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O úspěšné spolupráci Plzeň ského
kraje a Krajské hospodářské ko−
mory se všeobecně ví. Na prospe−
ritě podnikatelské obce mají totiž
zájem oba dva krajské subjekty.
Své o tom ví zejména dlouholetá
ředi telka Krajské hospodářské
komo ry Mgr. Radka Trylčová, kte−
rá je zároveň zastupitelkou Plzeň −
ské ho kraje. Proto jsme se právě
jí zeptali, co je v obou oblastech
jejího působení nového.

� Paní ředitelko, za měsíc uplyne
rok od chvíle, kdy začala v Plzni
společnost MEA Metal Applica −
tions s.r.o. stavět novou výrobní
halu v těsném sousedství věznice.
Můžete přiblížit tento záměr
z Vašeho pohledu?

��Situace na trhu práce je řa−
du let problematická. Chybějí
pracovníci na mnoha pozi−
cích, a  tak se logicky nabízí
možnost zaměstnávat vězně,
což také pomáhá k jejich
reso cializaci. Převážet vězně
do firmy a zaměstnávat je má
svá specifika a bezpečnostní
hlediska. Ideální je nabídnout
takovou výrobu, kterou může
odsouzený provádět ve věz−
nici, ale takových činností
moc není. 

U nás v Plzni se podařilo
to, že v areálu Věznice Plzeň
byl prostor a díky dlouhodo−
bé spolupráci s MEA Metal
Applications s.r.o. se vybu−
dovala výrobní hala, která za−

městná ve třísměnném provozu až
300 odsouzených přímo v areálu.
Tento projekt je ojedinělý v ČR a těší
mne, že jej MEA jako člen krajské
komory zrealizovala a další členská
firma Berger Bohemia a.s. postavila.

��Víte něco o tom, jak bude zajiš−
těna bezpečnost a ochrana?

Samozřejmě, že i stavba byla
specifická, na rozdíl od jiných hal, je
zde řada bezpečnostních a ochran−
ných prvků, než najdeme v jiném
průmyslovém závodě.

Odsouzení budou například při−
cházet do haly prostřednictvím nově
vytvořeného propojovacího bezpeč−
nostního koridoru, jenž spojí hlavní
areál věznice s areálem nové haly.

Mgr. Radka Trylčová ... pokračování na straně 3

�

Náměstkyně primátora
Eliška Bartáková
má na starosti dvě na první
pohled odlišné oblasti,
více se o nich dozvíte na str. 20 – 21

S ředitelkou Krajské hospodářské komory Radkou Trylčovou

o zaměstnávání vězňů i o projektu „Tatra do škol“
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Tým terénní krizové služby Diecéz −
ní charity Plzeň byl povolán do 
obce Stebno v okrese Louny, kudy
se přehnala v noci z 24. na 25.
června ničivá bouře. Ta zanechala

vážné škody na domovech zdejších
obyvatel. Terénní tým  zmapoval si−
tuaci a zdejším lidem nabídl využití
krizové psychologické podpory
a okamžité humanitární pomoci.
Diecézní charita Plzeň také vypsala

možnost finanční podpory zasaže−
ným obyvatelům prostřednictvím
svého transparentního účtu. Na něm
se shromáždilo již téměř půl milionu
korun. Peníze jsou uvolňovány na

základě sociálních šetření Terénní
krizové služby v místě pomoci. 

„V tuto chvíli máme rozjednanou
pomoc pro šest rodin, které potře−
bují finanční podporu na rekonstruk−
ci svého obydlí,“ uvádí krizová inter−

ventka Daniela Babincová, která už
Stebno několikrát navštívila. Jedná
se o rodiny, jejichž domy byly velmi
výrazně poškozeny bouří a finanční
pomoc k  rekonstrukcím nutně po−
třebují. Střechy těchto i jiných domů
jsou však zatím většinou jen zakryty
provizorními plachtami a pokrývač−
ské práce teprve tu a tam začínají.
Jedna domácnost již obdržela pří−
spěvek ve výši 19 tisíc korun na ná−
kup nové ledničky a sporáku, ty pů−
vodní bouře vyřadila z provozu. 

O potřebnosti pomoci nejposti−
ženějším rodinám zde charitní tým
komunikoval také s  další nestátní

organizací – Člověkem v tísni, která
na místě působí. Terénní krizová
služba vedle finanční podpory stále
nabízí obyvatelům Stebna, kteří
leckdy doslova přišli o střechu nad
hlavou, i psychologickou podpo−
ru. Obec Stebno leží sice v Ústec −
kém kraji, ale spadá do farností
Diecéze plzeňské. Pomoc zde tedy
vykonává plzeňská diecézní chari−
ta. Ta je však v kontaktu i s Diecéz −
ní charitou Litoměřice, která působí
v Ústeckém kraji.

Na pomoc obyvatelům Stebna při
nezbytné obnově jejich domovů mů−
že veřejnost stále přispívat na trans−
parentní účet Diecézní charity Plzeň
277850809/0300, variabilní symbol
246. Příspěvky přicházející na účet
a převody na pomoc obyvatelům je
možné sledovat ONLINE. Tým krizo−
vých interventů bude se zasaženými
potřebnými rodinami dále udržovat
kontakt a pokračovat v  rozdělování
další finanční pomoci přicházející na
transparentní účet.

„Nesmírně si vážíme solidarity
v  pomoci na zmírnění dopadů pří−
rodních živlů,“ říká ke stále přibýva−
jící finanční podpoře  pro zasažené
obyvatele Stebna Jiří Lodr, ředitel
Diecézní charity Plzeň.

Charita začala rozdělovat pomoc
v poničeném Stebně
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... dokončení ze strany 1�

�� �V posledních letech veřejnost,
ale zejména střední technické 
školy zaujal projekt nazvaný „Tatra
do škol“. Pokud vím, tak se zapo −
jili také studenti SPŠ dopravní
v Plzni−Křimicích. S jakým výsled−
kem?
�� Studentům se podařilo s jejich
peda gogy pod vedením čtyř firem−
ních specialistů dokončit montážní
práce na nákladním automobilu Tatra
Phoenix. Celkem se na finalizaci
podí lelo 7 žáků čtvrtých a třetích roč−
níků oborů Autotronik a Mechanik
opravář motorových vozidel. 

�� V čem je tento projekt jedi −
nečný?
�� Tak především se jedná o pro −
pojení teoretické výchovy s praxí.
A po tom  nejen zaměstnavatelé ale
i školy léta prahnou. Studenti dostali
možnost nahlédnout do reálného
světa nákladních automobilů a dost
možná, že je tento projekt ovlivní
i v rozhodování o další profesní drá−
ze. V neposlední řadě je důležitý
fakt, že se jedná o spolupráci s čes−
kým výrobcem automobilů.

��Nejen v našem kraji stále volá−
me po nedostatku technických
kádrů, myslíte si, že tento projekt
je jednou z možných cest?

�� Domnívám se, že by podobné
projekty měly následovat. Jde ale
o odvahu škol, respektive ochot−
ných pedagogů a o důvěru firem do
procesu studenty ‘pustit’. I pro ně
je to náročné ale důležité, když vidí,
že jejich úsilí má smysl a přináší
užiteč ný výsledek.

�� � Bude vyrobený vůz sloužit 
škole?
�� Automobil čeká ještě montáž
nástav by a slavnostní předání ko−

nečnému uživateli, totiž
Správě a údržbě Plzeň −
ského kraje.

��V této souvislosti mě
napadá i propojení se
soutěží Stavba roku
Plzeňského kraje. Opět
stavební obory nejsou
právě v hledáčku mla−
dých lidí, že…
��Je to asi tím, že spíše
než výuční list chtějí mla−
dí maturitní vysvědčení
a místo náročné práce
venku dávají přednost
zaměstnání v kanceláři.

�� Naproti tomu všemu
se soutěž Stavba roku
těší značné popularitě.
Čím to podle Vás je?

��Lidé se rádi dívají na hezké věci,
není jim lhostejné, jak okolní krajina
a prvky v ní vypadají a oceňované
stavby často jsou na pohled zajímavé
a krásné. Nicméně jen design hodno−
cen není. Cílem soutěže je seznámit
nejširší odbornou i laickou veřejnost
s úrovní stavitelství a archi tektury
v celém Plzeňském kraji.

�� Jak se díváte na hlasování
veřej nosti? Přiznám se, že osob−
ně bych hodnotila jenom vnější
vzhled a možná význam stavby, ale
na technické hodnocení bych si
rozhodně netroufla…

���Hlasování veřejnosti vnímám ja−
ko zásadní doplnění k hodnocení
odborné poroty. Ta hodnotí dle řady
kritérií, jako je kvalita investičního
záměru, začlenění  stavby do okolí,
kvalita veřejného prostoru vytvo −
řeného stavbou, spokojenost sta −
vebníka a uživatele, bezbariérovost
nebo přijetí veřejností. 

����Cení si vyhodnocené stavitel−
ské firmy nebo architekti udělené−
ho uznání?
�� Pokud vím, tak si pokládají za
čest se soutěže zúčastnit. Hlásit se
mohou stavby nově i rekonstruova−
né, urbanistické realizace veřejného
prostoru, úpravy krajiny, pozemní
bytové i nebytové budovy, inženýr−
ské a dopravní stavby, specifická
stavební díla.

S ředitelkou Krajské hospodářské komory Radkou Trylčovou

Hospodářská komora podporuje i začínající podnikatele

Radka Trylčová předává jedno z ocenění Stavby roku

V bývalém kaolinovém dole 

o zaměstnávání vězňů i o projektu 
„Tatra do škol“

A jde také o povznesení staveb−
nictví a stavebních oborů. Doufáme,
že Stavba roku přispěje a bude mo−
tivací pro mladé, abychom neměli
nedostatek šikovných řemeslníků,
truhlářů, zedníků, elektrikářů, stav−
byvedoucích, projektantů a archi−
tektů, aj.

Prostě stavby jsou něco, co prav−
děpodobně přetrvá i pro další ge −
nera ce, tak se tedy snažme, ať po
nás zůstanou nezapomenutelné
skvosty, kterých si budoucí genera−
ce budou vážit.
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Prostory plzeňské konzervatoře
v Tylově ulici v Plzni prošly generál−
ní rekonstrukcí. Celá budova, která
je v majetku Plzeňského kraje, byla
napadena dřevomorkou ve všech 
patrech. Interiéry budovy včetně po−
dlah a stropů jsou již zcela nové.
Rozsahem a finančními náklady 
byla rekonstrukce jednou z největ−
ších inves tic Plzeňského kraje v rám−
ci školství v letech 2020 a 2021.  

„Nově zrekonstruované prostory
plzeňské konzervatoře považuji za
velmi zdařilé. Vzhledem k tomu, že
byla celá budova napadena dřevo−
morkou, jsme v  roce 2019 začali
s rekonstrukcí. Prostory jsou nyní
připraveny k nastěhování a já pevně
věřím, že se v nich budou noví mladí
hudebníci cítit dobře,“ uvedl náměs−
tek hejtmanky pro oblast ekonomi−
ky, investic a majetku Pavel Karpí −
šek, který společně s  náměstkem
pro oblast školství Rudolfem Sal −
vetrem a radní pro oblast cestovní−
ho ruchu, par tnerských regionů,
vnějších vztahů a podpory podniká−
ní Marcelou Krejsovou slavnostně
zrekonstruované prostory otevřeli.   

Rekonstrukce rohového objektu
Tylova 15 a Kardinála Berana 6 byla
zahájena v  listopadu 2019 a dokon−
čena v červnu 2021. Objekt je sou−
částí městské řadové výstavby, má
3 nadzemní podlaží a jedno podzemní
podlaží. Objekt je využíván jako škol−
ské zařízení pro potřeby Konzerva toře
Plzeň, hlavní vstup je z Tylovy ulice. 

V podzemním podlaží se nachází
šatny a zkušebna pro bicí a akustické
nástroje. První nadzemní podlaží dis−
ponuje tělocvičnou, prostory pro
pohy bovou výchovu či zkušebnou
orchestru. V dalším patře jsou pak
umístěny kabinety a učebny. Ve tře−
tím patře se nachází speciální učeb−
na herectví s jevištěm a další učebny.

V  rámci rekonstrukce došlo také
k přístavbě vstupní haly včetně výta−
hové šachty, která je umístěna ve
dvoře objektu v severovýchodním
koutě budovy. Nově je tak celý ob−
jekt přístupný bezbariérově. Ve vni −
trobloku jsou provedeny nové zpev−
něné plochy včetně parkovacích
stání. Celkové náklady rekonstrukce
dosáhly částky 61,2 mil. Kč (bez
DPH), tj. 74,1 mil. Kč (vč. DPH). 

Plzeňská konzervatoř
už zase voní novotou  
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v Německu, 1 etapa, vedoucí přes
hranici, je společná a 5 etap vede
v Čechách. 

Na české straně nás provede ko−
lem hradů, zámků, kostelů, kapliček
a studánek 6 vyznačených jedno−
denních pěších okruhů. Okru hy za−
čínají i končí ve stejném bodě a pří−
mo vybízejí k jedno dennímu rodin −
nému výletu.

Čtyři z těchto okruhů jsou doplně−
ny dětskými herními prvky, které zej−
ména menším dětem přinesou vítané
rozptýlení. Pokud jsou děti a jejich ro−
diče příznivci moderních technologií,
mohou si pro každý tento okruh
pomo cí chytrých telefonů stáhnout
aplikaci Skryté příběhy a zábavnou
formou objevovat příběhy ukryté
v krajině – k poznání vybízí Kmotr
v kápi nebo třeba Český Achiles.

Unikněme ze stereotypu všedních
dní do lůna přírody, kde blahodárně
působí na naše smysly šum a vůně
lesů, zpěv ptactva a slunce. Vy −
 dejme se Plzeňským krajem po 
pěší dálkové poutní stezce sv.
Vintíře, jež nás provede významný−
mi a nádhernými místy regionu.
Jdouce ve Vintířově šlépějích po−
známe krásy zdejší lesnaté a mírně
kopcovité krajiny. Cesta nabízející
místa k rozjímání a duševní očistě
se vine bavorským příhraničím
a propojuje tak Čechy a Bavorsko.
Stezka ukazuje místa, kde na pře −
lomu 10. a 11. stol Vintíř působil
a také zemřel.

Vintířova stezka je rozdělena do
9 jednodenních etap v  průměrné
délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou

„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován 
Programem přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, 
číslo projektu 255“.

Poutní stezka sv. Vintíře
v Plzeňském kraji

Podrobné informace o Vintířově stezce a virtuální prohlídky 
turistických cílů na trase naleznete na www.turisturaj.cz 
a připravuje se i vydání propagačních materiálů a map.

Sv. Vintíř byl německý benediktinský mnich, jehož život je opředen
mnoha nejasnostmi. Narodil se v 10. století, v hraběcí rodině
v Durynsku, byl příbuzným císaře Jindřicha II. a díky sňatku své 
sestry Gisely vstoupil do příbuzenského vztahu s uherským králem
Štěpánem. Přátelil se také s přemyslovskými bratry Oldřichem
a Jaromírem, kteří z Čech utekli před krutým Boles lavem Ryšavým.
Ve 45. roce svého života se Vintíř rozhodl stát řehol níkem, rozdal svůj
majetek a vstoupil do řádu benediktinů v Bavorsku. Po čase se z něj
stal misionář, Břetislav I. ho využíval k diplomatickým jednáním. Na
svých misiích prošel bavorskou část Šumavy a později se dostal do
oblasti kolem hradu Rábí. Nakonec se usadil na vrchu Březník,
v dnešní Dobré Vodě, kde si zřídil skromnou poustevnu. V roce 1045
zemřel a na základě svého přání byl pochován v břevnovském klášteře.
Jeho ostatky však během husitských válek vzali a rozházeli husité.
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Dobrý den, chtěl
jsem se zeptat, zda
a jakým způsobem
odstoupit od kupní
smlouvy a žádat re−
zervační zálohu na
koupi ve výší 50 tisíc
korun zpět z důvodu
objevení se plísně na
stěnách nabízeného
bytu. Děkuji

Dobrý den, proces od−
stoupení od kupní
smlouvy rozhodně není
jednoduchý, resp. tako−
vou možnost, pokud
jste si nesjednali ve
smlouvě i jiné, upravuje
přímo zákon. Plíseň na
zdi mezi ně však s  vel−
kou pravděpodobností
nepatří. Takové vady 
řeší institut odpověd−
nosti za skryté vady vě−
ci. Pokud tedy chcete
namítat tuto vadu jako
skrytou, tedy vadu, kte−
rá nebyla zjevná při
prohlíd ce nemovitosti
a je v takovém rozsahu,
že výrazně zhoršuje
či zcela znemožňuje
užívání věci, pak mohu
jen doporučit vypraco−
vání znaleckého posud−
ku a následně prostřed−
nictvím advokáta vymá−
hání náhrady škody.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní

Ombudsman
Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Poklepem na základní kámen bu −
dou cí novostavby byla stavba za
47,5 milionu korun oficiálně zahá−
jena. Záměr zřídit výjezdovou zá−
kladnu ZZS PK v Plzni na Dou −
bravce vznikl již před několika lety
z důvodu rychlejší dostupnosti vý−
jezdových skupin v různých částech
Plzně a v části úseku dálnice D5.
Proto od roku 2017 funguje v ulici
U Sv. Jiří provizorní základna 
v objektu, kde je ZZS PK v nájmu.

