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Revoluci v  oblasti bytové politiky
a zapojení sociálních pracovníků,
ojedinělou v  ČR, má za sebou
Plzeň. Ta v posledních pěti letech
připravila a zrealizovala téměř
30 velkých projektů, do nichž dala
půl miliardy korun. Projekty řeší
bytovou nouzi mladých, hendike−
povaných, seniorů, lidí ohrožených
ztrátou bydlení, osob v krizi, samo−
živitelů a dalších. Město se pustilo
do úprav objektů a rekonstrukcí,
kdy například snížilo počet dlouho−
době nevyužívaných městských
bytů z 391 v  roce 2015 na sou −
časných 29, začalo však samo
i stavět celou novou čtvrť s 18 do−
my a 183 byty. Nedílnou součástí
všech projektů je i sociální práce. 

„Jsem spokojený, že se nám po−
dařilo bytovou oblast rozhýbat
a propojit se sociálními pracovníky.

Ještě větší radost
mi ale dělá fakt, že
za každým pro jek −
tem jsou příbě −
hy konkrétních lidí
v  nouzi, jimž jsme
pomohli. Tím ale
nekončíme, v  pří −
pra vě máme další
projekty. Například
příští rok spustíme
kompletní rekon −
strukci tří bytových
domů v Korandově
ulici za 120 milionů korun, chceme
začít s  novostavbou azylového do−
mu, noclehárny a nízkoprahového
denního centra ve Wenzigově ulici
za 121 milionů korun, připravujeme
rekonstrukci dvou bytů pro chráně−
né bydlení pro organizaci Ledovec
za 6,6 milionu korun, a aktuálně se
připravují studie na využití tří řado−

vých domů zejména
pro seniory a studie
na výstavbu centra
pro lidi s autismem –
Jiný centrum ProCit.
Dokončíme výstavbu
nových domů v Zátiší
a další,“ řekl radní
David Šlouf, který má
na starost oblast eko−
nomickou, bytovou
a nakládání s  ma −
jetkem a za všemi tě−
mito projekty stojí. 

„Přístup Plzně je unikátní. Zásadní
změnu jsme odstartovali velkým tří −
letým projektem, který jsme spustili
1. března 2017. Projekt za téměř
14 milionů korun cílil na lidi ohrožené
ztrátou bydlení a ukázalo se, že fun−
guje. Kromě vytvoření funkčního sys−
tému sociálního bydlení jsme tak také
mohli odzkoušet novou metodiku so−

ciální práce s klienty a zaměřit se i na
prevenci ztráty bydlení. Byl to pro nás
odrazový můstek,“ přiblížil primá tor
Plzně Martin Baxa. Na projekt Pilotní
testování koncepce sociálního bydle−
ní v Plzni získala radnice 11,8 mi  lionu
korun z EU a 1,39 milionu korun z ná−
rodních veřejných zdrojů.

Radní David Šlouf Primátor Martin Baxa

Plzeň má za sebou revoluci v oblasti bydlení
a sociální práce, do 30 projektů dala půl miliardy 

... pokračování na straně 19
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Po loňské odmlce vynucené pan−
demií covid−19 pořádají Rokycan −
ští patrioti další ročník Dne plného
her. Již 9. ročník tradičního soutěž−
ního odpoledne pro děti se koná v
neděli 12. září 2021, pro−
gram je připraven od 14
hodin. Ukončení bude před
17. hodinou, kdy se usku−
teční slosování účastníků
o vstupenky do Dinoparku. 

„Opět zařazujeme ještě
jedno slosování v průběhu
akce pro dříve příchozí.
Pro děti máme připrave−
nou spoustu soutěžních
disciplín i nesoutěžních 
atrakcí. Za splnění jednotli−
vých stanovišť si děti mo−
hou vybírat drobné věcné
odměny. Letos se poprvé
sejdeme na novém místě,
vše pro vás připravíme na travnaté
ploše a písčitém hřišti v prostoru
mezi Brankou, bývalou knihtiskár−
nou a budovou Lesů města
Rokycany. Přijďte si s dětmi zasou−

těžit a vyhrát drobné ceny. Věříme,
že nám letos bude počasí přát,“
zvou organizátoři.

Podrobný program akce nalezne−
te na plakátu v příloze tohoto mailu,

případně na našich webových
stránkách www.rokycanstipatrioti.c
z. Rezervujte si nedělní odpoledne
12. září 2021 ve svých diářích a ka−
lendářích.  

Den plný her a soutěží
nejenom pro děti
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„Daniel je nová posila naší pluťácké
party a jsem za to moc ráda. Je to
skvělý člověk, vynikající komik
a s  Pavlem tvoří nádhernou dvo −
jici,“ pěje ódu principálka divadla
Jindřiška Kikinčuková. 

„S Pavlem jsme si opravdu padli
do noty při jednom televizním natá−
čení a jsem rád, že se mi ozval a na−
bídl mi spolupráci v Plutu. Ne vždy
totiž potkáte na jevišti mimořádně
talentovaného kolegu, se kterým si
rozumíte nejen profesně, ale i lid−
sky,“ nešetří chválou ani Daniel

Rous. Premiéry nové komedie jsou
naplánované na pondělí 6. a středu
8. září vždy od 19 hodin.

Stejně jako vloni, tak i letos platí
v  Divadle Pluto díky stolovému
uspořádání hlediště jiná pravidla pro
nošení roušek, než jak tomu bude
v jiných kamenných divadlech. 

„Jsme za tento přístup krajské hy−
gienické stanice moc rádi. Pokud si
tedy divák vezme od baru ke stolu
občerstvení, což je u nás zvykem,
nemusí mít na obličeji respirátor 
nebo roušku,“ říká produkční Anna
Kupková. 

Museli však podle pokynů snížit
počet míst u každého stolu, ve vý−
sledku se jedná o čtvrtinu kapacity
diváků.  Tudíž i o čtvrtinu výdělku
méně. Jen tak pro zajímavost, na
jedno představení to dělá přibližně
deset tisíc korun. A to už je znát!

Veškerý další provoz se samo−
zřejmě řídí aktuálně platným mimo−
řádným opatřením. Aby neočkovaní
diváci nemuseli obíhat testovací

stanice, budou mít také
možnost využít samo−
test, který bude k dispo−
zici v pokladně divadla
před každým představe−
ním za sedmdesát ko−
run.  Pro pohodlné od−
bavení diváků dochází
v této souvislosti ke

změně času otevření sálu pro ná −
vštěvníky. Hlediště a šatna se od 
září otevírá již v 18 hodin. Podrobný
odkaz na aktuální opatření naleznou
diváci na webových a facebooko−
vých stránkách divadla. 

Kromě premiéry Blbce k  večeři
se divadlo také pilně připravuje na
10. ročník tradičního festivalu
Česky hezky. Začátkem  listopadu
by totiž oslavil 103. narozeniny
Miroslav Horníček, proto se Pluto
rozhodlo uvést dvě Horníčkovy ko−
medie Dva muži v  šachu a Sla −
měný klobouk. Další výročí pak
patří Švejkovi. Letos je to přesně
sto let od prvního knižního vydání
Haškova románu. V  programu tak
nebudou chybět ani divácky oblí−
bené švejkijády. 

„Díky mimořádné dotaci od pri−
mátora Plzně pana Martina Baxy,

který převzal nad festivalem záštitu,
a od paní Ilony Mauritzové, hejtman−
ky Plzeňského kraje, budou na tato
festivalová představení vstupenky s mimořádnou slevou,“ upozornila

principálka Jindřiška Kikinčuková. 
V  ostatních dnech prvního listo−

padového týdne navštíví Pluto další
hvězdní hosté – Libor Bouček,
Zdeněk Troška a Karel Šíp. 

A ještě na závěr  otázka pro Pavla
Kikinčuka – je principálka skutečnou
principálkou? „Je! Můžu vám říct,
že kdykoli přijedu do Plzně, ne −
zastavím se, tolik úkolů mi přidělí.
Musím kmitat, takže když odjíždím
do Prahy, vím, že si aspoň trochu
odpočinu,“ s  úsměvem odpověděl
hodně vytížený herec. Jeho přáním
nejenom pro Pluťáky je, aby se opo−
na už nemusela zavírat…

Klára Kovaříková a Pavel Kikinčuk

Pavel Kikinčuk, Jiří Bláha a Daniel Rous

Principálka Divadla Pluto 
Jindřiška Kikinčuková

V Plutu se určitě dobře
pobavíte bez roušek
Po téměř roční nedobrovolné pauze se v  pondělí 6. září znovu rozzářily reflektory 
plzeňské soukromé profesionální divadelní scény. Svou 23. sezónu totiž Divadlo Pluto
odstartovalo premiérou klasické francouzské komedie Francise Vebera Blbec k veče−
ři. Hlavních úloh se ujali  pánové Pavel Kikinčuk a Daniel Rous.
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Po loňských úspěšných zkouškách
na lince č. 19 město Plzeň zavádí
pravidelné spojení do Křimic
a Malesic bateriovými trolejbusy.
Trolejbusová linka číslo 11 se pro−
dlouží a plně nahradí stávající
autobusovou linku číslo 35 z cent −
ra města do Radčic, Křimic
a Malesic. 

Díky tomu bude možné ušetřit vy−
pravovaná vozidla MHD, zkrátit
interval mezi spoji o víkendových
dnech do Radčic, Křimic a Malesic
a také částečně doplnit večerní po−
čet spojů k Ústřednímu hřbitovu pro
obsluhu nových bytových domů.
První trolejbusy vyjedou na prodlou−
ženou linku číslo 11 ve středu 1. září
2021. Z Plzně již jezdí bateriové tro−
lejbusy například do Letkova. Jak
ukázal loňský zkušební provoz, ba−
teriové trolejbusy dlouhou trať do
Křimic a Malesic zvládaly i v zimním
provozu, lze tedy zahájit provoz pra−
videlné linky. 

„S prodloužením trolejbusové linky
11 do Radčic, Křimic a Malesic počí−
táme od září. Rozšíříme tak stávající
síť trolejbusových linek v Plzni a zkrá−
tíme interval pro spojení z  centra
města do městských obvodů 5,7 a 9.
Například pro Malesice a Křimice se

o víkendech zkrátí z 90 minut na 60,“
uvedl náměstek primátora pro oblast
dopravy Michal Vozobule a dodal:
„Úspory vzniklé prodloužením tro −
lejbusové linky číslo 11 poslouží kro−
mě víkendového po sílení i k přidání
spojů na Ústřední hřbitov podle po−
žadavků občanů. Dojde k  úspoře 
více než 100 tisíc litrů nafty za rok,

30 tisíc kilometrů dopravního výkonu
a jed no ho vozidla se dvěma směna−
mi řidičů. Vý znam ný je také přínos
pro životní prostředí – do ovzduší se
dostane o 296  tun oxidu uhličitého
ročně méně.“

V  Plzni jezdí již 32 bateriových
trolejbusů a další každým rokem při−
bývají při obnově vozového parku.
Pořizování bateriových trolejbusů je
také v souladu s aktuální evropskou
směrnicí o čistých vozidlech. Ta vy−
žaduje, aby již nyní bylo 41 % a po
roce 2025 dokonce 60 % z nově po−
řizovaných autobusů tzv. čistých.  

Aktuálně se pracuje též na projektu
elektrifikace MHD na Severní Před −
městí. S trolejbusy se počítá k fakult−
ní nemocnici na Lochotíně i na
Košutku. Pro další linky v Plzni už
posta čí vybudovat jen krátké úse ky
tratí. Prioritou města je též zrychlení
a zpřesnění veřejné dopravy.  

Do Radčic, Malesic a Křimic 
nově trolejbusy
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Ryzí zlato je platidlem od ne −
paměti a zárukou stabilní vysoké
ceny, která v podstatě neustále
roste. Trochu jinak je tomu
u šperků. Staré šperky mají cenu
pouze v obsahu zlata a nikoliv
jako výrobku s přidanou
hodnotou. Takové zlato 
není vhodné k držení jako
domá cí rezerva ani není
vhodné ho nakupovat jako
investici, pakliže se ne −
jedná o náročné šperky
např. s drahými kameny.
Staré zlato lze velmi dobře
zpeně žit také v Plzni u so−

lidní instituce, a to ve Zlaté
Bance. Paní Strnadová se to do−
zvěděla od své známé, která se jí
zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po praro −
dičích, několikero rozbitých ná−
ušnic a stříbrnou minci. Netrou −
fala si je prodat, ale zašla k nám,
aby si udělala představu, jakou
hodnotu asi mohou mít. Jak paní
Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán
oznámil, že těch pár věcí mohou
ode mě odkoupit za 9 500 Kč!

Chvíli jsem váhala, ale nakonec
jsem do toho šla. Když teď někde
slyším, že se někdo bojí nebo ne−
ví kde prodat zlato nebo stříbro,
velice ráda se mu zmíním o mož−
nosti prodeje ve Zlaté Bance.“

Jak vidíte i z  drobností, které
Vám leží doma, můžete získat
nema lé peníze, kterými si můžete
vylepšit rodinný rozpočet a třeba
si něco koupit, po čem již delší
dobu toužíte, nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám
a nechte si cenu Vašich šperků,
mincí i jiných předmětů ze zlata
či stříbra ocenit. Obslouží Vás
ochotný a odborně proškolený
personál.

Neváhejte a přijďte se přesvěd−
čit ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionál−
ním 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

Máte doma staré šperky a nevíte 
co s nimi? Potřebujete peníze?

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

PŘIJĎTE K NÁM 
DO ZLATÉ BANKY!

Jak zlepšit prostředí u hlavního
nádraží a zvýšit bezpečnost 

Plzeň připravuje soubor opatření,
pomocí kterých by chtěla zlepšit
prostředí v bezprostřední blízkosti
hlavního vlakového nádraží. Sou −
částí návrhu je zvýšit počet hlídek
městské i státní policie, přidat do lo−
kality kamery, zapojit terénní pra−
covníky, zvažuje se také dočasné

zřízení služebny strážníků v blízkosti
nádraží či například vydání vyhlášky,
která by na území Plzně zakázala
v některých lokalitách pít alkohol na
veřejnosti.   

„Je pravda, že prostor před hlav−
ním vstupem na nádraží je problé−
mový. Na lavičkách se tam dlouho−
době shlukují lidé bez domova
a osoby pod vlivem alkoholu i drog.
V podstatě se jedná o skupinky stále
stejných osob, jejichž chování sni−
žuje pocit bezpečí cestujících, kteří
místem prochází,“ přiblížil situaci
radní města Plzně pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký. 

Proto se v  polovině srpna usku−
tečnila společná schůzka vedení
města se zástupci městské i státní
policie, Správy veřejného statku
města Plzně jakožto správce po−
zemků v  okolí nádraží, se zástupci
Správy železnic jako vlastníka budo−
vy nádraží a dalších osob. Druhá
schůzka se uskuteční začátkem 

září. Výstupem by měla být série
opa tření, která pomohou situaci řešit. 

„V lokalitě jsme již zvýšili počet
hlídek. Bohužel strážníci a policisté
mají jen omezené možnosti ve vzta−
hu k těmto osobám, které nepáchají
přestupkovou ani trestnou činnost.
Nicméně dohled je nyní intenzivněj−

ší. Současně jednáme o tom, že
bychom v lokalitě dočasně zřídili
služebnu městské policie, a to
minimálně do doby, než vybu −
dujeme ve Wenzigově ulici nový
objekt zaměřený na osoby bez
domova, kde se se služebnou
strážníků počítá nastálo,“ přiblížil
Martin Zrzavecký. 

Na základě doporučení policie
město  posílí lokality o další dvě
kamery. Správa informačních
technologií města Plzně také jed−

ná se Správou železnic, jež vlastní
kamerový systém v  budově, že by
jej napojilo na centrální kamerové
stře disko na Klatovské třídě, kde
jsou dostupné záběry ze všech ka−
mer města a kde pracuje městská
policie spolu se státní. Obě složky
by tak mohly reagovat na dění před
nádražím rychleji. 

„Osobně pak navrhuji také to,
abychom zvážili vydání městské vy−
hlášky, jež by na území Plzně za −
kázala v  některých lokalitách pití
alko holu na veřejnosti. Toto se nám
totiž osvědčilo v době pandemie 
covid−19. Jsem přesvědčen, že je to
jeden z  účinných nástrojů, jak by−
chom mohli právě podnapilé osoby
u nádraží postihnout,“ dodal radní
Martin Zrzavecký. 

Na plánovanou schůzku v polovi−
ně září budou přizváni také zástupci
druhého městského obvodu, téma−
tem bude i úklid prostranství před
nádražní budovou. 
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Mohu prodat svůj
podíl bez souhlasu
spoluvlastníků?
Dobrý den, měla bych
dotaz. Vlastním jednu
šestinu domu po rodi−
čích, od roku 1997 ro−
diče si zvolili důvěrní−
ka, který dům spravu−
je vybírá peníze do
fondu oprav a vodné,
platí faktury a dělá
drobné opravy, na po−
slední schůzce mi tvr−
dil, že byt nemůžu
prodat bez jeho sou−
hlasu, myslím si, že
nemá pravdu.

Dobrý den, v první řa−
dě je potřeba říct a sa−
ma to píšete, že vlast −
níte ideální 1/6 nemovi−
tosti, tedy určitý spo −
luvlastnický podíl na
domě. Nevlastníte tedy
žádný byt, přestože
možná, dle dohody
mezi spoluvlastníky, je−
den z bytů v domě uží−
váte. Je tedy pravdou,
jak říká správce, že
byt prodat nemůžete,
žádný totiž nevlastníte.
Prodat však můžete
svůj podíl na nemovi−
tosti. Zde jste vázána
k ostatním spoluvlast −
níkům zákonným před −
kupním právem, kdy
svůj podíl při prodeji
musíte nabídnout nej−
prve spoluvlastníkům
a až poté můžete podíl
prodat třetí osobě. 

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Po dvaceti letech se lávka přes
Lábkovu ulici ve Skvrňanech dočká
velké opravy. Do konstrukce opěr
lávky, která umožňuje bezpečně
překonat komunikaci v jed nom z pl−
zeňských sídlišť, zatéká a voda po−
škozuje také její konstrukci. Kvůli
opravě betonových opěr i mostovky
budou pěší až do konce října chodit
po náhradní trase.

„Největší problémy na lávkách
způsobuje zatékající voda, která po−
škozuje betonové i kovové části kon−
strukce. Právě kvůli ní musíme lávky
pravidelně kontrolovat a opravovat,
abychom je udrželi v  řád ném stavu
a nemuseli je uzavřít či zbourat.
Lávka přes Lábkovu ulici je letos již
pátou lávkou, která se dočká velké
opravy. Loni jsme podobně opravili
tři lávky,“ uvedl náměstek primátora
města Plzně pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Michal Vozobule.

Lávka v  Lábkově ulici je na da−
ném místě již několik desítek let.
V  roce 2002 byla stará lávka
demontována a ocelová konstruk−
ce byla repasována a opravena
a pak znovu usazena na opravené
opěry. Lávka sloužila lidem dvacet
let jen s nezbytnou opravou nátěrů.
Nyní dojde na opravu betonových

opěr, celé nosné konstrukce i mos−
tovky. Opě ry budou odkopány do
hloubky dvou metrů pod stávající
terén, budou otlučeny a očištěny
tlakovou vodou a opraveny nezbyt−
nými sanacemi.

Při kompletní opravě budou sano−
vány betonové opěry, položen nový
povrch mostovky a opraveno odvo−
dnění. Po otryskání bude provedena
kompletní nová protikorozní ochrana,
tedy nátěry. Během oprav bude lávka
uzavřena, v době, kdy bude provádě−
no tryskání, opravy mostovky a nátě−
ry, pak bude třeba uzavřít i část
Lábkovy ulice pod lávkou. Inves −
torem je Město Plzeň prostřednictvím
své příspěvkové organizace Správy
veřejného statku města Plzně, jež 
akci zajišťuje. Celkové náklady na
stavbu byly vysou těženy ve výši
5,46 milionu korun včetně DPH.  

