 737717241. RR 21407

KOUPÍM dům Sušicko ne−
bo Klatovsko, cena do
3.500.000 Kč. Tel:
702962961. RR 21414

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 samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 21011

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve s
vylitými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21377
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž za −
městnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309.  PM 21010

PRONAJMU nový byt 3+kk
s terasou v Praze na metru
Stodůlky, Britská čtvrť.
Jen SMS na 737441365.
Zavolám zpět. RR 21388

PRONAJMU byt 2+1 v Kla −
tovech Pod Nemocnicí.
Původní jádro, jen dlouho−
době. Nájem 5.000 Kč +
4.000 poplatky a kauce
15.000 Kč, tel.:
605866647. RR 21393

PRONAJMU od září 2021
pěkný zařízený byt 1+2 
v 1. patře (bez výtahu)
v klid né lokalitě v Klatovech.
Vhodný pro starší manžel−
ské páry, důchodce, stu−
denty. Telefon 721731216 –
po 18. hodině. RR 21398

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane −
lových/cihlových domech
v  Plzni. Máme připraveny
inves tory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vy−
řešíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR MA
800737309. PM 21012

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

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v  jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 4 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21013

POPTÁVÁM byt ke koupi
2+1, 2+kk, 3+1. Stav ne−
rozhoduje. Nejsem realitka
a ani překupník! Děkuji za
nabídky.   Tel.  721081547.
RR 21348

KOUPÍM byt 1+1 nebo
1+2 v  Klatovech, tel.:
737717241. RR 21406

KOUPÍM Avii řady A, D,
Multicar M25, možno bez
dokladů. Potřebuji okolo
bará ku, i nepojízdné, rád si
opravím. Tel. 737942060.
PM 21088

KOUPÍM – Babetta, Stella,
Jawa Pionýr nebo jiný mo−
ped i nepojízdný. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. PM
21071

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

KOUPÍM Babettu 210. Tel.:
720157164. RR 21364

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, FIAT,
Hyundai, Honda atd. Tel.:
602834411. RR 21400

NABÍZÍM  přístrojem zn.
Kärcher mokrou cestou
čištění osobních auto −
mobilů, koberců, sedacích
souprav, židlí v  okrese
Plzeň−sever. Tel.:
603903303. PM 21104

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na DVD nebo fleš−
ku, levně. Tel.:777554484.
PM21106

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  

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
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 nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21016

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň −
ském kraji vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší ne −
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21017

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800888957. 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, Stra −
konice a okolí, bližší info
po tel.: 774079111. RR
21055

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
21102

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

UBYTOVÁNÍ v  soukromí
v  letní přístavbě v Sušici.
2–3 osobám nebo rodině
s  1–2 dětmi. Tel.:
736229073. RR 21371

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604 871 028

RR 21134

HLEDÁM rodinu Vény Ko −
vaříka. Pracoval v Papírně
v Plzni, dobrovolník Troub −
ky. Dcera je Marie Pis −
toriusová? Nebílovy a okolí.
Volejte na tel.: 721192337.
PM 21099

Moniko Linhartová, ozvi se
bráchovi Petrovi, Zdeň −
kovi, Honzovi a sestře 
Pet ře. Děkujeme.  Tel. :
721192337. PM 21100

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
staveb ní stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
želez ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052 

HLEDÁM šikovného kutila,
který by opravil traktor zn.
McCormick, dvouválec –
má prasklý blok. Volejte na
tel.: 720672797. RR 21372

MUŽ 54/178 rád pozná
sympatickou ženu, která je
nyní singl a ráda by to změ−
nila. Tel.: 605363221. PM
21098

HLEDÁM ženu do života,
mezi 40–50 lety. Je mi 47
let, jsem v  invalidním dů−
chodu, mám rád jízdu na
kole a pěší turistiku. Tel.:
734478955. RR 21365

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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36/185 nekuřák, bezdětný,
hledá dívku 16−19 let k váž−
nému seznámení. Nekuřač −
ku, která také hledá partne−
ra pro život. Mám rád filmy
s akční tématikou, komedie,
horory a české filmy. Rád
cestuji, chodím na pro cház −
ky a navštěvuji kulturní ak−
ce. Jsem z okresu Beroun.
Tel 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 21085

57LETÝ nekuřák hledá ženu
nekuřačku pro vážné sezná−
mení. Moc rád bych poznal
hodnou ženu, které schází
pohlazení, políbení, pěkné
slovo a má ráda milování.
Pouze volat. DO, PM, KT.
Tel.: 723870534. RR 21401

HLEDÁM vážný vztah. Ženu
ve věku 55–60 let. Upřím −
nost a tolerance. Samota je
hrozná! Klatovy a blízké
okolí. Tel.: 774843196. RR
21376

37/187 VŠ hledá štíhlou,
milou a bezdětnou dívku
přiměřeného věku k sezná−
mení a založení rodiny.
Pracuji  v Plzni. Jsem spor−
tovec, společenský, vše −
stranných zájmů. Tel.
773643838. RR 21363

SYMPATICKÝ, pohodový,
seriózní muž středního vě−
ku, spor t. postavy, hledá
štíhlou, seriózní pohodovou
ženu na trvalejší, diskrétní
schůzky. Diskrétnost a vzá−
jemná důvěra podmínkou.
Zn.: Doplnit chybějící lano.
KT, DO. Tel.: 728146223.
RR 21378

60LETÝ svobodný hledá
ženu, která je také sama, na
věku nezáleží Sušice –
Klatovy, tel.: 607863707.
RR 21390

Dědula kutil by rád našel
babču se vztahem k do−
mácnosti a k tanci. Tel.
723175663    PM 21107

SOBĚSTAČNÝ 60letý ID
hledá slušnou ženu ve věku
55–65 let , Plzeň−jih a okolí.
Jen vážně, abstinent, neku−
řák. Tel.: 602167549. RR
21403

SŠ 61/192 musí hledat že−
nu do 63 let která nebydlí
v baráku, nechce 3xročně
na dovolenou, nemá dluhy
a není nepohledná. Tel.
737197040  PM 21108

HLEDÁM pohledného muže
z Plzně a nejbližšího okolí ve
věku 60−65 let pro vážný
vztah plný porozumění a dů−
věry s  vyřešenou minulostí.
Upřednostňuji osobní setká−
ní, na SMS neodpovídám.
Tel. 775497976. PM 21005

HLEDÁM pro kamarádku
s  dítětem, dobrosrdečnou,
zklamanou – hodného, tole−
rantního muže, pro vážný

vztah – kutila, ne bručouna.
Příroda – country, věk 50−
65 let, Kl. okolí Švihova,
tel.: 737338949. RR 21409

NAJDE se hodný upřímný
nekuřák, mírný abstinent –
kutil – bručouna a lovce žen
nehledám – vzájemná opo−
ra. Vdova 69 let – SŠ, plno−
štíhlá, 163 výš. KT – DO,
okolí, tel.: 607048502. RR
21410

PŘÍJEMNÁ  baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl −
zeň. Volat po 20. hod. na
tel. 773153057. PM 21089

NABÍZÍM erotické služby,
orálek bez, klasika a další
dle dohody. V  soukromí,
diskrétně, v  Plzni. Tel.:
728645531.  KŘI PM
21101

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
28. 6. 2021

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:
sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300
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