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� Paní radní, dá se jistě říci, že turis −
tic  ká sezóna se už rozjela. Jak chce −
te  po skončení protiepidemických
opa tře ní přilákat během léta turisty?
��Nečekali jsme až do letních dnů,
turisty lákáme už od jara. Navázali
jsme na naši kampaň z minulého ro−
ku Dovolená v Plzeňském kraji, jejíž
tváří je herec Karel Zima se svou ro−
dinou. Součástí kampaně je spot
a katalog zahrnující širokou nabídku
na strávení dovolené v našem Plzeň −
ském kraji. Kampaň na sociálních 
sítích, regionálních televizích, tiště−
ných a on line periodikách má celo−
republikový dosah.   

��Jaká jsou letošní témata
turistického ruchu?
��Na letošní turistickou sezó−
nu jsme připravili hned něko−
lik okruhů lákavých témat. Prvním
z nich je trávení dovolené na venko−
vě, a to především na agrofarmách
a ekofarmách. Inspiraci k návštěvě
lze získat v nově vydané brožuře
„Prázdniny na venkově v Plzeňském
kraji“. Turisté na těchto místech  na−
leznou návrat k čisté přírodě, ke
zdravému způsobu života a ke klid−
nému strávení dovolené. Dalším lá−
kadlem je objevování kouzla pout −
ních a naučných stezek a pěší tu −

ristiky vůbec. No −
vinkou je česko –
bavorská Vin tí řo −
va stezka, která
propojuje vý zna m −
ná místa spjatá se
středověkým pou −
stev níkem, svatým
Vintířem, Husova
cesta  a Svatoja −
kub ská stezka, na
kterých poutníci
získávají energii,
vnitřní klid a po−
třebnou pohodu

v dnešním hektickém životě. Vyhle −
dávaná je i dálková pěší trasa Zlatá
stezka, která spolu s bavorskou
Goldsteig tvoří největší sít turistic−
kých tras ve střední Evropě. Samo −
zřejmě nezapomínáme ani na cyklo−
turistiku. Dalším zajímavým téma−
tem, které osloví srdce všech techni−
ků, kteří Plzeňský kraj navštíví, jsou
industriální cíle.
��Zaměřujete se pouze na domácí
nebo i na zahraniční návštěvníky?

�� Standardně se zaměřujeme na
obě tyto cílové skupiny, ale v době
omezení cestování v průběhu covi−
dové pandemie jsme   letos více za−
cílili na domácí cestovní ruch a po−
tom na návštěvníky z příhraničních
oblastí, hlavně z Bavorska. Jednou
z našich prioritních cílových skupin
jsou také rodiny s dětmi.
��Ne všichni zájemci se dostanou
k  tištěným katalogům, jakým způ−
sobem ještě potenciální návštěvní−
ky lákáte?
��Jak už bylo řečeno, Plzeňský kraj
letos pro návštěvníky připravil Kata log
Dovolená v Plzeňském kraji 2, kte rý
nabídne turistům v elektronické podo−
bě nepřeberné množství tipů na výlety
po regionu. Stáhnout ho lze na strán−
kách turistického portálu turisturaj
https://www.turisturaj.cz/akce/
dovolena−v−plzenskem−kraji−2021.

V současné době je pro nás oprav−
du důležitá marketingová kam paň na
podporu domácího cestovního ru−
chu, proto pod názvem Dovo lená
v PK 2021  pokračujeme v loňských
aktivitách. Naší tváří zůstal herec
Karel Zima, katalog jsme však rozšířili
o téma venkovské turistiky a tajemná
místa. Letos je jen v elek tronické po−
době na stránkách www.turisturaj.cz,
spot jsme ale rozšířili také o Plzeň.  

Plzeňský kraj – turistů ráj,
ať už ve městech či na venkově
Celou řadou významných kulturních a historických památek se může
pochlubit Plzeňský kraj. Ten se také o některé z nich přímo stará, ne−
bo se na jejich péči finančně  podílí. Často se jedná o nemalé částky,
ty jsou však zúročeny spokojeností návštěvníků. A právě letní sezóna
umocněná  školními  prázdninami láká  často celé rodiny k putování
za takovými objekty. Jak se však dozvíte z následujícího  rozhovoru,
mezi lákadla nepatří jenom hrady a zámky, ale také třeba turistické
stezky. Více o tom s  radní Plzeňské ho kraje Marcelou Krejsovou, 
která má na starosti  oblast cestovního ruchu, partnerských regionů,
vnějších vztahů a podpory podnikání.  

Radní Plzeňského kraje
Marcela Krejsová
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Celkem 29 subjektů z oblasti so −
ciál ních služeb finančně podpoří
město Plzeň, zastupitelé a radní
schválili dotaci v  souhrnné výši
1 498 000 korun. Finance budou po−
skytnuty z  rozpočtu magistrátního
odboru sociálních služeb v rámci do−
tačního programu Služby a činnosti
v sociální oblasti na rok 2021. Pod −
pořené programy se zaměřují na do−
brovolnictví a zapojení občanů města
do komunity, aktivní život seniorů
a jejich celoživotní vzdělávání, na
akti vity podporující integraci cizinců. 

„Vyhlášením dotačního programu
byla stanovena alokovaná částka na
minimální úroveň 800 tisíc korun.
Díky posílení rozpočtu v průběhu ro−
ku 2021 mohlo dojít k narovnání
alokovaných finančních prostředků
na úroveň  roku 2020, tedy na
1 498 000 korun,“ uvedla náměst−
kyně primátora pro oblast kultury,
památkové péče a sociálních věcí
Eliška Bartáková.

Dotační program je určen pro
projekty, které nejsou registrovaný−
mi sociálními službami podle záko−
na o sociálních službách a reagují
na vypsaná dotační kritéria. Podpora
směřuje i k mobilní specializované
paliativní nebo domácí péči nebo na
zvyšování informovanosti ohrožené
mládeže. 

„Nejvíce podaných žádostí se le−
tos týkalo oblastí podpory organiza−

cím sdružujících zdravotně posti −
žené a chronicky nemocné občany
a preventivních služeb na podporu
funkčnosti rodiny,“ vysvětlila Alena
Hynková, vedoucí Odboru sociál−
ních služeb Magistrátu města Plzně.

Navíc  třem žadatelům poskytne
město Plzeň neinvestiční individuál−
ní dotaci v celkové výši přesahující
786 tisíc korun.  

„Nejvyšší částku půl milionu ko−
run získá Hospic sv. Lazara, který je
jediným pobytovým zařízením hos−
picové a paliativní péče na území
celého Plzeňského kraje. V  roce
2020 organizace poskytla péči cel−
kem 336 pacientům v  celkovém
obje mu 8 712 dnů,“ řekla náměst−
kyně primátora Eliška Bar táková.
Dodala, že žádost o poskytnutí mi −
mořádné individuální dotace organi−
zace odůvodňuje nárůstem nákladů
na dopravu stravy do zařízení a také
stoupajícími mzdovými náklady.

Dále zastupitelé města schválili
dotaci ve výši 90 tisíc korun organi−
zaci Tyfloservis, o.p.s., která posky−
tuje služby osobám se zrakovým
postižením ambulantní i terénní for−
mou. „Vzhledem k nevelkému počtu
organizací specializujících se na
osoby se zrakovým postižením je
v  zájmu představitelů města udržet
fungující službu na území Plzně,“
sdělila Alena Hynková.

Třetím podpořeným subjektem je
organizace Spolu s vámi provozující
projekt „Návštěvy POTMĚ“, v  jehož
programu osoby s těžkým zrakovým
postižením navštěvují seniory s po−
dobnými problémy a pomáhají jim
smysluplně trávit volný čas.

Město podpoří projekty
z oblasti sociálních služeb

Alena Hynková, 
vedoucí Odboru sociálních služeb

Magistrátu města Plzně

Eliška Bartáková, náměstkyně 
primátora pro oblast kultury, 

památkové péče a sociálních věcí 
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Zlatá stezka
Zlatá stezka je pěší dálková turistická
trasa procházející Plzeňským a Jiho −
českým krajem skrz Český les a Šu −

mavu, odkazující na historické zem−
ské kupecké stezky. Vytváří čes kou
paralelu ke stejnojmenné německé
síťi Goldsteig – Zlatá stezka, dálkové
turistické stezce v Ba vor sku. Obě
trasy se vzájemně propojují a spojují
se do unikátního a největšího systé−
mu pěších tras ve střední Evropě,
který nabízí nekonečné možnosti
výlet ních variant v nádherné přírodě
s množstvím jedinečných kulturních
i pří rodních památek. Máme vydán
průvodce po Zlaté stezce, přehledo−
vou mapu a podrobné mapy jednotli−
vých úseků.

Západočeské baroko
Prožijte jedinečnou a neopakovatel−
nou cestu barokem, která představí
dobovou atmosféru skrze památky,
festivaly, gastronomii, hudbu, cyklo−
turistiku, zvyky či vůně. Západočeské
baroko je unikátní značka, která nabí−

zí všem zájemcům prožít baroko vše−
mi smysly do hloubky a do krásy.
Součástí značky je mimo jiné Letní
barokní festival, který je každoročně
pořádán v prů běhu června až září
nejen na barokních památkách

v Plzeňském kraji. Pro milovníky kol
jsou připraveny tři  (30−40km dlou−
hé) okruhy cyklo tras, které jsou si−
tuovány do barokní krajiny na sever−
ním Plzeňsku. Infor mace na www.
zapadoceskebaroko.cz 

Šumavské trojhradí
Šumavské trojhradí je pojem, který
formují tři významné gotické hrady
na úpatí Šumavy strážící přístup na
střední Šumavu – Kašperk, Velhra −
tice a Rabí. Geograficky tyto tři hra−
dy, jako tři strážní body, tvoří troj−
úhelník, v jehož středu se nachází
město Sušice, jedna z několika bran
Šumavy. Každý z hradů je svým způ−
sobem výjimečný. Kašperk je nejvý−
še položeným královským hradem
v Čechách v nadmořské výšce 886
metrů, Rabí je naše nejroz sáhlejší
hradní zřícenina a Velhartice platí za
nejromantičtější hrad se zámkem na

Šumavě, který se pyšní gotickým
mostem se čtyřmi lo menými oblou−
ky na masivních pilířích, svou kon−
strukcí unikátním v celé Evropě. 

Prázdniny na venkově
Ty pravé prázdniny na venkově lze
zažít na některé z farem v Plzeň −
ském kraji.

Krásné stylové ubytování mimo
ruch běžného uspěchaného života.
Lahodné farmářské pokrmy, které
uspokojí chuťové pohárky i těch nej−
rozmazlenějších labužníků nebo na−
příklad pravá fortelná práce s koňmi
či kravami. Vzduch naplněný vůní 
sena, potu a někdy i kobylinců. Ale
především rozesmáté dětské tváře

poznávající život a práci na farmě. To
je ta pravá tvář venkova – tvář venko−
va, kterou rozhodně je potřeba po−
znat. PK prezentuje v nově vydané
brožuře na 30 takovýchto zařízení.

Zaniklé vsi v Českém lese
Český les je chráněná krajinná
oblast s fenoménem zaniklých obcí,
která je ideální pro cykloturistiku
a pěší turistiku a zároveň není ma−

sově turisticky navštěvovanou obla−
stí. Nacházejí se zde vzácná rašeli−
niště, květnaté louky, cenné bučiny
a žijí zde chránění a ohrožení živo −
čichové. Objevovat lze bobří králov−
ství, tajemná vrchoviště, sklářskou
historii v okolí Lesné nebo se kochat
výhledy z českého křemenného valu
či vydat se pěšky po stezkách.
Český les je zkrátka ideálním mís−
tem pro aktivní načerpání sil.

„Zaniklé obce jsou fenoménem
Českého lesa a Šumavy a lákají dnes
do příhraničních oblastí stále více tu−
ristů. Jedná se o nový velmi oblíbený
druh cestování za krásami přírody
a poznáním historie regionu. Většina
obcí zanikla po druhé světové válce.

Zmizely nejen vesnické chalupy, ale
i celé objekty škol, hospodářských
dvorů, zámky i kostely. Nejznáměj −
šími  zaniklými  obcemi Českého lesa
jsou Lučina a Bys tři ce,“ doplnila
infor mace Bc. Šneber gerová Ilona,
vedoucí oddělení cestovního ruchu.

... dokončení ze strany 1�

Plzeňský kraj – turistů ráj,
ať už ve městech či na venkově
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Plzeňská radnice podpoří technic−
kou výuku na dvou plzeňských ško−
lách. Bolevecká základní škola se
sídlem na náměstí Odboje získá
finanč ní příspěvek na II. etapu bu−
dování technologického centra
a 11. základní škola sídlící v Baa −
rově ulici na zpracování projekto−
vé dokumentace na vybudování
polytechnického centra.

„Město Plzeň chce vybudovat
v  každém městském obvodě tech−
nologické centrum. Jako pilotní ško−
la byla vybrána ta Bolevecká. Loni
byla zahájena první etapa budování
technologického centra v  suterénu
původní budovy školy. Cílem center
je podnítit u  dětí vztah k  technice
a  zlepšit také jejich manuální zruč−
nost,“ uvedla Lucie Kantorová, radní
města Plzně pro oblast školství. 

V Bolevecké ZŠ už byla moderni−
zována dřevodílna se skladem ma−
teriálu, zázemím pro žáky i pedago−
gy. Nyní jsou v plánu stavební úpra−

vy v odborné učebně cizích jazyků,
vybudování bezbariérového prostře−
dí a úprava zavedení počítačové sí−
tě. Náklady na tuto druhou etapu
mají činit 4,277 miliony korun,
v  nichž je kromě stavebních prací
počítáno i s vybavením tohoto cent −
ra, například moderními technolo−
giemi. Tuto částku určenou na dru−
hou etapu výstavby technologic −
kého centra v  Bole vec ké základní
škole a na jeho vybavení uhradí ze
svého rozpočtu Odbor školství, mlá −
deže a tělovýchovy (OŠMT) Ma   −
gistrá tu města Plzně. Náklady na
první etapu budování tohoto centra
činily 5,451 milionu korun.

Rada města Plzně dále souhlasila
s  tím, že OŠMT poskytne 600 tisíc
korun na zpracování projektové do−
kumentace na vybudování polytech−
nického centra v 11. ZŠ v Baarově
ulici na Borech. Zde mají vzniknout
dvě polytechnické učebny včetně
zázemí a bezbariérového prostředí.

Technologická centra
v základních školách 

Hejtmanka Ilona Mauritzová a  sportovní ředitel klubu Jan Štochl

Hejtmanka Ilona Mauritzová a její
náměstek Pavel Karpíšek se setka li
s  hráči Talent týmu Plzeň ského
kraje, který v letošní sezóně získal
extraligový titul, v historii klubu již
osmý. Jako poděkování za repre−
zentaci Plzeňského kraje dostali
hráči speciální týmový dort.

Hejtmanka Ilona Mauritzová a její
náměstek Pavel Karpíšek společně
poděkovali hráčům týmu a členům
realizačního týmu za reprezentaci
Plzeňského kraje v  letošní sezóně,
která především vlivem epidemie
koronaviru byla významně omeze−
na. Speciální dor t s  logem Talent 

týmu Plzeňského kraje připravila pro
tuto příležitost Střední škola země−
dělská a potravinářská Klatovy.
Zástupci Plzeňského kraje pak na
oplátku od hráčů dostali podepsané
dresy a týmovou památeční foto−
grafii. Tradičně se všichni členové
mistrovského týmu podepsali do
vzpomínkové Pamětní knihy Plzeň −
ského kraje. 

Plzeňský kraj podporuje plzeň−
skou házenou pravidelně a řadí se
mezi významné partnery. V loňském
roce byla podpora z  rozpočtu kraje
čtyři miliony korun. Pro letošní rok
činí podpora klubu 2,5 mil. Kč.

Hráči Talentu mistry extraligy
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Západočeská univerzita v Plzni si
v  září připomene 30. výročí svého
vzniku. Ke kulatému jubileu při −
pravila program pro studenty, aka−
demiky i širokou veřejnost. Tu zve
univerzita především na koncert
skupiny Tata Bojs, který se uskuteč−
ní 21. září v rámci Dne v kampusu,
jenž bude hlavním bodem oslav.

Středobodem oslav 30. výročí
ZČU bude Den v kampusu, který se
uskuteční v  úterý 21.  září. Půjde
o festival se vším všudy. V univerzit−
ním areálu vyrostou hned tři scény –
nejmenší z  nich bude určena pro
slam poetry a návštěvníci ji najdou
ve vnitrobloku Fakulty strojní. Na
dvou hudebních scénách, u zikkura−
tu vedle Sutnarky a před Fakultou
elektrotechnickou, se budou střídat
profesionální i studentské kapely.
Hlavní scéna bude od 20 hodin pat−
řit kapele Tata Bojs, nedávno ověn−
čené cenou Anděl. Vstup na koncert
je zdarma.  