Zároveň probíhala jednání a hle−
dání pozemku, kde by ZZS PK moh−
la prostřednictvím svého zřizova −
tele postavit vlastní budovu, kam
by bylo možné umístit dvě výjezdo−
vé skupiny (RV a RZP) a také pře−
místit z Bor vzdělávací a výcvikové
středisko ZZS PK. V budově budou
sloužit dvě výjezdové skupiny ZZS,
budou zde garáže pro záložní sa −
nitky, vozidla pro HPO, myčka, míst −
nost pro stážisty a moderní vzdělá−

vací a výcvikové středisko ZZS PK.
„Jsem velmi ráda, že se zdravotnic−
ká záchranná služba na Doubravce
dočká nových prostor. Provizorní
základna v objektu, kde byli záchra−
náři doposud v nájmu, již delší dobu
nevyhovuje svým prostorem ani
loka litou. Moc mě proto těší, že se
podařilo najít místo a finance k za−
jištění nových prostor,“ uvedla bě−
hem ceremoniálu hejtmanka Plzeň −
ského kraje Ilona Mauritzová.

Mohu odstoupit
od kupní
smlouvy kvůli
plísni v bytě?

Putovní výstavu Voda a civilizace
si za dva roky její existence pro−
hlédl v  českých a moravských
městech víc než milion lidí. Nyní
se představuje ve Stříbře na náv−
štěvníkům Masarykova náměstí.
Na velkoformátových panelech uka−
zuje klíčový význam životodárné te−
kutiny od náboženských přes eko−
nomické, fyzikálně−technické až po
krajinné, ekologické a historické či
politické souvislosti.

Diváci se mohou začíst do textů od
řady světově uznávaných vědců
a prohlédnout si fotografie pocháze −
jící od Austrálie přes Evropu a Afriku
až po Grónsko a Ameriku, a to včetně
zajímavých záběrů ze Stříbra a okolí.
V noci nasvícená expozice tam bude
k vidění od 24. července do 17. srp−
na 2021 a doprovodí ji také tema −
tická přednáška s prof. RNDr. Bohu −
mírem Janským, CSc., objevitelem
pramenů Amazonky.

Voda a civilizace nabídne na
sedmadvaceti panelech různé pohle−

dy na životodárnou tekutinu. Kurátor
a spoluautor výstavy prof. Mgr. Mi −
roslav Bárta, Dr. upozorňuje, že voda
není tématem politiků, organizací ani
zájmových skupin, ale je součástí ži−
vota nás všech. „Výstava Voda a ci−
vilizace nemůže změnit svět. Může
ale každého z nás inspirovat k tomu,
aby o vodě skutečně přemýšlel
a v rámci svých možností pro ni něco
dělal. Můžeme přitom udělat mnohé
– změnit naše chování, budovat, ne

ničit. Je to na každém z nás. Na zá−
kladě současných trendů a dostup−
ných vědeckých dat je totiž prakticky
jisté, že v důsledku zvyšování hladin
moří a oceánů budou podstatné části
států a někdy i celé státy zanikat. 
A to již v reálném čase do roku 2050,
pokud zůstanou zachovány dosa −
vadní trendy. Scénáře píšeme spo−
lečně,“  říká prof.  Mgr.  Miroslav
Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlo −
vy v Praze, archeolog a egyptolog.

Stříbro a objevitel pramenů Amazonky

Základna záchranky na Doubravce
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39 000 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

Skladové prostory (1850 m2), Krakov, 
okr. Rakovník
Nabízíme k pronájmu skladové prostory v obci Krakov, okr.
Rakovník. Hala má výměru 1850 m2. Lze pronajmout jako ce−
lek, či pouze část. Po domluvě s nájemníkem je možnost připo−
jení elektřiny. Střecha po rekonstrukci. Kauce 39.000,−Kč.
Provize RK 39.000,−Kč + DPH.

� 734 319 302  

2 990 000 Kč
2+1 (56 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podlahové
ploše 55,45 m2 v Plzni v Lobzích v ulici Dlouhá. Byt je v osob−
ním vlastnictví a nachází se ve třetím patře panelového domu
bez výtahu, který prošel kompletní revitalizací (fasáda, stře−
cha, plastová okna, plastové stoupací vedení). Byt je v půvo−
dním ale velmi pěkně udržovaném stavu. K bytu náleží sklep
v suterénu domu o velikosti 1,17m2. Velmi zajímavá investice
či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav 1.868,− Kč.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt není zatížen žád−
ným zástavním právem a lze financovat hypotečním úvěrem,
se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. Vřele doporučuje−
me osobní prohlídku. � 734 319 301 

16 500 Kč/měsíc
G

7 500 000 Kč
RD 7+1 (255 m2), ul. Kostelní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispo −
zici 7+1 v Plané, v ulici Kostelní. Dům má tři nadzemní podlaží
a podkroví. V roce 2010 proběhla částečná rekonstrukce 2.NP
a vybudování obytného podkroví. V 1.NP se nachází dvě prostor−
né kanceláře, sklady, WC a vstup na dvůr kde mohou parkovat tři
osobní automobily. V 2.NP se nachází bytová jednotka o dispozi−
ci 2+1 a druhá bytová jednotka o dispozici 1+1. Tyto jednotky
mají společnou koupelnu, ale každá má své WC. Ve 3.NP se na−
cházejí dva pokoje + půda ke které je zpracován projekt na vybu−
dování další bytové jednotky. Dům má nová dřevěná euro okna
a je z 1/3 podsklepen. IS.: el 230/400V, obecní kanalizace, obecní
vodovod, topení – WAW. � 734 319 301

750 000 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 70 metrů 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 100 m 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 bytů.
Zajímavá investiční příležitost. K bytu možné dokoupit restauraci
v přízemí domu a dvě garáže ve vnitrobloku domu. 
Doporučujeme. � 734 319 301

21 900 Kč/měsíc
Kancelářský prostor (40 m2), Kopeckého sady, Plzeň
Nabízíme pronájem kanceláře v moderním coworkingovém centru
Kolektiv Hub ve středu Plzně v Kopeckého sadech. Kancelář nabízí
plně vybavené pracovní místo až pro 12 osob. Možnost rozesta−
vení vybavení podle individuálních požadavků. V ceně je obsažena
kompletní spotřeba energií, připojení k internetu nebo úklid. Kauci
neplatíte.V Kolektivu si ve třech patrech historického domu si mů−
žete pronajmout pracovní místo, uzavřenou kancelář, zasedací
místnost na schůzku nebo školení nebo eventové prostory až pro
70 lidí. Kolektiv Hub dokáže vytvořit reprezentativní zázemí jak pro
jednotlivce, tak pro firmy. Každodenní občerstvení v prostorech
zajišťuje kavárna Walter. � 734 319 302 

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 
6 km od centra Mariánských Lázní. Dle ÚP bydlení vesnic−
ké. IS u pozemku v komunikaci: elektřina, obecní vodovod,
kanalizace. K pozemku vede obecní asfaltová přístupová
komunikace. V místě běžná občanská vybavenost, dostup−
nost do centra Mariánských Lázní do 5ti minut. Pozemek
se nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem.
Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá investice. Na
nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi
a zdarma pomůžeme. � 734 319 301

GC G

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

v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází 
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci
a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v 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 
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

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

pro školní rok 2021/2022:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Plzeň pořídila elektronickou úřední
desku, zjednoduší se tak proces
zveřejňování dokumentů, sníží se
produkce odpadu papírů a pro
obča ny budou zveřejňované infor−
mace přehlednější. Elektronická
des ka neboli interaktivní dotykový
panel, který nahradil starou klasickou
papírovou úřední desku před budo−
vou ve Škroupově ulici 5, současně
nabízí i data ke kvalitě ovzduší z me−
teostanic na území města. Už nyní
jsou obě obrazovky v plném provozu. 

„Elektronické úřední desky zača−
la pořizovat v poslední době města
napříč Českou republikou, a to díky
legislativě, která toto umožňuje.
Jsem velmi rád, že nabídneme i my
tento moderní systém, jenž zjedno−
duší celý proces. Materiály určené
ke zveřejnění budou mnohem pře−
hlednější, orientace v  nich bude
snazší,“ přiblížil primátor města
Plzně Martin Baxa. 

Podle informace radního pro
oblast Smart Cities a podpory pod−
nikání Vlastimila Goly město zakou−
pilo dva kusy interaktivních panelů,

kromě elektronické úřední desky ta−
ké interaktivní tabuli k  propagaci
městských projektů. Velikost panelů
je 55 palců, připojeny jsou na optic−
kou síť města, celkové pořizovací
náklady činily 170 tisíc korun, soft−
ware zajistila naše Správa informač−
ních technologií města Plzně. 

Na elektronické úřední desce se
nachází všechny dokumenty, které
podléhají zveřejnění. Rozděleno je to
jako v  dálkovém přístupu k  úřední
desce na webu města, tedy na

doku menty „vlastní“, vzniklé z  čin −
nos ti Magistrátu města Plzně, 
a „cizí“, tedy dokumenty, které úřa−
du ke zveřejnění na základě nějaké−
ho právního předpisu zasílají jiné
insti tuce, jako jsou například soudy,
exekutoři a podobně. 

Díky moderní novince odpadne
povinnost zveřejňovat za každého
počasí papíry na nástěnku, vše bu−
de dostupné v  elektronické podo−
bě. Lidé snáze najdou informace,
budou mít možnost zvětšovat
si text dokumentu, nalézt přílohy
v plném znění. 

Klasickou úřední desku
nahradila elektronická
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Podle MMF činilo v roce 2020
globální zadlužení 152 bilionu
dolarů, což představuje 225 %
HDP celého světa. Za posled−
ních 10 let tedy vzrostlo o 25 %.
Riziko zhroucení finanční−
ho systému je tedy stále
reálné. Proto se stále více
velkých hráčů na svě −
tových trzích uchyluje
k investicím do zlata.
Poptávka po žlutém kovu
tak jeho cenu neustále
zvyšuje. 

Výkup drahých kovů je
v současné době nejrych−
lejší a nejjednodušší způ−
sob, jak své peníze znovu
zhodnotit. Aktuální cena

se pohybuje okolo 37 000,− Kč
za unci. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno promě nit
na velmi zajímavé finanční část−
ky“, konstatuje manager Zlaté
Banky, který podle svých slov za
poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni
a informovat se o výkupních ce−

nách. „Měla jsem několik sta−
rých šperků po rodičích, ale roz−
hodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké

ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, do−
stala jsem 11 tisíc korun, za
které jsem si koupila nějaké
nové oblečení, dárky pro děti,

něco do domácnosti a ještě mi
zbylo“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně
přesvědčit. Obslouží Vás příjem−
ný personál, diskrétní prostředí
při výkupu drahých kovů je sa−
mozřejmostí. Neváhejte a přijďte
ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.

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 ve Zlaté Bance se vyplatí

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL

Celý týden plzeňští strážníci z Od −
boru analýzy a prevence kriminali−
ty prováděli preventivní a vzdělá−
vací činnost v příměstských tábo−
rech na území města Plzeň. 

Konkrétně si strážníci s dětmi po−
vídali o tom, kdo se může stát stráž−
níkem a čím se strážník ve službě
zabývá. Dalším tématem byla zá−
bavní pyrotechnika. Děti si mohly

prohlédnout kufříky s výukovým
materiálem na toto téma. V nepo−
slední řadě se kluci a děvčata pro−
cvičili v dopravní problematice, jako
jsou dopravní značky a pravidla pro

cyklisty a chodce. Na závěr zazněla
spousta otázek. Nejvíce děti zajíma−
la výzbroj strážníků a jako na většině
přednášek také práce psovodů
a pořádkové jednotky.

V táboře s policií



Střípky 
z Plzně
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Město podpoří 
kulturní památky
Plzeň poskytne dotaci 80 tisíc
korun majiteli venkovské used−
losti čp. 12, Božkovské náměs−
tí 7, na opravu fasád uličního
průčelí špýcharu. 

„Jde o doklad bohaté used−
losti z období lidového klasi −
cismu s dochovanou vjezdovou
bránou a brankou s datací 1837
a uchovanými středověkými
a barokními prvky. V letech
2019–2020  vlastník  nemovi−
tosti opra vil fasádu vjezdové
brány s brankou a navazujícího
štítového průčelí obytného do−
mu. Letos bude celková obnova
fasád dokončena opravou fasád
uličního průčelí špýcharu včetně
odsolení kamenného soklového
zdiva,“ uvedla Eliška Bartáková.

Celkem 100 tisíc korun popu−
tuje na opravu střechy stodoly
venkovské usedlosti, Božkovské
náměstí 15. Ta je hodnotným

dokladem stavitelství lidového
klasicismu s ojedinělými neore−
nesančními por tály vjezdové
brány a branky datovanými do
r. 1855, náleží v rámci histo −
rického jádra památkové rezer−
vace k nejhodnotnějším areá−
lům. Střecha stodoly vyzdvižená
v období 2. poloviny 19. století
a rozšířená na počátku 20. sto−
letí je ve velmi špatném stavu.
Dožívající krytina již neplní svoji
funkci, zatéká do krovové kon−
strukce a je ohrožena stabilita
střechy.

Nové infocentrum s  vyhlídkovou
věží, gastro provozy, terasou, po−
bytovými lavičkami a dalším záze−
mím – to je zásadní proměna ve−
řejného prostranství u postranního
vstupu na plzeňské hlavní vlakové
nádraží a k autobusovému termi−
nálu. Z nevlídného prostoru se stává

nová reprezentativní vstupní brána
do krajské metropole. Dominantou
lokality je infocentrum s  vyhlídko−
vou věží, jehož součástí je i vyhlíd−
ková podesta ve výšce 12 metrů
nad terénem. Nově upravený ve −
řejný prostor oživí sedm
metrů vysoké dílo Cake
Tower slovenského so cha −
ře Andreje Margoče. Mě −
sto projekt úpravy veřejné−
ho prostoru o rozloze přes
3000 metrů čtverečních
vyšel na necelých 25 mi −
lionů korun včetně DPH. 

„Plzeň je velmi oblíbe−
ným turistickým cílem če−
ských i zahraničních turistů
a mnoho z nich pro příjezd
k nám využívá autobusové
a vlakové spojení. Prostor
mezi vlakovým nádražím
a autobusovým terminálem
je zásadní a frekventovaný.
Dosud byl skutečně nevlídný a zcela
tam chybělo jakékoliv zázemí pro
turis ty. Jsem velmi rád, že toto mění−

me, posouváme se tak do 21. sto−
letí,“ řekl primátor Martin Baxa. 

Hlavní objekt infocentra s  vy−
hlídkovou věží je vybudován z de−
seti modulů, kdy rozměr jednoho
je 2,5x6 metrů. „Přízemí s  info−
centrem je bezbariérové, v  dru−
hém nadzemním patře vznikl pro−
stor pro prezentaci městských 
vizí a  projektů Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně. Každé pa−
tro má rozlohu 40 metrů čtvereč−
ních. Doplněním dvou schodišťo−
vých kontejnerů do úrovně čtvr −
tého nadpodlaží vznikla vyhlídko−
vá podesta, lidé tak uvidí na pro−
stor vlakového uzlu i na  střed
města. Ve třetím nadpodlaží jsme
na střeše vybudovali terasu,“ po−
psal technický náměstek primá−
tora Pavel Šindelář. 

Druhý objekt je jednopodlažní
a nabízí občanům čtyři stánky s pro−
dejem občerstvení a řezaných kvě−

tin, kdy součástí každého stánku je
krytá terasa, prodejní pult a  vlastní
sklad. Spojovacím bodem prostoru

se stává dřevěná terasa, nechybí ze−
leň, pítko a dřevěné pobytové scho−
dy. Na pobytové schody na konci te−
rasy navazuje plocha u  samotných
ulic Sirková – Šumavská. „V tomto
prostoru se v  budoucnu uvažuje
s další výstavbou. V současnosti je
proto plocha využita pro chybějící
prvky mobiliáře plzeňských vlako−
vých a  autobusových nádraží, tedy
pro kryté stojany na kola, koloběžky
a  také cykloboxy. V  jednom z  kon −
tejnerů je umístěno sociální zázemí
pro návštěvníky metropole,“ doplnil
Pavel Šindelář. 