Lávku pro pěší čeká velká oprava
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16 500 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

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 ná−
jemce. Kauce 49.500,− Kč. V okolí veškerá občanská vybave−
nost. Vřele doporučujeme! � 734 319 302  

1 700 000 Kč
2+1/L (61 m2), ul. Plzeňská, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o čisté podlahové ploše 58,6m2

v Mariánských Lázních v Ušovicích ulici Plzeňská. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve třetím patře panelového
domu bez výtahu. Bytový dům prošel kompletní revitalizací
(fasáda, střecha, plastová okna, plastové stoupací vedení).
Byt má plastová okna a je v původním stavu k rekonstrukci.
K bytu náleží sklep v suterénu domu o velikosti 2,4 m2. Fond
oprav 1.130,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt
není zatížen žádným zástavním právem a lze financovat hypo−
tečním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. bez−
problémový nájem s garancí platby se postará naše partner−
ská společnost Renta 365. � 734 319 301 

4 800 000 KčG 7 500 000 Kč
RD 7+1 (255 m2), ul. Kostelní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozi−
ci 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. Lze financovat hypotečním úvěrem, se
kterým Vám zdarma pomůžeme. � 734 319 301

9 500 Kč/měsíc

1+1 (37 m2), Karlova ul., Plzeň
Nabízíme pronájem bytu 1+1 o výměře 37 m2 ve 2. patře
cihlového domu v širším centru Plzně, Karlově ul. Byt je po
kompletní rekonstrukci. K dispozici je komora na patře.
Nad rámec nájemného se platí zálohy na služby (vodné,
stočné) v celkové výši 1.500,− Kč/měsíc, elektrická energie
bude převedena na nájemce, vratná kauce 11.000,− Kč,
provize RK 9.500,−Kč + DPH. V okolí veškerá občanská
vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302   

2 599 000 Kč
Komerční objekt (258 m2), ul. Ruská, Mar. Lázně, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji komerční nemovitost (dříve galerie, rychlé ob−
čerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav nemovitos−
ti k rekonstrukci a sestává se z tří místností, a sociálního zázemí.
Do budovy možnost vstoupit dvěma vchody. Budova stojí na po−
zemku o ploše 143 m2, ke které přiléhá zahrada o velikosti 115 m2.
IS. El. 230/400V, obecní vodovod i kanalizace. K nemovitosti je vy−
hotovena studie na výstavbu bytového domu s třemi nadzemními
podlaží. V 1.NP by se nacházeli 3 garáže o celkové velikosti 
118 m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK (58 m2)a 3+KK (67 m2)
a ve 3.NP byt 3+KK (104 m2). Přístup k nemovitosti po obecní ko−
munikaci a možno si i nyní pronajmout parkovací stání u domu za
nízké nájemné. Na nemovitosti neváznou žádná zástavní práva,
břemena ani exekuce. Je tedy možnost financovat hypotéčním úvě−
rem, se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. � 734 319 301

1 350 000  Kč
1+1 (38 m2), ul. Smetanova, Planá
Nabízíme k prodeji prostorný byt 1+1 v osobním vlast −
nictví v Plané u Mariánských Lázních, Smetanově ul.
o výměře 38 m2. Byt se nachází v 2. patře cihlového do−
mu bez výtahu. Byt je v původním stavu. K bytu náleží
sklepní koje. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Fond oprav 433,− Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidné−
mu bydlení či jako investice. Možno financovat hypoteč−
ním úvěrem. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

2 890 000 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 osobním vlast −
nictví a nachází se ve třetím patře panelového domu bez výtahu,
který prošel kompletní revitalizací (fasáda, střecha, plastová okna,
plastové stoupací vedení). Fond oprav 1.868,− Kč. V okolí veškerá
občanská vybavenost. Byt není zatížen žádným zástavním právem
a lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma
pomůžeme. Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle do−
stupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronájmu.
O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše partner−
ská společnost Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme financo−
vání prostřednictvím hypotečního úvěru i s minimem vlastních
prostředků. � 734 319 301

G

G

GC

RD 5+1/G/B (2165 m2), Nová Ves, Třemešné, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici
5+1 v Nové Vsi pod Přimdou. Dům má tři nadzemní podlaží a pod−
kroví. V roce 2012 proběhla rekonstrukce domu (koupelna, střecha,
okna). V 1.NP se nachází garáž, sklepní prostory a technické zázemí
domu. V 2.NP se nachází dva pokoje, kuchyně, předsíň, koupelna
s WC a chodba se vstupem do sklepních prostor a druhého patra.
Ve 3.NP se nachází nedodělaná samostatná bytová jednotka o dis−
pozici 3+1 s balkonem. IS.: el 230/400V, vlastní vrt (46m), topení
– ústřední na pevná paliva, septik. K nemovitosti kompletní projek−
tová dokumentace. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se 
kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. � 734 319 301 

G EG
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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

Nové lepší koleje i jejich uložení
pro tišší jízdu a také zelený tram−
vajový pás přinese rekonstrukce
posledního úseku tramvajové trati
linky č. 1 do Bolevce. Z  důvodu
opravy v úseku Bolevecká náves –
Bolevec budou cestující až do
18. listopadu 2021 přepravováni od
zastávky Mozar tova do Bolevce 
náhradní autobusovou dopravou.
Přestupo vat z tramvaje na autobus
budou v zastávce U Gery. Řidiči
projedou v  opravovaném úseku
Plaské jen v jednom jízdním pruhu.

Tramvajová trať od manipulační
konečné v Mozar tově ulici do
Bolevce byla otevřena 25. května
1990 a po více než 30 letech provo−
zu je již ve špatném technickém sta−
vu a vyžaduje rekonstrukci. V tomto

úseku jezdí tramvaje po konstrukci
tvořené kolejnicemi na dřevěných
pražcích ve štěrkovém loži. Délka
části dvoukolejné tramvajové trati,
která se bude opravovat, je asi 850
metrů a nezahrnuje krátký úsek v kři−
žovatce ulic Plaské s Okouno vou,
který prošel obnovou před nedáv−
nem a vlastní obratiště na konečné
v Bolevci. Tramvajová trať se při re−
konstrukci dočká výrazných změn. 

„Na této stavbě bude v Plzni pou−
žito několik zajímavých novinek.
Kolejový rošt bude v přímém úseku
nově vystavěn z pražců z předepja−
tého betonu a mimo krátké úseky
v křižovatkách se poprvé v Plzni
osadí kolejnicemi tzv. železničního

tvaru bez typického tramvajového
žlábku. Uložení kolejnic s  novými
komponenty z  recyklované pryže
ztlumí hluk a vibrace kolejnic. Na ja−
ře 2022 pak bude jako novinka 
v  kolejišti položena vodozádržná
podkladová vrstva pro zeleň, na kte−
rou budou poté v Plzni poprvé vysá−
zeny suchomilné rozchodníky, které
zlepší nejen vzhled celé komunika−
ce, ale také sníží hluk i prašnost od
tramvajové dopravy. Po tramvajové
trati na Slovanské aleji se tak v Plzni
po letech dočkáme další ‚zelené‘
tratě,“ uvedl náměstek primátora
města Plzně pro oblast dopravy
Michal Vozobule.

V přímém úseku tratě bude snesen
stávající kolejový rošt a odtěženy
konstrukční vrstvy podloží. Poté 

bude zhotoveno nové odvodnění,
štěrkové lože, kolejový rošt a vodo−
zádržný zákryt pro chystané ozele −
nění trati. Ozelenění tratě se předpo−
kládá v první polovině roku 2022.
Předtím bude ještě nutná několika−
denní výluka na zajištění finálního
podbití tratě.  Součástí stavby je i re−
konstrukce trati v  Tachovské ulici
mezi Plaskou a vjezdem do konečné
Bolevec. Zde bude provedena konst −
rukce trati na pevné jízdní dráze
s klasickými tramvajovými kolejnice−
mi. Kvůli dodržení technologických
postupů betonáže tak dojde na něko−
lik týdnů k uzavírce Tachovské ulice
od Plaské k vjezdu do točky pro indi−
viduální automobilovou dopravu. 

Tramvajová trať v Plaské
ulici prochází modernizací
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Více než dvacet let má město
Plzeň velmi dobře propracovaný
systém finanční podpory  kultury.
Jedná se  o široké  spektrum kul−
turních aktivit zejména nezisko−
vých organizací a  nekomerčních
kulturních akcí a činností. V  tuto
chvíli se k nim řadí také Jednoletý
dotační program pro rok 2022. Na
podrobnosti jsme se zeptali ná−
městkyně pro oblast kultury, pa−
mátkové péče a sociálních věcí
Elišky Bartákové.

Tento program je již tradičně roz−
dělen do dvou částí, a to na rozvoj
a prezentaci celoroční umělecké
a kulturní činnosti a na podporu
uměleckých a kulturních projektů.
V této souvislosti  jsou v rozpočto−
vém výhledu na příští rok připraveny
celkem čtyři miliony korun. Zájemci
o dotace mohou své žádosti podá−
vat v termínu od 4. října do 8. listo−
padu 2021, komise o nich rozhodne
v dubnu 2022.
� Kdo může žádat o dotaci a v ja−
ké výši?

U Jednoletého dotačního progra−
mu v oblasti kultury na rok 2022 činí

minimální výše požadované i  po−
skytnuté dotace 20 tisíc korun, ma−
ximální   pak 300 tisíc korun. Jeden
žadatel může v tomto dotačním pro−
gramu podat pouze jednu žádost na
činnost a maximálně dvě  žádosti
na projekt, vyjma institucí s více po−
bočkami. 

V dotačním programu na podporu
uměleckých a  kulturních projektů
byly stanoveny tyto tematické okru−
hy: Veřejný prostor města jako
místo pro umělecká díla a  kulturní

animace, Umělecké a  kulturní pro−
jekty pro děti a mládež, podpora za−
čínajících autorů a podpora kulturně
vzdělávacích aktivit, Kultura jako ná−
stroj uchování kulturních hodnot
a  tradic a  Podpora reprezentace
plzeň ské kultury.
��Paní náměstkyně, plzeňští radní
schválili nákup dalších výtvarných
děl do majetku města Plzně. Jedná
se o rozšíření artotéky?

Celkem se tak sbírka městem
vlastněných uměleckých děl rozšíří

o dalších šest položek. Budou to  
díla od Slavěny Jandové, Zdeňka
Živného, Klementa Štíchy, Naděždy
Potůčkové, Miloše Hausnera a Vla −
dimíra Líbala. Celková cena je 
100 tisíc korun. Ar totéka města
Plzně byla založena před 25 lety. Je
systémovým projektem podpory vý−
tvarného umění ve městě Plzni, kte−
rý je živou kolekcí současného lo−
kálního výtvarného umění. Hlavní
myšlenkou celého projektu bylo a je
prezentovat současné umění plzeň−
ských autorů ve veřejných prosto−
rech města a podporovat tvorbu pl−
zeňských a s Plzní spjatých umělců.
V  současné době zahrnuje již 302
výtvarných děl v  celkové hodnotě
4 777 344 korun.  

V  Ar totéce jsou zastoupeni vý−
znamní umělci plzeňské oblasti, 
jako jsou například Jiří  Patera,
Miroslav Tázler, zástupci plzeňské
malířské školy 70. – 80. let 
20. století (tzv. Paterův kroužek) –
V. Havlíček, J. Samec a další. 
Kom plet  ní informace jsou k  dis −
pozici na webových stránkách
www.artotekaplzen.cz. 

Radnice dlouhodobě podporuje kulturu ve městě

Eliška Bartáková

Naděžda Potůčková – Harmonie
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Po téměř osmi desítkách let se
vrátil do věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Františkánské ulici
v Plzni čtyři sta kilogramů těžký
zvon jménem sv. Anna. Do třiceti−
metrové výšky k  oknu ve věži ho
vyzvedl jeřáb.  

„Zvon v tomto kostele byl zrekví−
rován za druhé světové války a od té
doby byla jeho věž bez zvonu,“ při−
pomněl Pavel Petrašovský, admi  nis −
trátor farnosti u katedrály sv. Bar −
toloměje v Plzni.

Zvon sv. Anna byl vyroben v roce
1994 a jeho odlití iniciovala Nadace
700 let města Plzně a Biskupství pl−
zeňské za přispění partnerů Ferona
Plzeň, Česká spořitelna a Komerční

banka Plzeň. Byl ulit ve zvonařské díl−
ně Dytrychů a byl určen pro katedrá−
lu sv. Bartoloměje. Když však byly
v  roce 2014 do katedrály sv. Bar −
toloměje umístěny nové zvony, sv.
Anna s nimi neladila, a tak až do této
chvíle čekala na svůj nový osud. 

Nakonec se dočkala, a tak se její
hlas nyní ponese nad plzeňskou Fran −
tiškánskou ulicí. Zvon bude na ruční
pohon. Farnost ale musí  najít několik
šikovných zvoníků, kteří na něj budou
vždy před mší svatou zvonit. Foto: Hana Josefová

Sv. Anna se vrátila na věž kostela

Netradiční novomanželské ANO si
řekli dnes již manželé Zdeňka
a Ladislav Čechovi z  Kařeza na
Rokycansku. Svateb se v tento čas
jistě po rozvolnění způsobené koro−
navirem odehrálo více, ale ne každá
byla podle mysliveckých tradic. 

Myslivci z  řad přátel a trubači
z  mysliveckých spolků dopřáli za
zvuků loveckých fanfár novoman−
želům i svatebčanům neobvyklou
podívanou v podobě mysliveckého
obřadu.

Kromě myslivecké hudby nechy−
běly na letošní svatbě salvy z lovec−

kých zbraní ani přítomnost lovec−
kých psů. Myslivci v uniformách vy−
tvořili špalír k  oltáři, který stál pod
širým nebem. Své ano si Zdeňka
a Ladislav řekli před svědky a oddá−
vajícím, kterým byl starosta obce
Kařez Bc. Václav Krofta.

Hodně podobná svatba se ode−
hrála už před časem (29. července
2017) na hrázi Dolního Kokotského
rybníka, kdy své ano tehdy vyslovila
sestra – dvojče dnešní nevěsty
Lenka Sukupová. Tím šťastným byl
Karel Krátký – lesník, myslivec 
i sokolník z Bušovic.

Svatba za zvuků loveckých
zbraní a štěkotu psů
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Herečka Kateřina Brožová a její 13. komnata

Patří k  jistě nepřehlédnutelným
osobnostem českého showbyzny−
su. Divadelní, televizní a filmová
herečka Kateřina Brožová je sice
rodačkou z  Prahy, ale k  jižním
Čechám má velmi blízko, a to už
od dětství. Dodnes tu také tráví
volné chvíle. Bulvár jí nasazoval
psí hlavu, psal o ní nesmysly, ale
málo se ví, jak krásný vztah má

k přírodě, zvířatům a jak miluje
rybaření a ticho. Právě tak blon−
ďatá kráska tráví volno.

„Seberu sebe, své
dva pejsky a vyrážím
na Orlík na ryby.
Zázemí mám už roky
v jednom malém ho−
týlku, kde jsou ta −
kové chatičky jako
apartmány a jsem tu
třeba dva tři pět
dní, podle možností. 
A u vody vydržím
hodiny. Ne že bych
občas nevyrazila do

zahraničí, byla jsem
třeba s dcerou týden na Korsice,
ale jinak miluji obyčejnou pláž
u Orlíka, kde si nejvíc odpočinu,“
svěřila se Kateřina Brožová.

Právě na Orlíku natočila také za−
čátkem léta část své 13. komnaty,
kterou bude v  září vysílat Česká
televize. Mnozí budou možná pře−
kvapeni tím, co v ní uvidí a uslyší,
a co vše Kateřina prozradila.

„Nechci se nijak litovat, ale roz−
hodně je to diametrálně odlišné od
toho, jak o mně některá média

psala. ´Užila´ jsem si s bulvárem
své a musím říct, že byly roky, kdy
to byl mediální hon, a já dodnes
vlastně nevím proč.
Snad jen proto, že jsem
se rozešla s  člověkem,
který se mi pak tímto
způsobem mstil…“, po−
dotkla Brožová a ubez−
pečila, že rozhodně ne−
šlo o jejího posledního
partnera a majitele tele−
vize Barrandov, kde ro−
ky působila.

„Jsem více než tři ro−
ky sama a taky mi to
tak vyhovuje. Mám ko−
lem sebe pár dobrých
přátel, práci, která mě
naplňuje a nejlépe je
mi, když jsem v  klidu
doma nebo u vody
s pejsky. Nebo u koní,“
prozradila atraktivní 

herečka, zpěvačka
a taky moderátorka.

Její dcera Kateřina jezdí zá−
vodně a účastní se i meziná−
rodních soutěží, a to velmi
úspěšně, s řadou cen.

„Kromě toho se staráme
o řadu koní, které třeba už 
nejsou v  závodní formě. Ne −
dávno jsme měli dvě akutní
operace koníků, kteří by jinak
zemřeli. Je to po všech stra−
nách náročná věc, ale oni
vám to krásně oplácí láskou,
kterou vám dávají,“ svěřila se
Brožová, která i o tomto ve
své 13. komnatě promluví.

„Měla jsem to štěstí, že námět
a scénář ke Komnatě psal můj ka−
marád René Kekely, který přesně

vystihl to, o čem by to mělo být.
A jsem nesmírně vděčná celému
týmu České televize pod režijním

vedením Patrika Ulricha. Dlouho
jsem nepracovala s  tak báječný−
mi, pohodovými, milými lidmi,
včetně úžasné moderátorky Báry
Černoškové, která mým příběhem
bude provázet. Je to nesmírně em−
patická, krásná a laskavá bytost.
I proto jsem do mé zpově di nako−
nec šla,“ svěřila se Brožová.

„Právě s  Reném a dalším ka−
marádem, režisérem Liborem
Adamem (spoluautor a režisér fil−
mu Můj příběh) chystáme další
a velké věci. Moc se na to těším,
protože půjde o věci, které jsou
vlastně taky hodně ze života. Víc
zatím prozradit nemůžu,“ dodala
Kateřina Brožová. (pru)

Foto: archiv K. Brožové

Kateřina Brožová

Kateřina Brožová na rybách na Orlíku tráví velkou část volného času. 
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V areálu plaského kláštera chce
Národní technické muzeum v rám−
ci Centra stavitelského dědictví
zpřístupnit veřejnosti další objekt.
Vznikne v něm expozice prezen −
tující středověké stavitelství s roz−
měrnými replikami stavebních
strojů období gotiky.

V budově bývalých ležáckých
sklepů bude v roce 2022 otevřena
expozice, ve které budou k vidění
rozměrné funkční repliky středově−

kých stavebních strojů.
Ty se staly součástí mu−
zejní výstavy Civitas
Carolina aneb stavitel−
ství v době Karla IV., při−
pravené k 700. výročí
narození Karla IV. Re −
pliky byly zhotoveny na

základě studia historických prame−
nů a vyrobeny pomocí dobových
řeme slných postupů. Představují
v evropském měřítku ojedinělou 

rekonstrukci původní středověké
stavitelské technologie a jejich
zpřístupnění. S jedním z exponátů,
jeřábem, se mohla veřejnost v mi−
nulosti seznámit při opravách hradů
Točník nebo Kost.

„Středověké stavitelství nás musí
fascinovat, ať se na něj podíváme
z jakékoliv stránky srovnání s dnešní
moderní dobou. Jak ty katedrály,
města a hrady vyměřovali? Jakou
měli logistiku, dopravu, personální
zajištění? Jak komunikovali? Čím
opracovávali materiál, jak ty tu −
ny materiálu přemisťovali? Kdo to

všechno řídil? To nejdůležitější
tváří v tvář dnešnímu stavebnictví
je však skutečnost, že vše, co se
tehdy vytvořilo, přežilo staletí,
a hlavně je stále krásné. K po −
znání středověkého stavitelství
přispě je i nová expo zice,“ říká
Da niel Dvořák, architekt připravo−
vané stálé výstavy.