Součástí Dne v  kampusu bude 
také Pivo s  rektorem. Oblíbené ne−
formální setkání studentů s  rekto−

rem na začátku akademického roku
se poprvé konalo v  roce 2016 při
příležitosti 25. výročí ZČU a jeho tra−
dičním místem se stalo nádvoří pi−
vovaru Plzeňský Prazdroj. Akce, kdy
studen tům pivo načepuje sám re−
ktor Miroslav Holeček, který navíc
asisto val při jeho vaření, si rok od
roku získávala stále větší oblibu
a v  roce 2019 se jí zúčastnilo při−
bližně dva a půl tisíce studentů. 

V  září také univerzita představí
knihu k výročí, v níž se ohlédne za
uplynulými třemi dekádami a připo−
mene nejdůležitější milníky své his−
torie, zasazené do celospolečenské−
ho kontextu. Formou komiksových
příběhů také zachytí úspěchy jedno−
tlivých fakult a  výzkumných center.
Autory ilustrací jsou studenti Fakulty
designu a umění Ladislava Sutnara
pod vedením renomované ilustrátor−
ky Renáty Fučíkové. Vybrané kapito−
ly navíc budou tvořit výstavu 30 let
ZČU, která bude po celé září k vidění
ve Smetanových sadech před Stu −
dijní a vědeckou knihovnou Plzeň −
ského kraje.

Univerzita slaví 30 let 
a zve na koncert

Mnoho z nás většinou ani netu−
ší, jaké poklady máme doma. Ať
už se jedná o staré, poškozené
či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné
příbo ry či z módy vyšlé
šperky. Výkup drahých
kovů je v sou časné době
nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své pe −
ní ze znovu zhodnotit.
Aktuál  ní cena zlata se na
Londýnské burze pohybu−
je okolo 38 000,− Kč za
unci. V souladu s kurzem
české koruny cena zlata
od začátku roku 2021
mírně klesla, ale nyní opět
vystoupala na rekordní

úroveň a naši zákazníci dostá−
vají za své zlato nejvíc v historii.
„Své zlaté či stříbrné šperky
může te snadno proměnit i na
částky značně přesahující Vaše
očekávání,“ sděluje manager
Zlaté Banky, který konstatuje
stále stoupající počet zákazníků.

Paní Poláková se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni

a informovat se o výkupních
cenách. „Měla jsem několik sta−
rých řetízků, prsten, náušnice
po prarodičích a jednu stříbrnou
minci a rozhodla jsem se je 

prodat. Zaujala mě po−
bočka Zlaté investiční
banky, která nabízí dlou −
hodobě vysoké ceny za
výkup. S jednáním perso−

nálu jsem byla velice spokojená
a mile mě překvapila i vypla −
cená hotovost, a to přes 9 tisíc
korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí. 

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

Výkup zlata a stříbra 
je nejlepší ve Zlaté Bance.

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

ZLATÁ HOREČKA
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Může mě pronajímatel vyhodit do
týdne? Nájem platíme a vadím
sousedovi. Je bohatý a myslí si,
že může vše. Koupil si vedle dům
a vše mu vadí. Majitelka to ne −
chce poslouchat, proto chce,
abych se odstěhoval. Mám něja−
ká práva? Děkuji za odpověď.
Mam se odstěhovat. 3.6. 
Dobrý den, rozhodně nemůže.
V pří padě, že se jedná o smlouvu
na dobu určitou, je možné smlou−
vu před uplynutím doby vypovědět
pouze ze zákonem stanovených
důvodů. Konkrétně toto stanovuje
§ 2288 občanského zákona v plat−
ném znění:
(1) Pronajímatel může vypovědět

nájem na dobu určitou nebo
neurčitou v tříměsíční výpověd−
ní době,
a) poruší−li nájemce hrubě

svou povinnost vyplývající
z nájmu,

b) je−li nájemce odsouzen pro
úmyslný trestný čin spácha−
ný na pronajímateli nebo čle−
nu jeho domácnosti nebo na
osobě, která bydlí v domě,
kde je nájemcův byt, nebo
proti cizímu majetku, který
se v tomto domě nachází,

c) má−li být byt vyklizen, pro   t −
ože je z důvodu veřejného
zá jmu potřebné s bytem ne−
bo domem, ve kterém se byt
na chází, naložit tak, že byt
nebude možné vůbec užívat,
nebo

d) je−li tu jiný obdobně závažný
důvod pro vypovězení ná −
jmu.

(2) Pronajímatel může vypovědět
nájem na dobu neurčitou v tří−
měsíční výpovědní době i v pří−
padě, že
a) má být byt užíván pronají −

matelem, nebo jeho manže−
lem, který hodlá opustit ro−
dinnou domácnost a byl po−
dán návrh na rozvod man−
želství, nebo manželství bylo
již rozvedeno,

b) potřebuje pronajímatel byt
pro svého příbuzného nebo
pro příbuzného svého man−
žela v přímé linii nebo ve 
vedlejší linii v druhém stupni.

Mimo uvedené může pronajíma−
tel vypovědět smlouvu bez vý −
 pověd ní lhůty, poruší−li nájemce
svou povinnost vyplývající ze
smlouvy zvlášť závažným způso−
bem (§ 2291 odst. 1).

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Do soutěže pořádané spolkem
Arni ka může přihlásit nejkrásnější
aleje nebo stromořadí opravdu
každý. Stačí zaslat fotografii s krát −
kým příběhem pomocí formuláře
na www.alejroku.cz. Uzá věr ka no−
minací je na konci října, poté o ví−
tězce rozhodne veřejnost v inter−
netovém hlasování.

Přihlášku může do ankety zaslat
kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdruže−
ní, firmy, školy i obce. Hledají se
aleje známé, neznámé, vzrostlé,
mladé, ve městech, v krajině, kolem

silnic nebo turistických tras. O ví −
tězství může nakonec rozhodnout
mimořádná krása, silný příběh, sna−
ha o záchranu nebo úsilí místních
patriotů uspět v konkurenci z celé
republiky.

O nejoblíbenější aleji rozhodnou
lidé hlasováním na podzim tohoto
roku. Kompletní výsledky se dozví−
me v lednu 2022. Pro nominující
vítězných alejí ze všech regionů
Arnika připraví dárkové balíčky
s poukazy od FotoŠkoda, knihami
o památných stromech nebo vstu−

penkami do bota−
nických zahrad.
No  minující celo −

národ ní vítězky obdrží jako hlavní
cenu let balonem. 

Patroni ankety navíc vyberou
tři nejkrásnější fotografie, jejichž
autory ocení fotoaparátem nebo
tiskárnou.

Cílem ankety je přitáhnout pozor−
nost veřejnosti k alejím, které patří
ke zdravé a fungující krajině. Hle dejte
s námi nejkrásnější vznosná stromo−
řadí, upozorněte na ty, kterým hrozí
zánik, a představte nám mladé aleje,
které jste vysadili a o které budete
pečovat i v příštích letech.

Hledá se Alej roku 2021
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13 900 Kč/měsíc

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

Byt 3+kk (63 m2), Plzeň, ul. Dělnická 
Nabízíme k pronájmu velmi pěkný bytu o dispozici 3+kk a vý−
měře 63 m2 ve 2. patře nájemního domu v blízkosti centra
Plzně, Dělnické ul. Byt je kompletně vybavený (kuchyňská lin−
ka, lednice, myčka, TV, MW trouba, nábytek). K bytu náleží par−
kovací stání. Cena za měsíc pronájmu je 12.900,− Kč +
2.500,− Kč záloha na služby. Odběr elektrické energie bude 
převeden na nájemce. Vratná kauce 26.000,− Kč.
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302  

2 499 000 Kč
3+1/B (68 m2), ul. Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1 o čis−
té podlahové ploše 64,10 m2 + balkon o velikosti 2,25 m2, který
prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2020 – nová koupelna
s WC včetně nové elektřiny, dřevěné obložky a dveře, plovoucí
podlahy a PVC, kuchyně. Byt se nachází v 5.patře panelového
domu po kompletní rekonstrukci včetně nově rekonstruovaného
výtahu ve městě Pacov, ulici Sídliště Míru. Bytová jednotka se
skládá z kuchyně, obývacího pokoje se vstupem na lodžii, ložni−
ce, dětského pokoje, předsíně a koupelny s toaletou. K bytu nále−
ží také sklep. Vytápění a ohřev vody je dálkový. V suterénu domu
se nachází sušárna, kolárna i kočárkovna. Fond oprav je ve výši
2.051,−Kč a celkové náklady bez záloh na plyn a elektřinu pro
3 osoby včetně fondu oprav činí 3.522,−Kč. � 734 319 301 

16 500 Kč/měsíc
G

4 990 000 Kč
Komerční objekt (1 062 m2), 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 na−
chází průjezd do zahrady a k zemědělským stavbám a dále obchodní pro−
stor o velikosti cca 90m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory a tech−
nické zázemí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s balkony o dis−
pozicích 2+1 a 3+1. Nad bytovými jednotkami jsou velmi prostorné půdní
prostory k vybudování dvou až tří bytových jednotek. IS.: el 230/400V,
obec ní kanalizace, obecní vodovod + vlastní studna, topení – WAW + ply−
nové etážové. K domu dále přiléhá prostorná zahrada, 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 financo−
vat hypotečním úvěrem, se kterým Vám zdarma pomůžeme.

� 734 319 301

800 000 Kč
Chata 1+1 ( 342 m2), Plešnice, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji dřevěnou slunnou chatu s betonovými zákla−
dy o dispozici 1+1 u obce Plešnice u přehrady Hracholusky.
Chata o zastavěné ploše 35 m2 stojící na vlastním pozemku
o celkové velikosti 342 m2. Chata je částečně podsklepena a na−
chází se v ní veranda, obývací pokoj, kuchyně, suché WC. IS.:
voda ze studánky vzdálené cca 70metrů od chaty, el. 230/400V,
topení: lokální tuhá paliva. K chatě dále přísluší kolna s dřevní−
kem. V okolních lesích výborné houbařské, rybářské podmínky.
Chata se nachází cca 100m nad vodou. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme!  � 734 319 301   

3 200 000 Kč
7+1 (200 m2), ul. Třebízského, Mariánské Lázně,
okr. Cheb
Nabízíme k prodeji mezonetový byt o dispozici 7+1 (bytová
jednotka není vymezena−prodává se podíl na domu odpovídající
bytové jednotce). Byt se nachází ve 2.NP a 3.NP bytového domu.
V 2.NP se nachází předsíň, schodiště do 3.NP. chodba, koupelna
s WC, kuchyně a 4 pokoj. Ve 3.NP domu se nachází 3 pokoje
a sociální zázemí. Dům se nachází v Třebízského ulici – 
cca 800 m od lázeňského centra, u parku Lesního pramene.
Parko vání u domu. V domě se nachází 7 dalších obydlených by−
tů.  Zajímavá investiční příležitost. K bytu možné dokoupit restau−
raci v přízemí domu a dvě garáže ve vnitrobloku domu. 
Doporučujeme. � 734 319 301

6 500 000 Kč
St. pozemek (4.038 m2), Zádub−Závišín, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 4.038m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Zádub−Závišín 6km od
centra Mariánských Lázní. Dle ÚP bydlení vesnické. IS u po−
zemku v komunikaci: elektřina, obecní vodovod, kanalizace.
K pozemku vede obecní asfaltová přístupová komunikace.
V místě běžná občanská vybavenost, dostupnost do centra
Mariánských Lázní do 5ti minut. Pozemek se nachází na velmi
klidném místě s krásným výhledem. Doporučujeme osobní pro−
hlídku. Zajímavá investice. Na nemovitost lze čerpat hypotéční
úvěr, s kterým Vám rádi a zdarma pomůžeme.

� 734 319 301 

3 500 000 Kč
Zemědělská usedlost (2 606 m2), Prostiboř, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji historickou zemědělskou usedlost v obci
Prostiboř vzdálenou 15 km od Stříbra. Na pozemku o celkové
rozloze 2606 m2 je rodinný dům a dvě prostorná zemědělské
stavení. Na stavby plynule navazuje rozlehlá zahrada o ploše
1065 m2. Na pozemku lze na půdorysu bývalé stodoly rozšířit
nemovitost o moderní nízkoenergetické bydlení. Usedlost je
vhodná pro klidné bydlení v přírodě, rekreaci, chovu hospodář−
ských zvířat, nebo také k podnikatelské činnosti. Inženýrské 
sítě: elektřina 230/400V, voda z vlastní studny na pozemku
o hloubce 10m. V roce 2022 má být podle plánu obce zahájena
výstavba obecního vodovodu a kanalizace.  
Vřele doporučujeme prohlídku. � 734 319 301

GGD G

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

v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci
a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. Měsíční nájemné 16.500,− Kč. Nad rámec nájem−
ného se platí zálohy na služby (vodné, stočné, otop) ve výši
3.700,−Kč/měsíc. Elektrická energie bude převedena na nájem−
ce. Kauce 49.500,−Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302 

G



8 Plzeňský rozhled  7/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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

Plzeňané i lidé z okolí si oblíbili let−
ní koncerty a promítání filmů v pi−
vovaru. Budete v tom pokračovat? 

Ano, Léto v  Prazdroji se vrací.
Celkem plánujeme 9 koncertů tu−
zemských kapel. Lidé se mohou bě−
hem prázdninových čtvr tků těšit
napří klad na Ready Kirken, Odysseu,
Burmu Jones, Brutus nebo Turbo.
V srpnu pak otevřeme oblíbené letní
kino u Formanky. Promítat budeme
každý pátek pod širým nebem. Letos

jsme vybrali snímky Havel, Co jsme
komu zase udělali, Bábovky a Joker.
Chceme, aby pivovar ožil stejně, ja−
ko tomu bylo před pandemií, takže
chystáme i food festivaly, další 
koncerty, například skupin Mirai
a Chinaski nebo Marka Ztraceného. 
Jak to je se vstupným a kapacitou
akcí? 

Vstupné na koncerty i promítání
v rámci Léta v Prazdroji je 50 korun.
U kapacity se budeme řídit aktuálně

platnými nařízeními vlády a samo−
zřejmě budeme dodržovat veškerá
hygienická opatření, abychom za −
jistili bezpečnost všech návštěvníků
pivovaru.
Jak to bude s prohlídkami pivova−
ru, budou každý den?

Mám radost, že jsme se už od
června, kdy to opět bylo možné,
vrátili do režimu každodenních pro−
hlídek. Pro návštěvníky máme při−
pravenou populární trasu Pilsner

Urquell s ochutnávkou nefiltrované−
ho ležáku v našich sklepích, ale také
spoustu zajímavostí v Pivovarském
muzeu. Ochlazení v letním horku na−
bízí Plzeňské historické podzemí.
A pro ty, kteří by se chtěli naučit če−
povat, jsme opět otevřeli pivovar−
skou školu čepování, takže si každý
může zkusit načepovat hladinku,
šnyt nebo mlíko. Objednávky i kom−
pletní letní program  najdete na na−
šem webu www.prazdrojvisit. 

Do Prazdroje v létě
za hudbou, filmy a pivem!
Plzeňský Prazdroj se po sedmi měsících opět otevřel návštěvníkům.
Na co se mohou lidé během prázdnin těšit jsme se zeptali Rudolfa
Šlehofera, manažera oddělení turismu Prazdroje.

Rozvoj podnikatelského prostředí
a zvýšení konkurenceschopnosti
firem, takový je cíl programu s ná−
zvem Plzeňské podnikatelské vo−
uchery. Smyslem výzvy, která byla
oficiálně vyhlášena 1. června, je
propojit inovativní společnosti pod−
nikající v Plzeňské aglomeraci s vý−
zkumnými organizacemi tak, aby

podnikatelé mohli využít služeb vý−
zkumníků ke zvýšení svého inovač−
ního potenciálu, tedy dostali se k ta−
kovým řešením, která přesahují je−
jich možnosti. Město  program vypi−
suje prostřednictvím  svého Podni −
katelského a inovačního centra BIC
Plzeň již po šesté, letos na něj vy−
hradilo částku dva miliony korun.  

Podnikatelské vouchery

Rudolf Šlehofer
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Postcovidové 
poradny ve FN Plzeň
U pacientů, kteří prodělali one−
mocnění covid−19, se stále častě−
ji objevují tzv. postcovidové proje−
vy, které mohou být velice různo−
rodé, ale vždy znemožňují návrat
do plnohodnotného života. Fa kult −
ní nemocnice Plzeň proto otevřela
šest specializovaných ambulancí,
které pacientům se závažnými
postcovidovými problémy pomo−
hou s uzdravením.