Většina z  kontejnerů má zelenou
střechu tvořenou rozchodníkovými
koberci, které budou prostor v  let−
ních měsících ochlazovat. Všechny
objekty lokality u  bočního východu
z  hlavního nádraží jsou napojeny
na drátové sítě města Plzně a sys−
tém Smart City. V  rámci stavby se
provedly vodovodní a  kanalizační
přípojky, napojení elektro a  veřejné
osvětlení.

„Pro záměry města Plzeň byla
důle žitá snadná montáž hrubé stav−
by a zároveň možnost zachovat
změny funkce jednotlivých částí. To
jsou jedny z hlavních předností mo−
dulárního systému CUBESPACE.
Naše řešení dovoluje založit stavbu
bez složitých a nákladných zemních
prací a umožňuje přesunout stavbu
nebo využít její části znovu po skon−
čení původní funkce v  konkrétním
místě“ uvedl jednatel společnosti
Cubespace Martin Berka. 

Plzeň má novou moderní vstupní bránu  
s vyhlídkou ve výšce 12 metrů
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Na více než 200 milionů korun bez
DPH přišla rekonstrukce  spor −
tovního areálu Prokopávka v Plzni
Bolevci, který už nyní mohou kluby
i veřejnost využívat ke sportovním
aktivitám a zážitkům.  Vznikla
zde nová sportovní hala, malá tě −
locvična a ubytovací zařízení
s  restau rací. Ve vnějších prosto−
rách prošlo revitalizací fotbalové
hřiště s  umělým travním povr−
chem, město vybudovalo zcela
novou in−line dráhu, parkoviště
i rampu pro pěší a vozíčkáře. 

„Jsem velmi rád, že se podařilo
zrekonstruovat sportovně−relaxační
areál právě v  oblasti Lochotína
a Bolevce, neboť obyvatelé těchto
plzeňských čtvrtí tak mají sportovní
vyžití v  blízkosti a nemusí dojíždět

do vzdálenějších lokalit v  Plzni.
Současně tak mohou návštěvu
sportovního areálu spojit s procház−
kou kolem Boleveckých rybníků,
které se nachází v blízkosti, a strávit
tak celý den v  přírodě,“ uvedl pri −

mátor města Plzně Mar tin Baxa.
Město Plzeň dlouhodobě podporuje
sport v regionu a kompletní revitali−
zace areálu Prokopávka je jednou
z možností, jak sportovcům nabíd−
nout další moderní, funkční a plno−
hodnotné sportoviště s  odpovídají−
cím zázemím.

„První etapa zahrnovala rekon−
strukci tří navzájem propojených
budov ubytovny a  tělocviční haly
a nástavbu dvou podlaží s plochou
střechou. Vznikla moderní restaura−
ce, recepce a  pokoje ubytovacího
zařízení, kanceláře, šatny, prostory
pro wellness, sklady, společenská
místnost nebo nová malá tělocvič−
na,“ řekl první náměstek primátora
Roman Zarzycký, do jehož gesce
patří oblast sportu. 

Vybudováno bylo také fotbalové
hřiště s hrací plochou 70 x 105 met−
rů, čtyři metry široká a  302 metrů
dlouhá in−line dráha a  parkoviště
pro zhruba 60 aut. Fotbalové hřiště
s  kvalitním umělým povrchem
získa  lo cer tifikaci fotbalové aso −
ciace. Provozovatelem sportovního
areálu Prokopávka je od roku 2016
TJ Lokomotiva Plzeň, město s  klu−
bem uzavřelo nájemní smlouvu do
konce roku 2033.

„Na Prokopávku se vrací fotbalisté
SSC Bolevec a v současné době pro−
bíhají jednání o pronájmech sportov−
ní haly a tělocvičny na box. Spuštění
hlavního provozu areálu plánujeme
na začátek srpna, kdy začínají sou−
středění a přípravy na dlouhodobé
soutěže sportovních klubů,“ řekl za
provozovatele TJ Lokomotiva Plzeň
její předseda Pavel Froněk.  

Město Plzeň by v budoucnu rádo
realizovalo i druhou etapu revitaliza−
ce. Ta by zahrnovala výstavbu nové
dvoupodlažní budovy letní restaura−
ce, víceúčelového hřiště s  umělým
polyuretanovým povrchem o  roz −
mě ru 45 x 25 metrů, nového víceú−
čelového hřiště obsahující čtyři hra−
cí plochy s pískovým povrchem pro
beach volejbal včetně nafukovací
haly, dětského hřiště s herními prv−
ky, dvou antukových kurtů pro tenis
a  hřiště pro nohejbal, pískového
hřiště pro plážovou kopanou a dře−
věné vyhlídkové věže. Náklady před−
stavují 110 milionů korun. Tato eta−
pa však zatím není finančně kryta
rozpočtem města.

Prokopávka v Plzni Bolevci nabízí
sportovní aktivity a zážitky
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Naše NEJ... 
z prázdnin

Filmovou a fotografickou soutěž
pro pěstounské rodiny „Naše
NEJ... z prázdnin“ vyhlásil Plzeň −
ský kraj. V průběhu července  –
října letošního roku budou shro−
mažďována soutěžní díla. Letošní
soutěžní klání je organizováno ve
dvou hlavních kategoriích – foto−
grafické a filmové. Tématem je
pak léto a zachycení NEJ... oka −
mžiků z prázdnin prostřednictvím
fotoaparátu, kamery, mobilního
telefonu či obdobné techniky. 

Na realizaci soutěže se budou
spolupodílet nestátní neziskové
organizace, které jsou tzv. dopro−
vázejícími organizacemi pěstoun−
ských rodin. Všechny rodiny, kte−
ré se soutěže účastní, dostanou
dárek. V  listopadu pak proběhne
slavnostní vyhlášení na krajském
úřadě. Informace o soutěži a pěs−
tounské péči lze získat na zvláš−
tním portálu kraje ZDE.

Rokycanskem 
na kole

TJ SOKOL DOBŘÍV, oddíl sokol−
ské všestrannosti, pořádá v so −
bo tu 14. srpna 2021 40. ročník
cykloturistické akce Rokycan −
skem na kole.

Start je od 7 do 9 hodin před
budovou sokolovny v  Dobřívě,
prezentace už v pátek po 18. ho−
dině v ubytovně sokolovny nebo
přímo před startem.  Cíl je na fot−
balovém hřišti v Dobřívě v areálu
Václava Svobody. Každý účastník
bude zapsán a obdrží star tovní
list s popisem jednotlivých tras.

TRASY: 25 km: Dobřív, Ro −
kyca ny, Volduchy, Habr, Těškov,
Mýto, Cheznovice, Strašice,
Dobřív, 50 km: Dobřív, Rokyca −
ny, Osek Radnice, Skomelno,
Lhota pod Radčem, Mýto, Chez −
novice, Strašice, Dobřív, 100 km:
Dobřív, Litohlavy, Bušovice, Bře −
zi na Rad nice, Hlohovice, Pod −
mokly, Líš ná, Zbiroh, Kařez,
Cheznovice, Strašice, Dobřív,
130 km Dobřív, Rokycany, Rad −
nice, Hlohovice, Podmokly,
Sryje, Křivoklát, Niž bor, Hudlice,
Kublov, Zbiroh, Kařez, Chezno −
vice, Strašice, Dobřív.

Doosan Škoda Power dodala spo−
lečnosti Acciona parní turbínu do
spalovny odpadů Avertas Energy,
prvního zařízení svého druhu
v Austrálii. Pro plzeňského výrobce
parních turbín je tento projekt první
zakázkou na australském trhu a zá ro −

veň odrazový můstek k dalším pláno −
vaným projektům spaloven v Austrá −
lii, které integrují odpadové hospo−
dářství s výrobou obnovitelné ener−
gie. Po spuštění vyrobí turbína dosta−
tek elektrické energie pro 55 000 do−
mácností v Západní Austrálii.

Zařízení Avertas Energy je první
z řady plánovaných spaloven odpa−
dů pro energetické využití v Austrá −
lii. Ročně zpracuje až 400 000 tun
odpadů a zároveň bude do sítě do−
dávat přibližně 45 MW obnovitelné
elektrické energie. Provoz spalovny
ročně ušetří až 400 000 tun emisí
CO2 – podobné množství přitom za
rok vyprodukuje 85 000 aut.

„Tento projekt je naše první insta−
lace v Austrálii a potvrzuje vysokou
technologickou úroveň parních tur−
bín Doosan Škoda Power. Energe −
tické využití odpadu je praktický
způsob řešení nadměrného množ−
ství odpadů a zároveň způsob re−
dukce vypouštění CO2 do ovzduší.
Austrálie následuje Evropu, kde má
energetické využití odpadu již dlou−
hou tradici, a my v Doosan Škoda
Power jsme hrdí, že naše turbína,
navržená a vyrobená v Plzni, je sou−
částí tohoto projektu,“ říká Zdeněk
Bar toníček, obchodní manažer ve
společnosti Doosan Škoda Power.

Turbína z Plzně míří do Austrálie

Více než desetiletá spolupráce
mezi zástupci města Domažlice,
Agen tury ochrany přírody a kraji−
ny ČR a Ministerstva obrany ČR
v  oblasti Čerchova dospěla do
finá le. Do konce letošního roku bu−
dou zbourány vojenské budovy na
Čerchově, Bystřici a Malinové hoře.
Nyní je odvezen veškerý azbest,
zbourána část budov na Malinové
hoře a započala demolice na
Čerchově. Práce se naplno rozjedou
v období od 12. do 30. července. Po
tuto dobu bude kvůli bezpečnosti
vrcho lová část pro veřejnost zcela
uzavřena.

„Čerchov je významným turistic−
kým cílem, historie jeho využívání
sahá až do 19. století. Společně
s ochranou přírody se podařilo na−
stavit přírodě šetrný způsob využití
území. Možnosti rozvoje turistické−
ho ruchu jsou deklarovány schvále−
nou územní studií,“ sdělil starosta
Domažlic Zdeněk Novák.

Kromě Kurzovy a vojenské věže
zůstane stát na Čerchově pouze jed−
na budova. Bude přebudována měs−
tem Domažlice na zázemí pro turis−

ty. V nově zrekonstruovaném objek−
tu se mohou návštěvníci těšit na re−
stauraci, ubytování pro pěší a cyk−
listy a muzeum s expozicí o historii
Čerchova. Dočasně také zůstane
stát budova v soukromém vlastnict−
ví Bistro caffe Čerchov.

„Čerchov a jeho okolí je nejcen−
nější a nejzachovalejší část chráně−

né krajinné oblasti Český les.
Významné jsou především rozsáhlé
a zachovalé bukové lesy chráněné
jako národní přírodní památka
Čerchovské hvozdy. Přírodě blízké

lesy jsou útočištěm mnoha chrá −
něných a vzácných druhů živoči−
chů, rysa ostrovida, kočky divoké,
tetřeva hlušce, jeřábka lesního,
datlíka tříprstého či čápa černého,“
říká Tomáš Pecker t z  Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Vzhledem k  významu území pro
ochranu přírody je možné finan −

covat likvidaci z  Operačního pro−
jektu Životní prostředí, specifický
cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav před−
mětu ochrany národně význam−
ných chráněných území.

Na Čerchově probíhá likvidace
chátrajících vojenských budov
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Na údržbu zeleně na svém území
vynakládá v  posledních letech
Plzeň kolem 60 milionů korun roč−
ně. Stará se o 26 parků s 352 hek−
tary trávníků a o skoro devět tisíc
metrů čtverečních záhonů. Postup −
ně pak revitalizuje jednotlivé loka−
lity, z  nichž se stávají oblíbená
místa pro odpočinek Plzeňanů
i návštěvníků. I díky tomu patří
krajská metropole k nejzelenějším
velkým městům v České republice. 

„Například parkových ploch má−
me v Plzni celkem 26. Se 42 hektary
je největší z  nich Borský park.
Přibližně polovinu jeho plochy při−
tom zabírá lesopark, v  jeho histo −
rické části jsou zavlažované pobyto−
vé trávníky. Zavlažují se také trávní−
ky v sadovém okruhu kolem histo−
rického centra a trávníky na něko lika
dalších místech. Nejstarším plzeň −
ským parkem je Lochotínský park,

který svému rekreačnímu účelu
sloužil již koncem 19. století, kdy
zde byly rašelinné lázně a malá ko−
lonáda,“ připomněl primátor Martin
Baxa. O městskou zeleň v  Plzni

peču je městská příspěvková organi−
zace Správa veřejného statku města
Plzně, část údržby je svěřena přímo
městským obvodům.

„Co se týká sídlišť, tak tam seče−
me trávníky 3 krát až 5 krát ročně
v  závislosti na aktuálním počasí.
Pobytové trávníky v  centru města,

například v  sadovém okruhu, pak
potřebují výrazně intenzivnější údrž−
bu. Tyto trávníky se pravidelně za−
vlažují, jednou týdně sečou, dvakrát
ročně hrabou, prořezávají, aby se

prokypřila půda a obnovil porost,
a také přihnojují,“ uvedl technický
náměstek primátora Pavel Šindelář. 

Cena za údržbu parku vzrůstá
s vodními prvky, jako jsou fontány,
pítka, pumpičky či jiné. Tak napří−
klad cena roční údržby parkové
úpravy Mlýnská strouha v Pallově
ulici před rekonstrukcí v  dubnu
2010 činila ročně přibližně 200 tisíc
korun, po úpravě parku, který má

nyní vodní plochu, stojí město ročně
800 tisíc korun. Zahrnuje totiž
každodenní úklid, ale i péči o vodní
plochu včetně ryb. Na území celé
Plzně je na 352  hektarů trávníků,
o které Správa veřejného statku
a jednotlivé městské obvody pečují.

O údržbu zeleně v obytné zástav−
bě se starají většinou městské
obvo dy. A není jí málo. Ve městě je
více než 18 tisíc stromů v  ulicích,
tedy ve vilových čtvr tích hlavně
ve stromořadích, v  sídlištích pak
rostou stromy často solitérně či
v malých skupinkách. Prostranství
v  Plzni také zkrášluje 617 metrů
čtverečních záhonů letniček a 5378
metrů čtverečních trvalek včetně
1167 metrů čtverečních záhonů rů−
ží. Pro posezení slouží v městských
parcích téměř 3000 laviček. 

Střípky 
z Plzně

Cizinci 
mezi námi

Na území Plzeňska žilo podle
cizinecké policie k 31. 12. 2020
celkem  42  070 cizinců  bez
osob s  platným azylem, tj.
7,1 % z celkového počtu oby−
vatel v  regionu. Dle pohlaví je
více cizinců mužů, jejich podíl
dosáhl 57,6  %. Z  celkového
počtu cizinců na území České
republiky představuje tato sku−

pina žijící v  Plzeňském kraji
6,7  % (čtvr tý nejvyšší podíl
v  celo republikovém srovnání).
Nejvíce cizinců v mezikrajském
porovnání žije v  krajích Hl. 
mě sto Praha, Středočeském
a Jiho  mo rav ském.

Z hlediska státní příslušnos−
ti mají v Plzeňském kraji mezi
cizinci nejvyšší zastoupení
Ukra jinci, kteří tvořili více jak
jednu čtvr tinu všech cizinců

(29,4 %), dále státní příslušníci
Slovenska (20,5 %), Vietnamu
(14,2 %), Bulharska (7,1 %),
Rumunska (6,6 %) a Německa
(4,5 %). V roce 2020 pobývalo
v kraji 54,7 % cizinců ze zemí
mimo Evropskou unii, v porov−
nání s  předchozím rokem zde
došlo k  navýšení o  2,1 pro −
cent ního bodu. Příčinou by
mohl být narůstající počet ci−
zinců přicházejících zejména
z Ukra jiny, který se meziročně
zvýšil o 14,4 %. Zastoupení ci−
zinců ze zemí Evropské unie
(45,3 %) naopak zaznamenalo
meziroční pokles o  2,1  pro −
centního bodu.

Plzeň se stará o hektary trávníků 
a přes 18 tisíc stromů
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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 staly
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 !!!

Testuje se na Masarykově náměstí
č. 88 v Dumetovském domě, a to
každý všední den vždy od 9 do 17:30
hodin. Antigenní testy se provádějí 
šetrným odběrem ze slin, výsledek
i s certifikátem obdržíte do několika
minut. Není tak nutné se na test ob −

jed návat. Certifikáty jsou v českém
i anglickém jazyce, a tak je možné je
využít i při cestách do zahraničí. Test
je pro plátce zdravotního pojištění
zdarma, nárok na něj máte jednou za
8 dní a jeho platnost je 72 hodin. Pro
samoplátce vyjde test na 200 Kč.

Testují na náměstí
Nové testovací místo najdou zájemci v centru Rokycan. 

V provozu je každý všední den. 
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Dotaz čtenářky EB:
Dobrý den,
dostala jsem od zaměstnavate−
le výpověď pro nadbytečnost
s  dvouměsíční výpovědní do−
bou, která již uběhla. Zjistila
jsem, že mám do doby, než
jsem v práci skončila, ještě ná−
rok na dovolenou, kterou jsem
si nevybrala. Když jsem to za−
městnavateli oznámila, sdělil
mi, že již na nic nemám nárok,
protože jsem už dostala výpo−
věď. Ráda bych se zeptala,
jestli je pravda, co mi tvrdí, ne−
bo mě chtěl takto jen odbýt?