„Stavba Expo zi ce  středově−
kých stavebních strojů bude
obná šet ze jména úpravy stropů,
provedení prostupů původních
stěn, opravy omítek, čištění zdi−

va, dodávku dveří, posuvných stěn,
provedení elektroinstalací a také
osvětlení budoucích exponátů,“ říká
Pavel Poncar, generální ředitel reali−
zační firmy KONSIT.

Centrum stavitelského dědictví
vzniklo po rozsáhlé adaptaci někdej−
šího pivovaru a v prostorách hospo−
dářského dvora v letech 2009–
2015. Zrodilo se unikátní pracoviště,
v jehož programové náplni se prolí−
ná prezentační a edukační funkce
muzea se zážitkovými aktivitami za−
měřenými na širokou návštěvnickou
obec. Díky novému projektu bude
pro veřejnost zpřístupněna další
část tohoto klášterního komplexu. 

Prostor pro novou expozici v bývalých ležáckých sklepech. 
Foto: Národní technické muzeum 

V nové expozici v Plasích bude 
i replika středověkého jeřábu.

Bývalé ležácké sklepy nahradí nová expozice



14 Plzeňský rozhled  9/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Střípky 
z Plzně

Nová linka MHD  
Od 1. září 2021 spustí Plzeňské
městské dopravní podniky (PMDP)
novou autobusovou linku 58, která
zajistí přepravu zejména pro oby−
vatele Třemošné a Zruče−Sence.
Linka, kterou si zmíněné obce
u PMDP objednaly, bude do půlky
letošního prosince fungovat ve
zkušebním provozu.

„Mezi Třemošnou a Zručí−
Sencem je historicky silná vazba,
neboť Třemošná zajišťuje funkci
lékařskou, nákupní i vzdělávací.
Autobusy nové linky 58 tak nejen
usnadní dopravu do Plzně, ale ta−
ké mezi oběma sídelními celky.
Myslím si, že zajímavé budou tyto
spoje i pro školáky dojíždějící do
třemošenské základní školy,“ říká
Roman Zarzycký, první náměstek
primátora a předseda předsta −
venstva PMDP. 

Autobusy budou vyjíždět
z tram  vajové  konečné v Bolevci
a pojedou přes 4 zastávky v Tře −
mošné a 5 zastávek ve Zruči−
Senci až na konečnou Bílá Hora,
kde budou mít spoje v obou smě−
rech garantovaný přestup na 
linku 20 pokračující do centra
Plzně. Prozatím se počítá  s pro−
vozem v pracovní dny.

Peníze na 
filmovou tvorbu

Krajská rada schválila poskytnutí
dotace ve výši 100 000 Kč na
částečné pokrytí nákladů spoje−
ných s výrobou filmu s pracov−
ním názvem „Mar tina“. Časo −
sběr ný dokument sleduje silný
život ní příběh mladé ženy z Plzně,
která navzdory fatálnímu a ex−
trémně bolestivému útoku kyseli−
nou, který spáchal její zhrzený
expřítel a nevratně ji připravil
o zrak, neztratila touhu žít a po−
máhat svému okolí.

Podpoří sociální
služby v obcích

Rada kraje schválila (a doporuči−
la totéž Zastupitelstvu Plzeňského
kraje)  poskytnutí dotace v celko−
vé výši 3,6 mil. Kč v rámci dotač−
ního titulu „Program podpory so−
ciálních služeb v Plzeňském kraji
2021 – Pečovatelská služba po−
skytovaná obcemi”. Dotaci si
rozdělí celkem 19 žadatelů. Mezi
nimi je  např. Centrum pečovatel−
ských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov s  dotací téměř
1,4 mil. Kč.

V září tohoto roku půjde do kin dal−
ší z filmů, které Plzeňský kraj pod−
pořil za účelem propagace regio−
nu a podpory cestovního ruchu.
Tentokrát natáčení probíhalo na se−
verním Plzeňsku, kde režisér Tomáš
Vorel čerpal pro svůj film inspiraci
ze skutečného života tamějších oby−
vatel. Vorlův snímek se tak společně
s dalšími filmy jako Zátopek, Matky
nebo Mazel a tajemství lesa či
Prvok, Šampón, Tečka a Karel řadí
k  populárním snímkům, kde diváci
vidí zajímavá místa i příběhy
z Plzeňského kraje.

„Plzeňský kraj nabízí řadu zajíma−
vých lokalit a považuji cestu spolu−
práce s filmovými štáby za unikátní
příležitost, jak tato mystická a histo−
rická místa dostat do povědomí lidí
i mimo náš region. V roce 2016
Plzeňský kraj podpořil milionem ko−
run natáčení populárního seriálu

Policie Modrava, o dva roky později
pak unikátní příběh židovského
chlapce Nabarvené ptáče, který byl
přijat do hlavní soutěže Benátského
filmového festivalu. Věřím, že díky
spolupráci s filmovými štáby pozna−
jí alespoň skrze obrazovky Plzeňský
kraj další lidé a třeba si k nám pak
najdou cestu v době dovolené.
Naším cílem je finanční podporu pří−
ští rok navýšit. Kraji se to z dlouho−
dobého hlediska vrátí,“ říká náměs−
tek hejtmanky pro oblast kultury
a památkové péče Marek Ženíšek.

Plzeňský kraj podpořil v  letošním
roce i loňském roce řadu filmů, kte−
ré mohou v současnosti diváci sle−
dovat v kinech. Filmové štáby spo −
lupracují s  Filmovou kanceláří Pl −
zeň ského kraje, kterou finančně
podporuje kraj také řadu let.

Film Cesta domů Tomáše Vorla
podpořil Plzeňský kraj dotací ve výši

400 000 korun. Hlavní lokací pro
natáčení bylo Rabštejnsko, které re−
žisér Vorel využil už pro první dva 
díly trilogie, na které jeho Cesta do−
mů navazuje. Zároveň odtud pochá−
zí i samotný scénář k filmu. 

„Situace z filmu jsou odpozorova−
né, scénář jsem dal dohromady
z příběhů a historek, které jsem tady
slyšel, nebo sám zažil. Při psaní mi
pomáhali místní sedláci, lesníci
a myslivci, takže je to kolektivní 
dílo,“ říká režisér Tomáš Vorel.
Tvůrci filmu chtějí vzdát hold životu
na vsi, vesnickým tradicím a rodin−
nému sedlačení, soužití s přírodou
a krajinou. Natáčení trvalo celý je−
den rok od léta do léta tak, aby tvůr−
ci zachytili přírodu a život na vsi ve
všech ročních obdobích. Důležitou
roli má podle režiséra Vorla vedle
příběhu právě krajina Rabštejnska
ve svých různých podobách.

Podporují filmovou tvorbu natáčenou v regionu

Není to sci−fi, ale realita. A protože
nanotechnologie zažívají obrovský
boom, zvláště v posledních letech,
je o ně veliký zájem. Jde o obor, 
který skrývá řadu možností, a to
v mnoha oblastech – od zeměděl−
ství přes potravinářství, čištění vod
až po oblast biomedicíny nebo eko−
logie či autoprůmyslu. Právě proto
vznikl unikátní pětidílný dokument,
jehož průvodcem se stal herec
a moderátor Jan Čenský. Část do−
kumentu vznikala také na jihu Čech.

„Byl jsem poctěn a potěšen zá −
roveň tím, když jsem byl osloven,
zda bych se na projektu nepodílel.
Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale zjistil
jsem, že je to tak fascinující oblast,
kde je stále co objevovat. Moc jsme
si to s týmem užili, byla pohoda, do −
brá nálada. Točili jsme na jihu Čech,
v Praze, středních Čechách i na jižní
Moravě,“ svěřil se Jan Čenský.

„Spolupráce s Janem Čenským
byla skvělá, stejně jako s celým tý−
mem pod režijním vedením Artura
Kaisera, který dokument natáčel.
Snažíme se nejenom našim partne−
rům, ale především široké veřej −
nosti přiblížit oblast nanotechnologií,
protože jsme předními českými 
i evropskými vývojáři nanovláken
a společně s našimi clustrovými
part nery dokážeme obsáhnout mno−
hé oblasti,“ uvedl předseda před −

stavenstva Nanoprogressu Luboš
Komárek. Jeho tým se přímo podílí
na výzkumu a vývoji nanovlákenných
materiálů, které pak slouží v mnoha
oblastech, včetně zmíněných.

„Seriál bude určen široké veřej −
nos ti, a kromě Regionalnitelevize.cz,
kde bude v průběhu září a října od−
vysílán, bychom jej rádi nabídli ško−
lám jako výukový materiál a podo−
bně,“ dodal Komárek.

V Děbolíně u Jindřichova Hradce
se právě natáčela část jednoho z dí−
lů. Ve zdejším clustrovém partnero−

vi Nanuntio vidí Nanoprogress také
stěžejní spolupráci i v oblasti kos−
metiky či veteriny.

„Já jsem se vlastně pořád jenom
divil, co vše je možné s nanotech−
nologiemi dělat. K čemu mohou po−
sloužit a je to skutečně fascinující
záležitost,“ doplnil průvodce Jan
Čenský.

Více zatím prozradit nelze, nicmé−
ně diváci se už nyní mohou těšit na
velmi poutavou formu, jakou byl na−
učný seriál „Fascinující svět nano−
technologií“ natočen. (pru)

Jan Čenský spolu s Lubošem Komárkem při natáčení seriálu o nano −
technologiích. Foto:  Jaroslav Hauer

Jan Čenský se divil nanotechnologiím
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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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Ve své kategorii 50 let nenašel na
běžkách v Česku nikdy přemožitele.
Jezdí nejslavnější a nejnáročnější
světové lyžařské závody na běž−
kách, je členem nejznámějšího čes−

kého týmu Silvini Madshus team,
kde několik let byl v elitním Race te−
amu. Je pravidelným účastníkem
všech závodů v největším světovém
seriálu Visma Swix Classic. Rád
jezdí i závody v  Čechách, zejména
na jeho oblíbené Šumavě (Železno −
rudsko), a tak bychom mohli pokra−
čovat dál. Je velkým fanouškem
Viktorie Plzeň.
S panem Janem Svobodou jsme si po−
vídali o jeho celoživotních sportech.

Široké cyklistické veřejnosti, a to zej−
ména příznivcům kolové, připomene
jméno Svoboda slavnou plzeňskou
dvojici v  kolové, František Jícha
a Bohumil Svoboda. Není to žádná

souhra náhod. Náš host Jan
Svoboda je synem slavného
československého reprezen−
tanta v kolové. Dalo by se říci,
že jablko od stromu nepadá
daleko. A jaká je skutečnost?
Pane Svobodo, musím se při−
znat, že bych vás více tipoval
na kolo než na běžky.
Je to pravda, že mě kolo zpo−
čátku nechytlo, až před čty −
řicítkou. V  Plzni jsem začal
s atle tikou a vybral si sportovní
chůzi. S  ní jsem skončil na 
vojně, když jsem v roce 1988
šel kvalifikaci na olympiádu
do Soulu. Byl to závod na
50 kilometrů Praha –
Poděbrady, kde jsem
dosáhl výborného ča−
su pod 4:10 hod. Na
olympiádu jsem nejel,
byli tam lepší. Za mě−
síc jsem zjistil, že
mám těžkou žloutenku.
Rok a půl jsem nemohl

nic dělat, oženil jsem se a má−
me s  manželkou dvě hodné
dcery.
A sport jste pověsil na hřebík?
Pověsil. Začal jsem podnikat,
ale po 10 letech jsem si řekl, že
začnu jezdit na kole. Vý sledky
jsem neměl špatné. Šumavský
cyklomaraton jsem jezdil okolo desáté−
ho místa absolutně. Ovšem závodilo se
do podzimu, a tak jsem v zimě přesed−
lal na lyže na běžky.

Zkrátka bez sportu jste nemohl být.
Na to je jednoduchá odpověď. Sport si
musíte užívat, dokud na to máte sílu
a chuť. Proto takové řeči, až budu v dů−
chodu, začnu něco dělat, na mě ne −
platí. V důchodovém věku už člověka
leccos bolí. Užívat si musíte, dokud na
to fyzicky i psychicky máte.
Jak to tedy bylo s lyžováním?
Začal jsem s Jizerskou 50, a to pravi−
delně každý rok. Poprvé jsem ji ujel za
4 hodiny 50 minut v roce 2001. Loni
už za 2 hodiny 20 minut a byl jsem na
65. místě absolutně. V posledních pěti
letech jsem začal běhat na lyžích svě−
tové poháry. Jsem členem elitního tý−
mu Silvini Madshus. Ve své kategorii
nad 50 let jsem třikrát vyhrál světový
pohár. Například nejslavnější závod na
světě ve Švédsku Vasaloppet, který se
každoročně jezdí už od roku 1922
na 90 km, jsem běžel šestkrát. Letos

naposled a zajel jsem čas stejný jak
na 50 km v chůzi (4:10 hod.).
Měl jste nějaký životní sen?
Měl. Ujet nejstarší, nejdelší a nejobtíž−
nější závod na běžkách na světě
Nordenskiöldsloppet. Měří 220 kilo−
metrů a start je kousek za severním
polárním kruhem. Poprvé jsem ho jel
v roce 2018 a na stém kilometru jsem
to vzdal. Letos jsem závod zvládnul
a 220 kilometrů jsem ujel za 13 a půl
hodiny a celkově jsem skončil na 
32. místě. 
Jak obtížný je tento závod?
Nesmírně. Jedete v jedné stopě, pusti−
nou po obrovských jezerech, celkové
převýšení se blíží téměř 2 000 met−
rům, 30 kilometrové stoupání není vý−
jimkou, takže máte pocit nekonečného
stoupání, pak následují zase rychlé
sjezdy. Musíte mít čelovku, abyste ve
tmě viděli, protože se běží ve dne

i v noci. Nedá se to natrénovat, je po−
třeba to zažít. Nicméně musíte být fy−
zicky i mentálně dobře připraven a na−
učit se správně jíst. Svůj životní sen
jsem si splnil a je to super.
Jeden životní sen skončil a co další?
Se závody na běžkách po světě kon−
čím. Cestování je nesmírně únavné.
Užil jsem si to naplno. Může mě těšit,
co sem dokázal, a moc jsem si to 
užíval. Jen bych jezdil nějaké české zá−

vody a samozřejmě Šumav −
ský maraton. 
Tím chcete naznačit, že se
vším končíte?
Vůbec ne. Teď lezu po kop−
cích, ale po těch trochu vyš−
ších. Jsme parta nadšenců
a pokaždé si něco naplánuje−
me. Všichni máme společ−
nou „sportovní adrenalino−
vou chemii“. Před třemi roky
jsme se vydali na nejvyšší
horu Evropy Elbrus s výškou
5 642 metrů nad mořem.
Loni v  červnu jsme zdolali
nejvyšší horu Alp Mont
Blanc. Letos biblickou horu

Ararat. Plánujeme jet do Ekvádoru na
nejvyšší sopky na světě. Můj sen je
čínská sopka Muzstagh Ata (7546 m),
kterou bych chtěl zdolat na skialpech. 
Zjišťuji, že sportovní adrenalin vás
neopouští. Musím na vás také pro −
zradit, že jste majitelem společ  nos−
ti EFISAN s.r.o., která je hlavním
partne rem seriálů závodů na ko −
lečkových lyžích EFISAN SKIROLL
CLASSICS.
Na to je docela jednoduchá odpověď.
Naší snahou je maximálně podpořit
spor tovní aktivity široké veřejnosti.
Závody jsou o víkendových dnech za
cílem poznání daného regionu České
republiky, ve kterém probíhají. Plně to
vystihuje heslo, pod kterým se konají.
Za spor tem jede celá rodina. Spor t
nerozlučně patří k životu a vůbec ne−
záleží na věku. Ne nadarmo se říká
„sportem ke zdraví“.                        (re)

v důchodu už bude pozdě,“
svěřuje se Jan Svoboda z Tlučné u Plzně

Závody na kole se vždy jezdily naplno.

„Jizerská 50 byl můj první velký závod na běž−
kách,“ zavzpomínal Jan Svoboda.

Nejvyšší hora Evropy Elbrus je zdolána.

„Dokud to jde, snažím se užívat si každý den, 
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Poděkování nejen
zdravotním sestrám
Krajská zastupitelka Plzeňského kraje a kandidátka do poslanec−
ké sněmovny Ing. Marie Pošarová z Klatov a olympijský vítěz ve
střelbě pan Jan Kůrka z Plzně navštívili nemocnici v Klatovech a ne−
mocnici v Plzni, kde společně předali květiny zdravotním sestrám
jako poděkování za jejich péči v době covidové, kde i naši rodinní
příslušníci byli hospitalizováni. Nesmírně si vážíme jejich péče.

Děkujeme z celého srdce.

Dále bych Vás ráda pozvala na Český
jarmark na podporu českých farmářů,

který se uskuteční dne 18.9. v Plzni, 
Smetanovy Sady, U Branky 5272

nákup českých potravin: od: 12.00 do 17.00 hod.
volební mítink:  od 14.00 h vystoupí pan Tomio Okamura, 

Radim Fiala, Ing. Marie Pošarová
(lídr za Klatovy a rodačka z Domažlic)

Zadavatel: SPD, Zhotovitel: Rozhled
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Dotaz čtenářky AL: 
Dobrý den,

chtěli jsme se s manželem
rozvést a podali jsme návrh
na rozvod, soud už začal ře−
šit děti, ale rozvedeni zatím
nejsme. Vše jsme znovu
s manželem a celou rodi−
nou probírali a rozhodli
jsme se, že zkusíme man−
želství ještě zachránit. Je
možné ještě rozvod v  této
fázi zastavit, nebo už musí
proběhnout?

Odpověï advokáta:

Vážená paní,

ačkoliv z  Vašeho dotazu ne−
vyplývají veškeré okolnosti věci,
tak odpověď na Váš dotaz je po−
měrně jasná. Řízení o rozvod je
možné zastavit do doby než roz−
sudek, kterým soud manželství
rozvádí, nabyde právní moci.

Obecně platí, že navrhovatel
v  soudním řízení může s  návr−
hem i po jeho podání dispono−
vat. Návrh lze se souhlasem
soudu měnit. K částečnému ne−
bo úplnému zpětvzetí návrhu
pak není souhlas soudu nutný,
pouze v  případě, že ostatní
účastníci řízení se zpětvzetím
návrhu nesouhlasí a prokáží, že
k  tomu mají vážný důvod, pak
soud nemusí návrhu na zpět −
vzetí vyhovět. 

Pokud ve Vašem případě 
dosud neproběhlo ústní jed −
nání u soudu, na kterém by
soud projednával návrh na roz−
vod, vyhlásil rozsudek a již
uplynula lhůta pro podání odvo−
lání (nebo jste se na místě prá−
va na podání odvolání vzdali),

může navr hovatel vzít návrh na
rozvod zcela zpět.

Záměrně píši, že návrh na
rozvod může vzít zpět navrhova−
tel. Nevím totiž, zda jste návrh
na rozvod podávala Vy, Váš
manžel, nebo se jednalo o spo−
lečný návrh manželů pro účely
tzv. nesporného rozvodu. Měli
byste ale zachovat správný pro−
cesní postup, tedy že návrh na
rozvod vezme zpět ten, kdo jej
podal, případně oba manželé.
Jestliže návrh na rozvod po −
dával jeden z  Vás, doporučuji
k zpětvzetí připojit rovnou přípis
druhého z  manželů, ve kterém
vyjádří souhlas se zpětvzetím
návrhu na rozvod. Tím dojde
k  urychlení práce soudu a za−
stavení řízení. Na základě zpět −
vzetí návrhu na rozvod vydá
soud usnesení o zastavení říze−
ní, které Vám doručí. Dopo −
ručuji současně zaslat soudu ke
spisové značce řízení o pomě−
rech nezletilých dětí informaci
o zpětvzetí návrhu na rozvod.
Úpravu poměrů nezletilých dětí
a rozvod manželství s  největší
pravděpodobností řeší dva různí
samosoudci, je tedy bezpochy−
by lepší podat informaci i sa−
mosoudci, který projednává
úpravu poměrů nezletilých dětí.