„Primárně by se měl pacient
vždy obrátit na svého praktického
lékaře, v případě potřeby speciali−
zované péče pacienta praktický
lékař doporučí k ambulantnímu
specialistovi. Pokud jsou zdravot−
ní komplikace vážné a významně
nemocného omezují v normálním
životě, ambulantní specialista
jej odešle na specializované pra −
co viště do fakultní nemocnice,“
vysvětluje náměstek pro léčeb−
ně preventivní péči doc. MUDr.
Eduard Kasal, CSc. 

Některé tuzemské nemocnice
již zahájily provoz center postco−
vidové péče, velká většina z nich
se ale specializuje hlavně na dý−
chací problémy. Fakultní nemoc−
nice Plzeň nabízí komplexní péči
pro celé spektrum možných ná−
sledků covid−19 – kardiologickou,
angiologickou, plicní, psycholo−
gickou, psychiatrickou, nutriční
a rehabilitační, zaměřenou přede−
vším na dechovou rehabilitaci.

„Ve fakultní nemocnici se sna−
žíme vždy vycházet vstříc aktuál−
ním potřebám pacientů a součas−
ná doba přináší nové výzvy, které
souvisejí s onemocněním covid−
19 a dlouhým obdobím pande−
mie. Ačkoli i pro nás je v tomto
směru mnoho věcí nových, re−
agujeme tak, aby se každý pa−
cient, který již prodělal toto one−
mocnění, a přesto není zcela
zdráv, mohl co nejdříve navrátit
k běžnému životu před nákazou,“
dodává ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D. 

Pro plynulou organizaci post−
covidové péče je vždy zapotřebí
doporučení praktického lékaře či
odborného specialisty pro každé−
ho pacienta, jehož zdravotní stav
vyžaduje postcovidovou léčbu
odborníků FN Plzeň.  

Nová výsadba rozšiřuje sbírku dře−
vin v Americké zahradě o druhy
z různých koutů světa – z východu
Ameriky pochází ambroň západní,
z Číny javor šedý, ze Severní Ame −
ri ky lípa různolistá a z Kavkazu la−
pina jasanolistá.

„Pro zajištění zdárného vývoje má
každá sazenice i  svůj zavlažovací
vak. Ten se jednou týdně naplní vo−
dou, která potom postupně vytéká
ke kořenům. Každý strom je ozna−
čen cedulkou, aby návštěvníci vě −
děli, o jaký jde druh a odkud po −
chází,“ říká Radka Štajerová z Agen −

tury ochrany přírody a krajiny ČR.
Americká zahrada je malé oplocené
území uprostřed lesů nedaleko
Chudenic na Klatovsku. Byla založe−
na hrabětem Evženem Černínem
v  roce 1842. Na ploše necelých
dvou hektarů se nachází sbírka stro−
mů a keřů z celého světa. Nejvíce
zástupců je ze Severní Ameriky –
odtud název zahrady. Najdeme tu
však i zástupce z Asie a celé Evropy
včetně některých domácích dřevin.
Tato pestrá sbírka stromů je chráně−
na státem od roku 1969. Výsadba
nových stromů probíhá podle pláno−

vané koncepce, aby byla zachována
odpovídající druhová skladba. 

V  letošním roce bude péče o za−
hradu pokračovat výsadbou keřů.
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR ve spolupráci se státním pod −
nikem  Lesy České republiky dbají
o zachování této jedinečné sbírky
cizokrajných dřevin i pro příští gene−
race. Na péči se podílí také Městys
Chudenice, pro jehož návštěvníky je
arboretum oblíbeným cílem. 

Národní přírodní památka Ame −
rická zahrada je celoročně volně pří−
stupná bez poplatků. 

Americká zahrada má nové přírůstky

V národní kulturní památce Jíz −
dárna ve Světcích u Tachova se
uskuteční ,,druhý“ koncert festi−
valu Dveře jízdárny dokořán
2021. V neděli 11. července od
15 hodin nabídne vystoupení sou−
boru Musica Florea.

Tento soubor nejenom  pre zentuje
barokní  hudební styl při svých vy−
stoupeních, ale   studuje ho i z do−
bových pramenů. Jeho členové se
věnují badatelské činnost tak, aby
kreativně oživovali zapomenuté
interpretační styly i prostředky pou−
žívané barokními inovátory.

Program, nabízený pro hudební
festival v jízdárně, proto nazvali  –

„Bach, Vivaldi a Čechové“. Stalo se
již tradicí, a je tomu tak i v letošním
roce, že  je červencový koncer t

Musicy Florea zahrnut i do projektu
Plzeňského kraje – Zápa dočeské
baroko.

Musica Florea v Jízdárně Světce
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Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chce−
te dále investovat do úspory nákla−
dů za energie, určitě  je vhodné po−
soudit  možnost ohřevu teplé užit−
kové  vody (TUV) s tepelným  čer−
padlem. 

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 letním období tepelné čerpadlo
spotřebuje čtyřikrát méně
elektrické energie než
elektrický boiler.

Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít  libovol−
ný 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. Jed −
ná se o nerezové ohříva−

če konstrukce Tank
in Tank (nebo−li ná−
drž v nádrži).

Vnořený  vl nov   −
 co  vý zásobník z ne   −
rezové oceli je kon−
strukčně pro      veden
tak, že nedochází
k usazování vodního
kamene. Ne ztrá  cí se
proto s jeho použí−
váním  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 ten−
to výrobek doživotní
záruku.  

Jaká tepelná čer pad −
la jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to
pře devším tepelná čer −
 padla s regulovaným
výkonem. Dle velikosti
zá sobníku a teploty
ohřívané vody se sa−
močinně upraví výkon
a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla. 

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

jeme tepelná čerpadla FUJI, 
PANASONIC nebo VIESSMANN.

U tepelných čerpadel systému
země−voda umíme nejlépe vyře−
šit vaše vytápění a ohřev teplé

vody výrobky od značky NIBE.
U techno logie vzduch – voda díky
špičkovým technickým para me −
trům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme mo−
dely  nové generace tepelných
čerpadel PANASONIC T−CAP.

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 !!!

Archiv města Plzně vydává odbor−
nou publikaci „Plzeňská radnice
mezi válkami. Kdo byl kdo ve ve−
dení města v  letech 1918–1938“.
Vázaná kniha o 190 stranách při −
bližuje konkrétní osobnosti, které
stály v  čele města v  mimořádně
úspěšném plzeň−
ském období, tedy
ve 20. a 30. letech
20. století, věnuje
se také fungování
tehdejšího měst−
ského úřadu i klí−
čovým úředníkům. 

„Dvacátá a tři−
cátá léta předsta−
vovala pro Plzeň
v mnoha ohledech
mimořádně úspěš−
né období. Ne jenže se město zdárně
vyrovnalo s výzvami, které předsta−
voval vznik samostatného státu
a chaos prvních poválečných měsí−
ců, ale naopak v průběhu obou de−
kád prodělalo neobyčejný  rozvoj,
který z něj učinil skutečnou moderní
metropoli západních Čech. Za tímto
úspěchem stály konkrétní osobnosti
– díky předkládané studii se jejich

jména a životní osudy stávají sou−
částí paměti města Plzně,“ uvedl
městský archivář Adam Skála. 

Úvodní studie nové ediční řady
Studie a prameny k dějinám města
Plzně vydávané Archivem města
Plzně z  pera archiváře a historika

Karla Řeháčka při bli −
žuje fungování Měst −
 ského úřadu v Plzni
v letech 1918–1939,
a to jak z hlediska
volené samosprávy
čili politického ve de −
ní města, tak z hle −
dis ka správy od −
borné, úřed ní. Množ −
ství dosud nezná−
mých informací při−
náší pře devším dru−

há část publikace – medailonky
politiků a vyšších úředníků tehdy pů−
sobících na plzeňské radnici.

Prodej publikace, jejíž text dopl−
ňují černobílé fotografie, schválila
Rada města Plzně za cenu 250 ko−
run. Distribuována bude zájemcům
z  celé České republiky, k  dostání 
bude i v komisním prodeji. Celkový
náklad je 500 kusů. 

Vládci Plzně v letech 1918 až 1938
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Plzeň dokončila první etapu svého
největšího bytového projektu měs−
ta za posledních 15 let – osm byto−
vých domů se 77 byty začalo
v Zátiší sloužit občanům od června
letošního roku. Revitalizace čtyř
hektarů kolem ulic Línská a Kreuz −
mannova začala v únoru 2020,
druhá etapa bude dokončena
do září 2022.  

„Dokončili jsme první etapu nej−
většího bytového projektu města
Plzně za posledních 15 let. Plzeň jej
kompletně financuje ze svého roz−
počtu, a to i díky financím z prodeje
bytů v lokalitě Sylván, které stavěla
v letech 2002 až 2005 s dotací stá−
tu. Celkem 77 bytů začne našim
občanům sloužit od června a čer−
vence. Město v oblasti, které se
kdysi říkalo Kvítečkov, vybudovalo
v podstatě malou čtvrť s vlastním
obchodem. Nové domy nahradily
ty původní postavené po válce jen

jako dočasné provizorium,“ uvedl
primátor Plzně Martin Baxa.

První etapa zahrnovala výstavbu
bytových domů 1 až 7 a 18 a výmě−
níkovou stanici tepla. Byty jsou
o velikosti 1+kk a 2+kk. Celkové
náklady revitalizace území Línská –
Kreuzmannova jsou vyčísleny na
405,7 milionu korun s DPH. První
etapa vyšla na 192,5 milionu korun

s DPH. Druhá etapa, která zahrnuje
deset bytových domů, bude dokon−
čena do září příštího roku. Součástí
bytových domů je také obchod na
ploše 118 metrů čtverečních, který
by měl občanům sloužit od podzimu
letošního roku. 

Lokalita Zátiší je z pohledu bytové
a sociální politiky zcela unikátním
projektem.  Zájem   byl enormní, na
zveřejněné byty bylo přijato 418 při−
hlášek. Z celkem 77 bytů máme
v současné chvíli rozděleno 72 by−
tů. Osm bytů je pro osoby s hendi−

kepem, 11 bytů pro seniory, čtyři
jsou startovací byty pro mladé do−
mácnosti do 35 let věku, čtyři byty
pro osoby starší 50 let, deset bytů
bezbariérových, osm bytů pro oso−
by pečující o postižené dítě. 

„Pro starousedlíky z lokality Zátiší
jsme vyčlenili 32 bytů. Ti, kteří pro−
jevili zájem zůstat v  Zátiší, obsadili
20 bytů. Část zbylých bytů byla zve−
řejněna pro skupinu od 35 let a pou−
žita na přednostní řešení pro obča−
ny, kteří z  opodstatněných důvodů
potřebují pomoc sociálního pra −
covníka,“ upřesnil radní pro oblast 
ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem David Šlouf.

Měsíční nájemné u bytů bezbarié−
rových, bytů pro seniory a bytů pro
osoby se zdravotním postižením bu−
de činit 50 korun za metr čtvereční,
pro všechny ostatní byty bude mě−
síční nájemné v sazbě odpovídající
výši nájemného u ostatních standard −
ních bytů ve vlastnictví města Plzně
s meziročním nárůstem.  

Filozof a malíř
Josef Matějka

Muzeum již−
ního Plzeňska
v Blo vicích
zve na novou
výstavu pod
názvem Život
a dílo filozofa a malíře Josefa
Matějky. Navští vit ji můžete až
do   29. 8. 2021 a obdivovat tak
práce význačného umělce a pe−
dagoga Josefa Matějky. 

Tvorba akademického malíře
a  výtvarného pedagoga Josefa
Matějky (1881 až  1953) patří
do generace výtvarných umělců
výrazně ovlivněné odkazem čes−
kého malířství 19. století, seces−
ní symbolikou a meziválečným
civilismem. Rodák z  Chlumu
u Blo vic byl stylově nevázaným
malířem, který čerpal z realistic−
ké a symbolické tvorby. Věnoval
se  figurální kompozici, krajině,
dekorativní nebo ilustrační tvor−
bě. Zároveň byl autorem dodnes
nezpracovaného filozofického
díla. Výstava představuje výběr
z Matějkovy rozsáhlé tvorby.

O titul se uchází 
40 staveb

Do letošního ročníku soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje jde
neuvěřitelných 40 staveb. Je to
opět více přihlášených staveb,
než v roce minulém. Stavby jsou
přihlášeny ve všech ze sedmi
soutěžních kategorií, nejvíce jich
je opět zastoupeno v  kategorii
rekonstrukce budov.

Nejlepší stavbu bude vybírat
také veřejnost. Prostřednictvím
internetového hlasování na
www.stavbarokupk.cz rozhodne,
kdo z nominovaných získá Cenu
veřejnosti. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže s  předáním
cen se uskuteční v rámci galave−
čera 9. září 2021 v Měšťanské
besedě v  Plzni. Kompletní se−
znam přihlášených staveb je
uveden níže. Všechny přihláše −
né stavby jsou zveřejněné na
www.stavbarokupk.cz, a to včet−
ně jejich fotografií a základních
informací. 

Nové byty v Zátiší začaly už
sloužit občanům

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech zve na výstavu
Historie šitá na míru. Výstavu je
možno shlédnout až  do 17. října
2021 ve výstavní síni v ul. Josefa
Knihy 146. 

Muzeum prezentuje historické
kostýmy z dílny známé regionální
autorky Kateřiny Bejčkové, která se
specializuje na výrobu historických,
historizujících a divadelních kostý−
mů a rovněž svými výtvory doplňu−
je i expozice mnoha muzeí v ČR.

„Díky své dlouholeté praxi v obo−
ru dámská krejčová dokáže vytvořit

kostým od počátečního ná −
vrhu přes výběr vhodného
materiálu až po samotnou
konstrukci a konečný pro−
dukt. Její práce závisí na ne−
ustálém studiu dostupné od−
borné literatury i na studiu
starých šicích technik a vyší−
vání od 14. do 19. století,“
uvedla Stanisla va Volková,
dokumentátorka muzea. 

Výstava je doplněna do−
bovým nábytkem a zbra −
němi ze sbírek Muzea
Dr. Bohuslava Horáka.  

Historie doslova šitá na míru
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Po letošní zimě se na komunika−
cích II. a III. třídy v Plzeňském kra−
ji projevily škody ve větším rozsa−
hu než v předešlých letech. Ná −
klady na zimní údržbu 2020/2021
dosáhly 242 322 000 korun, což je
o  58  899  000  korun více než
v předešlém období.

Silničáři spotřebovali 5 024 900
litrů solanky, 25 494 t soli, 12 932 t
drti a 1 872 t ostatního inertního po−
sypu. V Plzeňském kraji udržuje

Správa a údržba silnic
PK síť silnic II. a II. tří−
dy dlouhou 4 481 km.

Momentálně se na
základě monitoringu
a upřesněného plánu
opravují celoplošně
poškozené komunika−
ce. Nejvíce poškozené
komunikace byly např.
Pačejov – Olšany,
Číčov – Lučiště, Telice

– Buková, průtah Lestkov, Výško −
vice – Teplá, průtah Potvorov.

„Vzhledem k nižšímu přidělenému
rozpočtu a vyšším nákladům na
současný průběh zimy předpoklá−
dáme jen dokončení již loni započa−
tých akcí a nově realizaci jen nejnut−
nějších oprav nejpoškozenějších ko−
munikací,“ uvedl náměstek hejt−
manky pro dopravu Pavel Čížek. 

Po skončení výběrových řízení,
která momentálně probíhají, budou
nově zahájeny stavby z  prostředků
Státního fondu dopravní infrastruk−
tury ve výši 392 milionů korun.

Zimní údržba je dražší
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Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém
orga nizmu souvisí vše se vším.
Odstranění příčiny zdravotního pro−
blému se může projevit na celém
těle, na jeho kráse, na zlepšené
funkci ostatních orgánů a tím nako−
nec na spokojenosti duše. 

S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v  po−
slední době stále více.  Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nejstar−
ší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v  blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější. 

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu®
v Jiho českém vědeckotechnickém
parku. V roce 2018 jsme se zúčastnili
ze zvědavosti a zájmu Svatováclav −
ské IBD konference. Konference byla
sice fajn a na vysoké úrovni, ale…
ani jednou nepadlo slovo o nějakém
finálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další
motiv a hnací motor v  našem úsilí

a práci. K tomu přišlo rozhodnutí, za−
měřit se kromě výroby a  výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou  chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev  atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alternativním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší. 

Málokdo tuší, že naším 
největším imunitním orgánem
jsou střeva
Často ustupují i kožní problémy, ner−
vozita, nesoustředěnost, afty, žalu−
deční potíže, pálení žáhy. Návrat elá−
nu a životní energie souvisí mj. s tím,
že Vitestin® pomáhá zbavit tělo toxi−
nů, což má zase skvělý vliv na játra.
Jako vedlejší účinek nám zákazníci
sdělují, že se pleť, vlasy, klouby vrací
ke svému normálnímu stavu, tj. zdra−
vému stavu. Skvělý je i při krátkodo−
bých problémech, dietních chybách,
skvělý pomocník na cestování. Na
střevech záleží, jestli tělo vstřebá
všechny důležité živiny a odolá útoku
různých patogenů.

Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém

jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 6215 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je obe−
cně prospěšná na zažívání. Ženšen
podporuje účinek, přispívá k vitalitě
a regeneraci organizmu. Jedná se
o  vy sokohorský ženšen z  pohoří
Čchang−Paj. Ano, v celé lahvičce  10,4
% denní dávky ženšenu. Vitestin®
obsa huje takové množství ženšenu,
aby bylo možné brát celoročně denně
celou dávku, popřípadě další prepa−
ráty a zároveň tak vysokou dávku,
abyste nevyhazovali peníze. S pomo−
cí toho všeho jsme vyvinuli doplněk
stravy Vitestin®. Zachovává potenci−
ál složení i energii bylin a neruší jej
žádnými potravinářskými vylepšení−
mi. Je 100% přírodní!

Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní problé−
my od úst po konečník. Všude je sliz−
nice, a to je úkol pro Vitestin®. 

Doporučená denní dávka je 1/2
(žalu dek, jícen) či 1  (střeva) sklenice
390 ml denně. Tento poměrně větší

objem zajišťuje, aby se Vitestin® do−
stal pokud možno na všechna proble−
matická místa v zažívacím traktu. Po čet
dní užívání je individuální a pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 skleni ce
Vitestinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč
a je odpovídající objemu a účin  ku byli−
nek v zakoupené lahvičce..

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším 
zá jmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 145 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Své zákazníky si našel
Vitestin už i v Rakousku, Polsku, Ně −
mecku a Anglii, kam ho výrobce zasílá
přepravní službou přímo na adresu zá−
kazníků. Pro zákazníky jsme zřídili
infor mační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci re−
cenze, ve které se naši zákazníci dělí
o své osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ 
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz

Zdravá střeva a celý zažívací trakt
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Už od poloviny června se zaměst −
nanci i pacienti FN Plzeň dočkají
nového stravovacího provozu, 
kte  rý se otevře v areálu bývalé vo−
jenské nemocnice na Borech. Roz −
sáhlá rekonstrukce prostor, špičkové
vybavení, nejnovější technologie,

vybu dování kavárny a bistra, zastře−
šená terasa. To vše vyšlo nemocnici
zhruba na 127 milionů korun. 

První etapa byla zahájena v dubnu
2019 přestavbou bývalého stravo−
vacího zařízení, druhá fáze započala

v březnu loňského roku. Investiční
náklady na stavební úpravy činily
85 milionů korun a vybavení celého
provozu je ve výši 42 milionů.  

„Díky tomuto projektu můžeme
našim zaměstnancům nabídnout
mnohem komfort nější stravování,

a to nejen co se týče
nových prostor, ale
i kvalitnější přípravy
pokrmů a pestřejší
skladby jídel. Na je−

jich spokojenosti nám opravdu zále−
ží, proto jsme také pro ty, kteří pra−
cují v nejjižnější části areálu, zajistili
autobusovou dopravu, která bude
jezdit kyvadlově během polední
špičky. Důležité je, že příprava
všech jídel, jak pro zaměstnance,
tak i pro pacienty, dostane zcela ji−
nou podobu a jsem přesvědčen, že
kvalitu a pestrost v brzké době ocení
všichni strávníci,“ uvedl ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Zaměstnanci mohou využít stude−
ný salátový i teplý bar, komfor tní
prostředí kavárny či bistra Arma
s doplňkovým prodejem bude k dis−
pozici i návštěvníkům fakultní ne−
mocnice či pacientům, jejichž zdra−
votní stav dovolí návštěvu tohoto
zařízení. Nové technologické vyba−
vení stravovacího provozu FN Bory
patří k nejlepším na jihozápadě
Čech. Kuchyně je vybavena konvek−
tomaty, sklopnými kotli a tlakovými
multifunkčními pánvemi. Samo −
 zřejmostí je napojení zařízení na
kontrolní systém sledování kvality
a možnost dálkového přenosu dat
při pomalé přípravě pokrmů v kon−
vektomatech.

Personál FN bude mít v pracovní
dny na výběr ze dvou polévek, čtyř
druhů jídel nebo zeleninový talíř.
Jídelna denně uvaří více než 1200
porcí pro personál i pro pacienty.
Již řadu týdnů jsou pracovníkům
nabízeny speciální gastro týdny,
jedním z posledních byl týden
chřestový a v brzké době je naplá−
novaný jídelníček s mnoha variace−
mi jahod. Zkušení kuchaři specia−
listé pod vedením šéfkuchaře
Františka Egera budou nabídku po−
stupně rozšiřovat s důrazem na
vlastní výrobu.

Fakultka na Borech otevřela 
nový stravovací provoz
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Slavnostním koncertem 16. září
v Měšťanské besedě zahájí Plzeň −
ská filharmonie již svoji 102. kon−
certní sezónu. Zároveň se v nové roli
šéfdirigenta Plzeňské filharmonie
představí Chuhei Iwasaki, který na
této pozici střídá Ronalda Zoll mana.
Celá dramaturgie nové sezóny už ne−
se jeho rukopis a v klasických abo−
nentních řadách Diamant a Platina se
objeví mimořádně zajímavé koncerty,
vynikající sólisté i světoví autoři.
Hned v prvním zahajovacím koncertu
vystoupí skvělý český klavírista Igor
Ardašev, v dalších se pak představí
například vynikající houslisté Alban
Beikircher, Tedi Papavra mi a Václav
Hudeček nebo klavíristé Chiara
Opalio či Oliver Triendl.

„S velkou pečlivostí jsme připra−
vili program nadcházející sezóny.
V abonentní řadě Diamant je připra−
veno sedm a v  řadě Platina devět
koncertů. Obě řady obsahují vždy
jeden bonusový koncert, kterým
chce Plzeňská filharmonie poděko−
vat svým abonentům za trpělivost

a přízeň v  době koronaviru.  Navíc
filharmonie velmi významně  rozšíří
svou působnost v Plzeňském kraji,“
říká ředitelka Plzeňské filharmonie
Mgr. Lenka Kavalová. 

V řadě Platina to bude jeden z vr−
cholů sezóny – koncert s  názvem

Alban Beikircher & Novosvětská,
který je zároveň zahajovacím kon−
certem festivalu Smetanovské dny
a v  řadě Diamant to bude letošní
novin ka Silvestr s Plzeňskou filhar−
monií, který nahradí loňské Novo −
roční gala. V obou řadách pak dále

vystoupí mimo již uvedených só −
listů i nadějný český klavírista
Marek Kozák, violoncellista Michal
Kaňka, violistka Kristina Fialová ne−
bo houslistka Pavla Tesařová. Mi −
mo řádným hostem bude světozná−
mý dirigent José Moreno, který
28. dubna povede koncer t Plzeň −
ské filharmonie s  mezzosopra −
nistkou Janou Sýkorovou. 

Kromě obou klasických abo −
nentních řad nebude chybět ani
crossoverová řada zaměřená na
nové trendy – film a muzikál. Při −
pravena je Hollywoodská středa
s  Plzeňskou filharmonií a Chu −
heiem Iwasakim, chystá se slav−
nostní koncert k poctě plzeňskému
rodákovi a zakladateli Divadla
Semafor Jiřímu Suchému u příle −
žitosti jeho životního jubilea. Spo −
lečně s Jitkou Molav covou a další−
mi členy Semaforu se skloubí origi−
nální a nezaměnitelný zvuk divadla
s Plzeňskou filharmonií. Pro pravi−
delné návštěvníky crossoverových
koncer tů naopak není novinkou
propojení skupiny Malina Brothers
s Plzeňskou filharmonií. Stejně jako
v minulých sezónách je pro dětské
publikum připravena řada Duha
s originálními interaktivními pořady
osvědčené autorské dvojice Martin
Pášma – Tomáš Ille Namaluj si
hud bu, Jazyk svatého Jana a Má −
me rádi zvířata.

Dotace v celkové výši 68 tisíc ko−
run získají tři projekty v rámci
Průběžného dotačního programu
„Mikrogranty na podporu kultur−
ních a  uměleckých projektů pro
rok 2021“. Program je určen na
podporu kulturních a uměleckých
projektů realizovaných na  území
statutárního města Plzně a v  blíz−
kém okolí, které během roku oživí
kulturní dění, a  to zejména pro−
střednictvím aktivit v oblasti hudby,
tance, divadla, výtvarného umění,
designu, literatury, podpory kultur−
ních a lidových tradic, site specific
art a jiných.  

„Finance jsou určeny pro tři ža−
datele, a sice pro zájmové sdružení
Naše Litice, spolek Plzeňský literár−
ní festival a pro paní Helenu Fenclo −
vou. Celkem se jedná o 68 tisíc ko−
run. U  dalších čtyř žadatelů jsme
s  podporou souhlasili, schválit ji

ještě musí zastupitelé,“ vysvětlila
náměstkyně primátora pro oblast
kultury, památkové péče a sociál−
ních věcí Eliška Bartáková. 

Spolek Naše Litice získá 18 tisíc
korun na Litickou hradní slavnost.
Jedná se o jednodenní sousedské
setkání na zřícenině hradu v Plzni−
Liticích, které se uskuteční v sobotu
4. září 2021 odpoledne. Na akci bu−
de vybíráno vstupné. Na  programu
je vystoupení šermířů, hudebníků
se vztahem k  Liticím a  sboru dětí
z místní školní družiny, součástí bu−
de též vinná stezka a  stánky s  lo −
kálními produkty. Pro děti je připra−
ven bohatý doprovodný program.
Souběžně s akcí budou probíhat
prohlídky zříceniny hradu Litice
s výkladem.

Částkou 25 tisíc korun bude
podpořen Plzeňský literární festival
2021, jenž se koná od roku 2015.

Předchozích šest ročníků se usku−
tečnilo pod hlavičkou Střediska zá−
padočeských spisovatelů, nyní se
organizátorský tým osamostatnil –
v  lednu letošního roku založil nový
spolek. I v tomto ročníku dramatur−
gie festivalu vychází z výročí letoš−
ního roku a  z  plzeňských reálií.
„Náplň festivalu bude zaměřena na
Adolfa Loose, jeho klienty a realiza−
ce, na českou šlechtu v západních
Čechách, na Bohuslava Balbína,
Františka Vaváka, Karla H. Borov −
ského a Kryštofa Haranta z  Polžic
a Bezdružic. V  jednání je též diva−
delní představení pražské Violy.
Pořady jsou naplánovány na konec
října a první polovinu listopadu
a budou uvedeny v  Divadle J. K.
Tyla, v Západočeské galerii, dále
také v  Loosových interiérech, na
zámku v  Křimicích a ve veřejnosti
nepřístupné Freundově vile,“ přiblí−

žila náměstkyně primátora pro
oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí Eliška Bartáková
Eliška Bartáková. 

Částkou 25 tisíc korun město
Plzeň podpoří také projekt paní
Heleny Fenclové nazvaný VIETNAM
STORIES. Jedná se o výstavu v ter−
mínu od 6. do 27. srpna v mázhau−
zu plzeňské radnice a jejím cílem
je přiblížení charakteristických rysů
vietnamské kultury a jejich případné
přeměny po příchodu do České re−
publiky. Bude sociologickou sondou
do běžného života vietnamské ko−
munity v ČR  a zároveň má při po −
menout, jakou nedílnou součástí 
našich běžných životů tato vietnam−
ská diaspora je. Proslulý fotograf
Jindřich Štreit vytvořil fotografický
soubor „Vietnam Stories“ aneb
jak se žije Vietnamcům v České 
republice. 

Mikrogranty na oživení kulturního dění 

Filharmonie letos zahájí 
102. koncertní sezónu
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Po mimořádném ročníku 2020, kdy
se festival spjatý s plzeňskými ře−
kami přesunul z centra na Slovany,
se opět vracíme do centrálního
obvo du. Oblíbená lokalita na řece
Mži opět ožije v průběhu července
a srpna tak, aby  Plzeňanům zpří−
jemnila prázdniny pestrým progra−
mem se vším všudy. 

Jako každý rok se můžete těšit na
řadu koncer tů, oblíbené tančírny,
večery se slam poetry, jógu, filmy
a tematické přednášky, a samozřej−

mě také workshopy
nového cirkusu. Za −
háje ní festivalu se
ponese nejen v du−
chu hudby, na pro−
gramu je také gastro
festival. Kro mě toho
nás čekají také ne−
tradiční akce, jako je
Skaut ský bál, po−
etické divadlo, nebo
komunitní večeře.
Dlouho do bým cílem

festivalu je vybu−
dování nových míst
kolem plzeňských
řek, a proto se sna−
žíme každý rok za−
řadit něco nového.

„Letos přidává−
me skautský ples,
který se běžně ko−
ná v budově, a dí−
ky době jsme se
rozhodli pro změ−
nu a se skauty

udě láme celý ples u vody. Nebude
chybět hudba ani tanec, akce bude
samozřejmě otevřená pro veřej−
nost,“ říká Timo Daneš, který letos
převzal otěže vedení festivalu.

Všechny akce jsou zdarma, cí−
lem je lokalitu oživit tak, aby se tu
některé aktivity zachovaly natrvalo,
jako se to podařilo na Radbuze.
Program festivalu bude od 1. čer−
vence na webu náplavka.ksvetu.cz,
poté postupně také na Facebooku
a Instagramu.

Náplavka k světu se po roce vrací na Mži
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S chodem školy a především s no−
vě otevřeným oborem studia v an−
glickém jazyce se v Gymnáziu
a SOŠ Rokycany seznámili hejt−
manka Ilona Mauritzová a její ná−
městek Rudolf Salvetr. Tento obor
je ve veřejné škole unikátní v celé
ČR a u jeho zrodu stál současný
ředitel školy Pavel Vlach.

Nový obor studia v  čes−
kém i anglickém jazyce, kte−
rý Gymnázium a Střední od−
borná škola Rokycany ote−
vřela v září 2020 pro prvních
20 studentů, je unikátním
programem vzdělávání IB DP,
který od roku 1968 funguje
ve 154 zemích světa v 5 500
školách. V České republice
je ve veřejné škole rokycan−
ské gymnázium první, které
umožňuje toto studium. 

„Gymnázium Rokycany
má vynikající pověst. Roz −
hodnutí rozšířit výuku o tento
unikátní vzdělávací program
přinese kvalitu gymnaziální−
ho vzdělávání i mimo krajské
město. Já to považuji za
mimořádný nápad a jsem
opravdu hrdá, že takovou školu
v kraji máme. Studenti oboru budou
moci snadněji vstoupit na zahra −
niční vysoké školy. Výsledek této
maturity uznávají univerzity po ce−
lém světě, včetně těch nejprestiž−
nějších,“ uvedla hejtmanka Ilona
Mauritzová. 

Jde o čtyřletý obor „Inspirace
a poznání v souvislostech s výukou
v  anglickém jazyce“, kdy se žáci
první dva roky studia připravují
v  čes kém i anglickém jazyce. Bě −
hem 3. a 4. ročníku už absolvují 

bloky předmětů v anglickém jazyce.
Výhodou je pro studenty volitelnost
bloků vyučovaných předmětů hu −
ma nitního či přírodovědeckého
směru. Jsou jimi například Stavba
hmoty (přírodovědecký směr před−
mětů jako chemie a fyzika), Regiony
v  souvislostech (historie a geogra−

fie) nebo Organismy a prostředí
(biologie, biochemie). Obecně je
v tomto oboru kladen důraz na roz−
voj kritického myšlení a přináší svou
koncepcí studentům souvislejší pří−
pravu na studium v zahraničí.

Podmínkou přijetí je určitá jazyko−
vá úroveň při přijímacích zkouš−
kách. Studium je zakončeno závě−
rečnou prací, standardizovanou me −
zinárodní zkouškou, kterou uznávají
zahraniční univerzity. Obor i přes
svou vyšší finanční náročnost zů −
stává s ostatními bez školného. 

Gymnázium pokračuje 
v rozvoji nového oboru

Dotaz čtenáře RT z Tlučné:
Prodal jsem soukromě své au−
to a kupující mi teď po půl roce
volal, že je na autě nějaká zá−
vada, ať mu vrátím peníze a ve−
zmu si auto zpět. Opravdu mu
musím vrátit peníze? Již jsem
si za ně pořídil jiné auto.

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
s  uplatňováním vad předmětu

koupě a odstupováním od kupní
smlouvy to není tak jednoduché,
vždy je nutné posuzovat individuál−
ní okolnosti, zejména o jaké vady
se jedná, kdy je kupující uplatnil;
hodně záleží na obsahu kupní
smlouvy, zda jste v  textu smlouvy
na některé vady vozu přímo upo−
zornil nebo jste deklaroval bezvad−
ný a provozuschopný stav vozu,
případně jestli jste ve smlouvě
uvedl, že kupující kupuje vůz „jak
stojí a leží“, tzv. úhrnkem, v  tako−
vém případě jdou (zjednodušeně
řečeno) vady k tíži nabyvatele, po−
kud smlouva neobsahuje nepravdi−
vá prohlášení o vlastnostech věci. 