Odpověï advokáta:
Vážená paní,
z Vašeho dopisu mi vyplývá, že

s výpovědí jste srozuměna a nejde
Vám o to, zda Vám zaměstnavatel
dal výpověď oprávněně či nikoli,
ale podle toho, co píšete, nejsou
mezi Vámi a Vaším bývalým za−
městnavatel vypořádány všechny
závazky vyplývající z  pracovně −
právního vztahu.

Jak známo, zaměstnanec má dle
§ 211 zákoníku práce nárok na do−
volenou za kalendářní rok nebo její
poměrnou část, pokud pracovní
poměr netrvá celý kalendářní rok.
Dále zákoník práce k časté nelibos−
ti zaměstnanců stanoví právo za−
městnavatele určit čerpání dovole−
né zaměstnanci. Přesněji řečeno
se jedná o povinnost zaměstnava−
tele určit dle písemného rozvrhu
čerpání dovolené tak, aby mohla
být dovolená čerpána zpravidla

vcelku. Z praxe samozřejmě víme,
že u mnohých zejména menších
zaměstnavatelů si často čerpání
dovolené určuje sám zaměstnanec
a je to spíše na dohodě se zaměst −
navatelem, než aby dobu čerpání
dovolené zaměstnavatel určoval.
S tím ale souvisí to, že zaměstna−
vatel by měl hlídat, aby si zaměst −
nanec řádně dovolenou vyčerpal
v  daném kalendářním roce a pří−
padně mu dovolenou nařídil. 

Pokud Vám tedy za trvání pra−
covního poměru vzniklo právo na
dovolenou, zaměstnavatel Vám její
čerpání nenařídil, nezaniká výpově−
dí Vaše právo na tuto dovolenou.
Nic nebránilo tomu, aby Vám do−
volená byla nařízena v průběhu vý−
povědní doby.

Pokud se tak nestalo a pracovní
poměr uplynutím výpovědní doby
zaniknul, vzniká Vám v  souladu
s ust. § 222 odst. 2 zákoníku prá−
ce nárok na vyplacení náhrady
mzdy za nevyčerpanou dovolenou
ve výši průměrného výdělku. Do −
po ručuji Vám tedy kontaktovat
Vašeho bývalého zaměstnavatele
s  nárokem na vyplacení náhrady
mzdy za nevyčerpanou dovole−
nou. Kdyby zaměstnavatel nechtěl
náhradu mzdy dobrovolně zaplatit,
je možné se náhrady mzdy za ne−
vyčerpanou dovolenou domáhat
soudní cestou.

Ohledně výše náhrady mzdy je
nutné si nejdříve spočítat přesně
délku nevyčerpané dovolené a zjis−
tit výši průměrného výdělku. V pří−
padě, že byste se zaplacení náhra−
dy mzdy za nevyčerpanou dovole−
nou domáhala soudní cestou, měl
by pak Váš požadavek na zaplacení
znít už zcela konkrétně, což zna−
mená vypočítat přesně částku, na
kterou máte nárok.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Ve středu 14. 7. 2021  bylo znovu
otevřeno sběrné místo Valcha. Na
základě proběhlého opakovaného
stavebního řízení za účasti všech
dotčených osob nabylo dne 10. 7.
2021 právní moci společné povo−
lení stavby. Jak se ukázalo, sběrné
místo splňuje veškeré požadavky
pro bezpečný a k životnímu prostře−
dí ohleduplný provoz. V  souvislosti
s  jeho otevřením budou zpět pře−
místěny kontejnery na separovaný
odpad z  křižovatky ulic K  Silu
a Špačková. Dále bude možné zno−
vu využívat i kontejnery na použitý
textil a malé elektrospotřebiče, což
jistě ocení nejen majitelé sou −

sedních nemovitostí, ale i všichni
obyvatelé Valchy.

„Lokalita Valchy je zatížena velkým
developerským projektem, který bo−
hužel přinesl i řadu negativních vlivů.
Jsem přesvědčen, že se nám po−
stupně podaří, ve spolupráci s měs−
tem, bolavá místa Valchy zahojit.
Mohu slíbit, že proto uděláme s kole−
gy vše. Jsem velmi rád, že nejen
u sběrného místa zvítězil zdravý sel−
ský rozum nad politickou kampaní
a falešnými pocity a dojmy. Čas jistě
ukáže letitou zkušenost, že popu −
lismus problémy neřeší,“ dodává
první místostarosta městského
obvo du Plzeň 3 Petr Baloun.

Valcha byla znovu otevřena

Sportovní klub Rad −
buza Plzeň se svými
partnery pořádá Let −
ní příměstský tábor.
Na co se můžete těšit
a co jsme pro malé
plavce připravili? Je
to samozřejmě plavá−
ní, potápění, sportov−
ní potápění (známé
jako plavání s plout−
vemi a monoploutví)
a záchranářství s ná −
v   štěvou u hasičů.
V ce ně je pití a jídlo
(svačina s obědem) a pojištění. Za
splnění úkolů může každý účast −
ník zístat cer tifikát Mladý vodní
záchranář.  

„Pro koho je tento LPT vhodný?
Pro děti a mládež ve věku od 5 do
18 let, které jsou ve vodě „jako
doma“. Co s sebou? Nadšení
a výbornou náladu, vše ostatní si
u nás můžete koupit nebo půjčit.
Navíc od září mohou pokračovat

v těchto aktivitách od „hobby“
verze až po profesionální úroveň
v bazénu SK Radbuza,“ sdělil
Luboš Ibrmajer, prezident spolku
SK Radbuza, rozhodčí a trenér
plavání II. třídy, plavčík a potápěč.

Letní příměstský tábor bude
v daném týdnu uspořádán mini −
málně pro 5, maximálně pro
10 účastníků. Bližší informace na
tel. 721 406 801.

Příměstský tábor 
„ve vodě jako doma“
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Dá se říci, že už od počátku
letošního roku žilo, žije a jistě
ještě bude žít město Nepomuk
oslavami sv. Jana Nepomuc −
kého. Zeptali jsme se proto
Pavla Motejzíka, vedoucího
oddělení kultury a památkové
péče v  Nepomuku, jak by
zhodnotil průběh oslav 300 let
od blahořečení sv. Jana Ne −
po  muckého?

Oslavy stále pokračují, a to
až do listopadu. Díky finanční
podpoře Ministerstva kultury
jsme se rozhodli je rozložit
rovněž do celého regionu, aby
tak významné výročí nebylo
jen o Nepomuku. Když budu
mluvit za akce organizované
městem, osobně mě stály
mnoho sil, naštěstí jsem měl kolem
sebe lidi, na které se dalo spoleh−
nout a kteří ochotně pomáhali.
Rovněž jsem vděčný i nepomuc−
kým zastupitelům, u kterých měl
pře devším koncer t Evy Urbanové
podporu i v době koronavirové nej−
istoty. Nakonec jsme coby kultura
splnili to, co jsme slíbili na začátku:
Do kázali jsme takto velkou a nároč−
nou akci finančně pokrýt ze vstup−

ného, sponzorských darů a finanč−
ního plnění České televize, která na
své náklady koncert natočila a od−
vysílala. To se zatím nikdy v historii
města nepodařilo.

Jaký je váš názor na to, že by se
měl Nepomuk připravit i na oslavy
300. výročí svatořečení sv. Jana Ne −
po muckého, které bude v roce 2029?  

Samozřejmě by měly být oslavy
v roce 2029 ještě velkolepější, koro−

navirus docílil toho, že
jsme nemohli pozvat
partnerská města ani
zahraniční hosty, oslavy
mohly být spíše komor−
nější a celý jarní pro−
gram byl v podstatě je−
nom online. Kon krét −
nější představu o roku
2029 ale zatím nemám,
dané výročí se patrně
začne blíže plánovat na
konci příštího volebního
období (2022–2026).
Bude proto záležet i na
aktuálním složení radni−
ce, jak se k němu po−
staví. Naší vizí ale je,
aby se pokračovalo
v načatém trendu a sv.

Jan Nepomucký byl viditelný stále,
nejen při výročích. Významně by
k tomu mohla pomoci i Zelená Hora,
kde je konečně před podpisem me−
morandum o spolupráci na obnově
a využití zámku, do kterého by se
měly zapojit rovněž Minis terstvo
kultury a Plzeňský kraj. K dalším le−
tům také existuje Stra tegický plán
činnosti Matice, který najdete na
webu msjn.cz.

Aby sv. Jan Nepomucký byl stále viditelný 

Bibliobox, tedy návra−
tová schránka na knihy,
je novou službou roky−
canské knihovny. Box
stojí přímo před budo−
vou knihovny a  slouží
především čtenářům,
kteří mají náročnou pra−
covní dobu a nemohou
se dostat do půjčovny
v klasických otevíracích
hodinách. 

Každý obyvatel Roky −
can přečetl za uplynulý

rok průměrně osm až devět
knih. Nově tak  už nebude mu−
set řešit, kdy je vrátit, box je pří−
stupný nepřetržitě.  Vracení knih
je velmi jednoduché a šetrné.
Čtenář vloží knihu hřbetem na−
před. Bibliobox je vybavený ně−
kolikakomorovým systémem,
který zajistí, aby se knihy nepo−
škodily a v cíli dopadly do měk−
kého – na dně je totiž molitano−
vý polštářek. Knihu pak knihov−
nice hned následující pracovní
den odepíší z čtenářova konta.

Usnadní vracení vypůjčených knížek

Střípky 
z Plzně

Pavel Motejzík, vedoucí oddělení kultury 
a památkové péče v Nepomuku

Déšť prodlouží
opravy lávek  

Deštivé počasí narušilo harmo−
nogram prací na opravách plzeň−
ských lávek. Ter míny dokon čení
byly po dohodě se Správou ve−
řejného statku města Plzně po −

sunuty – u lávky Pod Pecihrád −
kem o dva týdny, u lávky na
Valše, která prochází kompletní
re konst rukcí, o měsíc. Některé
technologické procesy, zejména
nátěry, musí být pro váděny jen
za určitých podmínek. Důležitá je

přitom ne jen teplota, ale i sucho.
Z  důvodu častých dešťů rozblá−
cený terén nevysychá a vysoká
vzdušná vlhkost způsobuje, že
nátěry i při vyšších teplotách
schnou pomalu.  

Lávka U Černého mostu na
Valše byla snesena, oprava po−
škozené hydroizolace, kvů li které
zatékalo do mostovky, jde ale po−
maleji, než by měla. Na vině je
zejména zpoždění dodávky díl−
čích výkresů realizační doku−
mentace podle skutečného stavu
poškození lávky a provádění dal−
ších prací nad předpokládaný
rozsah díla. 

Opravy bez uzavírky probíhají
i na lávce na Božkovský ostrov,
kde nastal též problém s aplikací
nátěrů. Kvůli vyšší hladině řeky
Úslavy totiž nebylo možné posta−
vit pod mostovku lešení. 
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Mezinárodní noc pro netopýry se
uskuteční v pátek 3. září 2021 od
17:00 hodin přímo v areálu Chotě −
šovského kláštera a zaměřená bu−
de právě na létající savce. Návštěv −
níci se mohou těšit na bohatý pro−
gram, který jim přiblíží život netopý−
rů. Vstup je zdarma a koná se za kaž−
dého počasí. Zájemcům doporučuje−
me vzít si s sebou teplé oblečení! 

V rámci akce se uskuteční populár−
ně naučná přednáška, kde se do−
zvědí zajímavé informace o jejich
významu, ohrožení, ochraně a živo−
tě. Součástí programu bude výstava
Podivuhodný svět netopýrů, film

Náš soused netopýr, nebudou chy−
bět ani soutěže pro děti o zajímavé
ceny, ukázka práce s ultrazvukovým
detektorem, ukázka odchytu a pre−
zentace živých netopýrů a ukázka
hendikepovaných netopýrů spolku
ČSOP Nyctalus. 

Mezinárodní noc pro netopýry je
tradiční akce určená široké veřejnos−
ti, kterou každoročně vyhlašuje
Sekretariát dohody o ochraně neto−
pýrů v Evropě (EUROBATS). Účast −
níci se mohou díky programu připra−
veném odborníky seznámit s  těmito
zajímavými nočními tvory, jejich vý−
zkumem, ochranou a dosavadními
poznatky o jejich životě. Během akce
probíhají veřejné přednášky o neto−
pýrech, zájemci se zde dozví, jak
a čím jsou netopýři ohroženi a kde
oni sami mohou být při jejich ochra−
ně nápomocni. Mají možnost získat
reklamní materiály, prohlédnout si
netopýra z bezprostřední blízkosti,
a tak změnit své dosavadní nahlížení
na tyto skrytě žijící savce.  

Podivuhodný svět netopýrů
v Chotěšovském klášteře
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Je už téměř folklórem v  našich
země pisných šířkách, že podobně
jako u fotbalu, většina populace ví,
co je sociálka. Zpravidla pouze do
chvíle, než některé z  jejích služeb
skutečně potřebuje. Pak člověk
hledající narazí na termíny: so −
ciální zabezpečení, státní sociální
podpora, sociální pojištění, sociál−
ní pomoc, sociální služby… Každá
z agend v gesci jiné instituce, leč
ve finále vše související se vším.
Kde začít? Třeba na Odboru so −
ciálních služeb Magistrátu města
Plzně, jehož rezortní náměstkyní je
Mgr. Eliška Bartáková.

„Jsou chvíle v  životě lidském,
kdy nestačí vlastní síly ani podpora
nejbližších. Kdy je člověk nucen
vzniklou situací vyhledat odbornou
pomoc a případně odpovídající 
péči pro sebe nebo své bližní. 
Zo rien tovat se na trhu sociálních
služeb, souvisejícího příspěvku na
péči, případně celého spektra so −
ciálního zabezpečení, je pro běžné−

ho občana poměrně složité. Klíčo −
vý je proto první krok, který by měl
směřovat – v zájmu urychlení pro−
cesu a nale zení optimálního řešení
– na ma gistrátní odbor sociálních
služeb, kde zájemce vybaví nejen
zá sadními informacemi, ale záro−
veň instruu jí až do momentu získá−
ní potřebné pomoci. Zaměstnanci
úzce spolupracují s  institucemi,
jaký mi jsou Úřad práce, Česká
i Okres ní správa sociálního zabez−
pečení, zdravotnická zařízení a celá
škála nejrůznějších neziskových

orga nizací poskytujících sociální 
služby, takže cesta k  řešení klien −
tovy nepříznivé situace se najde
vždy, ne vždy je však přímá a bez
komplikací,“ vysvětluje Mgr. Eliška
Bartáková.

Zmíněný odbor nabízí odborné
sociální poradenství všem, kteří se
v poměrně složitém soukolí pomoci

neorientují nebo nemají povědomí
o efektivní možnosti řešení své
obtíž né životní situace. Kontaktovat
zaměstnance je možno osobně na
plzeňské adrese Martinská 2 – 1.
patro, telefonicky, na e−mailové
adre se socialnisluzby@plzen.eu
nebo prostřednictvím jednoduchého

formuláře ePoradny, která garantuje
odpověď do 36 hodin.

Činnost magistrátního odboru so−
ciálních služeb se však neomezuje
pouze na poradenství a doprovázení
k požadované sociální službě. Reali −
zuje řadu svých vlastních projektů
s  jediným cílem: zvyšovat komfort
a podporovat aktivní život občanů
našeho města, kteří z důvodu věku,
zdravotního postižení, nízkého so −
ciálního statutu nebo jiné ho omezení
zasluhují naši pozornost a péči.

„Možná je na místě připomenout
některé zásadní projekty, za nimiž sto−
jí právě daný odbor, neboť ne každý,
kdo narazí na výsledný produkt ví, že

se zrodil v  této dílně: dopra va na
zavo lání Senior Expres, čtvrtletník 
PILSEN – vyzrálý ma gazín, festival
Senioři baví seniory, bezplatná právní
poradna pro se niory a invalidní dů−
chodce, akce Šikovné ruce a festival
Umííí! – přehlídky talentu a doved −
ností osob se zdravotním handica−
pem, pravidelné sbírky šatstva a po−
travin pro po třebné Ukliď šatník!
a Nový začátek nebo třeba jazykové
kurzy pro ci zince i jejich děti. Výčet
všech aktivit by vydal na celou stranu,
ale to není záměrem. Podstatné je, že
město Plzeň dělá maximum pro spo −
ko jenost svých občanů a významně
finančně podporuje projekty všeho
druhu, které k  této spokojenosti
přispí vají,“ uzavírá náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče a so−
ciálních věcí Mgr. Eliška Bartáková.
Kompletní informace jsou zve   −
 řejně  ny na portálu: 
https://www.plzen.eu/socialnisluzby

Když se řekne „sociálka“

Mgr. Eliška Bartáková.