Ve svém dotazu neuvádíte,
jestli jste už platili soudní popla−
tek za zahájení řízení o rozvod
manželství ve výši 2.000,− Kč.
Jestli jste soudní poplatek ještě
neplatili, tak jej po Vás soud ani
chtít nebude. Pokud jste soudní
poplatek již hradili, vrátí Vám
soud v  souladu se zákonem
o soudních poplatcích 1.000,− Kč
na účet, který soudu pro tento
případ uvedete. Opět pro urych−
lení mohu jen doporučit uvést
číslo účtu pro vrácení soudního
poplatku v  textu zpětvzetí návr−
hu na rozvod.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář 
JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Další etapa projektu Znovuoživení
Rakovského potoka v Rokycanech
se uchází o Cenu sympatie v sou−
těži Adapterra Awards 2021. Pod −
pořit rokycanský park může kdo −
koliv. Stačí hlaso vat  zde, vyplnit
jméno, e−mailovou adresu a pak
hla sování potvrdit jedním klik nu −
tím v doručeném e−mailu.  

Okolí Rakovského potoka v Ro −
kycanech ještě nedávno rozhodně

nelá kalo k procházkám. Území bylo
neprostupné a nevábné, byly zde
černé skládky, nelegální ohniště
a místa obývaná bezdomovci. Kory −
to potoka bylo regulované a bez ži−
vota. Místní radnice se ale charakter
území rozhodla změnit. Koryto do−
stalo novou podobu. Nově by svojí
členitostí mělo vyhovovat chráně−
ným rakům kamenáčům, kteří se
v lokalitě vyskytují. Okolní území
město vyčistilo a zprůchodnilo. Díky
novým cestám a mobiliáři i nové vý−
sadbě se nyní území těší zájmu
míst ních i návštěvníků Rokycan. 

Revitalizace drob ného vodního to−
ku Rakov ský potok v Rokycanech na−
vazuje na předchozí úpravy povodňo−
vého Parku u Rakováčku. Původní re−
gulované koryto z betonových tvárnic
je nahrazené korytem kamenitým,
které nabízí dobrý přístup k potoku
a co největší úkrytovou kapacitu pro

chráněného raka kamenáče. Levý
břeh opevňuje zához z menších ka−
menů, pravý břeh rovnanina z větších
kamenů. Dno je kamenité, aby mělo
co největší úkrytovou kapacitu pro ra−
ka kamenáče.

Pro raka kamenáče bylo nejvhod−
nější ponechat povrchy koryta bez
urovnání jako nepravidelné a co
možná nejvíc členité, s vyčnívajícími
balvany. Výjimkou je dno v okolí no−

vě navržené lávky, kde bylo potřeba
návrhy podřídit potřebě průtočnosti
koryta. V  podélném profilu se nyní
střídají proudné a méně proudné
úseky, více či méně meandrující
zpomalované kamenivem. A to prá−
vě pro to, že rak kamenáč upřed−
nostňuje pomalu tekoucí vodu.
Vedle tvorby vhodného biotopu se
tím umožnilo také vsakování vody
do půdy.

Nad kameninovou částí koryta
město revitalizovalo lužní část toku.
Voda se zde může rozlévat do nivy,
ale přesto prostor nabízí průchod

pro návštěvníky. Délka revitalizova−
ného toku je 417 metrů.

Součástí projektu bylo i nové
archi tektonické pojetí cest, mobiliá−
ře a okolí potoka, aby se prostor stal
co nejpříjemnějším místem pro trá−
vení volného času obyvatel města
Roky can.

Hlasujte ve finále prestižní 
soutěže pro Rakováček!
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� Čím jste vůbec začali?
�� Plzeň jako první město v ČR při−
šlo už v roce 2016 s vlastní koncep−
cí sociálního a dostupného bydlení,
jež analyzovala situaci v oblasti byd−
lení v Plzni směrem k osobám, které
nemohou za tržních podmínek získat
standardní nájemní byt, a současně
navrhla opatření, jak problematiku
řešit. Mezi opatřeními bylo navýšení
kapacity bytů zvláštního určení, bez−
bariérových bytů, posílení chráně−
ného bydlení, otevření Kontaktního
místa pro bydlení a revitalizace 
lo kality Zátiší. 
� Co se dělo poté, když jste zjisti−
li, co Plzni chybí, jaký je stav? 
�� Poté následovaly tři desítky růz−
ně zaměřených bytových projektů.
Plzeň například vybudovala 11 no−
vých komunitních bytů pro seniory
a zdravotně znevýhodněné, vznikly
v  nástavbě části východního traktu
objektu U Jam 23 v Plzni – Bolevci.
Kompletně zrekonstruovala bytové
domy v  Plachého ulici, sociálně
slabší lokalitě, otevřela krizové byty
určené rodinám s  dětmi a jednotli −
vcům v  ohrožení zdraví či života,
rozdělila 5 původně velkometrážních
bytů, o které nebyl kvůli vysokým
nákladům mezi žadateli zájem
a udě lala z nich deset menších byto−
vých jednotek s nižším nájemným
a náklady na bydlení za využití do−
tačních prostředků. Dále jsme také
upravili byty ve Škroupově ulici 9
tak, aby mohly sloužit jako chráněné
bydlení hendikepovaným klientům
centra ve Zbůchu. Kompletně jsme
zrekonstruovali rozsáhlé prostory
v naší budově v sadech Pětatři cát −
níků 27, za zvýhodněné nájemné je
nyní poskytujeme neziskovým orga−
nizacím pracujícím s dětmi. Ve Vele −

slavínově ulici jsme upravili dva byty
pro takzvané sdílené bydlení, kdy je−
den obývají senioři a druhý studenti
katedry sociologie. Zrekonstruovali
jsme prostory pro sdílené bydlení
v Palackého ulici pro Středisko křes−
ťanské pomoci. Fakultní nemocnici
Plzeň jsme poskytli do nájmu už 21
bytů, což největšímu zdravotnické−
mu zařízení v  regionu pomáhá při
náboru a stabilizaci zdravotníků. 
� Takže rekonstrukce a výstavby? 
�� Nejen to. Také jsme například
upra vili pravidla pro nakládání s měst −
skými byty a uzavírání smluv o jejich
nájmu. Do praxe jsme zavedli propra−
covaný systém prevence ztráty byd−
lení. Současně jsme zavedli i nový
způsob získání městského bytu –
všechny volné městské byty, kromě
bytů pro seniory a osoby se zdravot−
ním postižením, jsou zve řejňo vány na
realitním portále www.byty.plzen.eu
a lidé si tak mohou vybrat, v jakém by −
tě a v jaké lokalitě chtějí žít, a otevřeli
jsme nové Kontaktní místo pro bydlení
v Jagellonské ulici 8, kde jsou zaměst −
nanci připravení lidem pomoci.
� Jak je na tom Plzeň s byty? Ko −
lik jich vlastní a mění se ty počty?  

�� Plzeň aktuálně vlastní kolem
2700 bytů a svůj fond se snaží ne−
ustále rozšiřovat. Například letos
na jaře jsme vybudovali 20 bytů
pro seniory v Prostřední 48. V ulici

U Radbuzy 8 zase vzniklo osm malo−
metrážních bytů. V květnu jsme do−
končili první etapu jednoho z  nej −
větších městských bytových projektů
v ČR, kdy v podstatě stavíme no−
vou čtvrť v  lokalitě Zátiší, z 18 plá −
novaných už máme hotovo 8 byto−
vých domů se 77 byty pro seniory,
zdravotně postižené, samoživitele,

rodiny pečující o zdravotně posti −
žené dítě i pro mladé. 
� Je obdivuhodné, co se všechno
podařilo. Museli jste kvůli tomu
nabírat nové lidi nebo nějak pře −
organizovat náplň práce na úřadě?
�� V  ČR zatím unikátní přístup
a funk ční systém, který se neustále
rozvíjí a posiluje, nás vede k tomu, že
od 1. října zřídíme nový Odbor do−
stupného bydlení a sociálního začle −
ňo vání, a to místo oddělení, které se
tomu to věnovalo a bylo součástí
Bytového odboru Magistrátu města
Plzně. Organizační změna souvisí
s naší snahou zaměřit se ještě více
například i na lidi bez domova a oso−
by ohrožené sociálním vyloučením.
Na městě se problematikou lidí bez
domova a osob ohrožených sociál−
ním vyloučením v současnosti zabý−

vá několik odborů, ale ani jeden není
hlavním nositelem řešení problemati−
ky a zároveň za řešení zodpovědný.
Proto jsme rozhodli o vzniku nového
odboru, který by se měl danou pro−
blematiku soustředit a zastřešovat ji.
Nový odbor se bude členit na oddělní
so ciální práce a dostupného bydlení
a oddělní sociálního začleňování. 

Radní David Šlouf stojí za všemi projekty města Plzně zaměřenými na oblast
bytové politiky. Město jich pod jeho vedením za poslední 

čtyři roky zrealizovalo téměř 30, jde o akce za zhruba půl miliardy korun.

Radní města Plzně David Šlouf. 

Radní David Šlouf a primátor Martin Baxa předávají klíče prvním nájemníkům
v nových městských domech na Zatiší. 

... dokončení ze strany 1�
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Včelám se daří i v centru Plzně
Zájemci je mohou sledovat online

Každé město má zájem na tom,
aby se v  něm lidem dobře žilo.
I proto se stará o parky a další ze−
leň, které mohou mít kromě odpo−
činkové následně i další funkci.
Třeba posloužit včelám. A to se
v Plzni daří. 

Příkladem může být plzeňský ma−
gistrát, který na střechu své histo−
rické radnice na náměstí Republiky
umístil dva včelí úly už v roce 2019.
Letos přidal další dvě včelstva na
budovu ve Škroupově ulici a na
podzim plánuje jejich rozšíření také
na objektu v  Koterovské ulici. To
nejsou ovšem jediná včelstva na
městských budovách – vždy po
dvou   jsou umístěné úly na 21. zá−
kladní škole a v  Centru robotiky.
O včelstva se městu stará Pavel
Mach, jenž má   úly i na dalších ve−
řejných budovách v Plzni.

„Včelám se daří nejen na venko−
vě, ale i ve městě a příkladem může
být plzeňská radnice. Těší mě, že ze
samotného srdce Plzně jsme roz −
šířili včelstva i do další naší budovy.
Z úspěšného stáčení medu vytváří−
me propagační materiály města –
hosté tak obdrží med s logem kraj−
ské metropole. V  letošním roce se
na radnici a ve Škroupově ulici sto−
čilo na 60  kilogramů medu,“ sdělil
primátor města Martin Baxa

Životní prostředí centra čtvrtého nej−
většího českého města není tak špat−
né a včelám se v něm opravdu daří. 

„Zřejmým dokladem je letošní
stáčení medu, kdy medu ze včelstev
v centru Plzně bylo více než z mých
dalších míst v  přírodě ve Kdyni či
u zámku Kozel na Rokycansku.
A v Centru robotiky byl zase med
podstatně dříve než na jiných mís−
tech, důvodem byly pravděpodobně
brzy kvetoucí keře kolem řeky. Včela
má dolet až pět kilometrů, v centru
města jsou zdrojem pro včely nej−
častěji parky a sadový okruh, kde je

zeleně dostatek, ale stejně tak mno −
ho obživy pro včely nabízí zelené
vnitrobloky budov. Rozhodně mají
včely v  centru města dostatek po−
travy. Nevadí jim ani trvalý hluk, to−
mu se umí přizpůsobit, i když je 
nelze samozřejmě umístit do úplně
frekventované ulice. Včelstva umis−
ťujeme vždy po dvou, aby si vzájem−
ně mohla vypomoci,“ uvedl Pavel
Mach. O včely se stará na budovách
magistrátu v  sezoně od dubna do
srpna jednou za 14 dní a mimo se−
zonu jednou za měsíc. 

Zájemci mohou včely na pl −
zeňských veřejných budovách sle −
do  vat online přes web https://
www.vcelynastrechach.cz/strechy.
„Spojil jsem s městskou organizací
BIC Plzeň, abychom společně při−
pravili projekt monitoringu včelstev
a vznikl z  toho plzeňský projekt
ProBee, který podpořila skrze své
Podnika tel ské a inovační centrum
BIC Plzeň. Díky němu jsou včelstva
na budovách města Plzně sledo −
vána prostřednictvím technologie
umělé inteligence a informace z úlů
(obraz a zvuk) jsou analyzovány
s  pomocí neuronových sítí,“ vy −
světlil Pavel Mach.

Petr Triner, ředitel  Úřadu správ−
ních agend Magistrátu města Plzně,
k včelím úlům doplnil: „Pod každým
úlem je umístěna váha, kde je mož−
né sledovat denní včelí přínos
nekta ru a pylu. V každém úlu je také
senzor, který měří teplotu v úlu
a snímá zvukový projev včel. Tyto
údaje je možné vidět i na grafu po
jednotlivých dnech. Včelstvo je
uvnitř a z venku sledováno kame−
rou. Všechna vyjmenovaná zařízení
jsou buď na solární panel, nebo ba−
terie. S rozšířením na budovu v Ko −
te rovské počítáme v  následujících
měsících, nyní je nutné vybudovat
bezpečnostní zábradlí na střeše, po−
té již můžeme instalovat včelí úly.“
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Podle aktuální analýzy našetří Češi
na vlastní bydlení z  průměrného
platu za 56 let.  Ceny nemovitostí
za poslední rok vzrostly o 16 %,
v  porovnání s  rokem 2015 pak 
dokonce o 77 %.

„Nárůst cen je enormní a vymyká
se průměru Evropské unie, který či−
ní necelých 30 %. Růst cen nemo −
vitostí je přitom rychlejší než růst
mezd,“ uvádí k  problematice Petr
Bar toň, manažer obchodní sítě
Modré pyramidy. Aktuálně by Češi
na vlastní byt potřebovali 130 mě−
síčních platů, po odečtení nákladů
na život by na byt spořili 56 let.

Podle kvartální analýzy   Češi na
vlastní bydlení z úspor nedosáhnou.
V Plzeňském kraji sice průměrný byt
stojí 3,5 milionu korun, tedy výrazně
méně, než je celorepublikový prů−
měr, stále to ale odpovídá 94 hru−
bým mzdám.

„Západočeši mají poměrně vyrov−
nané podmínky pro pořízení vlastní
nemovitosti. Tedy ve srovnání s  ji−
nými částmi republiky a s přihlédnu−
tím k tomu, že i zde jsou ceny bytů
značně nadhodnocené. Cena za

metr čtvereční je totiž jen lehce nad
celorepublikovým průměrem bez
Prahy, zato mzdy zde jsou průměr−
né,“ uvádí Markéta Pšenicová,
oblastní ředitelka Modré pyramidy
pro Plzeňský kraj. Ta činí v hrubém
aktuálně 36 331 Kč.

I tak je ale pro místní bydlení
problém, výdaje jsou velké a na byt
tak spoří dlouho. Největší položkou
na výdajovém listu obyvatel Plzeň −
ského kraje je nájemné, které se
aktuálně pohybuje v průměru přes
11 tisíc korun. Od mzdy je navíc
kromě nájmu třeba odečíst i další
nezbytné náklady na život, jako
jsou potraviny, ošacení, dopravné
či energie. 

I když si Západočeši odpustí kul−
turu, vzdělávání i dovolenou, na
spoření na koupi nemovitosti jim ne−
zbyde dost peněz. Po odečtení ne−
zbytných životních nákladů mohou
z  průměrného platu spořit přibližně
7,5 tisíce korun. V ideálním případě
by si tímto způsobem obyvatelé
Plzeňského kraje na vlastní byt ve
stejném kraji šetřili bez několika 
týdnů 38 let.

V Plzeňském kraji stojí byt
94 platů, šetříme na něj 38 let
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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 !!!
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Snad každý si musel všimnout tren−
du ve stavebnictví v poslední době.
Po odeznění koronavirového období,
kdy nebylo možné z různých důvodů
provádět stavební práce, se nyní
stavebníci vrhli naplno do stavební
činnosti. To má za následek nebýva−
lý růst poptávky po stavebním mate−
riálu, nevyjímaje beton a betonové 

výrobky. Jak tuto situaci zvládají 
BETONOVÉ STAVBY−GROUP, s. r. o.
z Předslavi u Klatov? O tom jsme
hovo řili s jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Hroudou. 
n Nelze se nevšimnout růstu po−
ptávky po stavebních materiálech.
Došlo i u vás ke zvýšenému zájmu
o vaše výrobky? 

Ano, jednoznačně. Tento rok je po −
ptávka po našich produktech skutečně
rekordní. Výroba vzrostla v celém port−
foliu našich produktů. Nejlépe to lze
ilustrovat na nárůstu prodeje transport−
betonu a pohledových prefabrikátů.
Produkce přitom vzrostla několika −
násobně, v roce 2018 za starého vede−
ní byla v objemu jen pouhých 188 m3,

v roce 2020 za nové−
ho vedení již činila
2.500 m3 a v letoš−
ním roce 2021 bude
přes 6.000m3(!).
n Je mi známo, že
některé firmy do−
konce nestíhají vy−
rábět. Jak se vaše
firma vyrovnala
s touto zvýšenou
poptávkou? 
My zvládáme po−
ptávku uspokojovat,
protože došlo ke
značnému navýšení
našich výrobních ka−
pacit. V prvé řadě za−
investovali noví spo−
lečníci, kteří investo−
vali desítky milionů
korun do technolo−
gického vybavení,

dopravních prostředků i rozšíření vý−
robních ploch. Díky těmto zásadním
investicím se zvýšila efektivita výroby
i samotný objem produkce. 
n Je obecně známo, že firmy mnoh−
dy bojují s nedostatkem pracovníků.
Jak to vypadá ve vaší firmě?
Ano, tento problém znám, ale musím
říct, že nás se naštěstí netýká. Po pří−

chodu nových společníků jsme zvýšili
mzdy všech zaměstnanců zhruba
o dvacet procent a stali jsme se pro
zaměstnance atraktivním zaměstna−
vatelem. Nastoupili k nám lidé na děl−
nické profese, na pozice řidičů, při−
brali jsme ale také nové obchodní 
zástupce a odborné techniky. Jelikož
je růst objemu produkce skutečně

mimořádný, i nadále
hledáme šikovné za−
městnance, kteří si
chtějí vydělat velmi
slušné peníze. 
n Jak vidíte budouc−
nost vaší firmy? 
Za poslední dva roky
se udělal opravdu kus
práce. Převzali jsme
podnik na samotné
hraně životaschop−
nosti, kam ji úmyslně
přivedl bývalý jednatel
a společník Ing. J. Z.
Ten firmu dlouhodobě
poškozoval, pro což je

dnes čtyřnásobně trestně stíhán.
Dnes je situace zcela jiná. Pokud se
podíváte na náš areál, uvidíte nové
plochy, zcela nová vozidla, stroje
a další zařízení. Firma má násobně
větší produkci a celkově se od dob
bývalého vedení změnila na úplně 
jinou, fungující a moderní společnost. 
Děkuji za rozhovor.                      (KČ)

Poptávka po betonu neustále roste
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Za 667,9 milionu korun 
získá západočeská metro−
pole moderní vstupní brá−
nu do města. Rekonstrukci
památkově chráněného objektu
výprav ní budovy na plzeňském
hlavním nádraží zahájila Správa
želez nic. Vlastní stavební práce za−
čaly v  květnu a potrvají přibližně
dva a půl roku.  

Na plzeňském hlavním nádraží
proběhla v  minulých letech mo −
dernizace nástupišť a dalších částí

stanice, celková rekonstrukce pa −
mát kově chráněné výpravní budovy
z roku 1908 na tyto již realizované
stavební práce navazuje. Vedle
opravy střechy a obvodového pláště
objektu doznají zásadní proměny
i interiéry.