Pokud bych se měla ale obecně
vyjádřit k právům z vadného plnění,
pak platí, že uplatnit lze takové vady,
které měl vůz při přechodu nebez−
pečí škody na kupujícího, většinou
jde o moment předání vozu, a to
i když se taková vada projeví později
(skrytá vada). Jiný případ je, když
prodávající poskytuje navíc záruku
za jakost, tedy deklaruje, že si věc
po nějakou dobu zachová obvyklé
vlastnosti, předpokládám ale, že
jste si ve smlouvě zvlášť záruku za
jakost nesjednali, neboť nejste pro−
fesionální prodejce vozů.

V případě projevení vady na vo−
ze má kupující právo zejména na

opravu věci, přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo na odstoupení
od kupní smlouvy, když je vadné
plnění podstatným porušením
smlouvy. Podstatné je takové po−
rušení, o němž strana porušující
smlouvu již při jejím uzavření vě−
děla nebo musela vědět, že by
druhá strana smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušení předvída−
la. Typic ky jde o zatajení nějakých
podstatných závad na voze, které
prodávající zamlčí, protože ví, že
by kupující jinak kupní smlouvu
neuzavřel.

Aby mohl kupující uplatnit práva
z vadného plnění, je povinen vadu
oznámit bez zbytečného odkladu
poté, co ji mohl při včasné pro −
hlídce a dostatečné péči odhalit,
současně se nesmí jednat o vadu,
kterou musel poznat s vynaložením
obvyklé pozornosti již při uzavření
kupní smlouvy. Kupující tak nemů−
že uplatňovat jakoukoli vadu, ale
pouze takovou vadu, kterou ne−
mohl odhalit při uzavření kupní
smlouvy, kdyby byl pozorný. Pod −
statná je také doba uplatnění práv
z vadného plnění, občanský záko−
ník totiž stanoví, že prodávající mů−
že vznést námitku opožděnosti
náro ku a soud kupujícímu práva
z vadného plnění nepřizná, když je
kupující neuplatní bez zbytečných
odkladů.

Ve Vašem případě bude rozho−
dující, o jakou vadu vozu se jedná,
jestli ji vůz měl skutečně již při pře−
dání a kupující ji nemohl odhalit při
prohlídce. Jestli je vada tak zásad−
ní, že v  důsledku jejího výskytu
půjde o podstatné porušení smlou−
vy, pak je otázka, zda kupující svá
práva uplatnil skutečně bez zbyteč−
ných odkladů, kdy vadu mohl nebo
měl zjistit. Když s nároky kupující−
ho nebudete souhlasit a nedojde
mezi vámi k dohodě, bude se mu−
set kupující domáhat svých práv
u soudu a prokázat skutečnosti,
které uvádím v tomto článku.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky



19Plzeňský rozhled  7/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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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Po delším čekání se v Zoologické
a botanické zahradě města Plzně
podařilo dopárovat samce ty ra
ussurijského (Panthera tigris
altai ca) Tibera (*9.7. 2012), který
pochází z královédvorské zoo. 

„Samici jménem Milashki jsme
dovezli v  prosinci 2020, pochází
z anglické zoo ve Woburnu, je na−
rozená v  září 2015, takže věkem
je ideální k  našemu samci. Díky
zavře né zoo kvůli koronakrizi a mo−
dernizaci výběhu ji představujeme
až nyní v  červnu,“ sdělil tiskový
mluvčí plzeňské zoo Mgr. Mar tin
Vobruba. 

Modernizace po 18 letech provo−
zu přinesla zpevnění svahu, nové

odpočinkové terasy pro tygry, nové
výsadby a výsevy i novou branku
do výběhu. Realizátorem akce za
1,7 mil. Kč bylo Plzeňské sta −
vitelství. Expozici otevřel a čest−
ným kmotrem tygřice se stal 1. ná −
městek primátora města Plzně
Mgr. Roman Zarzycký.

Od otevření výběhu v roce 2003
zde postupně žila samice Tsamara
(přiletěla z Calgary v  roce 2004)
a vystřídali se čtyři různí samci –
Mauglis, Uchi, Bajkal a Tiber. Mlá −
ďata se narodila v  letech 2005
(2 samice) a 2011 (3 samci).

Od roku 1971 chovala plzeňská
zoo i tygry malajské a později
indic ké. Zde nedošlo k  odchovu.
Počátek chovu tygrů ussurijských
v  Plzni se datuje na 30. června
1978, kdy Zoo získala tříletou

sami ci Jenny z  pražského chovu.
První křtiny tygra ussurijského (čili
sibiřského) zažila plzeňská zoo
v roce 1982 se samcem Amurem
od rodičů Jenny−Mája a Caesar−
Matěj. Ještě v  pavilonu šelem.
Žádné mládě tohoto páru však ne−
bylo odchováno. Matěj uhynul

6.1.1994, potom zde byla 6 let 
ty gři ce indická Mája II. – v  roce
2000 přestali být chováni tygři
v  pavilonu šelem; chov tygrů us −
su rijských byl obnoven v  přírod−
ním výběhu příchodem Mauglího
(Mauglise)  dne 11.12. 2003.

Foto: Kateřina Misíková

Nová tygřice už je v Zoo PlzeňStřípky 
z Plzně

Prostory střediska volného času
Radovánek v Pallově ulici prošly
řadou oprav a rekonstrukcí. Od zá−
sadních oprav střech obou budov,
rozvody elektřiny, vytápění, so ciál −
ní zázemí, schodiště i další prosto−
ry. Plzeňský kraj, který SVČ Rado −
vánek zřizuje, celkem  tak investo−
val 52 mil. Kč.

„V loňském roce oslavil Rado −
vánek kulaté výročí založení, je zde
pro širokou veřejnost už 41 let.
Považuji jeho dlouholetou práci ve
vzdělávání, volnočasových aktivi−

tách ale také v oblasti prevence za
velmi důležitou a mezí lidmi také
oblíbenou. Vnitřní prostory už ale
byly nevyhovující, v sále hrozil pro−
pad prostor, podlahy a schodiště
byly také nevhodné. Věřím, že zre−

konstruované prostory lidem ještě
více zpříjemní volnočasové aktivity
Rado vánku,“ uvedl náměstek hejt−
manky pro oblast ekonomiky, 
in vestic a majetku Pavel Karpíšek,
který společně s  náměstkem pro

oblast školství Rudolfem Salvetrem
slavnostně zrekonstruované pro−
story otevřeli.

Rekonstrukce v Pallově ulici pro−
bíhala v  několika etapách od roku
2015. Opravena byla kompletně
celá střecha nad budovami A a B.
Došlo k výměně rozvodů elektric−
kého proudu včetně rekonstrukce
jističů, částečné obnově a rekonst −
rukci centrálního vytápění. V budo−
vě A pak ke komplexní rekonstrukci
vnitřních interiérů, kterými jsou 
zdivo, podlahy, sociální zařízení,
schodiště, osvětlení.  Vyměněn byl
také strop, který byl prosklený
a původní z  roku 1950. Nyní je
chloubou interiérů.

Tichá linka pomáhá
Tichou linku, díky které si nesly−
šící a jinak sluchově znevýhod−
nění lidé na úřadu snáze vyřídí
potřebnou agendu, zavedl úřad
městského obvodu Plzeň 4.
Službu provozuje společnost
Tichý svět o.p.s., která v deseti
krajích poskytuje osobám se
sluchovým postižením všestran−
nou podporu v podobě služeb,
které jim ulehčují začlenění se do
společnosti. Tichá linka, která
umožňuje on−line tlumočení
a on−line přepis mluvené řeči, je
k  dispozici zdarma a v urgent −
ních případech dokonce nepře −
tržitě, tedy 24 hodin denně.
Používají ji nejen úřady, ale na−
příklad také lékaři a další institu−
ce nebo služby. Využívat ji mo−
hou i samotní lidé se sluchovým
postižením, a to i pomocí vlast −
ního smartphonu.

Zpříjemní aktivity Radovánku
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Výstavbu nového plaveckého ba−
zénu na svém pozemku plánuje na
Borských polích město Plzeň. Prv −
ním krokem bude architektonická
soutěž na pořízení všech stupňů
projektové dokumentace nového
bazénu. Vyhlášení soutěže se před−
pokládá v  druhé polovině roku.
Náklady na komplexní stavbu ba −
zénu představují částku přibližně
250 až 300 milionů korun. 

„Jde o významnou veřejnou
stavbu v exponovaném místě, pro −
to navr hujeme uspořádání otevřené
archi tektonické jednofázové pro−
jektové soutěže. Ta nám dává mož−
nost srovnat různorodé návrhy po

stránce estetické, předpokláda−
ných nákladů na realizaci, provoz
a podobně. Jde o transparentní for−
mu, ve které odevzdává soutěžní
návrh neomezené množství účas−
tníků, pokud splní požadované kva−
lifikační předpoklady. Předností 
této formy výběru je také odborný
pohled ne závislé části hodnotící
poroty,“ uvedl technický náměstek
primátora Pavel Šindelář. 

Pozemek se nachází v  těsné
blízkosti objektu výzkumného cen −
t ra NTIS Západočeské univerzity
v Plz ni. Je vymezen novou komu−
nikační větví z  okružní křižovatky
Sukova a tramvajovou tratí. Vyhla −

šova te lem soutěže a zadavatelem
za kázky bude město Plzeň pro−
střednictvím Odboru investic Ma −
gistrátu města Plzně. Prvním kro−
kem bude sestavení soutěžních
podmínek, které budou předloženy
na jednání Zastupitelstva města
Plzně v září 2021. Hodnotící zase−
dání soutěžní poroty je pak pláno−
váno na začátek prosince 2021.
Poslední slovo bude mít opět za−
stupitelstvo, které   rozhodne o vý−
sledcích. Poté bude zorganizována
veřejná prezentace všech návrhů
a zahájeno jednací řízení bez uve−
řejnění s ví tězem soutěže o smluv−
ních podmínkách. 

Bude nový bazén na Borských polích?

Muzejní počin 
roku 2020 

najdete v Dobřívi
V národní soutěži muzeí Gloria
musaealis 2020  získalo Západo −
české muzeum opět cenu! Kon −
 krét ně se to v letošním roce týka−
lo zvláštního ocenění za revitali−
zaci národní kulturní památky
Vodního Hamru Dobřív v katego−
rii Muzejní počin roku 2020.  

Do XIX. ročníku soutěže se při−
hlásilo celkem 56 muzeí a galerií
z celé České republiky s 98 sou−
těžními projekty. Jejími vyhlašo−
vateli jsou Ministerstvo kultury
ČR a Asociace muzeí a galerií
ČR. Vyhlášení vítězů soutěže pro−
běhlo ve Smetanově síni Obec ní −
ho domu v Praze. Západočeské

muzeum v Plzni získalo v posled−
ních letech již šest ocenění v této
prestižní národní soutěži muzeí. 

Národní kulturní památka Vod −
ní hamr Dobřív byla na podzim
loňského roku po dlouhodobé re−
konstrukci znovu zpřístupněna
veřejnosti. Opravy a  celkové re−
staurování strojního vybavení
trva ly téměř 3 roky a byly prove−
deny nákladem více jak 15,5 mi −
lionu Kč. Na financování se podí−
lela Evropská unie prostřednict−
vím Ministerstva pro místní roz−
voj ČR, dále pak Plzeňský kraj
a Západočeské muzeum v Plzni.
Během oprav byly zjištěny zcela
nové poznatky, které přispěly
k  prohloubení znalostí vývoje
hamru a historie zpracování žele−
za na Dobřívsku. Pro svoji jedi−
nečnost se hamr těší velkému
zájmu veřejnosti.

muzeazzKr
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Plzeňská radnice chce požádat
o dotaci z Integrovaného regionál−
ního operačního programu na pro−
jekt Cyklostezky Plzeň – etapa
2022. Ten se zaměřuje na zlepšení
podmínek pro cyklisty a chodce na
území města. Zahrnuje výstavbu
dvou úseků stezky pro pěší a cyklis−
ty. Celkové náklady jsou vyčísleny
na 16 milionů korun, výše dotace by
mohla činit maximálně 11,8 milionu
korun. Podání žádosti musí schválit
ještě zastupitelé.

„Půjde o doplnění systému cyklo −
stezek, který má přispět k  rozvoji
cyklistiky jako alternativy k ostatním
druhům dopravy. První úsek zahrnu−
je stavební úpravy cesty Křimice –

Malesice, druhý úsek pak okrajovou
část Bílé Hory směrem do Zruče,“
uvedl primátor Martin Baxa.

První úsek, který by se měl upra −
vovat, vede podél řeky Mže mezi sil−
ničním mostem v Křimicích směrem
na Radčice a Malesice. Jde o neza−
stavěné území, jímž prochází vyjetá
cesta. Ta by se měla změnit v délce
1,5 kilometru na tři metry širokou
smíšenou stezku pro chodce a cyk−
listy z  asfaltového betonu. Její pa −
rametry by měly umožnit také pro−
voz zemědělské techniky a vozidel
správce toku Mže.

Druhý úsek zahrnuje prodloužení
cyklistické stezky na Bílé Hoře smě−
rem do Zruče. Území, které je sou−

částí stavby, je v bezprostřední blíz−
kosti komunikace II. třídy č. 231 v uli−
ci 28. října, která prochází místní
částí Bílá Hora, opačný konec úprav
je navázán na lesní cestu, která vede
v prodloužení ulice Zručská cesta.
Cesta je navržena jako tři metry širo−
ká smíšená stezka pro chodce a cyk−
listy z  asfaltového betonu, celková
délka úprav je 250 metrů. Pro vyšší
bezpečnost uživatelů je doplněna 
veřejným osvětlením.

„Nová stezka umožní cyklistům
a pěším bezpečnější pohyb v úseku
na hranici místní části Bílá Hora.
Zároveň převede cyklotrasu mezi
Plzní a Zručí v celkovém kontextu
do ucelené trasy,“ dodal Martin Klír,
vedoucí úseku přípravy a řízení pro−
jektů z Útvaru koordinace evrop−
ských projektů.

Cyklostezky zlepší podmínky
pro pěší i cyklisty
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Rokycany jsou nejlepším městem
z hlediska podnikatelského po −
tenciálu v celém Plzeňském kraji.
Ukázaly to výsledky srovnávacího
výzkumu Město pro byznys. Ve
vítěz ném městě narůstá při srov−
nání s ostatními v Plzeňském kraji
meziročně velmi nadprůměrně po−
čet firem i živnostníků. 

Podnikatelé mohou ocenit vý −
hodnou polohu města, která určuje
jeho vynikající dopravní dostupnost.
Daň z  nemovitosti se přitom stále
ještě drží na podprůměrné úrovni.
Radnice dobře hospodaří, o čemž
svědčí v  rámci regionu vůbec nej−
lepší hodnoty v  položce likvidita,
stejně jako u nákladů na dluhovou
službu. Radnice vynakládá dosta−
tečné prostředky zejména na pod−
poru bydlení a sportu. Skvěle do−
padlo město v testu elektronické ko−
munikace, který prostřednictvím fik−
tivních podnikatelských dotazů ově−
řuje včasnost a kvalitu odpovědí od
živnostenského úřadu.

„Jsem potěšený, že jsme se
umístili na samém vrcholu hodno−

cení výzkumu. Vloni jsme se  umís−
tili na prvním místě srovnání Město
pro byznys desetiletí Plzeňského
kraje, takže z  toho radost mám
a vážím si toho. Myslím si, že

Rokycany těží ze své polohy u dál−
nice mezi Prahou a Plzní, dopravní
obslužnost i  díky rekonstruované
železniční trati je dobrá. Před něko−

lika lety jsme zkolaudovali jižní 
obchvat našeho města s  tím, že
jsme rozhodli o výkupu pozemků
tak, aby obchvat měl vyústění buď
u dálnice, nebo na silnici číslo 605

mezi Rokycany a Plzní. Vytvořili
jsme regulačním plánem města po−
zemky pro více než 550 rodinných
domů, čímž bychom měli do

Rokycan přilákat i dost nových
obyvatel,“ říká starosta Rokycan
Václav Kočí.

Druhá Plzeň má nejlepší webové
stránky z pohledu podnikatele, Přeš −
tice zase nejvíce malých a středních
firem. Krajské město se může pyšnit
nejvyšším počtem ekonomických
subjektů v  přepočtu na obyvatele,
počet dokončených bytů na 1000
obyvatel je v  rámci regionu vysoce
nadprůměrný. Z  finančních zdrojů
radnice jdou nadprůměrné peníze
především na podporu veřejné do−
pravy a rozvoj kultury. Plzeň má vel−
mi vysoký skóring úředních hodin,
tedy časový rozsah, kdy si mohou
podnikatelé, ale i občané přijít vyřídit
to, co potřebují.  