Třídění oblečení pro charitativní šatník

Pracovníci sociálky při šití roušek

Sbírka potravin pro potřebné
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„Statutární město Plzeň je v rámci České republiky jedinečné svým
dlouhodobým koncepčním přístupem ke správě kulturního sektoru
a podpoře lokálního uměleckého a kulturního dění. Prostřednictvím
Odboru kultury Magistrátu města Plzně je koordinováno naplňování
aktuální městské kulturní strategie, péče o síť městských kulturních
orga nizací a zařízení, pořádání kulturních akcí a připomenutí vý −
znamných výročí, včetně realizace Umělecké ceny města Plzně
a rozvoje Artotéky města Plzně, kolekce současného výtvarného
regionál ního umění. V rámci ojedinělého městského dotačního 
systému v oblasti kultury, který byl založen před téměř 25 lety, měs−
to podporuje různorodé kulturní subjekty, významné festivaly a akce,
včetně činnosti neziskového sektoru a komunitních občanských
akti vit“, uvedla Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města
Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

FESTIVAL NA ULICI
Ve dnech 20.−28. srpna opět oživí centrum města Festival na ulici (Živá
Plzeň). Tradiční multižánrový festival  v  devíti dnech představí zejména na
náměstí Republiky, U Branky, v Proluce či v Zach´s Pubu bohatý hudební
i doprovodný program. Poprvé se rozšíří o vážnou hudbu, ve speciálním
open air koncertu se představí na náměstí Republiky v  neděli 22. srpna
Plzeňská fil harmonie. Novinkou letošního roč ní ku festivalu je též Riversound
stage a projekt Neziskovky na ulici. Festival navázal spolupráci se Sport −
manií, která ve dnech 21. – 29. srpna představí sportovní park za OC Plzeň
Plaza. Podrobný program festivalu naleznete na www.festivalnaulici.cz.

PILSEN BUSKING FEST
Ve dnech 2. – 5. září se mohou Plzeňané těšit na program plný umělců
zastu pujících různé žánry přímo v  ulicích města Plzně. Hlavní ohnisko
celé ho festivalu se po třech letech vrací na náměstí Republiky a nabídne
skutečně originální rozestavení jednotlivých zón. V rámci programu se
představí pouliční hudebníci, kapely, komedianti, žongléři, cirkusáci, akro−
baté, tanečníci, po roční pauze nebudou chybět ani výtvarníci, graffiti wall
či malba velkoformátových obrazů. Informace o programu i účinkujících
jsou k dispozici na www.buskingfest.cz. 

HUDEBNÍ CENY ŽEBŘÍK
V pátek 3. září od 19 hodin pro běhne v DEPO2015 slavnostní vyhlá šení
dalšího ročníku Hudeb ních cen Žebřík. Na zákla dě hlasování čtenářů ma −
gazínu iREPORT převez mou přední interpreti, hu dební skupiny i filmové

osobnosti tradiční bronzové sošky v devíti vyhlášených kate goriích.
Na akci vystoupí Miro Žbirka, Marpo x TroubleGang, Michal Prokop 
& Framus Five, John. Moderují Marek Taclík a Žofie Dařbujánová. Infor   ma −
ce o Že b říku naleznete na www.anketazebrik.cz.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO
29. ročník Mezinárodního festi valu DIVADLO ve dnech 15. – 23. září před−
staví opět mimořádné zahraniční i české divadelní inscenace s cílem při−
blížit veřejnosti moderní divadelní trendy i  inscenační postupy světového
divadla. Letošní ročník festi valu uvede inscenace slavných evrop ských
reži sérů Krystiana Lupy, Luka Percevala a Milo Raua. Z  tuzemské scény
diváci uvidí inscenace Národního divadla Praha a Brno, Divadla Na
Zábradlí, Divadla DISK, Naivního divadla či Divadla Pod Pal mov kou.
Kompletní program je k dispozici na www.festivaldivadlo.cz. 

FILMOVÝ FESTIVAL FINÁLE PLZEŇ
34. ročník tradičního filmového festivalu Finále Plzeň proběhne letos ve
dnech 24. – 29. září a opět přinese novinky ze současné české filmové, tele−
vizní i internetové tvorby a ty nejlepší počiny ocení Zlatým ledňáčkem mezi−
národní a studentské poroty. Nebude chybět bohatý doprovodný program
vhodný pro celou rodinu, ale ani setkání s filmovými tvůrcia herci. Informace
naleznete na www.festivalfinale.cz.

Luka Percevala a Milo Raua. Z tuzemské scény diváci uvidí inscenace
Národního divadla Praha a Brno, Divadla Na Zábradlí, Divadla DISK,
Naivního divadla či Divadla Pod Pal movkou. Kompletní program je 
k dispozici na www.festivaldivadlo.cz. 

Město Plzeň stále žije kulturou

A na které kulturní akce se můžete v nejbližší době těšit?
Mgr. Eliška Bartáková připojuje pozvánku na městem 
podporované významné festivaly a akce:
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Po archeologických lokali tách
provedou zájemce o archeologii
a historiografii  zkušení archeolo−
gové, kteří mají v nabídce   jede−
náct vybraných lokalit Plzeň −
ského kraje, to vše  v rámci akce
Archeo logické léto.

V Plzeňském kraji bylo vybrá−
no jedenáct historických míst.
Po některých z nich – například
zřícenině hradu Věžka a hradišti
Sedlo u Sušice – budou prová−
zet i  archeologové plzeňského
pracoviště Národního památko−
vého ústavu. Prostředím hradu Věž −
ka provede návštěvníky PhDr. Filip
Kasl, po hradišti Sedlo u Suši ce

Mgr. Linda Foster. Návštěvníkům
přiblíží práci archeologů a prozradí,
jaké stavební pozůstatky se skrývají
pod zemí.

Hrad Věžka – tento nevelký šlech−
tický hrad patří mezi velmi zajímavé
zříceniny, neboť jeho dochované

zdivo bez mladších přesta−
veb umožňuje interpreto−
vat původní rozsah hradu.
Ten byl poprvé připomínán
v roce 1351, ale stál již ve
13. století. Osídlení hradní−
ho návrší bylo doloženo

mnohem dříve, a to v době neolitu.
Později se zde nacházelo opevněné
pravěké hradiště. Od 16. století je

hrad uváděn jako pustý. Tématem
prohlídky bude i prověřování možné
pravdivosti řady pověstí,
které se k  hradu vážou.
Koná se dne 21. a 28. čer−
vence t. r.

Hradiště Sedlo u Suši −
ce – je chráněno příkrými
svahy a skalními výchozy
a jedná se o jedno z nejvý−
še položených hradišť
v Čechách, odkud je nád−
herný výhled do údolí
s hra dem Kašperkem v po−

zadí. Osídlení zde bylo doloženo
v  několika obdobích pravěku
a raného středověku. Mezi skal−
ními bloky byly zjištěny široké
a vysoké kamenné valy a na
jednom z  výběžků dochovaný
původní vstup. Celková délka do−
sud neprozkoumaného opevnění
dosahuje téměř jednoho kilo −
metru.   Památka je bohužel po−
škozovaná technikou při těžbě

dřeva a cyklisty. Komentovaná pro−
hlídka lokality proběhne dne 23. čer−
vence a 14. srpna 2021.

Připraveny jsou i další vycházky:
do Rabštejna nad Střelou, za systé−
mem opevnění bojiště u Rozvadova,
dochovanými pozůstatky předhradí
hradu a zámku Krašov, po stopách
vsi Újezd a k  tvrzi Šebíkov v  za −
niklém středověkém osídlení sechu−
tické obory, na zříceninu jednoho
z  nejstarších šlechtických hradů
Litice, hrad Opálka, Obrovo hradiště

u Žinkov se zříceninou hradu
Potštejn, dále po naučné stezce
Františka Xavera France s mohylový−
mi pohřebišti a zaniklými středově−
kými vesnicemi a po městě Blovi ce.
Účast na komentovaných prohlíd−
kách je ve většině případů bezplatná,
nic méně je nutné si předem rezervo−
vat vybraný termín. Po stopách
arche ologických památek se můžete
vypravit i sami s pomocí Archeo −
logického atlasu České republi ky.
Všechny potřebné informace nalez−
nete na webu Akademie věd.

Zřícenina hradu Věžka 

Hradiště Sedlo u Sušice 

Za archeologickými památkami 
sami nebo s průvodcem

Letošní rok je na odchod známých
a oblíbených osobností bohatý, bo−
hužel. Dalším v řadě, který se vy−
dal tam, odkud již není návratu,
byl zpěvák, muzikant František
Nedvěd. Možná to někteří netuší,
ale jižní Čechy byly tak trochu 
jeho druhým domovem. Mnoho let 
jezdil rád na dovolenou, nebo když
měl chvíli volno, na svou chatu
k Vltavě nedaleko Hluboké.

„To místo nás dostalo, máme to tu
rádi. Snad proto, že je to docela ukry−
té, je tu pár lidí kolem a nevede tudy
žádná turistická trasa. Tak tu odpo −
čívám, přemýšlím, ale taky chy tám
ryby. Někdy jsem tu sám, jindy
s manželkou, s rodinou nebo přije−
dou přá telé,“ svěřil se před časem
František Nedvěd, který si užíval svou
chatu u Kostelce nad Vltavou.

Místními tu byl oblíben, ale příliš
jej neznali. Nedvěd sem jezdil oprav−
du za odpočinkem. Takže pokud jej
zrovna v jeho terénním autě neviděli,

jak jede polní cestou směrem
k řece na bývalou zaplavenou
obec Jaroslavice, tak ani ne−
věděli, zda slavný písničkách
na své haciendě je nebo není.

„Lidi mám rád, ale někdy
máte období, kdy chcete mít
klid. A ta příro da tady, lesy, louky
a ta voda, to je božské. A jižní Čechy
já prostě miluju,“ podotkl František
Nedvěd.

„Před lety jsem hrál na otevírání
hlubockého tenisového centra Mar −
ti  na Damma. Tam jsem se potkal
s místním starostou Tomášem

Jirsou a zmínil jsem se mu, že bych
rád měl chatu někde přímo na břehu
u vody. Slíbil, že se poptá, a slib do−
držel. Nakonec jsem si v roce 2002
plácl s bývalou majitelkou tohoto
pozemku. Koupil jsem dvě monto−

vané chaty, abychom každý měli
svou – my a děti. A pak jsem to
obehnal zateplením a omítkou. Jsou
vhodné k na prosto komfortnímu
bydlení,“ prozradil před časem, kdy
na jih Čech ještě jezdil. Nejraději
tam pobýval od pondělí do čtvrtka,
kdy naopak místní chataři byli v prá−

ci, aby měl klid – na sebe a na ryby.
Zda sem nebo na chatu bude nyní
rodina  jezdit,  na toto romantické
místo, které ani povodeň v roce
2002 ani 2006 neohrozila, není za−
tím jasné. Místní na něj ale budou

prý vždy s láskou vzpomínat.
Ještě týden před svým od −

cho dem na věčnost František
Nedvěd se svým synem Voj −
tou a kapelou koncertoval
v Olomouci. Napo sledy si užil
obrovský potlesk. Pak se jeho
zdravotní stav prudce zhoršil
a rakovina, kterou trpěl se roz−
jela extrémně rychle. Stihl se
alespoň rozloučit s rodinou.

„Hned jak jsem se dozvěděla, že
pan Nedvěd zemřel, zapálila jsem
svíčku a pomodlila jsem se za něj.
Byl to moc hodný, skromný, ale
hlavně talentovaný člověk. Je ho ve−
liká škoda…,“ dodala jedna z oby−
vatelek Kostelce u Hluboké nad
Vltavou. (pru)

František Nedvěd

František Nedvěd se synem na posledním koncertu.

František Nedvěd miloval jižní Čechy 
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Další dopravně preventivní akce
zaměřená na cyklisty se uskutečni−
la ve Chvojkových lomech v Plzni
na Slovanech. Na realizaci se podí−
lela Městská policie Plzeň ve spolu−
práci s BESIP Plzeňského kraje. 

Cyklisté patří dlouhodobě mezi
nejohroženější skupinu účastníků
provozu na pozemních komunika−
cích spolu s  chodci. Proto se jim
strážníci o prázdninách, kdy si tyto
skupiny ve zvýšené míře užívají tep−
lého počasí venku, snaží podat co
nejvíce informací ohledně bezpeč−
nosti. Mezi cyklisty nechyběli ani ti

nejmenší, kteří si odnesli malý dárek.
„Během několika hodin jsme se
znovu zaměřili především na kontro−
lu technického stavu jízdního kola.
Dospělým cyklistům, kteří sice ne−
mají povinnost nosit cyklistickou
helmu, bylo její užívání z hlediska
bezpečnosti doporučeno,“ uvedla
Bc. Markéta Hazdrová, DiS, metodik
prevence kriminality, která byla jed−
ním z organizátorů této akce.

Podobné iniciativy budou probíhat
až do konce prázdnin v dalších loka−
litách města v blízkosti frekventova−
ných cyklostezek. 

Cyklisté a bezpečnost
pod drobnohledem

Plzeňský kraj je místem, kde vzni−
kají a rostou kreativní a inovativní
firmy. A růst budou ještě rychleji.
Kraj totiž vybrané projekty podpoří
prostřednictvím pilotního progra−
mu pro začínající podnikatele. 

Ten odstartoval jako pilotní ově −
řování nového inkubačního progra−
mu, který je  zaměřen  na podporu
začínajících firem. Jeho cílem je
zjistit, za jakých podmínek může
spolupráce konzultantů se začínají−
cími podnikateli nejlépe přispět
k úspěšné realizaci jejich podnika−
telského záměru. 

„Účastníci inkubačního programu
získají podporu odborného konzul−
tanta, se kterým si zvolí směr další−
ho rozvoje a zpracují podrobný pod−
nikatelský plán. Každý z nich má zá−
roveň možnost získat od Plzeňského
kraje reálnou finanční podporu na
vyřešení konkrétního technického,
ekonomického či právního problé−

mu,“ upřesnila Marcela Krejsová,
členka Rady Plzeňského kraje pro
oblast cestovního ruchu, par tner−
ských regionů, vnějších vztahů
a podpory podnikání.

Radní programu tak mohli vybírat
velmi zajímavé a různorodé pro −
jekty, které mají potenciál zaujmout
i mimo region.

„Na prezentaci uchazečů, kteří
projevili zájem o účast ve zkušeb−
ním kole inkubačního programu, ra−
da programu vybrala pro pilotáž
z jejich řad pět slibných projektů.
Ty pak v následujících šesti měsí−
cích projdou procesem inkubace.
Informace o průběhu inkubace a vý−
stupech budou průběžně přibývat na
webu inovujtevpk.cz a na sociálních
sítích GetSmart,“ prozradila krajská
RIS3 manažerka Ing. Jana Kle men −
tová z Regionální rozvojové agentu−
ry Plzeňského kraje, která za inku−
bačním programem stojí.

Pro začínající podnikatele
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V polovině července se uskuteč −
nily na trati Pňovany−Bezdružice
na Tachovsku oslavy výročí 120 let
od zahájení provozu. Centrum
oslav byla železniční stanice Bez −
družice s Železničním muzeem
spolku Plzeňská dráha. Pro náv−
štěvníky bylo připraveno několik
výstav o historii trati a regionu,
svezení na originální drezíně, bo−
hatý kulturní program s taneční
skupinou Althea a Švejk bandem
Milana Benedikta Karpíška.  

Po oba dny se návštěvníci mohli
svézt parním vlakem s lokomotivou
434.2186 „Čtyřkolák“.   

Z  Bezdružic do Kokašic a zpět
svezl návštěvníky také historický mo−
torový vůz M131.1515 „Hurvínek“.  

Předseda sdružení Plzeňská drá−
ha Jiří Bízek, který na trati pracuje
také jako strojvedoucí, se na oslavy
velice těší: “S tratí a zdejší krásnou
krajinou okolí Bezdružic jsem spojil
většinu svého života. Chystáme
pro návštěvníky oslav vše, aby zde
mohli prožít velmi příjemný den.
Kromě železnice tu máme čistou
přírodu, hrady i milé Konstantinovy
Lázně. Kdo sem zavítal, vždy se
rád vrací“. 

Lokální dráha Pňovany – Bezdru −
žice o délce 24 km byla uvedena do
provozu 6. června 1901. Během
1,5 roku ji postavilo sdružení české−
ho inženýra Viléma Plenknera a ital−
ského stavebního podnikatele Luigi
Pelliho. Až do roku 1930 na trati
jezdi ly převážně jen parní nákladní
vlaky s povolenou přepravou cestu−

jících. Přepravovanou komoditou
byl zejména čedič z lomu na
Hradišť ském vrchu, cihly z Trpíst,
uhlí a dřevo. V roce 1930 byly na
trať dodány motorové vozy Tatra, 
díky nimž se povedlo výrazně zkrátit
jízdní dobu a zvýšit počet spojů
pro cestující. 