„Zcela se přestaví horní hala, kte−
rá bude sloužit jako otevřený čeká−
renský prostor v  podobě obchodní
pasáže s komerčními jednotkami po

obou stranách. Snadnější překonání
výškového rozdílu mezi hlavní a hor−
ní halou zajistí eskalátory a výtahy,“
popisuje změny generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda. 

Samozřejmostí bude přestavba
veřejných WC a bezbariérový pří−
stup na ně. Hlavní hala bude mít 
nové komplexní osvětlení a kamery

s přímým dohledem. Součástí
orientačního a informačního systé−
mu budou hlasové majáčky pro
nevi domé a indukční smyčky pro
sluchově postižené. Celý objekt
dosta ne novou střechu a fasádu,
vše s důrazem na jeho památkovou
ochranu. Důle žitou součástí re −
konst rukce pak bude výměna všech
vnitřních rozvodů a také oken a dve−
ří, což zajistí nižší energetickou 

náročnost budovy. Nové bude
i admi nistrativně – provozní zázemí
složek Správy železnic a dopravců
včetně úprav ve vyšších patrech. 

V současné době jsou již stavební
práce v plném proudu, pracuje se na−
příklad na hlavním schodišti spojují−

cím přízemí s horní halou,
proměnou procházejí info−
centrum, mezinárodní po−
kladny, nájemní prostory po

obou stranách hlavního schodiště
a výměníková stanice. Do konce le−
tošního roku bude probíhat restau −
rátorský průzkum a začne výstavba

nových konstrukcí ve vybouraných
prostorech. Hlavní objem stavebních
prací začne v lednu příštího roku.

Výpravní budovu plzeňského nádraží
čeká výrazná proměna 

Máme telefony, které jsou o krok
napřed před našimi myšlenkami,
inteligentní chladničky a pračky,

co se dokáží v pravou chvíli samy
zapnout. Stejně tak „rozumný“ by
měl být i náš vysavač. Měl by mít

přehledné ovládání, které zároveň
poskytne veškeré důležité infor−
mace o koncentraci nečistot v bytě

a zároveň by měl k úklidu využívat
nejmodernější technologie, které
zařídí, že se prach opravdu zmizí
v útrobách filtru.

Speciální tyčové vysavače zjed−
noduší uklízení, které už dávno ne−

musí být celodenní dřinou.
Mají digitálně řízený motor
a využívají cyklonovou
technologii, jež zajistí za−
chycení částic prachu
a dalších nečistot již od ve−
likosti 0,3 mikrometru.
Nástavce lze využít jak na
rovné podlahy, tak na ko−
berce. Díky akumulátoru
nikde nepřekáží napájecí
kabel a vysavač přitom bez
problémů vydrží celou ho−
dinu v nejvyšším výkonu.

Uklízejme ve svém bytě promyšleně
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Nemusíte být superhrdina, abyste
měnili svět. Můžete být třeba de−
signérkou interiérů nebo spe cia −
listkou na výchovné poradenství
s hlavou plnou snů. Nebo dobrovol−
níkem, který má hodinu času a rád
pomůže smysluplnému projektu.
Dokazuje to mnoho míst, která vzni−
kají kolem nás. Spo leč ná idea třeba
jenom dvou lidí nadchne pak desít−
ky dalších. Všichni
společně tvoří lepší
svět pro ostatní.
A doufají, že bu −
dou do budoucna 
i inspirací nejenom
pro své okolí.

Podobných míst,
která se místní
rozhodli zvelebit,
je i na Plzeňsku
mnoho. Pokrýt nej −
nutnější náklady jim už třetím 
rokem pomáhají granty v  rámci
programu Dokážeme víc. Za po−
slední tři roky už z něj bylo celko−
vou částkou 9,4 milionu korun
podpořeno 257 sousedských pro−
jektů. A každý z nich pomáhá dělat
naše regiony #silnější.

Jen od začátku léta se díky nim
podařilo zrealizovat 75 nápadů za
více než 700 tisíc korun. Ve Stra −
šicích uklízí lesy od použitých rou−
šek, Plzeňští rekonstruují komunitní
centrum, v Tachově se rozhodli oži−
vit veřejné prostory novými boso−
chodníky, V Brnířově postavili novou
lavičku na frekventované stezce
a v Plzni zvelebují podchod a galerii

Myší díra. Obyčejní lidé ve volném
čase, aby podpořili komunitní život
ve své obci.

Další ročník grantového projektu,
v němž mohou lidé pro své nápady
získat až 100 tisíc korun, už běží
a jeho program realizuje Česká spo−
řitelna ve spolupráci s Nadací VIA.
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Na největším českém realitním
portálu Sreality.cz stoupá zájem
o zahraniční nemovitosti. Od za−
čátku letošního roku o více jak
polovinu narostl celkový počet do−
tazů a rozšířila se i inzertní na −
bídka. Suve rénně největší zájem je
o rodinné domy v Chorvatsku, lidé
ale poptávají nemovitosti i ve
Španělsku či Itálii.

Pandemie koronaviru ovlivnila po−
ptávku nejen po tuzemských nemo−
vitostech, o které je nyní větší zá−
jem, ale také po těch zahraničních.
„Mezi prosincem 2020 a lednem 

roku 2021 jsme na Sreality.cz za−
znamenali skokový nárůst počtu do−
tazů na nemovitosti v zahraničí, a to
o 62 %,“ říká Šarlota Smutná, dato−
vá analytička Seznam.cz.  

Zájem je o rodinné domy, 
zahraniční pozemky netáhnou

Největší zájem je, podobně jako
u českých nemovitostí, o rodinné
domy. Ty z celkového počtu zaujíma−
jí 59,8 %, byty pak 34,3 %, komerční
nemovitosti a pozemky 2 %. Boom
zájmu pozorujeme zejména o rodin−
né domy určené k rekreaci v zahra −

ničí. O pozemky v zahraničí příliš vel−
ký zájem není. V tuzemském vyhle−
dávání tvoří pozemky více jak deseti−
nu dotazů. Češi se stavění v zahrani−
čí spíše obávají. Dů vodem mohou

být jiné stavební zákony i náročnější
doprava s ohledem na dohled nad
vznikající stavbou.

Poptávka po nemovitostech
v Chorvatsku výrazně roste

Z hlediska lokality lidé nejčastěji po−
ptávají rodinné domy v Chorvatsku.
„V letošním roce zaznamenáváme
boom zájmu o zahraniční nemovi−
tosti obecně, tahounem jsou ale do−
my právě v zemi u Jadranu. Zájem

o ně se meziročně dokonce zdvoj−
násobil. Češi oceňují dobrou do −
jezdovou vzdálenost do Chorvatska
i fakt, že místní jsou na Čechy zvyklí
a cenové hladiny obou zemí si jsou

podobné,“ uvádí Hana Kořínková,
manažerka služeb Sreality.cz. 

Láká ale i Španělsko, Itálie nebo
Řecko. Roli bezesporu hraje vzdá −
lenost od Česka. Za povšimnutí ale
stojí, že o nemovitosti na Slovensku
moc velký zájem není. Stejně tak
Německo moc neláká. Češi zjevně
vyhledávají lokality s dobrým
přístu pem k moři, které Česku, ale
i Slovensku či Německu nebo
Polsku chybějí.

Vytváříme tak trochu jiný domov 

Češi mají stále větší zájem o zahraniční nemovitosti



29Plzeňský rozhled  9/2021 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Mateřské školy během let−
ních prázdnin omezují svůj
provoz a jejich zaměstnanci
si užívají zasloužené volno a
dovolenou. To však nezna−
mená, že areály mateřských
škol zůstávají osiřelé. Děti
a zaměstnance totiž na někte−
rých mateřských školách vy−
střídají řemeslníci. 

Prázdniny jsou vždy tradič−
ně věnovány rekonstrukcím,
opravám a nezbytné údržbě
areálů mateřských škol ve
správě centrálního městské−
ho obvodu. V  letošním roce
probíhají práce na 22. MŠ
v  Mánesově ulici, kde byla
vybudována dílna pro děti

a sklad zahradního vybavení. Dále
se rekonstruují vstupy do pavilonů
a sociální zázemí pavilonu B
na 55. MŠ v Mandlově ulici.
Zázemí již neodpovídalo po−
třebám předškoláků, jelikož
pavilon původně sloužil jako
jesle. Nátěry evakuačních
schodišť jsou obnovovány
v 70. MŠ ve Waltrově ulici.
Na 24. MŠ ve Schwa r zově
ulici probíhá rekonstrukce
památkově chráněné letní
tera sy. Připravuje se také vý−
měna jídelních výtahů na
27. MŠ ve Dvořákově ulici a
ve vybraných areálech opra−
vy podezdívek a plotů.

„Při opravách musíme re−
spektovat požadavky všech

předpisů a zejména pak
potřeby uživatelů – našich
nejmenších. V  této sou−
vislosti chci za příklad −
nou spolupráci poděkovat
paním ředitelkám, za −
městnancům mateřských
škol, stavitelům, řemesl−
níkům i kolegům z  naše−
ho úřadu,“ dodává Petr
Baloun, první místosta −
rosta městského obvodu
Plzeň 3.

Na příští rok jsou plá−
novány velké investice
do výměny střechy na
32. MŠ v Resslově ulici,
dále zateplení 63. MŠ
v Lábkově ulici a pokra−

čovat samozřejmě budou i opravy
a údržba všech areálů.

Titul Komunální projekt roku
2021 chce školka i byty
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Dva městské projekty přihlásil
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně do soutěže Komunální pro−
jekt roku 2021, o cenu se ucházejí
sociální byty v  Prostřední ulici
a přístavba 55. mateřské školy
Plzeň v  Mandlově ulici. Soutěž
o nejlepší realizovaný projekt na
úrovni územní samosprávy se koná
pod záštitou ministryně pro místní
rozvoj České republiky Kláry Dostá −
lové. V letošním ročníku se přihlási−
lo 51 projektů do sedmi kategorií.
Z  těch nejlepších projektů v  každé
kategorii vybere hodnotitelská komi−
se celkového vítěze.  

První projekt, byty pro seniory
a lidi se zdravotním postižením
v Prostřední ulici 48, je přihlášen do
kategorie Sociální projekt roku.
Nové malometrážní byty o dispozi−
cích 1+kk a 2+kk nechal přestavět
plzeňský magistrát z nevyužívaných
nebytových prostor domu na Nové
Hospodě. Své domovy v nich našli
senioři a osoby se zdravotním po −
stižením.

„Město Plzeň, které je výhradním
vlastníkem objektu, nechalo vysta−
vět dvacet nových bytů a zároveň
zrevitalizovat interiéry a exteriéry ce−
lé budovy, kde bylo dosud 69 by −
tových jednotek. Tím se významně
zlepšil komfort bydlení pro stávající
obyvatele. Objekt byl zkolaudován
v březnu letošního roku,“ uvedl rad−
ní města Plzně pro oblast ekono−
mickou, bytovou a nakládání s ma−
jetkem David Šlouf, který stojí za
projekty v  oblasti bytové politiky

města. Náklady na vybudování dva−
ceti bytových jednotek a na revitali−
zaci celého objektu si vyžádaly
43,6 milionu korun, město je hradilo
z vlastních finančních zdrojů.

Radní David Šlouf také upozornil,
že město Plzeň systematicky buduje
nájemní byty pro specifické skupiny
obyvatel, přičemž dbá na to, aby
místo žilo a nebylo vyloučenou lo −
kalitou. „V budově má zázemí též
Mezigenerační a dobrovolnické cen−
trum TOTEM, které nabízí nejen
míst ním obyvatelům nejrůznější 
zájmové a  volnočasové aktivity. Je
zde i lékař a sociální poradenství,
které pomáhá se zajištěním osobní
péče, vyřízením různých sociálních
příspěvků i  jiných žádostí. V  rámci
spolupráce s  Filozofickou fakultou
Západočeské univerzity v Plzni ná−
jemníkům pomáhají i studenti kated−
ry sociologie,“ dodal David Šlouf.

Druhý z plzeňských projektů, pří−
stavba 55. MŠ Plzeň v Mandlově uli−
ci, se snaží uspět v kategorii Děti a
rodiče. Jako jednu ze svých největ−
ších investičních akcí ji v  polovině
června uvedl do provozu městský
obvod Plzeň 3. Přístavba pavilonu
55. MŠ pomáhá řešit dlouhodobou
nedostatečnou kapacitu v mateř−
ských školách, zejména v jižní části

centrálního plzeňského obvodu.
Díky přístavbě vznikly dvě nové třídy
pro 48 dětí, sociální zázemí a multi−
funkční prostor, který je možné vy−
užít na nejrůznější aktivity, jako tě−
locvičnu nebo jako sál pro spole−
čenské akce v  rámci aktivit mateř−
ské školy. V případně nutnosti může
tělocvična sloužit jako klasická škol−
ní třída, například při rekonstrukcích
či jiných mimořádných událostech.

„Celá budova je navržena jako
nízkoenergetická s  plochou stře−

chou, která je osázena vegetační ze −
le ní. Přístavba, jež poutá pozornost
díky dřevěnému modřínovému ob−
kladu, citlivě propojila dva stávající
objekty v jeden celek a stala se tak
organickou součástí celého areálu.
Celkové náklady na vybudování čini−
ly více než 35 milionů korun,“ dopl−
nil první místostarosta centrálního
městského obvodu Petr Baloun.

Opravy mateřských škol jsou v plném proudu

Zatímco kvalitní jídlo, péče
o kondici, zdraví a také starost
o životní prostředí jsou pro větši−
nu z nás takřka každodenním
chlebem, na zdravou a hygienic−
ky bezpečnou domácnost občas
zapomínáme. Přinášíme tipy,
které mohou nasměrovat na
cestu ke zdravějšímu domovu.

Dýchejme zdravý vzduch
Po pěti dnech v práci si rádi o víken−
du zajedeme do přírody, abychom
se nadýchali čerstvého vzduchu. Co
ale vzduch v našem bytě nebo kan−
celáři? Je dokázáno, že hlavně ve
velkých městech se bojíme větrat,
abychom do bytu nepustili škodlivi−
ny. Přitom kvalita interiérového

vzduchu je až pětkrát horší než stav
toho venkovního. Nejhůře jsou na
tom dětské pokoje, kam ne chceme
pustit chlad. A co teprve moderní
kanceláře, ve kterých přirozeně 
větrat není vůbec možné a jsme od−
kázáni jen na vzduchotechniku.
Veškeré nedostatečně větrané vnitř−
ní prostory jsou přitom rájem pro
bacily, roztoče a plísně. Je tedy 

zcela logické, že neustále přibývá
alergiků, astmatiků a rok co rok zá−
políme s epidemiemi chřipek.

Trávíte−li většinu dní ve vnitřním
prostředí, zamyslete se nad tím, jak
často jej větráte, respektive nad
kvalitou vzduchu v něm. Jestliže
o ní pochybujete, pořiďte si kvalitní
čističku vzduchu. Ta se postará
o to, aby se do vašeho organismu
nedostaly bacily, alergeny, plísně či
pevné částice prachu a jiných ne−
čistot. 

Několik tipů pro náš zdravější domov
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Pro odpověď jsme se vypravili do
krajského města Plzně, kde se nachá−
zí firma PROFI CENTRUM HEIDLER
s.r.o. Zde jsme zastihli jejího spolu−
majitele, jednatele a zároveň dlouho−
letého opraváře Libora Heidlera.

Jaká byla cesta vyučeného
strojního zámečníka a záro−
veň absolventa Strojní prů−
myslové školy v Klatovech
k tomuto oboru? 

Po vojně jsem nastoupil klasicky
do strojírenského podniku ELITEX

Domažlice. Protože nebylo k dispozici
místo odpovídající mojí kvalifikaci, 
pracoval jsem nejprve jako dělník na
radiální vrtačce. Po roce se uvolnilo
místo na technické kontrole, kam jsem
plynule přešel. 
Bylo mi zrovna 25 let, když jsem obje−
vil v novinách inzerát na opraváře 

šicích strojů do podniku ŠUMAVAN
 DOMAŽLICE.

n A takhle to všechno u mne
začalo
Nástup, 6 let každodenní praxe v provo−
zu a pak přišel rok 1989. Nejprve jsem
navštívil prodejce šicích strojů pana
Diermeiera v Chamu a začal pro něj pro−
dávat šicí stroje jako obchodní cestující.
Po půl roce jsem dal výpověď v ŠUMA−
VANU a odešel do Německa k firmě
FIEDLER, která se zabývala šitím kon−
fekce. Zde jsem 13 měsíců pracoval na
střihárně a po této době opět podal vý−
pověď a odešel konečně do „svého“.

n V roce 1992 jsem v Domaž −
li cích otevřel první prodejnu
šicích strojů v Plzeňském kraji
V dalším roce jsem se spojil se spe−
cialistou na pletací stroje Ing. Kejkrtem
z Prahy a společně jsme koupili ko−
merční nemovitost v Plzni, kde jsme
v květnu 1993 zahájili provoz. Ten, jak

vidíte, funguje do dneška, i když v tro−
chu jiném složení.
Prodej pletacích strojů skončil po pěti
letech pro malý zájem a kolega z Prahy
se rozhodl po dalších 10 letech z naše−
ho oboru zcela odejít. 
V současnosti provozuji firmu už 7 let se
svým synem Martinem, který má spe−
cializaci v oboru elektro a zároveň přebí−
rá moje letité zkušenosti ze servisu ši−
cích strojů. K tomu nám pomáhá jediná

naše zaměstnankyně paní Eva Chalup −
níková se vzděláním v textilním oboru.

n K odpovědi na vaši otázku
v úvodu: Kam se poděli opra−
váři šicích strojů?
Musím bohužel odpovědět s trochou
nostalgie. Odešli do důchodu, nebo
umřeli.
Obor opravář šicích strojů v Bozko vi −
cích přestal v roce 1990 existovat. (pi)

Kam se poděli opraváři šicích strojů?

Libor Heidler – spolumajitel firmy PROFI CENTRUM HEIDLER s.r.o.
► vyučen strojní zámečník
► maturita – Střední průmyslová škola strojní v Klatovech
► 6 let mechanik šicích strojů ŠUMAVAN Domažlice
► 1,5 roku obchodní cestující firmy DIERMEIER – CHAM (šicí stroje

Německo).
► 1 rok pracovník střihárny u textilní firmy FIEDLER – WEIDING (Německo).
► 5 let spolumajitel, jednatel a vedoucí provozu firmy TEXTIL Horšovský Týn

(výroba dámské konfekce cca 35 zaměstnanců).
► 29 let majitel Prodejny šicích strojů PROFI CENTRUM − PLZEŇ

Pan Libor Heidler při opravě šicího stroje.

V prodejně vás ochotně obslouží paní Eva Chalupníková.

Pan Libor Heidler se synem Martinem.

PROFI CENTRUM – Šicí stroje je v Plzni na Slovanské třídě.
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Na Siriho 
si návštěvníci ještě

počkají
Plzeňskou ZOO obohatil samec
šimpanze učenlivého jménem Siri,
který dorazil z  polského Krakowa.
Narodil se ale v  královédvorském
Safariparku v  roce 1987. V  sou−
časnosti se Siri zabydluje ve veřej−
ně nepřístupné části expozice, se−

znamuje se s místním prostředím,
ošetřovateli a přes bariéry i s tam−
ními samicemi. Jde už o čtvrtého
samce v  historii plzeňské zoo po
Tondovi, Fredym a Baskovi.

Před samotným příchodem do
Plzně strávili ošetřovatelé v Krako −
vě několik dnů, aby Siriho osobně
poznali. V den D ráno byl Siri uspán
a  naložen do přepravní bedny, 
kterou zapůjčila Zoo Liberec.
Trans port mírně komplikovalo ně−

kolik nehod a silný provoz na dálni−
ci, ale Siri ho zvládl více než výbor−
ně. Krátce před šestou hodinou od−
polední byla cesta u  konce a Siri
byl vypuštěn do své nové ubikace.
Zatím si na nový domov zvyká,
ošetřovatelé mu pomáhají s  akli−
matizací a  přechodem do nového
prostředí, ještě potrvá, než se
představí návštěvníkům a  bude
spojen se samicemi.