Třetí Přeštice mají nejvyšší podíl
firem do 250  zaměstnanců na cel−
kovém počtu ekonomických subjek−
tů v  rámci celého kraje. K  tomu se
přidávají nízké ceny stavebních po−
zemků, ale také vysoce konkurenční
prostředí z hlediska pracovního trhu,
o čemž svědčí vysoký počet ucha−
zečů na jedno pracovní místo.

Městem pro byznys v kraji jsou Rokycany
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O dotaci z Integrovaného regionál−
ního operačního programu (IROP)
– prostřednictvím nástro je ITI
(Integrované teritoriální inves ti −
ce) Plzeňské metropolitní oblasti –
na přestavbu záchytného parko−
viště na náměstí Emila Škody chce
požádat plzeňská radnice.  Záměr
podat žádost o dotaci schválila
v  pondělí 7. června Rada města
Plzně, musí ho však ještě odsou−
hlasit i zastupitelé.

Město Plzeň chce na náměstí
Emila Škody vybudovat moderní
parkoviště s označením P + R ne−
boli Parkuj a Jeď MHD (z anglického
Park + Ride). Odstavná plocha se
163 místy vznikne přestavbou stá−
vajícího parkoviště, které je nevy −
hovující. Plocha parkoviště bude vy−
mezena Tylovou a Husovou ulicí
z  jižní a severní strany, z  východní
strany stávajícím parkem a ze zá−
padní strany místní komunikací.

„Město Plzeň chce v  příštích
třech letech budovat nová záchytná
parkoviště v blízkosti terminálů nebo
zastávek městské hromadné dopra−
vy. Tento záměr má přispět ke zlep−
šení možností parkování na území
města. Zmodernizování a rozšíření
parkoviště na náměstí Emila Škody
je jedním z  kroků, kterým chceme
situaci zlepšit. Toto parkoviště se
nachází v blízkosti Centrálního auto−

busového nádraží i trolejbusových,
tramvajových a autobusových linek
městské dopravy. Řidiči mohou
po zaparkování na náměstí Emila
Škody pokračovat nejen do centra
Plzně, ale i do dalších čtvrtí hro−
madnou dopravou,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Baxa. „Celkové
náklady na přestavbu a modernizaci
tohoto parkoviště mají dosáhnout
19 milionů korun včetně DPH s tím,
že výše dotace z IROP může dosáh−
nout maximálně 13,298 milionu ko−
run,“ doplnil primátor. 

Město Plzeň chce žádost o dotaci
podat v  rámci 50. výzvy IROP –
Inte grované projekty ITI, specifický
cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy a navazující 31. vý−
zva Zprostředkujícího subjektu ITI –
Vybudování a modernizace samo−
statných parkovacích systémů II.

Přestavba a modernizace parko−
viště na náměstí Emila Škody má
být realizována v  roce 2022. Město
Plzeň plánuje vybudovat parkoviště
s označením P + R také např. u ter−
minálu Bory a na konečné tramvaje
v Bolevci. Na těchto parkovištích ma−
jí platit zvýhodněné sazby. Za celo−
denní stání zaplatí motorista 60 ko−
run a parkovací lístek bude sloužit ja−
ko celodenní jízdenka MHD. Pokud
bude mít řidič předplatné na MHD,
zaplatí za parkování pouze 20 korun.

Modernizace parkoviště
na náměstí Emila Škody

Rozpočtové opatření pro rok 2021
a aktualizaci Střednědobého výhle−
du rozpočtu města pro období 2022
– 2024 schválili  plzeňští zastupite−
lé. Úpravy se týkají zejména aktuali−
zace rozpočtu příjmů z daní. Vychá −
zejí z  nových předpokladů vývoje
ekonomiky, berou ohled na dopady
koronavirové krize a legislativní změ−
ny s dopadem na predikci daňových
příjmů města v jednotlivých letech.

V roce 2021 jsou navýšeny příj−
my z daní o částku 315 milionů ko−
run, v roce 2022 o částku 350 mili−
onů korun. Volné bilanční zdroje
byly použity zejména na krytí vý−
padku daňových příjmů v  letech
2023 – 2024 v  úhrnné výši 195
milionů korun.

„Navrhované úpravy rozpočtu
a střednědobého výhledu v  oblasti
daní pokryjí nad rámec zmiňované−
ho výpadku rovněž nové potřeby,
aniž by bylo nutno zavádět opatření
pro vyrovnání rozpočtové bilance.
O té se uvažovalo v rámci původní−
ho schváleného střednědobého vý−
hledu rozpočtu města v letech 2022
až 2024. Ekonomický úřad však
i nadále bude pravidelně vyhodno−
covat skutečný vývoj plnění příjmů
z  daní v  rozpočtu Plzně a sledovat
aktuální predikce Ministerstva finan−
cí České republiky a další informace
týkající se vývoje ekonomiky,“ uvedl
radní města David Šlouf pro oblast
ekonomickou, bytovou a nakládání
s majetkem.

Navýší městský rozpočet

Budovu a přilehlý pozemek v  Li −
dické 3, kde sídlila 46. mateřská
škola (MŠ),  chce plzeňská radni−
ce prodat. První plzeňský městský
obvod nahradí třídy v Lidické 3 no−
vými třídami, které v  průběhu let−
ních prázdnin vzniknou po re −
konstrukci vnitřních částí pavilonu
č. 3 v  91. MŠ v  Jesenické ulici.
I tuto MŠ spra vuje první městský
obvod. Udržení tříd mateřské školy
v objektu v Lidické ulici by si vyžá−
dalo velké investiční náklady. 

Zastupitelé města Plzně proto
souhlasili s tím, aby byl objekt s po−
zemkem cca 3,5 tisíce metrů čtve−

rečních, jenž se nachází v městské
památkové zóně Lochotín, nabídnut
k prodeji. 

„Výše minimální kupní ceny bude
určena na základě znaleckého po−
sudku na cenu v místě a čase obvy−
klou. Stanovena bude i výše příhozu.
Prostředky získané z prodeje areálu
budou využity na výstavbu nové ma−
teřské školy na území městského ob−
vodu Plzeň 1. Je to nezbytné, neboť
na základě aktualizované územní stu−
die Plzeň Karlovarská je patrné, že
v této lokalitě dojde k nárůstu zástav−
by, a tudíž také k nárůstu počtu dětí,“
vysvětlil radní David Šlouf. 

Objekt v Lidické je na prodej
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Pro ty, kteří se na trhání jahod chystají
poprvé, jen upřesníme. Jahodárna pa−
na Bonka je na konci Klatov hned ve−
dle kruhového objezdu, z kterého mů−
žete vyjet směrem na Dolany, Staňkov
a Domažlice. Problém s parkováním
mít nebudete. Místo vždy najdete.
Červené plody mají nád −
hernou barvu, skvěle voní
i chutnají, a navíc jsou super
zdravé. Obsahují spoustu vi−
tamínů, které podporují naši
imunitu, což je v  současné
době velmi potřebné. Geniál −
ní jahody mají minimum ka−
lorií a zvyšují chuť na sex.

Jahodová sezóna běží naplno, a to byl
také hlavní důvod, proč jsme se setkali
s majitelem Jahodárny Pavlem Bonkem. 
l I přes zpoždění lze říci, že letošní
úroda jahod je dobrá?
Jahody pěstujeme na ploše necelých
7 hektarů a musím se přiznat, že obavy
z letošní úrody jsem měl. Ale nakonec
vše dobře dopadlo a úroda je velmi
slušná. Vše rozhoduje počasí. Pro ja−
hody je ideální teplota kolem 20°C. 

l Kromě Jahodárny v Klatovech
prodáváte jahody i na jiných mís−
tech, například u marketů ve stán−
cích, kamenných obchodech?
Pouze a jen tady v klatovské Jaho −
dárně dostanou zákazníci naše jahody.
Nikde jinde. Když si k  nám přijedou

pro jahody, mohou si ještě vybrat sa−
zenice jahodníků, maliníků nebo ka−
nadských borůvek. Ochotně a rádi
každému poradíme.
l Mluvíme spolu přímo na Jaho −
dárně a jak vidím, jsou zde ještě ka−
luže vody. Předpokládám, že samo−
sběr v kalužích nefunguje.
To se hrozně mýlíte. Jahody se trha−
jí za každého počasí. Už několik let
za sebou pěstujeme jahody na po−
měrně silné slámové podestýlce.
Má to několik důvodů. Například 
natrhané jahody jsou vždy čisté.
Na samosběr k nám chodí lidé
i v dešti. Právě díky slámové pode−
stýlce se v záhonech nebrodí v blátě
a trhají naprosto čisté jahody. Bez
slámy to nejde. 
l Musejí mít zájemci o samosběr
vlastní nádoby?

Nemusejí. Nádoby
na samosběr si
mohou u nás za−
koupit.  Zájemcům
o samosběr vy−
členíme vlastní
úsek, kde ještě
nebylo trháno.
Nemusejí mít
žád né obavy z to−
ho, že budou po
někom paběrkovat.
Mají přidělený neotr−
haný řádek.
l Kdo netouží po samo−
sběru?
Ten si může přímo v Jaho dárně
koupit už natrhané jahody. Do −
poručuji zavolat ráno a domluvit si
čas, kdy si jahody ten den vyzvednu.
Nemůžeme totiž zaručit, že vždy bude−
me mít dostatek natrhaných jahod
k volnému prodeji. Jinak bych rád při−
pomněl, že nepřijímáme takové objed−

návky, kdy nám zákazník sdělí, že si pro
natrhané jahody přijede za dva, tři či 

více dnů. Rezervace platí na ten
daný den, kdy nám zavolá.

K samosběru mám ještě
jednu zajímavou infor−

maci. Probíhá také
samo sběr hrachu

cukrového, jinak
řečeno lusek.
I ty si mohou
u nás zákazníci
natrhat. 
l Je nějaká

optimální doba
samosběru?

Lidé mohou přijít
kdykoliv během dne.

Natrhat si může každý
libovolné množství. Na

samosběr se nemusí nikdo
objednávat. Po kud 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 facebook, kde jsou 
aktuální informace, případně zavolejte. 

(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.

Natrhané jahody z plantáže jsou při−
pravené k volnému prodeji.

„Přijďte si k nám natrhat čerstvé
jahody z naší plantáže,“

Obsahuji hodně minerálů –
bor, draslík, molybden, fluor fos−

for, hořčík síru, zinek, mangan,
vápník a další. Zinek a mangan

jsou prospěšné pro tvorbu krve,
podporují nervovou činnost a

příznivě ovlivňují sexuální
výkonnost. Draslík pod−

poruje odvodňování,
detoxikaci orga−

nismu a upra−
vuje krevní

tlak.

zve všechny příznivce tohoto královského ovoce
majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.
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Střednědobou koncepci řízení své
městské policie, a to konkrétně na
období let 2021 až 2024, schválila
plzeňská radnice. Obsahuje priority
a záměry týkající se toho, jak kom−
plexně řešit výkon služby městské

policie. Pracuje přitom s  cílem za−
chovat současné náklady, zajistit
dostatečně efektivní výkon služby,
a přitom poskytnout přiměřenou
ochranu strážníkům v  případě na−
stalých problémů. Ke koncepci
vzniknou akční plány, jež budou
obsa hovat konkrétní kroky a opatře−
ní pro daný rok podle schváleného
objemu finančních prostředků. 

„Koncepce se dotýká několika
oblastí, pro které navrhuje postupy,
a to až do roku 2024. Například navr−
huje přehodnotit některé nadbytečné
úkoly a hlášení kladené na strážníky
operačního oddělení, a tím jim uvol−
nit síly pro aktivnější zajištění podpo−
ry hlídek,“ uvedl radní pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký. 

Činnost strážníka je prioritně za−
měřena do oblasti veřejného pořád−
ku na území města Plzně. Podle sta−
tistických informací je Plzeň bez−
pečnou lokalitou, ale výsledky prů−
zkumu veřejného mínění vedené za
účelem zjištění vnímání pocitu bez−
pečí jejích obyvatel se od statis −
tických dat dost liší. Jednoduchým
řešením při zachování současné
struktury by se mohlo jevit navýšení
počtu strážníků a s tím i související
počet hlídek v ulicích. 

„Vhodnější je ale cesta určité re−
strukturalizace stávajících sil a pro−
středků, kde by se mělo zejména jed−
nat o využívání jednočlenných hlídek,
a to hlavně v denní době. Z psycholo−
gického hlediska může občan jedno−
člennou hlídku vnímat pozitivně

s  tím, že strážník může vykonávat
službu sám a nehrozí tedy žádné ne−
bezpečí,“ uvedl v  koncepci velitel
Městské policie Plzeň Petr Vlk.

V rámci služby přímo na služebně
upozorňuje dokument mimo jiné na

potřebu přehodnotit rozdělení úkolů
mezi velitele, jeho zástupce a další
pracovníky. Zabývá se také vlastním
výkonem služby městských strážní−
ků přímo v terénu. Vlastní výkon
služby bude v denní době zajišťován
zejména pěší obchůzkovou službou
jednočlenných hlídek, převážně
v  přidělených okrscích. Při výkonu
služby v rizikovějších místech by
velitel služebny na základě místní
a osobní znalosti zajistil výkon ví−
cečlennou hlídkou například slouče−
ním dvou hlídek či posílením výkonu
služby se závodčím, případně za −
jištěním specializovaných hlídek
Útvaru celoměstských činností.

Pro oblast působnosti Dopravní
skupiny bude ze služebny Bory vy−
členěno vozidlo na měření rychlosti
a  zpracovatelé dopravních přestup−
ků. Provoz odtahové služby by měl
být, oproti současné praxi, zajiš−
těn dvousměnným provozem po
jednom vozidle tak, aby bylo možno
zabezpečit odtahy v ranní i večerní
době. Podstatné je také vytvoření
Útvaru celoměstských činností, a to
vyčleněním motorizovaných hlídek
z Obvodní služebny Bory a speciali−
zovaných činností ze služebny Střed
do jednoho samostatného celku.
Strážníci by měli v rámci své čin−
nosti vyřizovat většinu zjištěných
přestupků na místě, a to s přihléd−
nutím jak k závažnosti přestupku,
tak i osobě přestupce buď domlu−
vou, nebo uložením pokuty příka−
zem na místě.  

Koncepci policie schválila
radnice až do roku 2024
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FREYUNG. Přeshraniční inkubátor
GreG ve Freyungu, Evropský region
Dunaj−Vltava a regionální manage−
ment okresu Freyung−Grafenau se
tímto formátem akce trefily do čer−
ného: na prvním STARTUP ByCzePs
FRG se setkalo kolem 100 účastníků
z České republiky a Bavorska, aby
virtuálně poznali startupovou scénu
v sousední zemi, zjistili informace
o možnostech financování a podpory
a našli nová kontaktní místa pro
přeshraniční nápady. Navzdory let−
ním teplotám přilákala odpolední 
akce začínající podnikatele, firmy
a instituce od Landshutu po Brno. 
Vzbudit nadšení pro založení společ−
nosti, podpořit aktivity začínajících
podnikatelů a podpořit přeshraniční
projekty, to byly cíle mezinárodního
formátu, který byl v českém, němec−
kém a anglickém jazyce. Cílem part −
nerů bylo ukázat zejména na finanční

podporu při zakládání nových spo −
lečností. Za Bavorsko představily Bay −
StartUP a Invest in Bavaria společně
program OIS EASY a ekvivalentně
CzechInvest poukázal na možnosti
v České republice. Prof. Dr. Wolfgang
Dorner, vedoucí Technologického
kampusu THD ve Freyungu, interak −
tivně moderoval příběhy úspěchu
dvou firem s „česko−německou duší“.
Společnosti Pricefx a Neuron Sound −
ware ukázaly učastníkům, jak cenné
mohou být impulzy z obou zemí pro
vývoj úspěšného produktu a pro trvalé
zakotvení na trhu. 
Organizátoři připravili akci tak, aby
byla poučná a inspirativní. STARTUP
ByCzePS ukazuje, jak blízko máme
k našim sousedům a kolik toho ještě
můžeme objevit v místní startupové
scéně a tržním potenciálu.
„Pro nás jako inkubátor bylo velkou
zkušeností vidět, jak velký je zájem

o přeshraniční výměnu a jak rychle
se na této digitální platformě obje −
vily zajímavé synergie mezi různými
startupovými nápady a projekty,“
shrnu je Stephanie Fichtl, jednatelka
GreG FRG. 
Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy
v Evropském regionu Dunaj−Vltava, se
na akci také dívá s nadšením: „Je pů−
sobivé sledovat, kolik nových česko−
bavorských kontaktů bylo navázáno
již během akce, a to i přes to, že se
jednalo o online formát. Záměrně
jsme pro tuto akci připravili dva pro−
gramové body s networkingem, aby
začínající podnikatelé a obecně všich−
ni zájemci o startupovou scénu, měli
příležitost zapojit se do užší přeshra−
niční výměny a ukázalo se, že to bylo
správné rozhodnutí.“
Druhý ročník akce je naplánován 

na 23. června 2022. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Ing. et Ing. Jaroslava 
Pongratz, MBA

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy

Evropský region Dunaj−Vltava
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@
euregio−bayern.de

Regiony začínajících podnikatelů Česko
a Bavorsko se prezentují sebevědomě

Startup ByCzePS FRG

Hasiči, policisté, zdravotníci a stráž −
níci městské policie uvedli do pro−
vozu čtyři nové vozy. Jedná se
o čtyři herní prvky, které jsou vyve−
dené v barvách dané záchranné
složky. Městský obvod Plzeň 3 se
rozhodl tímto způsobem poděkovat
za práci složkám Integrova ný zá−
chranný systém (IZS).