Od roku 2014 vlaky z lokálky ne−
končí ve stanici Pňovany na hlavní
trati Plzeň−Cheb, ale zajíždějí až do
Plzně. Bývalá stanice Nový Dvůr,
dnes Pňovany, tím osiřela přestupu−
jícími cestujícími, ale zase se stala
v posledních letech oblíbeným vý−
chozím místem pro návštěvu mostu
lokálky přes údolí řeky Mže. Most je
dlouhý 210 metrů a se svou výškou
přes 50 metrů je jedním z největ−
ších na našem území. Novodobou
popularitu získal díky rekonstrukci
s unikátní technologii výměny
most ních polí na přelomu let
2018/2019. Nově doplněná zavě −
šená lávka pro pěší a cyklisty přes

Hracholuskou přehradu se stala vy−
hledávanou turistikou atrakcí.  

Přes léto pravidelné přímé vlaky
Českých drah z Plzně do Bezdružic
přivážejí do regionu množství turis−
tů, jejichž cílem jsou Konstantinovy
Lázně, hrady Gutštejn a Švamberk,
Ovčí a Hradišťský vrch či údolí
Úterského potoka nebo Hadovky.
Díky aktivitám sdružení Plzeňská
dráha se od roku 2001 se na trati
konají pravidelně jízdy historic −
kých vlaků a na nádraží Bezdružice
vzniklo malé muzeum věnované její
historii. 

Trať vedená romantickou krajinou
je populární nejen mezi výletníky
a trampy, ale oblíbili si ji i filmaři.
Například na pňovanském mostě se
natáčelo několik scén z hollywood−
ského filmu Babylon A.D. s Vinem
Dieselem v hlavní roli. U Konstanti −
nových Lázní vznikly za účasti ně −
kolika filmových hvězd také záběry
do filmu Nabarvené ptáče. 

Na výročí 120 let trati
Pňovany – Bezdružice nezapomněli

Bořek odjel 
ze Zoo Plzeň

Po 11 letech opustil plzeňskou
zoo samec žirafy Rothschildovy
Bořek, aby se ujal významné 
role nového chovného samce
v Safariparku ve Dvoře Králové
nad Labem. Transpor t opustil
brány plzeňské zoo ve čtvrtek
8. července. 

Bořek se narodil 11. 7. 2008
v Zoo Praha, do Plzně dorazil po
dvou letech, přesně 13. 5.
2010. Bořka a Lexe v roce 2011
dopřejmenovala hudební skupi−
na Accept na Bolka a Lolka.
V Plzni zůstává stejně starý Lex

z Ostravy a o rok mladší samec
Jirka z Prahy. Plzeňská zoo tak
plní významnou roli v rámci
záchran ného programu, kdy 
za čala v roce 2010 chovat žira−
fí mládeneckou skupinu. Samci
byli v rezervě pro pří padné 
uvolněné místo v chovném stá−
dě v jiné zoo, k čemuž došlo
právě nyní.

Střípky 
z Plzně
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140 let pomoci 
bližnímu

Městské muzeum Zbiroh a Sbor
dobrovolných hasičů Zbiroh
zvou na výstavu, která předsta−
vuje činnost sboru od roku 1881
až po současnost.

Můžete zde shlédnout nejen
historické fotografie a dokumenty,
ale také se seznámit s náročnou
činností dobrovolných hasičů
v současné době, kdy dopravní
nehody či živelné pohromy nás
postihují stále častěji a počty zá−
sahů výjezdové jednotky se ne−
ustále navyšují. V minulých letech
za  profesionální práci, kterou 
zbirožští hasiči odvedli, získali
mnohá ocenění a uspěli i v celore −
publikových soutěžích. Výstava
dále připomíná významné události
sboru, oslavy, předávání nové
techniky a také úspěchy nejmlad−
ších hasičů – Soptí ků, kteří jednou
budou pokračovat v této potřebné
a  záslužné práci. Zahájení výsta−
vy se  uskuteční v  pátek 3.  září
2021 v 17.00 hodin ve  vestibulu
muzea. Výsta va bude přístupná
do konce roku 2021.

Zbirožsko v období
třicetileté války

Ve vestibulu zbirožského muzea
můžete až do 29. srpna 2021
navštívit výstavu, která vás zave−
de o 400 let zpět do krutých dob
třicetileté války.

Mikroregion Zbirožsko je zde
představen v souvislosti s histo−
rickými událostmi, jakými bylo
dobytí Plzně generálem Mansfel −
dem, bitva na Bílé hoře či tažení
švédských vojsk Zbirožskem.
Zbi rožský zámek se v době pobě−
lohorské proměnil ve  vězení,
městečko Zbiroh a  okolní obce
byly válkou velice postiženy,
mnohé středověké vsi v  tomto
období zcela zanikly. S obávaný−
mi Švédy a  jejich generálem
Banérem se pojí několik pověstí,
které dodnes na  některých mís−
tech připomínají kříže a  křížky.
Výstava zachycuje také období
druhé poloviny 17.  století, kdy
ve  Zbiroze dochází k  postupné
obnově života v městečku. Vý −
sta vu lze navštívit od  středy
do  neděle vždy v  čase 9.00 –
12.00 a 12.30  – 16.30 hodin.

muzeazzKr
átc

e
Jeden z  významných historických
monumentů na největším gotic−
kém náměstí v  Plzni prochází
opra vou. Původně plánovaný ter−
mín dokončení se z  léta 2022 po−
sunul již na konec letošního roku.
Plzeňský morový sloup s  bohatou
sochařskou výzdobou se dočkal
větší opravy po dvaceti letech.

„Morový sloup se zahalil do leše−
ní v dubnu tohoto roku. Oprava za−
čala stažením prasklého hlavního
sloupu u hlavice železnými pásy.
Poté byla opravena a pozlacena
Madona a horní čtyři sochy. Byly ta−
ké pozlaceny některé atributy sva−
tých, vyčištěna pamětní deska a ob−
noveno zlacení písmen na ní. Nyní
se odstraňuje černá krusta speče−
ných nečistot. Čištění má několik
kroků, kdy nejprve musí restaurátoři
chemicky očistit povrch kartáčem,
poté tlakovanou vodou, a nakonec
jej dočišťují ručně,“ přiblížil primátor
Martin Baxa.

V současné době probíhá oprava
již bez lešení. To bylo potřeba na
opravu výše postavených pěti soch
včetně Madony a dříku. Zbývá tak
nyní dokončit opravu spodní části
sochařské výzdoby sloupu, balu −
strády a schodiště. 

„Opravě předcházel podrobný
restau rátorský průzkum z  roku
2018, který potvrdil mnohá poško−
zení, jako pukliny, ulomené části so−
chařské výzdoby, poškozené zlacení
a podobně. Sloup je totiž vytvořen
z pískovce, který hůře odolává po−
větrnostním vlivům, zvláště ve měs−
tě,“ řekl technický náměstek primá−
tora Pavel Šindelář.

Opravu provádí akademický so−
chař Jan Vích a město bude stát 

celkem téměř 2,2 milionu korun
s DPH. Právě kvůli finančním pro−
středkům byla původně oprava
naplá nována až do léta 2022.
„Chybějící půl milion korun
získa la Správa veřejného statku
města Plzně, která opravu pro
město Plzeň zajišťuje, úspora−
mi ve vlastním rozpočtu. Proto

bude možné opravu dokončit již 
letos,“ dodal Pavel Šindelář.

Mariánský (morový) sloup na pl−
zeňském náměstí Republiky před
Císařským domem je postaven
v barokním slohu. Sloup nechala
postavit městská rada roku 1681 ja−
ko poděkování za skončení morové
epidemie. Vr chol je zakončen zlace−
nou replikou gotické plastiky Plzeň −
ské madony. Autory celkem osmi

soch na plzeňském Mariánském
sloupu jsou otec a syn Kristián
a Lazar Wide manovi. Součás tí jsou

sochy svatého Barto lo měje, sva −
tého Ro cha, svatého Še bes  tiá na
(mylně označovaného jako sva−
tý Flo rián), svatého Vác la va,
svaté Rozálie, svatého Fran −
tiška Xa verského, svatého

Petra z Alkan tary a svaté Barbory.
Moro vý sloup je chráněn jako kul −
turní památka České republiky.

Poslední velká oprava se usku−
tečnila v letech 2001 až 2002. V ro−
ce 2001 opravoval pan Karel Granát
schodiště a balustrádu, o rok po −
zději pak akademický sochař Jiří
Laštovička opravil sochařskou vý−
zdobu, ale bez Madony a dříku, na
němž je její socha usazena.

Nedostatečná kapacita a neustále
rostoucí poplatky za likvidaci od−
padu vedla Plzeňský kraj k podpo−
ře vybudování sítě překládacích
stanic komunálního odpadu, který
je možné dál energeticky využít.
Svůj provoz už tak zahájila první
překládací stanice v Černošíně za
podpory krajských peněz. 

V kraji je ročně vyprodukováno při−
bližně 240 – 280 tisíc tun komunální−
ho odpadu, z toho 140 tisíc směsné−
ho. Podle studie o nakládání s odpa−
dy, kterou Plzeňský kraj v roce 2019

zadal, je pro tento objem odpadu na−
vrženo v Plzeňském kraji celkem šest
takových překládacích stanic. Z toho
3 by měly být podpořeny krajem.

Na překládacích stanicích je mož−
né komunální odpad dotřídit a pře −
ložit do velkokapacitních kontejnerů.
Část je možné odvézt do zařízení
pro energetické využívání odpadu
(ZEVO), nebo do jiného zařízení
k využívání odpadu, a  jeho dalšímu
zpracování. 

„Ukládání odpadu do země nepatří
do 21. století. Tento způsob jejich

likvi dace je výrazně ekologičtější. To
považuji za největší přínos. Inspirací
k vybudování sítě překladišť nám bylo
Bavorsko, kde systém funguje už řa−
du let,“ popisuje výhody vzniku pře−
kládacích stanic a následné likvidace
odpadů Mgr. Radka Trylčová, před−
sedkyně výboru pro životní prostředí,
zemědělství a evropské záležitosti. 

Další překládací stanice směsného
komunálního odpadu v Plzeň ském
kraji by se měla vybudovat v Něm −
čičkách na Rokycansku. Fungovat by
měla začít v dalším roce.

První překládací stanice otevřena 

Morový sloup bude opraven už letos
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V jednoduchosti se ukrývá zázrak. Tak by se dalo nazvat počínání
majitelů kdyňské firmy Eurotop in Jiřího Janouška a Daniela
Smolíka. Téměř 20 let se zabývají výrobou a montáží topení z přírod−
ního kamene. Přes nesporné výhody oproti klasickým topným sys−
témům (uhlí, dřevo plyn) je nikdy neopustila myšlenka, jak dále zvý−
šit účinnost topení z přírodního kamene.
Kamenné desky působí v interiéru opravdu neotřele a oproti
běžným plechovým radiátorům mnohem stylověji. V kamenu je za−
budovaný topný kabel, který kámen nahřívá a sálavé teplo po celé
místnosti rovnoměrně ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou a stro−
pem je maximálně 3°C. Tepelná pohoda je udržována principem sá−
lání, které nevysušuje vzduch, i díky přirozené vlhkosti kamenných
materiálů, jako tradiční způsoby vytápění domu. Topení z kamene je
tak zdravější alternativou, kterou ocení i alergici a astmatici

Snaha a úsilí majitelů firmy Eurotop in ve Kdyni o zvýšení účin−
nosti topení nevyšla na prázdno. Zjistili, že část tepla, které vyza−
řuje zadní strana topení, by se mohla vrátit zpět do místnosti. Využít
takzvaný komínový efekt. Vymysleli a nechali si vyrobit plechový 
výlisek tvarově přizpůsobený topnému panelu. Říkají mu Vychy −
távka a její montáž je velice jednoduchá, zabere několik minut 
a finančně je nenáročná. 
Výsledkem je, že vyhřívaný prostor je rychleji vytopen na nasta−
venou teplotu, čímž se uspoří elektrická energie. Prvním, kdo si vy−
zkoušel Vychytávku, byl sám spolumajitel firmy pan Jiří Janoušek.

„Musím se přiznat, že jsem byl překvapen tím, jak se zvýšila
účinnost vytápění. Když jsem položil ruku mezi panel z pří−
rodního kamene a Vychytávku, pocítil jsem, jak teplo stoupá
vzhůru. To je právě ten komínový efekt a díky němu se mís−
tnost rychleji vytopila na teplotu, kterou jsem nastavil na ter−
mostatu. Neskrýval jsem radost nad tím, že naše úsilí bylo
úspěšné. Vychytávku můžeme namontovat našim stávajícím
i budoucím klientům. Ze své osobní zkušenosti ji mohu
všem doporučit,“ vzkazuje spolumajitel kdyňské firmy Jiří
Janoušek.

Nabízí se klasicky říci, kdo tomu nevěří, ať tam běží. Zájemci o to−
pení s Vychytávkou si vše mohou prohlédnout přímo ve firmě. Dozví
se ještě řadu dalších zajímavostí a předností, které skýtá topení
z přírodního kamene. S majiteli firmy ve Kdyni se mohou osobně
setkat každý pátek od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. 

(re)

Topení z přírodního kamene

PŘEDNOSTI TOPENÍ:
n Úspora energie až 18 %
oproti všem topným systémům
(dřevo, plyn, uhlí).
n Výměnou za přímotopy šetří−
me 30% nákladů za elektřinu.
n Topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě.
n Konstantní vlhkost v každém
místnosti 52–58%.

n Teplota v každé místnosti je
regulovatelná termostatem.
Jednoduchá a pohodlná obsluha.
n Topení lze kombinovat se
všemi topnými systémy.
n Nepřepaluje vzduch a nevíří
prach. Vhodné pro alergiky a ast−
matiky.
n Rychlá a snadná montáž,
žádné stavební úpravy.
n Záruka 14 let.

S naší Vychytávkou se více ohřejete
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Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

Využijte našich dlouholetých zkušeností 
s personální inzercí 

a oslovte ty správné uchazeče.
Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

V Plzeňském kraji se v roce 2020 oproti předcházejícímu období snížil po−
čet velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci se sídlem na
území kraje) o pět subjektů. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzic−
ké osoby) se snížil z 59 524 v roce 2019 na 56 961  v roce 2020, tj. pokles
o 4,3 %. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji umístil na šestém
místě co do průměrného evidenčního počtu zaměstnanců. Jejich podíl na
republikovém průměru dosáhl 6,9 %.  

V  roce 2020 dosáhla  průměrná hrubá měsíční mzda v  prů myslu
v Plzeňském kraji 37 130 Kč a  v  porovnání s  rokem 2019 se zvýšila
o 571 Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o  čtvr tou nejvyšší prů −
měrnou hrubou měsíční mzdu, která byla jen o 117 Kč nižší než mzda  v ČR
(37 247 Kč). Výši průměrné mzdy v ČR významně ovlivňovaly dosažené
mzdy ve Středočeském kraji (45 886 Kč) a v Hl. městě Praze (44 224 Kč).
Oproti roku 2015 se zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda v Plzeňském
kraji o 8 078 Kč, tj. nárůst o 27,8 %. 

Méně zaměstnanců, více peněz
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Jindřich Štreit není fotografem
krásných portrétů či krásných
fotografických krajinných scenérií.
I když.... otázkou je, co je to krása?
Štreitovi lidé mají svoji duši, kte−
rou otevřou a dovolí vstoupit do−
vnitř málokomu. Přesvědčit se o
tom můžete na výstavě ve dnech
6. – 27. srpna 2021, mázhauz rad−
nice v Plzni, náměstí Republiky 1.

Jindřich Štreit je jedním z nejres−
pektovanějších českých fotografů.
Vystudovaný učitel se věnuje foto−
grafii od mládí.  Hledáčkem svého
fotoaparátu objevuje místa, lidi
i společenské jevy. Tyto své náměty
studuje, postupně sleduje a po sply−

nutí s por trétovanými zvěčňuje
svým fotoaparátem. Většinou vytvá−
ří série, které se v jeho tvorbě řadí
do ucelených celků, v nichž zpraco−
vává danou problematiku. Jako teč−
ka za naplněnou činností
jsou výstavy, které bývají
často putovní. Je jako ba−
ča, který pase celý rok na
horách ovce a na jeho
sklonku přináší do nížiny
na trh sýry, aby prodal plo−
dy své celoroční práce.

Kromě vlastní umělecké
tvorby se Štreit věnuje také
pedagogické činnosti. Vy u −
čuje fotografii na Institutu

tvůrčí fotografie v Opavě už od jeho
založení. S ostatními kolegy probouzí
s invencí a empatií sobě vlastní ve
svých studentech zájem o hledání  té−
mat i duchovní pochody svých hrdinů. 