Zároveň přicestovala z  lodžské
Zoo mladá samice pandy červené
„Lavina“, a to  jako nová partnerka
pro populárního samce Nepála.

První narozeniny 
lvíčat 

Faridy a Fazana
Plzeňská Zoo   si připomíná první
narozeniny páru Farida a Fazan.
Jde již o 6. vrh lvíčat lvů berber−
ských po roce 2016. O prázdni−
nách je spolu s  rodiči Tamikou
a Matesem mohou návštěvníci sle−

dovat při hrách ve ven −
kovní expozici.

Lvi se v  plzeňské zoo
objevili poprvé v Irisu v ro−
ce 1940; poslední odcho−
vy lvů pustinných bez pod−
druhového určení se poda−
řily v  letech 1971 a 1974.
V 80. letech byl populární
pár Paša a Elza.

„V  roce 2002 vznikla současná
expozice. Odchov se nezdařil ani
lvovi Vilíkovi, ani lvicím Zuoině
a Lekyshe. Nyní jedenáctiletý Mates
je Vilíkovým pravnukem, sám je
již dědečkem, protože prvorozená
Amira se rozmnožila v  rakouském
Herbersteinu. Lev berberský přeží −
vá jen v lidské péči, v přírodě již zce−
la vymizel,“ sdělil  Mgr. Martin
Vobruba, tiskový mluvčí Zoologické
a botanické zahrady města Plzně. 

Odchovu rysa 
červeného se daří

Devátého května samice rysa čer−
veného porodila v  plzeňské zoo
dvě mláďata. Jde o třetí odchov

současného chovného páru (mj.
vloni 3 samice). Samice je zkuše−
ná matka, proto byla mláďata kon−
trolována jen pohledem a celému
odchovu nechali ošetřovatelé 
volný průběh. 

Malá rysata   poprvé zkontrolo−
vali a zvážili ve třech týdnech živo−
ta, kdy nadešel čas prvního odčer−
vení. Obě koťata jsou samci, pro−
spívají velmi dobře. Ve třech týd−
nech vážila okolo tři čtvr tě kilo −
gramu, o  deset dnů později při 
čipování již obě vážila jeden kilo−
gram. Dalším důležitým krokem
v jejich životě bylo očkování, které
se uskutečnilo na konci července.
Při očkování byli samci zároveň
zváženi a zkontrolován čip, vakcína
je kombinovaná proti 3 chorobám
a šlo o jejich první očkování.

Koťata jsou velmi plachá a zatím
tráví většinu času ve vnitřní ubika−
ci. V tyto dny již mohou být pravi−
delně viděna ve venkovním výbě−
hu. Expozice pro rysy červené
a kanadské byly otevřeny v  roce
2006; poprvé došlo k rozmnožení
v  roce 2007. Samec je od matky
a mláďat v  této chvíli oddělen.
Výběhy amerických rysů se na −
cházejí při cestě kolem výběhu lam
do horní části areálu Zoo a BZ
a k Dinoparku. 

Střípky 
z Plzně

Tradiční akce Den Českého lesa se
letos uskuteční v atraktivním pro−
středí horšovské obory. Po loňské
vynucené pauze se návštěvníci mo−
hou těšit na pestrý program. Nos −
ným pilířem budou koně. Přesněji
pracovní koně a jejich uplatnění
v zemědělství a lesnictví. Na progra−
mu jsou ukázky práce s  koněm,
představení speciálních strojů, sou−
těž chladnokrevných koní O pohár
Českého lesa, komentované pro−
hlídky obory, výstava, soutěže pro
děti, živá hudba, divadelní před −
stavení a mno ho dalšího.

Akce se bude konat 11. září
v oboře Hor šov, nedaleko Hor šov −

ského Týna, v areálu školního hos−
podářství Střed ní odborné školy
a Středního od  bor né ho učiliště Hor −
šovský Týn. Slav nostní zahájení pro−
běhne v 11 hodin. Vstup je zdarma.

„Den Českého lesa je již tra −
diční akce pro veřejnost a před −
stavuje přírodní a historické zají −
mavosti Čes kého lesa veřejnosti.
Místo konání i hlavní téma se každý
rok mění. První ročník proběhl v ro−
ce 2008 a návštěvníci se mohli
sezná mit s tavbou železa a výrobou
milíře. V  jiných letech byl Den
Českého lesa zaměřen například na
rýžování zlata, plavení dřeva, histo−
rii sklářství nebo tradiční země −
dělství.“ doplňuje Lucie Koryťáková
Nováková z Agen tury ochrany pří−
rody a krajiny ČR.

Den Českého lesa letos v oboře Horšov

Foto: Monika Nováková 
a Tomáš Krbeček

Foto: K. Misíková

Foto: K. Misíková



33Plzeňský rozhled  9/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dar sportovcům  
Krajská rada schválila finanční
dar  sportovcům z Plzeňského
kraje za reprezentaci na XXXII.
Letních olympijských hrách
a XVI. Letních paralympijských
hrách v Tokiu v roce 2021.
Celkem 13 spor tovců, kteří
repre zentovali kraj na olym −
pijských hrách v  Tokiu, obdrží
každý 100 000 Kč. Celková do−
tace je 1,3 mil. Kč.

Venkovský dům  
Ke schválení krajskému zastupi−
telstvu doporučili krajští radní
poskytnutí dotace MAS Rad −
buza, z.s. ve výši 1 485 000 Kč
na částečné krytí nákladů (režij−
ních výdajů, na nákup materiálu
a služeb, osobní náklady a ná−
klady na nové prostory) na pro−
voz Venkovského domu Plzeň −
ského kraje v roce 2021. 

Venkovský dům Plzeňského
kraje byl otevřen v září 2018.
Jedná se o informační cent −
rum s  výstavními prostory
a sou časně prodejnu produktů
lo  kálních výrobců z Plzeň −
ského kraje. Zahájení provozu
bylo v roce 2018 podpořeno
Plzeň ským krajem částkou 
250 000 Kč. V roce 2019 činila
dotace Plzeň ského kraje na
provoz tohoto Venkovského
domu 500 000 Kč. 

Dotace 
pro filharmonii

Účelovou dotaci ve výši 3,3 mil.
Kč  pro Plzeňskou filharmonii na
unikátní projekt „Plzeňská filhar−
monie v Plzeňském kraji“ schvá−
lila krajská rada. Zároveň ji do−
poručila ke schválení také kraj−
skému zastupitelstvu. 

Jedná se o program edu −
kačního charakteru pro širokou
veřejnost, zvláště pak pro děti,
mládež a seniory. Celý plán se
skládá z několika dílčích pro −
jektů, jako jsou např. Jazyk
svatého Jana – dětský pořad,
Orchestrální a sólová akade−
mie, Muzikantská naděje či
Filhar monici seniorům v Plzeň −
ském kraji. 

Evropský šampionát školní mláde−
že v boxu, který se konal  v Sara −
jevu, potvrdil dominanci stále ješ−
tě neporažené šampionky z Pl −
zeňska. Čtrnáctiletá Viktorie Jílko −
vá ve finále porazila ruskou repre−
zentantku Valerii Ryzhovou.

V prvním utkání kategorie do
52 kg nastoupila šampionka ze
Šťáhla vic proti Inně Tsarukové
z Ukrajiny a po výborném výkonu
zvítězila 5:0 na body. Ve čtvrtfinále
si poradila s reprezentantkou Itálie
Brunildou Barca, které nedala vů−
bec žádnou šanci. Postoupila tak
do semifinále, kde na dceru a svě−
řenkyni Lukáše Jílka čekala repre−
zentantka Turecka Ruken Leven −
tová. I tady zaboxovala výtečně
a zvítězila jednoznačně u všech
rozhodčích 5:0 na body a postou−
pila tak do finále ME. 

Ve finále nastoupila Viktorie
Jílková  proti ruské reprezentantce

Valerii Ryzhové. První kolo vyhrála
soupeřka, druhé šlo za Češkou a po
dvou kolech byl stav utkání u všech
rozhodčích vyrovnaný 19:19. Ve

třetím kole byla pak naše členka lep−
ší a zvítězila 4:1 na body a mohla se
radovat z titulu mistryně Evropy
a zlaté medaile.

Viktorie Jílková je mistryní Evropy

Rychlostní kanoistka Denisa Řáho −
vá na mistrovství republiky v Rači −
cích potvrdila roli české ženské
jedničky. Vyhrála totiž  všechno,
co mohla.

Začala na singlové dvoustovce
(C1 200 m), kde si navíc vylepšila
osobní rekord (48,6 s). Druhou zla−
tou medaili získala svěřenkyně Karla
Kožíška s Mar tinou Malíkovou na
trati C2 500 m. Třetí den – třetí 
triumf, a to opět v osobním rekordu: 
C1 500 m za 2:10,3 s.

Poslední den šampionátu přidala
plzeňská závodnice rovnou dva nej−
cennější kovy. S Marti nou Malíko −
vou domi novala v C2 200 m
a s Kris tinou Šloufo vou ze
svého mateřského klubu TJ
Prazdroj a dvěma kanoist−
kami ze Žamberka nenašly
přemožitelky v C4 500 m.

Na stupních vítězů se
mno hokrát objevila i dvoj −
čata Karolína a Veronika
Voříškovy  (na fotce pod

článkem uprostřed a vpravo), přes−
tože na kajaku soutěžila s o rok star−
šími dorostenkami. V K1 500 m by−
ly hvězdy Slavie VŠ Plzeň dokonce
první (Karolína) a druhá. Karolína
vybo jovala stříbro v K1 1000 m,
spolu byly sestry druhé v K2 200
i 500 m a třetí (ještě s dvojčaty
Kočandr lovými) v K4 500 m.

Denisa Řáhová byla 
na MČR žen 5x zlatá!

Dvojčata Karolína a Veronika
Voříškovy (uprostřed a vpravo)Rychlostní kanoistka Denisa Řáhová
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Nejlepší cesta vede přes pěs−
titelské pálenice. Bude se vám
dobře skladovat a rozhodně
se nezkazí. S naprostou jisto−
tou budete vědět, co pijete,
a péče, kterou věnujete svému
ovoci, se vám v tekuté podobě
mnohonásobně vrátí. Nezapo −
meňte, že v malém množství je
tekuté ovoce i vhodným lékem
a tou nejlepší prevencí proti
nachlazení, léčí střevní potíže,
spaluje tuky a má pozitivní vliv
na rozšíření cév.
Pěstitelská pálenice ve Starém
Klíčově je členem Unie destilaté−
rů, která v ČR sdružuje pěstitel−
ské pálenice a malé ovocné li−
hovary. Její snahou je propago−
vat poctivý přístup k  řemeslu
a stavovskou čest. Svým čle−
nům vydává Unie plaketu. 

O letošní sezoně jsme si povída−
li s majitelem Palírny ve Starém
Klíčově, Vladimírem Císlerem.
l Jakou kvalitu musí mít ovo−
ce k vypálení? 
Musí to být jen zralé ovoce, co
byste s chutí snědli. Na vzhledu
může mít drobné vady, ale nesmí
být nahnilé nebo plesnivé, musí
být bez listí, trávy, hlíny, větviček
a jiných nečistot. Hruškám je nut−
né předem odstranit stopky.
Ještě připomínám jednu důleži−
tou informaci. Když k nám poje−
dete, je třeba vědět, kde jste ovo−
ce vypěstovali. Je to pěstitelské
pálení a uvádí se to v žádosti
o pálení spolu s vašimi osobními
daty. Tuto evidenci si odebírá cel−
ní správa, která kontroluje limit
stanovený pro pěstitelské pálení.

l Zakládáte klientům kvasy?
Ano a je to až 50 % zákazníků,
kteří chtějí zkapalnit ovoce od
A až do Z. Přivezou si pouze
v bedýnce nebo pytli zralé ovo−
ce bez hniloby, listí a větviček.
Toto ovoce se zváží a jde do su−
du, který je označený jménem
zákazníka. Od nás dostanou za
3 až 4 měsíce SMS zprávu o vý−
sledku a přijedou si pro slivovici.
Minimální množství ovoce na za−
ložení kvasu je u nás 30 kg. 
l Když si někdo místo ovoce
přiveze vlastní kvas?
Z jeho doma vyrobeného kvasu
mu vypálíme destilát, ale neru −
číme za jeho kvalitu. Když si 
připraví špatný kvas, nemůže 
očekávat kvalitní pálenku. Platí
jednoduché pravidlo. Špatný
kvas = nekvalitní pálenka. Do

1 až 2 týdnů klientovi z jeho vlas−
tního kvasu vypálíme destilát.
Ještě jednu důležitou připomín−
ku pro ty, kteří si převezou vlast−
ní kvas. Musí být bez octomilek.
l Jak je organizována mani−
pulace s ovocem, které k vám
lidé přivážejí v  pytlích nebo
v bednách?
Zákazník si musí pytle či bedny
s ovocem sám vyložit a dopravit

na váhu. Proto doporučuji kaž−
dému na to pamatovat a v pří −
padě, že to sám nezvládne, vzít
si s sebou pomoc. Ne −
počítejte s tím, že vám
pytle s  ovocem bu −
deme skládat. Na to
opravdu nemáme
pracovní síly.
l Jaké druhy ovo−
ce destilujete? 
Švestky bez omezení
a příjem jablek a hrušek
je po předchozí telefonic−
ké domluvě na telefonu
602 549 887. Rezervace
už bereme na září a říjen.
Je dobré předem vědět,
kolik asi kilogramů ovoce
chcete zkapalnit a do−
mluvíme si termín, v který
příjmový den k nám ovo−
ce přivezete.
l Je nějaké ovoce, kte−
ré letos nedestilujete?
Jsou to broskve. Prosím,
aby zákazníci nepřidáva−
li broskve ani do svých
vlast ních kvasů. Když to
zjistíme, zbytečně pak do−
chází k poplatkům navíc.
Broskve totiž mohou zaka−
lit zakázky, které se desti−
lují poté a to my v žádném
případě nemůžeme při−
pustit. Nechceme zákazní−
kům senzoricky kazit destilát.
Také kdo k nám přiveze zelené
švestky k vypálení, tak ho zaruče−
ně pošleme zpátky.
l Kolik zaplatí zákazník za vy−
pálení?
Z důvodů avizovaného navýšení
energií je cena oproti minulé se−
zoně navýšena o 4 Kč. Základní
pálení z kvasu o objemu 90 litrů
dodaného zákazníkem stojí litr
50% pálenky 184 Kč. Když kvas
děláme sami, stojí litr 50% pá−
lenky 199 Kč. Vše záleží na veli−
kosti zakázky. Pálenku bezplat−
ně ředíme na požadovanou liho−
vitost, ale ne pod 50%.
l Důležitá pro každého zá−
jemce je pracovní doba?

Ta zůstává stále stejná už 19 let.
Úterý, čtvrtek a sobota od 10 do

17 hodin. Musím připome−
nout, aby lidé nespolé−

hali na to, že když při−
jedou už v 8 hodin
ráno, že je před −
nost ně vezmeme.

Tak to nefunguje. Od 10 hodin
se věnujeme zákazníkům. Zby −
teč ně se tu pak tvoří fronty. Když
dokončíme vypálení, každému
posílám SMS. Moc bychom byli
rádi, kdyby si zkapalněné ovoce
vyzvedli co nejdříve. A ještě 
jednu prosbu máme. Nevolejte
nám po 18:00 hodině a v neděli.
l Mohou s vámi komunikovat
i prostřednictvím emailu?
Samozřejmě. V pracovní dny
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od
10 do 17:00 hodin nám můžete
volat, posílat SMS na číslo
602 549 887 nebo poslat email
na naši e−mailovou adresu:
 palenice.cisler@seznam.cz.
 Zákazníkům odpovíme, že jsme
jejich zakázku zapsali a přijali
rezervaci. Důvod je jediný.
Palírna má nějakou kapacitu
a chceme všechny zákazníky,
kteří k  nám přivezou ovoce,
uspokojit. Jsme také na Insta −
gramu a hlavní informace na −
jdou na našich webových strán−
kách www.palenicecisler.cz  

(re)

Uskladněte ovoce v tekutém stavu

Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově má vybavení na špičkové úrovni.

„Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
řádným členem Unie destilatérů. Máme 
plaketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám
majitel Pěstitelské pálenice ve Starém
Klíčově Vladimír Císler.

V pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově už 19. sezóna
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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.

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, pošlete životopis
nebo zavolejte na níže uvedené kontakty

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá do svého 

call centra v Plzni 

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem a kultivovaným
hlasovým projevem, kteří jsou schopni
pohotově reagovat na jakékoliv dotazy 

a námitky zákazníků.

nové kolegyně/kolegy

Požadujeme:
• Schopnost samostatně pracovat 

a plnit zadané úkoly

• Mateřský jazyk češtinu

• Znalost práce na PC 
(vyplnění objednávky, odeslání 
a přijetí e−mailu)

Nabízíme:
• fixní plat + provize v neomezené výši
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně, 

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku, 

teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová)

e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz

Produktivita práce, tedy podíl 
tržeb z  prodeje výrobků a  služeb
prů myslové povahy na zaměstnan−
ce (v běžných cenách), se v Plzeň −
ském kraji snížila z  3  857  tis.  Kč
v  roce 2019 na 3  540  tisíc korun
v  roce 2020, tj.  pokles o  8,2  %.
Oproti průměru ČR byla produk ti −
vita práce v kraji nižší o 771 tis. Kč.
V  porovnání s  ostatními kraji se
Plzeňský kraj umístil v  tomto uka −
za teli na sedmém místě. Nej −
vyšší produktivita práce byla do −
sažena ve Středočeském kraji
(7 013 tis. Kč), naopak nejnižší měl
Karlovarský kraj (2  346  tis.  Kč).
Produktivita práce v  Plzeňském

kraji byla v  porovnání s  rokem
2019 nižší o 317 tis. Kč.  

V  časové řadě 2015–2020 se
v  Plzeňském kraji  produktivita
práce v roce 2016 nepatrně snížila,
ale v rozmezí let 2017–2019 se za−
čala zvyšovat. Nejvyšší meziroční
zvýšení bylo dosaženo mezi lety
2017 a  2018, kdy se produktivita
práce na jednoho zaměstnance zvý−
šila o 241 tis. Kč. V roce 2020 do−
šlo k významnému snížení v důsled−
ku pandemie COVID–19. Plzeňský
kraj byl v tomto ukazateli v porovná−
ní s  ostatními kraji v  letech 2017
a 2020 sedmý, v  ostatních letech
časové řady byl šestý.

V kraji klesla produktivita práce
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Začínající školní rok přinesl mnohá
pozitiva. Ten nejvýznamnější se tý−
ká počtu žákyň a žáků. Aktuálně se
jejich počet pohybuje kolem 500.
Náš Domov mládeže zaznamenal
oproti  minulým letům vysoký zá−
jem o ubytování (bezmála 100 při−
hlášek). Rovněž 2 ročníky nástav−
bového studia a 2 samostatné třídy
studijních oborů Cestovní ruch 

a Sociální činnost stojí za zmínku.
Naše tradiční dny otevřených dveří
proběhnou ve  čtyřech termínech,
přičemž jeden z  nich je dvoudenní
(pátek a sobota), aby se mohlo zú−
častnit více zájemkyň a zájemců. 
Jestliže nám to epidemiologická si−
tuace dovolí, proběhnou všechny
v  prostorách naší hlavní budovy
v ulici U Kapličky. Standardně bývá

doba konání od 8:00 do 14:00 ho−
din. Tuto informaci vám případně
ještě upřesníme na  internetových
stránkách školy anebo na sociál−
ních sítích (na  školním facebooku
a instagramu).
Nejbližším termínem dnů otevře−

ných dveří  je 27. září 2021. Jedná
se o pondělí přede Dnem české stát−
nosti. Rádi se s vámi setkáme a bude−

me se vám individuálně věnovat 
podle vašich potřeb! 
Také budeme rádi za  vaše ohlasy.
Využijte našeho speciálního e−mailu
facebook@sossusice.cz. Pokud bys−
te měli jakékoli podnětné nápady na
zlepšení činnosti naší školy, sdělte
nám je. Pokusíme se udělat maximum
pro vaši spokojenost. 