„Chtěli jsme ně−
jakým jiným způ−
sobem poděkovat
slož kám IZS a měst −
ské policii, proto
jsme se rozhodli
pořídit herní prvky,
které budou hasi−
če, policisty, zá−
chranáře a městské policisty nejvíc
vystihovat. Autíčka jsou rozmístěna
na území obvodu vždy v místě, které
s daným typem auta nějak souvisí,“
vysvětluje starosta centrálního pl−
zeňského obvodu David Procházka
a dodává, že bylo poměrně obtížné
najít dodavatele, který by uměl

autíč ka vyrobit a zároveň aby dispo−
noval odpovídající certifikací.

Velký hasičský automobil najdou
děti před hasičskou zbrojnicí na 
návsi v Radobyčicích. Zprovoznění
herního prvku se zúčastnil velitel míst−
ní jednotky Pavel Plzák a člen jednotky
Petr Baloun. Vozidlo policie je umístě−
no nedaleko obchodního centra Luna,

vedle dopravního inspektorátu. Au −
tíčko uvedli do provozu náměstek
krajského policejního ředitele Michal
Krejbich a Karel Machulda, ředitel
Městského ředitelství policie Plzeň.

Záchranářský automobil, tedy 
žlutý sanitní vůz, stojí poblíž trans−
fuzní stanice v Adelově ulici a při

zpro voznění byl
přítomen ředitel
Zd ravo tn ické
zá  chranné služ−
by Plzeňského

kraje Pavel Hrdlička. U služebny
městských strážníků ve Skvrňanech
je instalováno auto městské policie.
Tady se uvedení herního prvku do
provozu zúčastnil velitel Městské
policie Plzeň Petr Vlk a velitelka
skvrňanské služebny Eva Königová
se svým zástupcem.

„Věříme, že herní prvky budou
děti bavit, že si na nich užijí legraci,
a že možná některé z nich přilákají
k práci u policie, zdravotníků, hasičů
nebo městských strážníků,“ dodává
starosta.

„Práce všech, kteří se podílejí na
fungování integrovaného zásahové−
ho systému, si velmi ceníme. Jejich
nasazení a nenahraditelná práce
v době pandemie si zaslouží velké
poděkování,“ shodují se místosta −
rostové třetího městského obvodu.

Nová autíčka na dětských hřištích jsou
poděkováním IZS
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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.

Plzeňský kraj se v 1.  čtvrtletí  2021 může pochlubit čtvrtou nejvyšší prů −
měrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivý −
mi kraji České republiky. Lépe jsou na tom kraje Hl.  město Praha
(44 432  Kč),  Středočeský (35 296 Kč) a  Jihomoravský (34 540 Kč).
Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 30 148 Kč,
což je o 5 137 Kč méně, než je republikový průměr (35 285 Kč).  

Ve  všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v  Kraji
Vysočina (o 4,6 %), nejméně pak shodně v Karlovarském a Plzeňském kraji
(o 1,8 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období
o 2,2 % a k reálnému růstu mezd došlo v deseti krajích. V celorepublikovém
úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 3,2 % a reálně se
zvýšila o 1,0 %. Medián mezd činil 29 867 Kč a vzrostl proti stejnému obdo−
bí předchozího roku o 2,5 %, u mužů dosáhl 32 235 Kč, u žen 27 237 Kč.

V platech nejsme na špici
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Každý školní rok s sebou přináší čet−
né zážitky a zkušenosti, nepřeberné
množství vzpomínek a navazování
nových – leckdy doživotních – přátel−
ství. Tento byl však v mnoha ohle−
dech, řekněme, jiný – v lecčem mož−
ná lepší, v  jiných aspektech naopak
horší. Obdobně vnímají tuto skuteč−
nost i naše žákyně a žáci, s  nimiž
jsme o  jejich pohledu na distanční
výuku v  rámci některých před−
mětů diskutovali. Ať už v nás za−
nechal uplynuvší školní rok ja−
kékoli dojmy a vzali jsme si
z  něj do  budoucna kterákoli
předsevzetí, zkusme se na něj
podívat zpětně a zhodnotit naše
úspěchy. 😊
I když to v září vypadalo, že by−
chom mohli nějakou dobu ve
škole pobýt, přišlo v  říjnu roz −
hodnutí o opětovném zavedení
distanční výuky. Navzdory tomu,
že jsme na ni byli minimálně v te−
oretickém vyučování připraveni
lépe než v předcházejícím škol−
ním roce a komunikovali jsme
s  žákyněmi a žáky prostřednic −
tvím aplikace MS Teams, přece
jen chyběl v  určitých předmě−
tech osobní kontakt, který právě
v nich představuje důležitou rovi−
nu výuky a nelze jej rozhodně ničím na−
hradit. Velkým nedostatkem byla rov−
něž absence praktické výuky, která se
posléze – po rozvolnění opatření – do−
háněla velmi obtížně a všechno vyža−
dovalo mnoho úsilí nejen na straně vy−
učujících odborného výcviku, nýbrž
i na  straně žákyň a žáků především 

našich učebních oborů. Pokud jsme
zmínili praktickou výuku, musely být
zrušeny či přesunuty také souvislé pra−
xe našich studijních oborů, přičemž je−
dinou výjimku představoval studijní
obor Sociální činnost, poněvadž part −
nerské organizace a instituce, v nichž
se rozhodli naše žákyně a žáci své pra−
xe vykonávat, nebyly – na rozdíl od ji−
ných – tou dobou v provozu omezeny.

Nelehký úkol a svým způsobem
i znač nou výzvu představovalo zpro−
středkovávání informací o naší škole
potenciálním uchazečkám a uchaze−
čům. Ti měli v podstatě jedinou mož−
nost, během níž mohli osobně navštívit
hlavní budovu naší školy, a to v prů −
běhu sušické pouti (první zářijový ví−

kend). Všechny dal ší
aktivity, související
s  propagací ško ly,
musely být přesunu−
ty do virtuálního pro−
storu, zúčastňovali
jsme se různých akcí
(zapojili jsme se
do  iniciativy Evrop −
ský týden odborných
dovedností, vystavo−
vali jsme na portálu
BurzaŠkol.Online,
pořádali jsme vlast−
ní dny otevřených
dve ří přes  aplikaci
MS Teams…) a v
ne  poslední řadě
jsme s  uchazečka−
mi a uc h azeči udržo−
vali pravidelný kon−
takt na našich sociál−
ních sítích – na face −
booku a instagramu.
Tato usilovná práce přinesla kýžené
ovoce a nám nezbývá než vám všem
opravdu moc poděkovat za  veškerou
podporu, neboť pro 3. kolo přijímací−

ho řízení, které poběží do konce čer−
vence, zbývá už skutečně jen pár po−
sledních volných míst, valná většina
námi nabízených oborů již svou maxi−
mální možnou kapacitu vyčerpala, což
je úžasná zpráva! Přihlášky si můžete

podávat do studijních oborů Cestovní
ruch, Sociální činnost či do ná −
stavbového studia Podnikání, kde ještě
není zcela naplněno zaměření Vlasový

stylista. Volno máme taktéž 
v  E−čkovém učebním oboru
Stravovací a ubytovací služby.
V  případě dotazů se na  nás
nevá hejte obrátit, rádi vám po−
můžeme! 😉
A jak vypadal konec školního
roku? Kromě maturitních a zá−
věrečných zkoušek, z  jejichž
průběhu přikládáme několik
fotografií, se znovu rozběhla
spolupráce s naší partnerskou
školou Volkshochschule im
Landkreis Cham, která trvá
už  více než 10 let, avšak letos
musela být kvůli  koronaviru
značně omezena. Přesto byly
však uskutečněny první aktivity
v  novém projektu, jenž bude 
trvat až do konce roku 2022.
Řada našich žákyň a žáků tak
dostane šanci se zúčastnit
work shopů, „sportfestů“, anebo
přímo pobytů v Bavorsku, posu−

nout svoje znalosti němčiny na  vyšší
úroveň a získat nové zkušenosti v rám−
ci svého oboru. Rozhodnete−li se stát
nedílnou součástí naší školy, určitě ne−
budete litovat, jsme tu pro vás! 😊

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

Přes počítač i v lavici, zvládli jsme to 
v Sušici – se zápalem pro obor a tradici
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Dům dějin Holýšovska při−
pravil ve spolupráci s Mi −
chaelem a Annou Ple −
citých výstavu mine−
rálů a zkamenělin.
Výstavu můžete na −
vštívit od 1. 6. do 
5. 9. 2021 v Domě
dějin Holý šovska
na náměstí 5. květ−
na 18. Na výstavě si
prohlédnete celou řa−
du zajímavých minerá−
lů a zkamenělin. Pro
děti je zde připraven
doprovodný program v po −
době rýžování zlata a hledání
malých drahokamů. 

Kromě letní výstavy minerá−
lů si můžete v Domě

dějin Holýšovska
prohlédnout i stá−
lou expozici, kte−
rá je věnována
historii Ho lý šo −
va. Seznámíte
se zde se starší

historií Holý šo va,
především s kaž −

dodenním životem
v Holýšově a histo−
rií sklárny, kterou
v Holýšově založila

rodina Zieglerů.  Nej −
větší část expozice je věnována
druhé světové válce. Zjistíte, jak

za druhé světové války fungo−
vala muniční továrna Metall −
werke Hollei schen, která vznik−
la na místě bývalé sklárny a vy−
ráběla leteckou a protileteckou

munici pro německou armádu.
Dozvíte se, jak to bylo s holý−
šovským koncentračním tábo−
rem a jak probíhalo osvobození
Holýšova, o které se zasloužili
i příslušníci 17. střeleckého
pra poru z Belgie. 
Moc se těšíme na vaši návštěvu.

Josef Hais, Dům 
dějin Holýšovska

Výstava minerálů v Domě 
dějin Holýšovska
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V rodinách už se vymýšlí, jak využít
prázdniny. Vstříc jim má vyjít už tra−
diční Prázdninová štafeta – soutěž
lákající na zajímavá místa Plzeňské −
ho kraje. Jak se do soutěže zapojit?
Přihlásit se každý může kdykoliv až
do konce prázdnin na webových
stránkách Prázdninové štafety. Vše
potřebné najdou soutěžící na adre−
se: http://stafeta.plzensky−kraj.cz.

„Plzeňský kraj je již tradičně part −
nerem soutěže Prázdninová štafeta.
Jsem moc ráda, že se mohou děti
a mladiství do 18 let i letos účastnit
této oblíbené soutěže. Poznají zná−
mé i méně známé turistické cíle

v  Plzeňském kraji a mají zároveň
možnost soutěžit o jednu z 15 zají−
mavých cen,“ uvedla Marcela Krej −
sová, radní Plzeňského kraje pro
oblast cestovního ruchu, par tner−
ských regionů, vnějších vztahů
a podpory podnikání.

Soutěž už tradičně nabízí padesát
turistických cílů. Stejně jako v před−
cházejících sedmnácti letech jsou
mezi nimi známé památky, víc je ale
nových naučných stezek, rozhleden
a zajímavých přírodních útvarů.
Spousta rodin musí po pandemii
šetřit více než jindy, proto zařadili
pořadatelé i letos do soutěže přes

polovinu míst bez vstupného. Do −
konce víc než v  loňském létě.
Obnoveným tipem na výlet z počát−
ků Prázdninové štafety je jediný
český akvadukt přes železnici
u Domažlic, znovu jsou mezi výlety
arboretum Sofronka, hrady a zámky
v  regionu či gloriet u Kouta na
Šumavě. Několik cílů je opět v Br −
dech, které představují stále něco
nového a neokoukaného. V Brdech
nebo v jejich bezprostředním okolí
je pět soutěžních cílů. Ve Spáleném
Poříčí lze vystoupat na stále ještě
zánovní rozhlednu Šťastná věž.
Blízko Rokycan je další novodobá

rozhledna Na Kotli. Krásné rozhledy
nabízí i okolí Padrťských rybníků.
Znovu je mezi cíli zařazeno Muzeum
Středních Brd ve Strašicích, které
loni v  rámci Prázdninové štafety
navštívily stovky lidí. Letošní novin−
kou je nová naučná stezka Jordán,
kterou turisté najdou v dříve vojen−
ské části největšího pohoří střed−
ních Čech. A o informace o vojen−
ské činnosti tu není nouze, neboť
naučná stezka obkružuje kdysi 
cílovou plochu stejného jména.
Jordán je zároveň „ochutnávkou“
Středočeského kraje v  Prázdninové
štafetě.

Prázdninová štafeta slaví letos 18. narozeniny

Je těžká doba a skeptici říkají, že líp
už bylo. Podle mne to není pravda, ale
protože přibývá duševních poruch,
agrese a jiných problémů, musím
připo menout pár bodů z mého článku
asi před rokem.
Na španělskou chřipku
zemřelo asi sto milionů
lidí. Probíhala při  bliž −
ně 2 roky, a to v le−
tech 1918–1920.
Úmrtnost pande−
mie se udává mezi
50 až 100 miliony
lidí. 
Ebola také nebyla
zaned batelnou infek−
cí. Virus se poprvé ob−
jevil v roce 1976 a od té
doby různé kmeny viru ebola
způsobují epidemie s mírou úmrtnosti
dosahující 50–90 %. Dodnes se ne −
zjistilo, odkud virus ebola pochází 
a kde vznikl.
Odborníci na závislosti upozorňují,
že rizikově v  České republice pije až 
1,5 milionu lidí, z  toho 600 tisíc
každý den.
V minulém roce zemřelo 112 920
obyvatel Česka. Více než polovina

z nich zemřela v důsledku onemocnění
srdce (32 %) nebo zhoubného nádoru
(25 %). Trojici nejčastějších příčin
úmrtí uzavírají cévní nemoci mozku
s  podílem 7 % na všech úmrtích.

Každých 20 minut zemře jeden
člověk na rakovinu. 

30% populace v Čes ku
má nějakou formu

astmatu. Dis po zi −
ce získává i plod 
po matce, která
kouří.
Mezinárodní dia−
betologické fede−

race (IDF) upozor−
ňují, že na následky

diabetu zemře každých
osm vteřin jeden člověk

a odhadují, že v roce 2045 bude
na světě téměř 630 milionů nemoc−
ných cukrovkou. 
Zatímco loni trpělo v České republice
Alzheimerovou chorobou 167 tisíc oby−
vatel (ve světě 50 milionů!), v roce
2050 to může být více než dvojnáso−
bek, odhadují odborníci. A tak by se da−
lo pokračovat.
Nyní jde o podobnou krizi, jako byla od
r. 2008, ale tehdy šlo o finanční celo−
světovou krizi. Rozdíl je v tom, že tehdy
šlo „jen“ o peníze, nyní jde o „nezná−
mou infekci“. A ze všeho neznámého
má většina lidí strach. Ale je mi divné,
že lidé, kteří mají strach z pandemie,
nemají strach z  pár výše vybraných
problémů. Vždyť příčiny rakoviny,
cukrov ky, Alzheimerovy čí Parkinsono −
vy choroby také nejsou známy. Připadá

mi to, že jsme si na to zvykli a většina 
lidí bere výše uvedené zdravotní problé−
my jen jako civilizační choroby. 
Nikdo neví, o co jde, a co bude dál,
stejně jako u civilizačních chorob. Ale
to přece neznamená, že tím skončil 
život. Ten poběží dál.

Mám opět jeden 
osvědčený test:
Tvrdím, že „všechno máme v hlavě“.
A pokud nedám dotaz (test) na nevě−
domé úrovni, nejsme schopni (ochot−
ni) si pravdu přiznat. Proto doporučuji
myslet pozitivně, protože mnoho lidí
dokáže myšlenky zhmotňovat. 

TEST:
Jaké vás napadne písmeno: 

A, B, nebo C?
Výsledek testu najdete na konci 
článku.