Tentokrát vytvořil Jindřich Štreit
pro Charitu v ČR v rámci projektu
Evropské unie fotografický profil ši−
roké vietnamské diaspory. V projektu
Vietnam Stories aneb Jak se žije
Vietnamcům v Čechách nasnímal
vietnamskou komunitu, tak jak ji vět−
šinou neznáme. Opět se mu podařilo
vstoupit do jejich domovů a rodin.

„Naši vietnamští spoluobčané tu
s námi žijí ve třetí generaci. Ti nej−
mladší se zde narodili, vystudovali,
nemají přízvuk a stejně jako jejich
rodiče velmi pracují. Situaci ve své
nové zemi vnímají citlivě a empa−
ticky. Během chaotických počátků
covidové pandemie vybral Svaz
Vietnamců v Plzni peníze a předal
je spolu s tehdy naprosto nedo−
stupnými rouškami městu Plzeň,“
uvedla Helena Fenclová, kurátorka
výstavy v Plzni.

JINŘICH ŠTREIT – VIETNAM STORIES
aneb Jak se žije Vietnamcům v Čechách

Vzdělávání na SOŠ a SOU v Sušici
má smysl, stačí si jen správně 
vybrat…
Navzdory skutečnosti, že mají aktuál−
ně naše žákyně a žáci hlavní prázd −
niny, plánujeme již v této době rozlič−
né akce, které souvisejí s  prvními 
týdny nadcházejícího školního roku
2021/2022. Tyto kroky jsou však
ovlivněny určitou nejistotou v tom, jak
bude v uvedené době vypadat epide−
miologická situace, ale doufáme, že
se v jeho průběhu uskuteční více pre−
zenčních setkání než ve školním roce
předchozím.
Jednou z prvních akcí, které se v zá−
řijovém termínu uskuteční, bude den
otevřených dveří během  sušické
pouti, tzn. 3.–4. září 2021. Plánu je −

me, že budete moct navštívit naši
budovu v Poštovní ulici, č. p. 9, kde
vám garantky a garanti našich obo−
rů, popřípadě další vyučující, poskyt−
nou informace o možnostech a výho−
dách vzdělávání, sdělí vám, čím jsou
naše obory specifické a proč se roz−
hodnout právě pro naši školu.
Je samozřejmě jasné, že obory s to−
tožnými názvy můžete najít i na jiných
školách, ale každý z nich může mít
různé časové dotace i náplň nejen od−
borných předmětů. Zjistíte tedy, v čem
jsou naše obory jiné a jaké uplatnění
můžete jejich absolvováním získat.
Mimoto vám rozhodně poskytneme
i základní obecné informace o celé 
naší škole, o ubytování na domově
mládeže a zodpovíme případně další

dotazy, které v průběhu vaší návštěvy
vyvstanou. Dovolujeme si vás rovněž
pozvat do příjemného prostředí naše−
ho učňovského bufetu, kde se můžete
občerstvit a prohlédnout si další mate−
riály, jež se týkají naší školy.

Aby vám neunikly žádné důležité infor −
 mace – nejen ohledně výše zmí ně  né
akce – budeme rádi, pokud se stanete
sledujícími našich sociálních sítí, a to
školního facebooku či instagramu. 
Na konci školního roku 2020/2021
se oficiálně rozběhl další projekt
s  naší partnerskou školou Volks −
hoch schule im  Landkreis Cham,
s  níž spolupracujeme již více
než 10 let. Naše žákyně a žáci se bu−
dou moct opět vypravit do Bavorska,
kde získají cenné zkušenosti, které se
jim budou následně hodit ve zvoleném

povolání, na něž se u nás připravují.
Bohužel zatím nebylo možné, aby prv−
ní skupiny do Německa odjely, ale
pevně věříme, že všechno doženeme
během následujícího roku, bude−li
nám koronavirová situace nakloněna.
Mimoto probíhají i další společné
workshopy, přednášky, výlety apod.,
které mají za účel podnítit zájem žákyň
a žáků nejen o environmentální pro−
blematiku, nýbrž i o přeshraniční spo −
lupráci a učení se německého jazyka,
což se minimálně v  regionu Sušicka
a Šumavy každopádně vyplatí. 
My všichni zcela chápeme, že volba
střední školy je pro většinu žákyň

a žáků základních škol, kteří ukončují
povinnou školní docházku, velmi dů−
ležitým životním krokem. Množství
učebních a studijních oborů, které
vám můžeme nabídnout u nás, je vel−
mi široké a my jsme připraveni vám
kdykoli vyjít vstříc, abychom vám 
vaši volbu usnadnili. Těšíme se
na mnoho setkání v  novém školním
roce 2021/2022. Zůstaňte s  námi
a v případě potřeby se na nás nevá−
hejte obrátit. Přejeme všem krásný
zbytek prázdnin. 😉

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

Vzdělávání na SOŠ a SOU v Sušici má
smysl, stačí si jen správně vybrat…
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Skleněná socha sv. Jana Nepo muc −
kého na Čepickém mostě přes řeku
Otavu se stala cílem mnoha turistů
v našem kraji. Iniciátorem postave−
ní této sochy byl kytarista Lubomír
Brabec. Kytarový mág je také 
hlavním protagonistou již šestého
roční ku nejvýznamnějšího hudební−
ho festivalu v jihozápadních Če −
chách: „Svatojánský hudební festi−
val 2021“. V roce třistaletého výro−
čí beatifikace sv. Jana festival na−
bídne posluchačům opravdové
koncert ní lahůdky.
Zahajovací koncer t se uskutečnil
v Praze, v místě pobytu, umučení
a zjevení prvního svatojánského zá−
zraku, jako Benefiční koncer t, ve

znamení královského almužníka.
Výtěžek z tohoto charitativního kon−
cer tu byl věnován nevidomé zpě −
vačce. Překrásný kostel sv. Markéty

v areálu Břevnovského kláštera měl
úžasnou atmosféru.
Koncert naší světově renomované
harfenistky Kateřiny Englichové se
zpěvem Martiny Kociánové a za do−
provodu Lubomíra Brabce se usku−
teční 18.srpna v Písku v Děkanském
kostele. Písecký děkanský kostel
Narození Panny Marie se pyšní nád−
hernou kaplí sv. Jana Nepomuckého,
a tak je pro uspořádání Svatojánského
koncertu jedním z nejpříhodnějších. 
Festival nezapomíná ani na menší
místa. Jedním z nich je kostel Nej −
světější trojice v Srní. 21. srpna, zde
vystoupí mezzosopranistka Mar tina
Kociánová s Lubomírem Brabcem.
Mnozí ji znají jako vynikající televizní
moderátorku a redaktorku Českého
rozhlasu 2. Její zpěv však bude pro
mnohé milým překvapením. Její pě−

vecká kariéra je pozoruhodná! Kon −
certuje nejen na domácích scénách,
ale také v Německu, Rakousku,
Japonsku či na Kypru. Za činnost
v oblasti umění jí v roce 2002 udělila
Evropská unie umění Cenu Gustava
Mahlera.
V Domažlickém kraji se festival již tra−
dičně vrací do v překrásného kostela
zasvěceného sv Mar tinovi v Klenčí
pod Čerchovem. 22. srpna zde vy−
stoupí dnes nejžádanější sólistka
Národního divadla Alžběta Poláčková,
za doprovodu kytary Lubomíra Brabce
a harfy Kateřiny Englichové. 
Již tradičně organizátoři vybrali kou−
zelný kostelík v klatovském kraji. Je
jím kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Nezamyslicích, který září do celého
kraje v okolí Rabí. Letos zde 28. srpna
s Lubomírem Brabcem vystoupí
hous lový virtuóz Pavel Šporcl. 
Nově pořadatelé zařadili v sobotu
4.září kytarový recitál Lubomíra
Brabce na půvabný lesní zámek Kozel
nedaleko Plzně, kde Lubomír Brabec
v minulosti natáčel všechny své desky. 
V Radnicích u Rokycan v kostele
sv. Václav se 11. září představí mladá
pěvkyně Karolína Žmolíková. 
Závěrečný koncert bude opět těsně
před svátkem sv. Václava v sobotu
18.září v Kladrubském klášteře u Stří −
bra, který je též spjatý s historií Jana
Nepomuckého. Vystoupí na něm slav−
ný pěvec světového jména Stefan
Margita a přednese za doprovodu kyta−
ry Lubomíra Brabce písně i operní arie. 
Vstupenky na všechny koncerty za−
koupíte online na www.plzenskavstu−
penka.cz nebo přímo v předprodejích
plzeňské vstupenky.                       (kr)

Svatojánský hudební festival 2021
Houslista Pavel Šporcl, sólistka Národního divadla Alžběta Poláčková, pěvec světového jména Stefan
Margita, mezzosopranistka Martina Kociánová, sopranistka Karolína Žmolíková Cingrošová, harfenistka
Kateřina Englichová s Lubomírem Brabcem na Svatojánském hudebním festivalu 2021

Festival pod záštitou Jeho Eminence Dominika kardinála Duky
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Pomoc s očkováním zaměstnanců
nabídl firmám Plzeňský kraj spo−
lečně s  Krajskou hospodářskou
komorou v  Plzeňském kraji. Za −
měst  nanci, kteří projeví o očko −
vání zájem, budou moci využít
mobilní tým, který očkuje pří −
mo v  prostorách firem. Za měst −
nanci tak nebudou muset za
očková ním dojíždět do očkova−
cích center. 

Krajská hospodářská komora
oslovila společně s Plzeňským kra−
jem firmy s  větším počtem za −
městnanců, jaký by mezi nimi byl
o očkování zájem. Celkem bylo
osloveno 400 firem. 

„S ohledem na termíny dovo −
lených ve firmách máme první ode−
zvy. Společně s Plzeňským krajem,
který koordinuje očkování a  mobilní
očkovací týmy, plánujeme první
termí ny aplikace prvních dávek.
Spolupráce s krajem se nám osvěd−
čila při testování ve větších firmách.
Jsme rádi, že i další krok v boji proti

onemocnění covid−19 můžeme
reali zovat společně s  Plzeňským
krajem,“ uvedla ředitelka Krajské
hospodářské komory v Plzeňském
kraji Radka Trylčová.

Mobilní očkovací týmy EUC kli −
niky Plzeň budou očkovat třemi dru−
hy schválených vakcín (Vaxzevria,
Comirnaty a Moderna). Množství
vakcín i pro druhé dávky je v  tuto
chvíli zajištěno.

„Oslovit přímo firmy na území
kraje považuji za velmi efektivní.
Mnoho lidí s očkováním váhá kvůli
dojezdové vzdálenosti, pracovní do−
bě a času dovolených. Takto do −
 stane větší počet obyvatel kraje
možnost se komfortně nechat očko−
vat u svého zaměstnavatele, bez
nutnosti dojíždět nebo si brát volno
z  práce,“ říká hejtmanka Ilona
Mauritzová a dodává: „I nadále po−
važujeme očkování za jednu ze zá−
sadních cest, jak se vrátit k běžné−
mu životu. Proto chceme očkování
dostat k lidem co nejblíže.“

Na očkování Plzeňský kraj
s hospodářskou komorou
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Začátkem roku 2020 jsem předpo −
věděl, že záležitost s kovidem je té −
matem na 2–3 roky a 5 let se bude
o něm psát. Protože problém trvá,
sáhl jsem po staré užitečné knize
„Nemoc jako symbol“ z roku
1996 od Dr. Rudigera
Dahlke ho. Autor chá−
pe nemoc jako
smy sluplné dění,
jako prostředek
duše, kterým lze
převést neřeše−
né duševní kon −
flikty do vědomí. 
Předcháze jme
hro madění emocí
tím, že se naučíme
být odvážným, postaví−
me se čelem k rozčilujícím
a sporným tématům a konfliktům,
chopíme se ožehavých témat a činíme
rozhodnutí. Zkrátka vezmeme život úto−
kem, přestaneme uhýbat a převezme−
me za něj zodpovědnost. V zásadě je
důležité usmířit v sobě princip agrese
a objevit jeho pozitivní stránky jako od−
vahu, ochotu konfrontace, smělost

a dělat rozhodnutí ve smyslu boje o ži−
vot. Zásadně uznat, že lidské bytí je
spojeno s konflikty.
Přesně to vystihuje můj postoj k dané
situaci. Proto píši zásadně pozitiv −

ně a snažím se šířit pozi −
tivní myšlení, protože

nejenom podle mé
te orie platí, že

všech no máme
v hlavě.
Koronav i rus
nezmizí, stejně
jako nezmizelo
dalších dvanáct

nevyléčitelných
infekcí, o kterých

se ví dlouhou dobu. 
Výrazně přispět v boji

s pandemií koronaviru by
mohli vědci z australského institutu

pro lékařský výzkum QIMR Berghofer.
Podařilo se jim vyvinout dvě léčiva.
Jedno by mělo bránit, aby se člověk
vůbec nakazil. Druhé zamezovat v dal−
ším šíření kovidu, pokud už je někdo
infikovaný. Teď je čekají klinické studie
a vědci věří v úspěch.
Jsem přesvědčen, že tento lék by
mohl vyřešit i některé stávající neléči−
telné infekce, kterým se už pozornost
nevěnuje, i když hodně znepříjemňují 
lidem život (např. chlamydie, borelió−
za). Tento lék lze považovat za pozitivní
impulz v boji proti pandemii. Bez ní by
patrně nevznikl, nebo ne tak brzo. 
Zatím může každý bojovat o svůj do−
brý imunitní systém mnou doporuče−

nými metodami, což je akupresura (zá−
pěstí na zápěstí 22 minut, 2x týdně)
a tím udržíme organismu otevřený pro
příjem energie, vitamínů a minerálů.
Dále doporučuji nechat si (2 x ročně)
odblokovat páteř chiropraktikem) a uží−
vat vitamíny a minerály. 

SAMOTEST 1: 
Jaké Vás napadne číslo z čísel 1, 2,
3, 4, 5? Odpovědi na samotesty naj−
dete na konci článku.

Předpokládám, že díky proočkova−
nosti další podzimní vlna pandemie ne−
bude tak problematická jako v minulém
roce. Horší budou mutace a ty přijdou.
Takže stále budeme žít v  nejistotě
a s tím je nutné se naučit žít. 

SAMOTEST 2.: 
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností G, U, T?

Hůře to vidím s důsledky pandemie.
Vytratila se radost ze života, plánování
radostné budoucnosti, jsou katastrofál−
ní vztahy mezi lidmi, panuje strach,
agre se, netolerance. Jako by pandemie
odhalila to, co bylo dlouhou dobu skry−
to a pro rychlý tep doby se tak nechtělo
vidět. Najednou byl nucen se každý za−
stavit a zrevidovat život, vztah, práci,
zdraví a tak dále. Připomínám, že po−
kud máme okolo sebe jednoho nega −
tivního člověka, tak aby nás nestáhl

s sebou do bláta, musíme to vyvážit
tím, že budeme mít okolo sebe další
dvě pozitivní osoby. Proto jsem v jedné
knize napsal, že když je negativní rodi−
na, lze se zachránit jen útěkem hodně
daleko (to udělala např. Madonna).
Pokud je to v pracovním kolektivu, je to
jednodušší, můžeme snadno odejít. 
Minulý rok bylo naštvaných cca 65%

populace. Naštěstí teď už je to jen cca
30% naštvaných lidí v Česku, takže se
situace stabilizuje.
Změna a pohyb je život. Vše špatné je
pro něco dobré. Vždy jsme jednou na−
hoře, jednou dole (klasická sinusoida).
Každá krize je hnacím motorem úspě−
chu. V  této souvislosti připomenu
jedno čínské přísloví: Zlenivět lze za tři
dny, ale dostat se z toho může trvat až
tři roky.
Všem přeji hodně pohody, štěstí,
radosti, zdraví. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Odpověď na samotest 1: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak dbáte o své zdraví. Odpověď je
jak známkování jako ve škole. Kdo
řekl 1, 2, tak super.

Odpověď na samotest 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak zvládáte psychicky současnou
situaci (od r. 2020 doposud). Kdo
odpověděl G, tak nezvládá vůbec,
kdo řekl U, tak zvládá na půl, kdo
odpověděl T, neměl by mít pro−
blém, zvládá vše dobře.