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

Termíny dnů otevřených dveří jsou
na světě ! Setkáme se v Sušici ?

Vánoční strom na plzeňském ná−
městí Republiky bude opět trochu
jiný. Jeho dozdobení světelnými
prvky si mohou obyvatelé vybrat
v anketě na webových a faceboo−
kových stránkách města. Ta roz−
hodne o výsledné podobě ozdob,
které na vánoční strom v  letošním
roce Správa veřejného statku města
Plzně nechá zavěsit. Zároveň letos
mohou Plzeňané poprvé hlasovat
o ozdobách pro jednu z hlavních pl−
zeňských tříd – Klatovskou.

Novou vánoční výzdobu, které
dominuje ledově bílé světlo, použilo

město Plzeň na vánoční smrk v pro−
sinci 2019, přičemž v  loňském 
roce rozhodovala poprvé veřejnost
o tom, jak strom dozdobit. Občané
si k  dozdobení stromu loni vybrali
motiv vločky. „Také v letošním roce
mají občané i návštěvníci Plzně
možnost ovlivnit to, jak bude vypa−
dat vánoční strom na náměstí
Republiky i jaké světelné dekorace
ozdobí Klatovskou třídu. Správa ve−
řejného statku města Plzně připravi−
la vždy čtyři návrhy, ze kterých je
možno vybírat,“ řekl primátor města
Martin Baxa.

Na ozdobení vánočního stromu
radnice použije 3,5 kilometru světel−
ných řetězů, které lze rozsvěcovat
postupně po jednotlivých sekcích.
K  tomu přibydou další světelné
ozdoby, jejichž motiv si budou moci
občané zvolit. Na výběr budou svě−
telné hvězdy, fiberglassové koule,
světelné krystaly či sněhuláci.

Veřejnost může vybírat ze čtyř va−
riant dozdobení vánočního stromu:
Varianta 1: led řetěz s  flash efek−
tem, velké či malé světelné hvězdy,
světelná špička, plastové ozdoby

Varianta 2: led řetěz s  flash efek−
tem, fiberglassové koule, světelná
špička, plastové ozdoby

Varianta 3: led řetěz s  flash efek−
tem, světelné krystaly, světelná
špička, led padající sníh, plastové
ozdoby 

Varianta 4: led řetěz s  flash efek−
tem, led sněhuláci, světelná špička,
led padající sníh, plastové ozdoby

„Lidé mohou hlasovat pro nejlep−
ší návrh až do úterý 14. září, a to
buď přes webové stránky města na
adresách https://www.plzen.eu/an−
keta1 a https://www.plzen.eu/anke−
ta2, nebo druhou možností je hlaso−
vat přes Facebook města Plzeň.eu.
Předem děkujeme všem občanům
i návštěvníkům města, kteří nám po−
mohou dotvořit letošní vánoční
strom,“ dodala technická náměstky−
ně Správy veřejného statku města
Plzně Andrea Fojtíková.

Na stejných platformách se bu−
de moci veřejnost vyjádřit také
k  návrhům světelných ozdob
na sloupy veřejného osvětlení na
Klatovské třídě.

Také letos mohou Plzeňané vybrat vánoční výzdobu  

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4
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Tři nové kremační pece napojené
na centrální dispečink do italského
Udine má od srpna město Plzeň ja−
ko první v České republice. Správa
hřbitovů a krematoria města Plzně
musela po téměř 20 letech provozu
vyměnit zastaralá a nevyhovující za−
řízení. V  první polovině srpna byly
do provozu uvedeny dvě kremační
pece v  budově krematoria na
Ústřed ním hřbitově v městském ob −
vo du Doubravka. Třetí pec v Obřad −
ní síni na Doubravce bude zpro −
vozněna do konce září 2021.

„Naše městská Správa hřbitovů
a krematoria ročně zajistí zhruba tři
tisíce pohřbů ročně, přičemž vět −
šinu z nich tvoří kremace. Po −
stupně se snažíme modernizovat
zařízení a také upravovat místa po−
sledního rozloučení lidí s jejich
blízký  mi tak, abychom pozůstalým
usnadnili těžké okamžiky,“ řekl pri−
mátor Martin Baxa.

Nové pece bu dou v kritických si−
tuacích schopny provádět žeh ne−
přetržitě 24 ho  din denně a do −
sáhnout nejméně 16 kremací den−
ně. Kapa cita hmo t   nosti nakládané

rakve je 350 kilogramů z původních
180, což bylo jednou z hlavních
podmínek výběru nových pecí. Na
kremačních pecích je umístěn ovlá−
dací a kontrolní panel s dotykovým
displejem se softwarem pro auto−
matické ovládání pro cesu kremace.
Pro výrobu komor pecí (primární
a sekundární pro dodatečné spalo−
vání) byly použity žáro vzdorné cihly
s  vysokým obsahem oxidu hlinité−
ho. Podlaha v  kremační komoře je
z demontovatelných desek z karbidu
křemíku. Součástí byla montáž

komí nového tělesa o výšce 11 metrů,
zvenku je obložený nerezovou ocelí.

„Výměna pecí si vyžádala inve−
stici ve výši téměř 20 milionů ko−
run, město Plzeň poskytlo 19 milio−
nů korun, v loňském roce pět milio−
nů korun, letos 14 milionů korun.
Kre mační pece vyšly na 19,7 mili−
onu korun, zbylá částka jsou nákla−
dy na vybudování potřebné techno−
logické infrastruktury,“ vysvětlil
radní pro oblast ekonomickou,
byto vou a nakládání s  majetkem
města David Šlouf.

Nové kremační pece až z italského Udine

Záchranná stanice živočichů Plzeň
informuje čas od času o své čin−
nosti. Tentokrát se týká bohulibé
práce paní Gabriely Černé, která na
břehu rybníka u Vejprnic sebrala se
svým partnerem v této lokalitě mini−
málně 2,5 km rybářských vlasců,
dost  možná, že ještě víc. Je to až
neuvěřitelné, kolik se podobného
a nebezpečného odpadu kolem vo−
dy válí a kolik ho paní Gábina u ryb−

níka s  labutěmi na úseku dlouhém
pouhých 300 m našla. Palec nahoru
pro paní Gabrielu a věříme, že po −
dobných dobrovolníků se na zákla−
dě této iniciativy najde více a nám
zvířecích pacientů bude tím pádem
ubývat.

Karel Makoň, 
Dobrovolný ekologický spolek –

ochrana ptactva
Záchranná stanice živočichů Plzeň

Záchranná stanice živočichů
Plzeň informuje a děkuje

Na  výstavě „Obno −
vená krása“ předsta−
vuje Muzeum jižního
Plzeňska v  Blo vi cích
výběr nejzajímavěj−
ších artefaktů, kterým
byla díky šikovným
rukám míst ního kon−
zervátora navrácena původní hod−
nota a účel, ať už se jedná o drobno−
sti nebo umělecká díla. Akce potrvá
od 9. září do 13. listopadu 2021.
Dne 9. září je v 17:00 u příležitosti
otevření výstavy připravena komen−

tovaná prohlídka.
Předměty v  mu −
zejních sbírkách
nabízejí řadu zají−
mavých příběhů.
Než skončily v de−
pozitáři nebo jako
vystavené exponá−

ty, pomáhaly člověku při  denních
činnostech nebo jen krášlily jeho
domov. Jejich konzervace a restau−
rování patří k  jednomu z  nej dů −
ležitějších řemesel v  paměťových
insti tucích.

Krása, která krášlila naše domovy
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Pro čtenáře našeho časopisu přináší−
me jeho rady, doporučení a hlavně ši−
rokou nabídku klatovské Jahodárny. 

Karmen je stále královnou
Podle mého úsudku je skutečně krá−
lovnou jahod. Lidé si u nás jahody z té−
to odrůdy ochutnali a nyní k nám jezdí
a chtějí Karmen. Jahoda je tmavá, vel−
ká, voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť
lesní jahody. Je to nejchutnější jahoda,
jak nám říká každý, kdo si přijel pro
Karmen. Je vhodná i do vyšších po−
loh a zaručuje vysokou
a stálou sklizeň. Obli −
bu si získala i další
odrůda Rumba. Je to
jedna z nejlepších ra−
ných odrůd s mimo−
řádně chutnými plody
a odolností. Dalšími
velmi žádanými sa−
zenicemi jsou napří−
klad raná odrůda Honeoye pro své vel−
ké a chutné plody, poloraná Senga
Sengana, Induka, pozdní Malwina,
Salsa a stáleplodící Evie 2 a Ostara.

U nás mají zákaznici záruku
kvalitní a zdravé sadby
Na zdravotní stav matečnic, ze kte−
rých množíme sadbu, chodí pravidel−
né kontroly z Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského.
Zájemcům nabízíme odrůdy jedno −
plodící, stáleplodící, rané, polorané, 
po zdní, sazenice zakořeněné v květi−
náčích a prostokořeněné, které jsou
nejlepší a nejlevnější. Odrůdy, které
prodáváme, sami pěstujeme. Přesně 
víme, jak ta jahoda vypadá a jaké má
charakteristické znaky. Prodáváme
kvalitní uznanou sadbu, která má 
dobře vyvinutý kořenový systém a kr−
ček. Je to silná, zdravá sadba.

Rada patří nerozlučně 
k prodeji

Každému rádi poradíme při výběru
sazenic jahodníku i jak postupovat při
sázení. Máme bohaté letité zkušenos−
ti. Například do konce října lze bez
problémů sázet. Jsou to ideální pod−

mínky. Zásadně ne−
doporučuji tako−
vou tu sousedskou
výpomoc, jako že
si například vymě−
níte sazenice ze

svých záhonů přes
plot. Chcete ušetřit za

nákup sazenic, ale
opak je pravdou.
Touto sousedskou

výpomocí si můžete zamořit pozemek
nějakou chorobou a na jaře budete mít
minimální úrodu. Prodáváme také
hnojivo, substráty a textilie. Naším cí−
lem je, aby u nás zákazník dostal vše,
co potřebuje a nemusel jezdit jinam.

Kanadské borůvky
Kromě sazenic jahod si mohou u nás
zákazníci vybrat kanadské borůvky.
Máme 30 odrůd, květináče od 2,5 litru
do 60 litrů. Chutí jsou od našich les−
ních borůvek k nerozeznání, ale plody
jsou o poznání větší. Z pohledných 
keřů jich sklidíte přes 5 litrů, ale pouze
pokud znáte nároky těchto pozoru−
hodných dřevin. A jsme zase u těch
rad, které u nás dostanete.
V nabídce také máme maliníky, an−
grešt, rybízy, malinoostružiny, vinnou
révu, ostružiny, brusinky, rakytník,
kustovnici, zimolez kamčatský. 

Vřes je vděčná dekorační
rostlina

Kdo si chce v tuto roční dobu zkrášlit
zahradu, balkon, interiér, pak si u nás
může vybrat z mnoha druhů vřesu.
Vřes je bylina, která byla oblíbená již
u Slovanů. Je spojen se vzpomínkami,
ochranou před zlými silami a s man−
želským štěstím. Má sílu odolat i zi−
mě. Pěstovat ho lze nejen na zahrád−
kách, ale také v květináčích na balko−
ně i za oknem.

Brambory, český česnek, 
dýně 
Brambory si lze objednat telefonicky
nebo přímo na místě a domluvit jejich
množství na uskladnění. Dále na
Jahodárně nabízíme několik druhů
českého česneku, například jeho 

odrůdu Bjetin vhodnou pro žlučníkáře,
dále cibuli červenou i žlutou a mnoho
druhů dýní. Veškerou zeleninu pěstu−
jeme u nás.

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost i tele−
fonické domluvy. Prodej je přímo na
Jahodárně, kde probíhal samosběr
a prodej jahod. Kdo si nyní u nás koupí
sazenice jahod a zasadí je, může oče−
kávat v příštím roce bohatou úrodu.
Jestliže máte doma prázdné košíčky
od jahod, přineste je a my vám vrátí−
me zálohu. Z našich zkušeností víme,
že přes zimu je ne každý správně skla−
duje a pak v takovém případě, kdy 
je košíček poškozený, zálohu vrátit
 nemůžeme.                                   (re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

To byl také hlavní důvod našeho setkání s majitelem
Jahodárny v Klatovech Pavlem Bonkem

Český česnek dostanete
v klatovské Jahodárně.
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Musíme si zvykat na novou situaci
– omezení svobody v  důsledku 
covidu, která začala vznikat kon−
cem roku 2019. Zvykat proto,
že věda má své časové limity
cca 10 let, než se prokáže účinnost
a bezpečnost nových léků, vakcín
a podobně. Doba se zrychlila, čímž
se mohlo období výzkumu zkrátit
na cca 5 let, ale jako vizionář na
kratší dobu to nevidím.
Protože věda, odborníci, vlády (ce−
lého světa) nevědí, jak správně dál
(jelikož s podobnou situací nemá ni−
kdo na světě žádnou zkušenost),
jsme neustále frustrováni nespl −
něnými termíny uvolnění svobod. To
samozřejmě negativně ovlivňuje
psychiku lidí, duševní zdraví, vyvo−
lává stále větší pocit nejistoty. Ve
společnosti tato situace vyvolává
dvě hlavní změny. Jedna je prohlu−
bující se polarizace a s  ní spojená
agrese. Druhá změna je určitá adap−
tace na „to nepříjemné“, protože se

otupujeme vůči všemu negativní−
mu. Už to trvá dlouho. 
Odborníci nejsou schopni zatím od −
 po   vědět na zásadní otázku,
jak dlouho ztrátu svo bod
lidé vydrží. Podle mé
vize již někteří po půl
roce přestali respe −
ktovat dopo ru čená
opa tření a odo l něj −
ší jedinci vydrží
maximálně do kon−
ce roku 2021. Po té−
to době hrozí velké
problémy s udržením da−
né situace pod kontrolou. 
Ale jak chtít po vládách světa, aby
smysluplně vyřešily tuto novou a slo−
žitou situaci s covidem, když nedoká−
zaly změnit jednoduchou věc – zrušit
změnu zimního času, u kterého je vě−
decky prokázána nesmyslnost a ne−
gativní ovlivnění psychiky lidí.
Nepříjemná covidová situace trvá
rok a půl a je dokázáno, že už v květ−
nu 2020 byl trojnásobný nárůst de−
presivní poruchy a sebevražed−
ných myšlenek, dvojnásobný nárůst
úzkostných poruch a zvýšil se počet
domácího užívání alkoholu.
Samostatnou skupinou, vyžadující
velkou pozornost, jsou děti. Jsem
přesvědčen, že děti „programujeme“

od početí do cca osmnácti let, a to jak
doma, tak ve škole i jinde ve společ−
nosti. Proto je důležité, co se v  této

době děje. Z dostupných dat
je patrné, že je u dětí vý−

znamný nárůst dušev−
ních poruch. Ví se, že
děti v  době pande−
mie byly většinou
v  uzavřeném pro−
středí rodiny. Díky
tomu, že mnoho lidí

nezvládlo psychicky
dobře tuto situaci, je

rodinné prostředí v mno−
ha případech konfliktním pro−

středím. Svoji roli sehrává i velká
rozvodovost.
Mnoho dětí to dříve bralo tak, že si
od domácího konfliktního prostředí ve
škole odpočinou. Podle mé vize děti,
vzhledem ke své velké přizpůsobi −
vosti, byly a jsou schopny zvládat
pandemickou situaci a její dopady
relativ ně dobře, ale konflikty mezi ro−
diči nezvládají. Je známo, že cca pa−
desát tisíc dětí nemá technické vyba−
vení nutné pro distanční výuku – a ty
jsou frustrovány už samotným fak−
tem, že na to rodiče nemají, a dále
tím, že byly vyřazeny z možnosti vý−
uky a sociálních kontaktů. Je to po−
měrně dost velké procento (podle mé

intuice 25%) emocionálně poškoze−
ných dětí. To způsobí v budoucnu
problémy v osobnostním růstu, integ−
rity a rozvoje těchto dětí a současně
i problém v  přirozeném průběhu
vzdělávacího procesu.
Je dobré si uvědomit, že děti od sed−
mi do patnácti let jsou nejtvárnější
a nejlépe se učí. Podle mé teorie se
vychovávají v  zásadě do osmi až
patnác ti let. Takové děti jsou pande−
mií na určitou dobu „znehybněné“.
Stále dokola opakuji čínské přísloví,
že zlenivět jde za tři dny, ale dostat se
z toho může trvat i tři roky.
Je zde nebezpečí, že mnoho dětí už
nedohoní, co zameškaly, a tato sku−
tečnost se může časem projevit v ná−
růstu negativních povahových rysů.
Například zvýší se procento neurotic−
kých dětí s nízkou frustrační tolerancí.
Takové děti později nemusí dobře
zvládat budoucí problémy a potíže.
Dále hrozí zpoždění v  rozvoji sociál−
ních dovedností, protože od vstupu
do školy u dětí začíná tzv. veřejná so−
cializace (rozvoj sociální inteligence),
to znamená vrůstání do společnosti,
která potom probíhá celý život. Proto
říkám, že je nejvyšší čas více se
věno vat dětem.

S přáním všeho dobrého 
a hodně štěstí Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777119600, 606119600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nastal čas začít se více věnovat dětem
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

V Plzni na  Slovanech se za účasti
místostarosty městského obvodu
Plzeň 2 Romana Andrlíka a předse−
dy kontrolního výboru městského
obvodu Plzeň 2 Františka Sokola
uskutečnila kontrolní akce zaměřená
na dodržování veřejného pořádku. 

V první části se zaměřili strážníci
na osoby bez domova  pohybující

se  v  blízkosti stavby železničního
koridoru u Koterova. Ti se v  po−
slední době ve větší míře věnují
„sběru“ a opalování elektrických
kabelů, aby získali kovový odpad,
který se snaží posléze zpeněžit.
Místo strážníci pravidelně kontro −
lují. Do řešení problému se  zapojila
i Správa železnic, se kterou obvod −

ní služebna Městské policie Plzeň−
Slovany úzce spolupracuje. Naplá −
nován už je v místě stavby a jejím
okolí úklid veškeré kabeláže. 

Další zastávkou byly garáže ve
Velenické ulici, které by měly ustou−
pit stavbě úseku silnice I/20

Jasmínová – Jateční. Garáže jsou
majetkem města a přitahují pozor−
nost bezdomovců a squatterů. Na
závěr strážníci zkontrolovali, zda
průvodci psů dodržují veškeré po−
vinnosti spojené s  venčením zvíře−
cích miláčků. Každému zodpověd−
nému pejskaři věnoval místostaro−

sta městského obvodu Plzeň 2 dá−
rek  v podobě příručního zásobníku
se sáčky na exkrementy. 