Zarazila mě zpráva ze 14. 6. 2021
v TV, že se lidé bouří proti distanční
(hybridní) výuce proto, že by to děti
nezvládly. Podle psychologů je to
proto, že nejsou děti vedeny k samo−
statnosti. Nechápu, proč se lidé brání
tomu, aby byli se svými dětmi a učili je
samostatnosti. Podle mne je to proto,
že většina dětí není „vedlejším produk−
tem dobrého vztahu z lásky“, jak by to
podle mě mělo být. Pokud má mnoho
lidí své děti jen pro uspokojení pudu
(u žen pud mateřský, u mužů pud za−
chování rodu), pak se nedivme této si−
tuaci. Ale je možné celou situaci brát
jako osud právě proto, abychom se

zastavili, zhodnotili, co a proč jsme dě−
lali, napravili chyby, dohonili, co jsme
zameškali.
Z celé situace je vidno, že se mnozí
rodiče chtějí vyhnout své povinnosti
děti vychovávat, chtějí své povinnosti
„přehodit na školy“. Ale škola má učit,
ne vychovávat. Mnoho rodičů nechce
dělat dětem zázemí a připravovat je na
život. Ve své knize S  kým a kde žít
jsem napsal, že výchova dětí by se
měla učit ve školách.
Nikdo neví, kdy tato situace skončí.
Všichni už vědí, že vir se chová nevy−
zpytatelně, ale bohužel lidé také. Málo −
kdo dodržuje stanovená pravidla a ne−
musí to být jen pravidla určená politiky,
odborníky. Existuje přece pud sebe −
záchovy. Kdo jej nemá porušený, ten
by se měl strachovat o  život svůj
a svých blízkých. 
Je třeba se v této době obzvláště vě−
novat sobě, své rodině, svým blízkým.
Intenzivněji se zajímat o nové věci, ví−
ce sportovat, více tvořit. Je třeba se
radovat z  toho, co máme, ne truchlit
proto, co nemáme či nemůžeme mít.
Každý je strůjcem svého štěstí. 

Hodně štěstí přeji všem. 
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

VÝSLEDEK TESTU:
A = máte porušený pud sebe −

záchovy. 
B = je to důvod k zamyšlení. 
C = nemáte porušený pud sebe−

záchovy.

Je třeba se radovat z toho, co máme,
ne truchlit proto, co nemáme či nemůžeme mít
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CAFÉ CHARLOTTE v Že −
lezné Rudě přijme servír−
ku na hlavní pracovní po−
měr s celoročním provo−
zem (jedeme i v době pan −
demie přes okénko). Jsme
bezva kolektiv, máme pa−
rádní peníze, ubytování
na horách zdarma a taky
spousty práce. Zá kladní
znalost němčiny nutná.
Zavolejte nám na tel.:
602486490 nebo pošlete
svůj životopis na email:
c.charlotte@seznam.cz.
Těšíme se na Vás! RR
21423

NOČNÍ klub DANDY v Kla −
tovech−Lubech přijme spo −
lečnice od 18 let. Možno
i formou brigády v  týdnu
nebo jen víkendy. Bezplat −
né ubytování, slušné vý−
dělky. Tel.: 604445413. RR
21469

BÍLOU ložnici – levně,
Klatovy, tel.: 728684594.
RR 21470

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní ko −
vý plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč. jističů a osvě t −
lení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovic kou
buňku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v  pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa −
lubkami, zařízenou k  oka −
mžitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo
urče ní.  Tel.: 604867469.
PM 21046 

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnuté
stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 
12 cm, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 21047 

PRODÁM zemědělský
stroj  Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s  rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena doho −
dou. Tel.: 604867469 PM
21048 

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

PRODÁM výdejník vody
WATER DISPENSER. Hor −
ká a studená voda, elek−
trické chlazení – levně.
Zdarma 2 barely na pra −
menitou vodu. Tel.:
608135533. PM 21111

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

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Pa leta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. V Plzeň ském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21002

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

Prodám kompletní ložnici
50. léta, kanadská bříza.
Tel 605437676. PM 21119

SMRKOVÝ kmen – pravi−
delně rostlou vidlici – vidlák,
vhodný na zvoničku nebo
rozcestník. Výška 4m, prů−
měr 25cm, cena 600 Kč,
tel.: 721950044. RR 21420

PRODÁM za šrotovou ce−
nu neb daruji staré zem.
stroje a nářadí. Prodám
též lištovou sekačku na
Vari i s převodovkou a re−
tro umyvadlo. Tel.:
608494734. RR 21443

NES. KLEC na vyvážení
klestu a těžebních zbytků –
výklopná, příslušenství:
hydr. válec 3. bodu, rozva−
děč do traktoru, hadice,
rychlospojky, dohoda –
levně. Dále nové ND na
OA, dodávky, terénní, ze
zrušeného skladu. Váha
celkem cca 1t, levně. Tel.:
728803097. RR 21449

ELEKTRO TŘÍKOLKU de
Luxe – modrá, pro invalidy,
je stará 2 roky, málo použí−
vaná, jako nová, bez ŘP,
dojezd 70km, rychlost 
8–20 km/h, pořizovací ce−
na 39.900 Kč, nyní za
35.000 Kč. Na tel.:
602708889. Bernar tice
u Kolince. RR 21442

MOTOKULTIVÁTOR MS07
+ obraceč sena, kultivátor,
mám pojezdová kola se ší−
povým vzorem 5,00−12
a sadou závaží, vhodný
na práce na zahradě, cena
15.000 Kč, při rych −
lém jednání sleva. Tel.:
721024186. RR 21464

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z  období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z  pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromové
lustry a lampičky, šavle,
bajonety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyzna −
menání – civilní i vojenské,
pohledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.
603872698. PM 21069 

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

KOUPÍM starou vzduchov−
ku.  Po armádě a pohra−
niční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty a jiná vy −
zna menání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků,
leta del, letecké unifor−
my a vše z  pozůstalosti
po pilo tech apod. Tel.
721730982.  PM 21006 

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

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

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

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo −
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040

KOUPÍM garáž – Doudlev −
ce, Bory, Slovany. Platba
v  hotovosti. Telefon:
724005 187. PM 21070

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. Mo −
torky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé
jiné věci, které již nepotře−
bujete. Tel. 737903420.
PM 21041 

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

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

PRODÁM
– originální díly 

na motocykly ČZ.

Tel:775 263 655 

Jde hlavně o díly 
na terénní závodní 

moto typů 980, 981,
984 a 988.

PM21112

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě v
ochranné kleci, rozmě−
ry: 120x100 cm výška
120 cm, váha cca. 65
kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v
Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 20027



KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy – Sla −
via, Stella, Haenel, Zbro −
jovka. Dále koupím pivní
lahve s nápisy z 20−30 let,
půllitry, porcelánové pod−
tácky. Pivní pípu, stáčečku,
paroží, náramkové a ka pes −
ní hodinky, rádia, mince, re−
klamní smalto vané ce dule,
moped Sta dion mo tory 
a díly k  němu, atd. Tel.
737903420.  PM 21043

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320. PM 21081

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

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

KOUPÍM starou vzdu −
chovku, nejraději vojenskou 
vz. 47 nebo vz. 35. Tel.
724005187. PM 21072

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

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný, dý−
hovaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky,  a jiné. Mož −
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz PM
21030 

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

KOUPÍM UNC na stavbu,
dále svářečku typ KS
a obraceč ke kultivátoru
Mountfield MS. Tel.:
721803621. RR 21433

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný
nábytek a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji pro −
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
21081

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

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

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku pře−
dem děkuji, zajímavé vě−
ci dobře ocením. Tel.:
722720295, 606482803.
RR 21453

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

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21009

PRODÁM lesní pozemek
1,13 ha, Nalžovské Hory−
Žďár, tel.: 777960250. RR
21421

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu vhodnou k rekon−
strukci. Tel.: 606916148.
RR 21438

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

POZEMEK s  potokem
a trav natým porostem, cel−
kem 3. 354 m2 v k. ú. Rabí.
Cena za 1m2 26 Kč. List
vlastnictví 228. Tel.:
376596032, mail: ko −
larjan5@tiscali.cz. RR
21479

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připraví−
me k předání a prodeji.
Vyklízení, likvidace  od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam.cz
tel.: 603512322 PM
21034

KOUPÍM dům Sušicko ne−
bo Klatovsko, cena do
3.500.000 Kč. Tel:
702962961. RR 21489

HLEDÁM k  doživotnímu
pronájmu nevybavený byt
(kromě kuch. Linky, sporá−
ku, WC, umývadla a sprcho−
vého koutu nebo vany) +,
1+KK, 1+0 v Plzni a okolí,
v dosahu MHD. Pod  mínkou
možnost přihlášení k trvalé−
mu pobytu, vyúčtovatelné
poplatky za služ by. Možno
novostavba i starý dům.
Nabídky SMS zprávou na
tel. 705404111 nebo na 
e−mail zdenek.ondra59@
seznam.cz. PM 21113

PRONAJMU byt 2+1 v ro−
diném domku manželům,
nejlépe stavař. Plzeň.
Odpovědi zasílejte do re−
dakce pod č. inzerátu. PM
21110

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel −
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaruču jeme po u −
ze solidní klientelu, jejíž 
výběr můžete sami ovliv−
nit. Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je sa −
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.  PM
21010

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k  pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21011

PRONAJMU pěkný zaříze−
ný byt 1+2 v 1.patře (bez
výtahu) v klidné lokalitě
v Klatovech. Vhodný pro
starší manželské páry, dů−
chodce, studenty. Tel.:
721731216 – po 18. hodi−
ně. RR 21487

PRONÁJEM nebytového
prostoru v Klatovech pro
potravin. výrobu (lze pro−
vést změnu užívání),
30 m2, samostatný vstup,
vlastní měřidla, 5.500
Kč/měsíc. Tel.:
736682095. RR 21495

PRONAJMU byt 1+1
v Nýr sku v rod. domě pro
sluš né lidi. Tel.:
604791334. RR 21485

URGENTNĚ hledáme
k  prodeji byty do 80 m2

v  panelových/cihlových
domech v  Plzni. Máme
připraveny investory (pří−
mé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je do −
končena v  řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21012

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

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

VYMĚNÍM pěkný byt 1+1
v  Praze 6 – Břevnov za
byt nebo chatu Klatovy,
Domažlice. Tel.:
723305874. RR 21476

VYMĚNÍM byt 3+1
v Kaš perských Horách 80
m2 v osobním vlastnictví
po nedávné kompletní
rekonstrukci za dům,
Sušicko a Klatovsko. Tel.:
603147781. RR 21490

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní lah−
ve s vylitými nápisy.
Za lahev do sbírky za−
platím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481
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PRODÁM zánovní elek−
trický tříkolový skútr
Trophy Booster 6, 625W
+ nabíječka. Najeto 2934
km. Cena 17 000 Kč, tel.:
723813260.

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI, NIVA a starší do−
dávku, MERCEDES nebo
odtahovku. Děkuji. Tel.:
605111671 PM 21045

KOUPÍM moped Babeta,
Jawetta, Stadion, Korado
aj. i nepojízdné i bez do−
kladů, koupím staré ple−
chové  šlapací autíčko
i nekompletní. Děkuji.
Tel.: 608109266. PM
21044 

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

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

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

DŮCHODCE 86 roků pro−
dá auto Peugeot 208, obs.
1.2, najeto 36 tis. km. 
Má nadstandardní výbavu
(centrál, klimatizaci, tem−
pomat, počítač apod.)
Barva višňově červená
metalíza. Celoročně gará−
žovaný. Cena dohodou.
Mob.: 606245830. RR
21440

PRODÁM Felicii 1.3 MPI,
centrál. zamykání, el. zr−
cátka, tažné zařízení, Z + L
gumy na discích, nové
přední brzdiče a ložiska,
cena 15.000 Kč, tel.:
722780414. RR 21465

PRODÁM dvourychlostní
Babetu, je po kompletní
opravě motoru. Cena
8.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 21472

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

NABÍZÍM pomoc nemo−
houcím a osamělým li−
dem. Např. doprovod, ná−
kup, úklid, drobné domácí
opravy. Plzeň a okolí. Tel.:
736181904. PM 21109

PŘEVEDU záznamy z  vi−
deokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel.:
777554484.  KŘI
PM21106

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

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

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

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

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

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc −
ných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 21102

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

MALOVÁNÍ bytů, pokojů,
domků. Klatovsko, Do maž −
licko. Tel.: 604791334
RR 21426

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604 871 028

RR 21134

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

HLEDÁM šikovného ku −
tila hodináře, který by
opravil staré hodiny –
pendlovky. Děkuji. Tel.:
605325131. RR 21439

PRODÁM 2 kamerunské
beránky a výletky červe−
ných pštrosů kroužkova−
ných, dále tetovací kleště
na králíky v  dřevěn. kuf−
ru, tel.: 606231922. RR
21454

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

62 LETÝ NEKUŘÁK a ab−
stinent hledá k  vážnému
seznámení nezadanou 
ženu ve věku 39−58 let.
Nejdříve schůzky o ví−
kendech, později po se−
známení trvalý společný
život. Očekávám ochotu
po seznámení přistěho −
vání ke mně. Já jsem
ochoten se přestěhovat
pouze do Plzně v  pří pa −
dě uzavření manželství.
Odpovídat SMS zprávou
na tel.: 705404111 ne−
bo na e−mail zdenek.
ondra59@seznam.cz.
PM 21114

NÍZKOŠKOLÁK, filozof
i trochu komediant by
rád našel starší vzdě −
lanou Bábinu. Mob.:
723175663.  PM 21116

62/166 NEKUŘÁK bez zá−
vazku z Plzně hledá upří−
mnou ženu přiměřeného
věku z Plzeňska. Tel.:
776107499 po 18 hod.
PM 21115

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

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

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

VYMĚŇTE samotu za
sympatického muže z Ba −
vorska. Seznamu jeme
úspěšně již mnoho let.
Agentura Arendas tel.
702891012, www.vdej−
sedobavorska.cz.

SOBĚSTAČNÝ 60letý ID
hledá slušnou ženu ve 
věku 55–65 let, Plzeň−jih
a okolí. Jen vážně, absti−
nent, nekuřák. Tel.:
602167549. RR 21452

HLEDÁM ženu k vážnému
seznámení. Upřímnost
a tolerance. Ve věku 55–
60 let. Samota je hrozná.
Klatovy a blízké okolí. Tel.:
774843196. RR 21455

NEZADANÉ paní daruji
rekr. dům, přes 200 qm
a splním i nevšední přání.
Pepa 77, 175, dítě vítáno.
Tel.: 704532965. RR
21459

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 21428
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Jaroslava Skalová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 254 
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 777 730 256 
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

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

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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49/174 hledá sympatickou
ženu štíhlé postavy, neku−
řačku všeobecných zájmů.
Tel. 721310270. PM 21117

RÁD se seznámím se že−
nou z DO–KT, věk 65–70,
nekuřák, tel.: 606130305.
RR 21467

HLEDÁM ženu do 50 let
na trvalý vztah a rodinný
život. Já 42 let, vyšší,
sportovní postavy, prý po−
hledný, se zájmy o sport a
cestování. Ozveš se? Tel.:
607720266. RR 21474

Hledám muže který by mi
byl oporou, příjemný, spo−
lehlivý, nadaný, kutil, mo−
torista, 68−73 let. Tel.
721292992. PM 21120 

Hledám muže pro život ve
věku 40 až 49 let. Jmenuji
se Eva, je mi 44 let. Moje
záliby jsou výlety, vaření,
procházky přírodou. Hle −
dám vážný vztah, ne flirt.
Může být Plzeň i Klatovy.
Tel. 731949067 21118

ŽENA středního věku hle−
dá vysokého muže. Hezký
a vášnivý vztah. Nejlépe
z Domažlic. E−mail: blan−
ka2021@email.cz RR
21492

POTĚŠÍM TĚ, polaskám
a uvolním masáží, hlubo−
kým orálkem, mazlením,
krásným pomilováním, dle
přání i rozmanité nadstan−
dartní službičky. Smyslná,

něžná i vášnivá, to jsem
já, na své vlastní originál
fotečce. Kde? V mém dis−
krétním, pěkném, čistém
soukromí. (SMS ne), pro−
sím o delší tel. Vyzvánění
od 8 h. ráno, průběžně
přes den. Tel.: 730509467.
Příznivá cena. KŘI PM
21004 

PŘÍJEMNÁ  baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost.
Plzeň. Volat od 7 –  22.
hod. na tel. 773153057.
PM 21089

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Pokud inzerát končí značkou 
RR (+číslo), zasílejte prosím 

v případě přání inzerenta písemné
odpovědi na adresu Klatovské 

redakce Rozhledu: 
Vídeňská 218, 339 01, Klatovy

tel.: 376 360 311

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
2. 8. 2021

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

Tel. 730 509 467
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