„Připadá mi, že mnoho lidí bylo „uštknuto jedem pandemie“
a nejsou schopni se z tohoto „ochrnutí“ vysvobodit,“

sdělil nám svůj pocit známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

Letošní 14. ročník Divadelního léta
pod plzeňským nebem   se odehrál
na scéně U Zvonu, která pro festi−
val vyrostla v centru Plzně. V prů−
běhu více než šesti týdnů nabídl di−
vákům premiéru a devět představení
inscenace Romeo a Julie a pět re−
príz Cyrana. V rámci doprovodného
programu se na plzeňskou letní scé−
nu vrátila inscenace Poslední zrnko 
písku, která měla premiéru v  loň−
ském roce, uskutečnil se večer mu−
zikálových hitů Divadla J.  K. Tyla
i slam poetry v podání hvězd české
scény. Ani letos nechyběl oblíbený
příměstský divadelní tábor. Díky akci
Poděkujte vstupenkou! zhlédli jedno
z  představení Romea a Julie zdra−

votníci Fakultní nemocnice Plzeň.
„Letošní celkový počet 7000 diváků
byl při srovnatelném počtu předsta−
vení nižší než v době před covidem,

kdy se pohyboval kolem 9000.
Na začátku předprodeje, kdy nebylo
vůbec jasné, jestli budeme moci le−
tos Divadelní

léto uskutečnit, nám dali diváci jasně
najevo, že přijdou. V době postup −
ného rozvolňování pak prodej

zpoma lily neustálé
změny vládních
opatření. Nákupy
vstupenek na  po−
slední chvíli ovliv−
nilo i nejisté poča−
sí“ uvedla ředitelka
Di vadelního léta
Marcela Mašínová.

Organizátory letos počasí velmi
potrápilo, jedno představení Romea
a Julie muselo být kvůli bouřce pře−
sunuto na  náhradní termín a jedno
bylo dokonce z technických důvodů
zrušeno.

Divadelní léto pod plzeňským nebem navštívilo na 7000 diváků
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Přijmu k sobě dvě zdra−
vé, proti covidu očkova−
né ženy. Štíhlou i vnadnou
silnější, věk nerozhoduje
18 – Xlet. Spolehlivost,
čistota, vlídné jednání.
Masáže nebo erotické
službičky, většinou ve
dne, kde? V  luxusním 
diskrétním bytě u centra
města, s terasou a zahra−
dou. Jsem zkušená žena,
pomohu, domluvíme se.
Jen bez drog a alkoholu.
Peníze denně. Pište SMS
na tel. č. 604737781,
ozvu se.  PM 21106

NOČNÍ klub DANDY
v Klatovech−Lubech přij−
me společnice od 18 let.
Možno i formou brigády
v  týdnu nebo jen víken−
dy. Bezplatné ubytování,
slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 21469

HLEDÁM zručného muže
pro výpomoc na zahradě
se dřevem, natíráním
a různými pracemi. Tel.:
605843311. RR 21547

POMOHU s  péčí o se −
niora. Pečovatelka s praxí
z Klatov. Tel.:704702834.
RR 21574

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin
ze smrkového dřeva. Pa −
leta = 1050 kg = 70 pyt−
lů po 15 kg. V Plzeňském
kraji DOPRAVA ZDARMA.
Tel. 604575136. PM
21002

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnu−
té stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
do pravy. 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 dohodou.
Tel.: 604867469 PM
21048 

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo −
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
pa lubkami, zařízenou
k oka mžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 21046 

PRODÁM jednohrob na
Ústředním hřbitově v Plz −
ni. Náhrobek včetně ob −
rub níku – leštěná žula.
Tel.: 721670184  PM
21123

PRODÁM dřevěné brike−
ty RUF oblíbené svou vy−
sokou výhřevností a do−
bou hoření. 1 000 kg =
4 300,−− Kč. V Plzeňském
kraji DOPRAVA  ZDAR−
MA. Tel. 604575136. PM
21001

1 ROK používané dveře
levé i pravé 60−70−80.
Barva olše a bílá. Cena
od 100 do 700 Kč.
Letošní kuřata, cena do−
hodou. Plynový sporák
zn. Amico, cena 500 Kč.
Tel.: 721216369. RR
21546

TERA−VARI s  motorem
Honda 160 + valníček +
radlice na sníh + pro−
vzdušňovač PP60, za−
chovalé, 47.000 Kč, tel.:
602469253. RR 21559

PRODÁM rozmetadlo na
hnůj 3,5 tuny, pěkný
stav cena 19.000 Kč; 
přívěs podval za auto –
cena 16.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 21571

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré po −
jízdné, nepojízdné veterá−
ny, motorky, Pionýry, mo−
pedy, moto kola, vraky,
torza i náhradní díly –
blat níky, rám, motory,
sed la, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od ole−
jů a různé jiné moto 
věci. Na bídněte. Tel.
605080878.  PM 21042 

KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po −
hraniční stráži, masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, auto−
mobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání,
těžítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, letec−
ké uniformy a vše z po−
zůstalosti po pilotech
apod. Tel. 721730982.
PM 21006 

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

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

KOUPÍM hoblovku s pro−
tahem KDR nebo Rojek.
Tel. 603165320  PM
21081

KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti, co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotře bu −
jete. Tel. 737903420. PM
21041 

KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kancelá−
ře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né.Vše staré, spojené
se  Starým Plzencem:
po hlednice, foto, pla−
káty, obraz a jiné. 
Tel. 603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 21032 

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve s
vylitými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481

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
Kla tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027



KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a veterá−
ny, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vy koupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel. 608979838. Email:
ant ikvs@seznam.cz. 
PM 21056

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP  – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky,  a ji−
né. Možnost vyklize −
ní celé pozůstalosti. 
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 21030 

KOUPÍM chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr,
lampičku, atd., chrom
může být poškozený. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty

a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

Kompletní servis – pří−
prava vaší nemovi tos −
ti k  prodeji, předání.
Vy klizení, likvidace
od pa du, vymalování,
úklid okolních pro stor
– za hra  dy, papo9@
seznam.cz tel.:
603512322  PM 21035 

KOUPÍM starší dům 
nebo chalupu vhodnou
k  rekonstrukci, tel.:
606916148. RR 21526

KOUPÍM rodinný domek
nebo chalupu, chatu
v  okolí Železné Rudy
a Špičáku. Možno i po−
zemek. Tel.: 728056738.
RR 21570

PRODÁM byt 3+1, 
80 m2, v Kašperských
Horách po kompletní re−
konstrukci 2018 v osob−
ním vlastnictví, 2 patro
bytového domu, ná −
jemné 2300 Kč/měsíc,
ústřední dálkové vytá−
pění. 4.300.000 Kč, RK.
prosím nevolat. Tel.:
723302303. RR 21576

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance −
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance
hledáme čisté byty k dlou −
hodobému pronájmu. Za −
ru ču jeme pouze solidní

klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po ce−
lou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21010

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hle −
dáme byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní 
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Pro −
vizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REA−
LITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21011

HLEDÁM k doživotnímu
pronájmu nevybavený
byt /kromě kuch. Linky,
sporáku, WC, umývadla
a sprchového koutu nebo
vany/ 1+1, 1+KK, 1+0
v Plzni a okolí, v dosahu
MHD. Podmínkou mož−
nost přihlášení k trvalému
pobytu, vyúčtovatelné po −
plat ky za služby. Možno
novostavba i starý dům.
Nabídky SMS zprávou
na tel. 705404111 nebo
na e−mail zdenek.ondra59
@seznam.cz. PM 21113

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 vyšších pater pod −
mínkou výtah. Cena do
2,5mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
21014

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.
Mož nost vyplatit zálo −
hu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21012

PRODÁM byt 2 + 1 o ve−
likosti 57 m2, druhé pa−
tro v  Klatovech. Výtah,
sklep, sušárna, kolárna.
Možnost parkování před
domem, KTV, internet.
K  nastěhování srpen
2021, Klidná lokalita.
Pouze přímému zájemci.
RK apod. nevolat! Cena
2  500  000,− Kč. Tel.:
775975987 PM 21122

KOUPÍM historický mo−
tocykl nebo moped i ne−
pojízdný. Tel. 608773933
PM 21082

Prodám IVECO 34 – 10
valník s uzavřenou kabi−
nou, r. v. 1987, 2,5 D, stk
do 6/22. Cena 25.000
Kč. Tel. 603535061.

Prodám Hyunday Santa
Fe, r. v. 2006, 2,2 D na
náhradní díly. Kompletní
kola, pneu 90%. Tel.
603535061.

Prodám Opel Meriva
OPC line, r. v. 2008, 1,6
Benzín, 97 000 km, do−
ložen poslední certifi−
kát STK z Německa, ori−
ginál tónovaná skla,
klima tizace, couvací
čidla, vyhřívané sedač−
ky, ce loroční pneu 80%,
po výměně rozvodů.
Cena 120.000 Kč. Tel.:
603535061.

KOUPÍM malotraktor
Holder, TK MT8, Slavia,
traktor Zetor,  může být
i v horším stavu, prosím
volejte nebo pište na tele−
fon: 723439518. RR
21563

PRODÁM Škoda Room ster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze 90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 4x
el okna, servo, abs, 1 maji−
tel, cena: 105000,− Kč,
Klatovy: telefon: 723/
439518. RR 21562

PRODÁM Škoda Fabia,
r.v. 2005, obsah 1.2 htp,
zelená barva, nová stk
a emise, cena: 45000
Kč, telefon: 723439518.
RR 21564

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2014, nový mo−
del, 1.6 tdi, 77 kw, 187tkm
se servisní knížkou, alu ko−
la, tažné za řízení bajonet,
palubní počítač, parkovací
senzory, ton okna, 1 maji−
tel, hagusy, sklápěcí zrcát −
ka, velice dobrý stav, cena:
193000,−, Klatovy, telefon:
723439518. RR 21565

PRODÁM Mercedes−Benz
C 320 diesel, r.v. 2005,
obsah 3.0 diesel, 165 kw,
najeto 167tkm se servisní
knížkou, koupeno v ČR,
cena nového vozu v ČR
byla 1.800.000 Kč, tažné
na 1500 kg, klima, el okna,
servo, centrál, 2 x klíče,
kůže atd nová stk a emise,
cena: 110.000 Kč,
Klatovy, Tel: 723439518.
RR 21566

PRODÁM Renault Clio,
r.v. 2007, 5 dveří, obsah
1.6 benzin, klima, ABS, al
okna, servisní knížka,
najeto 133tkm, servo,
nová stk a emise, cena:
69000,−, Klatovy, telefon:
723439518. RR 21567

TAŽNÉ zařízení na ja −
kýkoli automobil, pro −
dej – montáž, www. 
e−tazne zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

HONDA HORNET – S,
modrá metalíza, objem
600 m3, spolehlivá, cena
dohodou, Klatovy, tel.:
607837657. RR 21543JAWA, ČZ, MANET, STA −

DION… Koupím staré
československé motocyk−
ly všech značek, v ja kém −
koliv stavu i jed notlivé dí−
ly. Platím ihned v hoto−
vosti. Sluš né a se riozní
jednání. Tel. 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.  
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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VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 21031  

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek?
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje va−
ši situaci a najde optimál−
ní řešení. Důležité je, ne−
bát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
737309. PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
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
předem. Peníze máte na
účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21017

Převedu záznamy z  vi −
deokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel.:
777554484  PM 21106

Připravíme vaši nemovi−
tost k  prodeji, předání,
vyklidíme, vymalujeme,
uklidíme okolní prostory.
Email proz1@email.cz.,
tel.: 703655650 /tučný
tisk, bílý text na barev−
ném pozadí, třeba mod−
ré/  PM 21124

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc!
Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdar−
ma na 800888957. PM
21018

Kompletně vyklidíme,
odvezeme a zlikvidu −
jeme různý odpad,
vymalujeme prosto−
ry. Prohlídka zdarma.
E−mail: proz@email.
cz, tel.: 703655650
KŘI PM 21124 PM
21106

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

Provedeme malířské,
natěračské, zed nic −
ké, vy klízecí práce.
Pro  hlídka zdarma.
Email.: PLRO@post.
cz, tel. 703655650
PM 21106

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

NABÍZÍM stříhání ži−
vých plotů, proře −
závání ovocných stro−
mů, se kání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
21102

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malířské
práce, rekonstrukce by−
tového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce
a další práce dle do −
mluvy. Plzeňsko, Klatov −
sko, Domažlicko, Sušic −
ko a okolí. Rozumné 
ceny. Tel.: 721757399.
RR 21191

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně ob −
kladů a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545

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 star−
ší 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

DARUJI starší sekretář
a skříň – Plzeň−Bory, tel.:
728430622. RR 21552

TRÁPÍ Vás hrozící exe −
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek?
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní od −
dělení zdarma zanalyzuje
vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je,
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
737309. PM 21015

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

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v  Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantu −
jeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21017

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800888957. PM 21018

53/180 pohodář hledá
pohodářku. Věk a stav 
nerozhoduje. Tel.:
607467062  PM 21121

62 LETÝ NEKUŘÁK a ab−
stinent hledá k  vážnému
seznámení nezadanou 
ženu ve věku 39−58 let.
Nejdříve schůzky o víken−
dech, později po sezná−
mení trvalý společný ži−
vot. Očekávám ochotu
po seznámení přistěho −
vání ke mně. Já jsem
ochoten se přestěhovat
pouze do Plzně v případě
uzavření manželství. Od −
povídat SMS zprávou na
tel.: 705404111 nebo na
e−mail zdenek.ondra59@
seznam.cz. PM 21114

55 LETÝ POHODOVÝ NE−
KUŘÁK z Plzně rád pozná
hodnou ženu do 45 let
se zájmem pro trvalý
vztah. Nejlépe Plzeň. Tel.:
606164239 PM 21108

HLEDÁM vážné sezná−
mení, ženu 55–59. Taky
upřímnost a toleranci.
Nejhorší je samota. Čím
je člověk starší, o to je to
horší. Klatovy a blízké
okolí. Tel.: 774843196.
RR 21531

NAJDE se hodná upří−
mná nekuřačka, neočko−
vaná žena důchodkyně
DO−KT, samota je zlá,
vdovec 64/178, tel.:
734808983. RR 21540

50LETÝ, rozvedený
chlap z  vesnice hledá 
ženu pro společnou ces−
tu životem. Děti vítány.
Tel.: 605251057. RR
21524

NAJDI muže v Bavor −
sku. www.vdejsedoba−
vorska.cz 702891012.

HLEDÁM ženu a přítelkyni
z  Domaž. a okolí, věk
65 až 72, pro vážný vztah
plný porozumění a dů −
věry. Auto a řid. průkaz 
vítán. Ne kuřačku. Tel.:
703341329. RR 21542

SVOBODNÝ, bezdětný
muž, 57 let, učitel, hledá
hodnou, mladší ženu,
pro společný život na
vesnici (Přešticko). Tel.:
606633001. RR 21569

HLEDÁM vážné sezná −
mení s mužem do 65 let,
který má vyřešenou mi−
nulost. Upřednostňuji dů−
věru, upřímnost a tole −
ranci. A osobní setkání.
Plzeň a okolí do 30 km.
Volat na tel.: 775497976
PM 21005

47 LETÁ ŠTÍHLÁ BRU −
NETA hledá hodného ka−
maráda. Věk nerozhoduje.
SMS na tel.: 705905212
PM 21107

NAJDU TĚ? Vdova okolo
60 let hledá ještě vitál −
ního muže. Vdovec nebo
rozvedený, věk 58–68 let,
výška nad 170cm. Ve
dvou je život hezčí a není
nudný. Setkání napoví.
Tel.: 724676892. RR
21518

ŽENA středního věku hle−
dá vysokého muže pro
krásné chvíle života. Tel.:
blanka2021@email.cz.
RR 21548

JSEM žena 65 r., 170 v.,
pohledná, rozvedená,
společ. plná lásky, intel.
Ráda poznám pána 
přiměřeného věku vyšší
pos. intel. společ. s  au−
tem a pohledného, který
bude mít čas na výlety,
posezení a do přírody.
Pro milování, lásku a mít
roman tický plný lásky
vztah. Jen v  blízkosti
Sušice. Tel.:604442915.
RR 21549
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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
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e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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ŽENA 63 r. by ráda našla
touto cestou kamarádku
z  Klatovska na různé
akti vity. Tel.:704702834.
RR 21575

DŮCHODKYNĚ 76 let
pohodová, zdravá by ve−
lice ráda poznala pána
nebo paní jako kama −
rádku, kteří se také cítí
osaměle a ještě by měli
vedle sebe rádi společ−

nost kamarádky či přítel−
kyně. Čas ubíhá rychle,
tak proč si ho ještě ne−
užít? Tel.: 734720159.
RR 21572

OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ
na Klatovsku oznamuje,
že v  Domě s  pečova −
telkou službou má volný
byt 1+1. Bližší infor−
mace na telefonu
376383156.

Pro tebe miláčku nahá,
s  touhou a smyslností
jsem vzrušená ve své po −
stýlce, nedočkavá tvých
doteků. Můj úžasný 

hluboký orálek tě ce lé ho
rozechvěje. Při milování
se mnou poznáš dosud
nepoznanou slast. Něha
i vášeň, to jsem já. Volat
a domluvit se v průběhu
dne na tel. 731002305 /
na SMS nereaguji/  PM
21105  

SYMPATICKÁ  baculka,
56 let, nabízí rozmanité
erotické služby – orálek
bez a další dle dohody
v Plzni v  soukromí, dis−
krétně. Tel. 728645531
PM 21101

PŘÍJEMNÁ  baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, dis krét −
nost. 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. 731 002 305
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