Policejní akce na Slovanech
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

RESTAURACE na Šumavě
hledá kuchařku/kuchaře
i v důchodu, která by byla
schopna vařit, jako v zá−
vodní kuchyni, školní jí−
delně, či závodní jídelně.
Týden práce, týden volna,
ubytování v místě pra −
coviště. Velmi dobré pra−
covní podmínky, dobré
ohodnocení a skvělý ko−
lektiv. Volejte na uvedený
telefon. 606916712. RR
21616

CAFÉ Charlotte, zavede−
ná firma s  dlouholetou
tradicí v horském středi−
sku na Šumavě, hledá
posilu do týmu na pozici
číšník/servírka. Nabí zí −
me stabilní pracovní po−
měr v celoročním provo−
zu (i v  případě dalších
pandemických opatření),
ubytování zdarma a jídlo
za 50%. Požadujeme
pou ze spolehlivost, nad−
šení učit se nové věci
a základní znalost ně−
meckého jazyka. Praxe
v  oboru je výhodou, ni −
koli podmínkou. Mzda
40tis. za 15dní práce.
Více informací na tel.
602486490. RR 21657

PŘIJMEME technika, zá−
mečníka, i důchodce – za−
učíme,  práce v Klatovech
v teple, vrtání, šroubová−
ní, tel. 602441949. RR
21670

HLEDÁM zručného, šikov−
ného truhláře na občas−
nou výpomoc na montáž
kuchyní a ostatního ná−
bytku u zákazníka. Tel.:
602251722. RR 21658

PŘIJMEME řidiče – pro−
fesní průkaz zaplatíme,
jízdy 2x týdně Německo,
tel. 602441949. RR
21668

TÉMĚŘ darujeme ná −
kladní auto 7 tun DAF řidi−
či, který s ním bude jez −
dit pro naši firmu, tel.
602441949. RR 21669

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

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

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi 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  6 pěkných včel−
stev v úlech Lesan, 4 práz −
dné budečáky – medomet.
Končím, cena dohodou.
Prodám jablka bez chemie
– Čistecké, Rubín, Wealthy,
Melros, Ontario a další. Kč
15,−−/kg. PM Slovany. Tel.
večer po 19. hod.
728684164 PM 21126

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a do bou
hoření. 1 000 kg = 4 500
Kč. V  Plzeňském kraji
DOPRAVA  ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21001

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

LEVNĚ chlapecké oblečení
9, 10–13 let, málo noše−
né, tel.: 737179915. RR
21596

PRODÁM velmi levně pěk−
nou starší ložnici. Telefon
721731216. RR 21599

RYBÍ NÁSADU – kapr, lín,
6–10cm, 10 Kč/ks, tel.:
777119669. RR 21612

BÍLOU ložnici – levně, tel.:
728684594. RR 21632

TÚJE na živý plot. Výška
90cm, 1ks za 50 Kč. Místo
prodeje: Točník u Kla −
tov. Tel.: 737776416. RR
21635

2x PÉŘOVOU deku a pol−
štář, i jednotlivě, cena: de−
ka 300 Kč, polštář 100 Kč,
kvalitní husí peří, tel.:
602211505. RR 21636

SADU úplně nového nádo−
bí s pánví wok. Nádobí je
nepoužité – 4000 Kč, ku−
chyňský robot Bosch 4x
použitý – 2000 Kč, pánské
a dámské horské kolo  
à 1500 Kč, vše je nutno 
vidět, tel.: 720141101. RR
21639

MALÝ sběrací vůz, sekač−
ku 165 záběr, obracečku
sena, tel.: 607748155. RR
21641

PŘEKLAD YTONG 30x30,
délka 150 za 500 Kč,
Klatovy, tel.: 606793883.
RR 21652

SUCHÁ smrková prkna.
Síla 2,5 cm, délka 5 m.
Le v  ně. Cena 4.000 Kč/m3.
Tel.: 728553330. RR
21655

KULOVNICI, novou, ČZ
550LUX, cal. 30−06 Spring.
s  digit. nočním viděním
Digisight N870−pulsar
s na  bíječkou. Nastří lená –
nepoužívaná. Ře men, ná−
boje, pouzdro. Zdrav. 
důvody – sleva. Tel.:
603158092. RR 21654

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

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
radia, mlýnky, hmoždýře,
lustry, Mopedy, motorky,
Pionýry, motopřilby, smal−
tované nádobí, panenky,
obrazy, porcelán atd. Tel.:
605080878.   PM 21041

KOUPÍM z  pozůstalosti
koupím vše staré: porce−
lán, kamenné hrnce, hodi−
ny, obrazy, nádobí, váhy
radia, vojenské věci z vál−
ky atd. Tel. 737903420
PM 21040

KOUPÍM staré věci ze sta−
ré domácnosti : lívaneční−
ky, lampičky, porcelánové
sošky, fotoaparáty, formy
na pečení, mince, vy −
znamenání, kávomlýnky,
obrazy, šperky apod.  Tel.
605080878. PM 21042

KOUPÍM náhradní díly:
blatníky, nádrže, rámy, ko−
la, motory, světla na DAW,
Pionýr, ČZ, Moped a jiná
moto.  Tel. 737903420
PM 21043

KOUPÍM starou vzduchov−
ku, maskované oděvy, sa−
ka, čepici, rajtky, vyzna −
menání za obranu vlasti
a službu vlasti, odznak NB,
vzorných vojáků do r. 1960
– až 3000,− Kč. Pilotní,
automobilové odznaky, od−
znaky vojenských učilišť,
plakáty a jiná vyznamená−
ní. Těžítka ve formě mode−
lů voj. techniky, letecké
uniformy, vše z pozůsta−
losti po pilotech. Tel.
721730982  PM 21006

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

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vy−
znamenání, odznaky,
a jiné. Možnost vykli−
zení celé pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
21030 

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

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

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čelo, basu, el. kytaru
i poškozené a nekompletní.
Tel.: 728473687   PM
21090 

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

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120x100 cm vý−
ška 120 cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Kla tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

volejte 739 334 835.
Program najdete na

www.muzeumpanenekplzen.cz 

Prodám lístky na 
Festival Panenek

v Plzni o víkendu 
9. – 10.10. 2021 

9:00 – 17:00 
ve Vinotéce a Galerii 
Na Roudné 59 v Plzni.

Muzeum panenek 
v Plzni HLEDÁ 

STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky, 

které čestně umístím 
do muzea nebo vykoupím.

Mohou být i poškozeny 
vše si opravím.

www.muzeumpanenekplzen.cz 

739 334 835 – dojedu.
To co už nemá doma místo,

rádi umístíme tam, 
kde dostanou svůj obdiv.



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

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevě −
nými závity, řeznický
špalek, různé litinové 
nohy,dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 21033 

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

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

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

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva 
a limonád, půllitry, pod −
tácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím
na okrese Klatovy. Za na−
bídku předem děkuji, 
zajímavé věci dobře oce−
ním. Tel.: 722720295,
606482803. RR 21453

PLACATÉ žulové kameny
na opravu zápraží bývalého
mlýna. Tel.: 776221761.
RR 21607

KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 18cm, nejlépe B700,
nemusí nahrávat, tel.:
605579683. RR 21651

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý −
měra, zanedbaný nebo na−
padený kůrovcem. Platím
ihned a hotově. tel.:
773585290. RR 21585

HLEDÁM ke koupi starší
dům nebo chalupu vhod−
nou k  rekonstrukci, větší
opravy nejsou překážkou,
tel.: 606916148. RR
21624

MLADÁ rodina hledá ke
koupi domek, nebo byt na
vesnici v okolí Klatov do
5 km i ve špatném stavu.
Tel. 602441949. RR 21667

PRONAJMU byt  2 + 1
v Plzni. Tel. : 608135533
PM 21111

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

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

HLEDÁM k  doživotnímu
pronájmu nevybavený byt
( kromě kuch. Linky, spo−
ráku, WC, umývadla a spr−
chového koutu nebo vany)
+, 1+KK, 1+0 v  Plzni
a okolí, v  dosahu MHD.
Pod mínkou možnost při−
hlášení k trvalému pobytu,
vyúčtovatelné poplatky za
služby. Možno novostavba
i starý dům. Nabídky
SMS zprávou na tel.
705404111 nebo na e−
mail zdenek.ondra59@
seznam.cz. PM 21113

PRONÁJEM GARÁŽE –
Čechova ul., Klatovy – bez−
pečný prostor, vytápěný
komplex, elektřina, 19 m2.
V těsné blízkosti autobuso−
vého a vlakového nádraží.
I dlouhodobě. Se riózní ma−
jitel, spolehlivé jednání. Vol −
ná od 1. října 2021, cena 
1 900,− Kč/měsíc, 100,− Kč
elektřina – tel. 724 857 249

PRONÁJEM bytu v  Běši −
nech 1+1, 44 m2 s  pří −
slušenstvím, 1. patro, volný,
tel.: 723464811. RR 21595

PRONAJMU pěkný zaří −
zený byt 1+2 v 1. patře
(bez výtahu) v klidné loka −
litě v Klatovech. Telefon
721731216. RR 21598

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře 
ti  sí ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel −
 kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme 
čisté byty k dlouhodobé −
mu pronájmu. Zaručuje me
pou  z e solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovliv−
nit. Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21010

V  CENTRU Klatov pro −
najmu menší byt. Součástí
bytu kuchyň, vestavěné
spaní. Měsíční nájemné
6500 Kč + energie cca
2000 Kč. Nejlépe 1 osoba,
bez zvířat (kočka, pes). Tel.:
777119669. RR 21601

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze
na metru Stodůlky, Brit −
ská čtvrť. Jen SMS
na 737441365. Zavolám
zpět. RR 21605

V  CENTRU Klatov pro −
najmu pěkné prostory ke
zříze ní veterinární, zubní
či jiné ordinace. Vlastní
vstup i parkoviště, tel.:
777119669. RR 21611

POSKYTNU  ubytování  od
01.09.2021 pro  pracující−
ho muže. Tel.: 603948834.
RR 21679

URGENTNĚ hledáme
k  pro   deji byty do 80 m2

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

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

PRODEJ nových bytů
1+1, 1+kk, 2+kk včetně
předzahrádek v  klidné
části Janovic n. Ú. Zá jem −
ci volejte tel. 721244180.
RR 21626

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i ne −
pojízdný. Zel. 608773933
PM 2108

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

KOUPÍM malotraktor Hol −
der, TK MT8, Slavia, může
být i v horším stavu, pro−
sim volejte nebo pište na
telefon: 723439518. RR
21671

PRODÁM Škoda Fabia, r.v.
2005, obsah 1.2 htp, zele−
ná barva, nová stk a emi−
se, cena: 42000 Kč, te −
lefon: 723439518. RR
21672

PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 53000,− Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21673

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2013, obsah 1.6 hdi,
nejeto 184 tkm, servisní
knížka, servisováno v Ci −
troen servisu, led světla,
abs, digi klima, hagusy,
abs, esp, parkovací sen −
zory, el okna, nová stk
a emise, top stav, Klatovy,
cena: 169000,−, telefon:
723/439518. RR 21674

PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2010, 1.6 hdi, 5. dveří,
abs, klima, el. okna, esp,
radio, ton. skla, tmavě ze −
lená metalíza, nová stk
a emise, cena: 78000,− ,Kt,
tel: 723439518. RR 21675

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  

Převedu záznamy z video−
kazet na DVD nebo flešku.
Levně. Tel.: 777554484
PM 21106

JAWA, 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

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve
s vylitými nápisy. Za
lahev do sbírky zapla−
tím i několik tisíc Kč.tel.
606245515. RR 21481
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou do kumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tele −
fon: 603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz. RR
21428

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Plzeňský rozhled  9/2021



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

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k  prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte pro −
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21016

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

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21017

KOMPLETNĚ vyklidíme,
odvezeme a zlikviduje−
me různý odpad, vyma−
lujeme prostory. Pro −
hlídka zdarma. E−mail:
proz@email.cz, tel.:
703655650  PM 21124

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situa ci
a najde optimální řešení.
Důležité je, nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 737309. PM 21015

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
tech nicky i právně a navíc
vyjednáme maximální 
SLEVU! A nezaplatíte ani
ko runu navíc! Více na
www.zkon t ro lu j to .c z 
nebo volejte zdarma na
800888957. PM 21018

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

PROVEDEME malířské,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce. Pro −
hlídka zdarma. Email.:
PLRO@post.cz, tel.
703655650

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

PŘIPRAVÍME vaši ne−
movitost k prodeji, pře−
dání, vymalujeme, ukli−
díme okolní prostory.
email:proz1@email.cz.
Tel.: 703655650        PM
21130 

NABÍZÍM soukromou vý−
uku německého jazyka
pro firmy i jednotlivce.
Připravím na maturitu
z NJ. Tel: 603163061.

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604 871 028

RR 21134

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

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

TANTRA kombinovaná se
zdravotní masáží, v KT, tel.:
775496000. RR 21663

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

DÁM trávu za posekání
a odvoz z 1 ha pozemku
v Klatovech. Tel.:
776193370. RR 21666

36/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, hledá dívku 16−19
let k seznámení. Mám rád
cestování, přírodu a kul −
turu. Tel.: 604969788
PM 21085 

62LETÝ NEKUŘÁK A AB−
STINENT hledá k vážnému
seznámení nezadanou že−
nu ve věku 39−58 let..
Nejdříve schůzky o víken−
dech, později po seznáme−
ní trvalý společný život.
Očekávám ochotu po se−
známení přistěhování ke
mně. Já jsem ochoten se
přestěhovat pouze v přípa−
dě uzavření manželství.
Odpovídat SMS zprávou na
tel.705404111 nebo na 
e−mail zdenek.ondra59@
seznam.cz. PM 21114

50LETÝ, rozvedený chlap
z  vesnice hledá ženu
pro společnou cestu živo−
tem. Děti vítány. Tel.:
605251057. RR 21524

SVOBODNÝ muž 61 let
hledá ženu, která je také
sama. Sušice, Klatovy.
Tel.: 607863707. RR
21618

NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.

DEUTSCHER Mann aus
Furth im Wald sucht Frau
aus Tschechien. Schlank
oder mittelschlank, bis 65
Jahre, für Partner schaft in
Deutschland. Ich bin 60
Jahre 170/70, ehrlich,
treu, liebevoll, dunkles−
Haar, eigenes Haus, alle−
inlebend, Schwimmmei −
ster. Tel. oder SMS unter
0049−01525−9387295 ab
20. Uhr erreichbar. RR
21591

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

HLEDÁM jednu fajn ženu
na trvalejší diskrétní
schůz ky, diskrétnost
a vzá jemná důvěra pod−
mínkou, jsem muž střed−
ního věku, spor t. udr −
žovaný, spor t. postavy,
fin. výpomoc možná. KT,
DO, tel.: 728146223. RR
21609

MUŽ středních let hledá
ženu k vážnému seznáme−
ní, hubenou i baculku, ko−
courek. Tel.: 702877095.
RR 21610

HLEDÁM ženu ve věku
40–60 let. K vážnému se−
známení. Najdem společ−
nou cestu životem? Tel.:
723876782. RR 21619

57LETÝ, 175, nekuřák hle−
dá ženu nekuřačku pro
vážné seznámení. Moc rád
bych poznal hodnou ženu,
které schází pohlazení,
polí bení, pěkné slovo a má
ráda milování. Pouze
volat. DO, PM, KT. Tel.:
723870534. RR 21646

60LETÝ vdovec z vesnice,
zahrádkář a turista, hledá
ženu podobných zájmů pro
společný život. Okr. DO,
KT, tel.: 605044902. RR
21628

64/170, rozvedený, mlad.
vzhledu, hledám elegantní,
dominantní paní – dominu.
E−mail: kosta54@seznam.
cz. RR 21640

VŠ 170/75/79 hledá pří −
telkyni z KT a blízkého oko−
lí, tel.: 728176693. RR
21633

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, něžný, slušný 48letý
hledá ženu i starší, která je
taky sama chybí jí též ně−
žný dotek, pohlazení a hez−
ké popovídání u kávy a být
dobrým kamarádem.
Uvítám dlouhodobé přátel−
ství. Diskrétnost zaručena.
PS: Dotek něhy. SMS
722512502. DO, Sušice,
KT, Horažďovice, PJ, PM.
Mohu namazat i záda. RR
21647

MLADÝ muž 34 s bytem
hledá kamarádku, ča −
sem i víc. Klatovy. Tel.:
703361413. RR 21662

DARUJI rekr. dům s ateli−
érem sportující neku −
řačce. Jako gesto trval.
zbožňování. On 77/175,
80 kg, DO. 3 km. Tel.:
704532965. RR 21650

ŽENA 66 let by ráda po−
znala muže který miluje
procházky přírodou a po−
sezení při kávě. Tel.:
728306471   PM 21128
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Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatínku
za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno těm,
kterým se zbortil velký sen, že Tě budou 
kolem sebe stále mít, že dokážeš poradit,
pohladit. Děkujeme Ti
za lásku, cos nám dal,
půl našich srdcí jsi
s sebou vzal. 
Dne 24. 8. 2021 by
oslavil již 86 let pan 

Milan Mészáros
z Vřeskovic 
u Přeštic.

Zároveň 27. 8. 2021 uplynul již 4. smutný
rok od chvíle, co nás náš drahý tatínek 
navždy  opustil.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.           RR 21581
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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TOUTO cestou bych se rá−
da seznámila s mužem do
30 let. Jsem svobodná
26letá pl. postavy. Nehle −
dám kamaráda, ale muže
pro vážný vztah. PS: Foto
napoví. RR 21642

VDOVA 71 hledá upřímné−
ho a tolerantního muže ne−
kuřáka štíhlejší postavy –
srdce a láska napoví, je mi
smutno. Najdu Tě? Tel.:
731828680. RR 21664

HLEDÁM vážné seznáme−
ní s mužem do 65 let, který
má vyřešenou minulost.
Upřednostňuji důvěru, upří−
mnost a toleranci. o Osobní
setkání. Plzeň a okolí do 
30 km. Volat na tel.:
775497976 PM 21005

RÁDA se seznámím s mu−
žem – do 76 let. KT –
Sušice. RR 21627

60LETÁ hledá obyč. muže
k  vážnému seznámení,
který má rád děti, nejraději
z vesnice. Jsem z okr. PJ,
doufám, že ještě existu −
je normální muž. Pod −
mínka je, aby nebyl na −
očkovaný na Covid. Zn.:
Věrnost, porozumě ní. Tel.:
721267954. RR 21592

ŽENA by ráda našla vyso−
kého muže ve věku 50–60
let za účelem hezkého
a pevného vztahu. E−mail:
balatanova@seznam.cz.
RR 21617

ŽENA 64 štíhlé menší po−
stavy hledá aktivního spo−
lečenského, také štíhlého
kamaráda. Časem možná
i více. Klatovy. Tel.:
702448913. RR 21661

DŮCHODKYNĚ 69 let
z Plzeňska, pohodová, by
ráda našla paní nebo pána
jako kamaráda, kteří se cítí
osaměle a ještě by se rádi
někam podívali, ale sa −
motné je to nebaví. Pište
SMS, zavolám. Tel.:
704740821       PM 21125

DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo
paní jako kamarádku, která
se také cítí osaměle  a ješ−
tě by měli vedle sebe rády
společnost kamarádky či
přítelkyně. Čas ubíhá rych−
le, tak proč si ho ještě 
neužít? Tel.: 734720159.
RR 21572

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

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde
4. 10. 2021

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

Tel. 731 002 305

Pro tebe miláčku nahá,
s  touhou a smyslností
jsem vzrušená ve své
postýlce, nedočkavá
tvých doteků. Můj
úžasný hluboký orálek
tě celého rozechvěje.
Při milování se mnou
poznáš dosud nepo−
znanou slast. Něha
i vášeň, to jsem já.
Volat a domluvit se
v průběhu dne na tel.
731002305 / na SMS
nereaguji/  PM 21105

Inzerát můžete 
podat elektronicky 

na e−mail:
sekretariat@

plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci 
můžete bankovním
převodem: ČSOB: 
72827293/ 0300
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n Proč jste se rozhodl kandidovat do
poslanecké sněmovny? 
Protože nelze jen sedět u piva a nadávat
"na ty nahoře". Vadí mi, že čím dál méně
lidí vytváří hodnoty a čím dál více lidí je
přisátých na státním rozpočtu. Vadí mi,
že na polích místo brambor roste řepka
do biopaliv a solární elektrárny, vadí mi
zbytečné instituce, miliardy vyhozené
z oken za ne−
smysly, pochle−
bování Bruselu
s jeho ekologickým a multikulturním ší−
lenstvím a celá řada dalších věcí. Třeba
násilný přechod na elektromobilitu
a bezuhlíkovou ekonomiku se projeví
v peněžence každého z nás. Auta se sta−
nou nedostupným luxusem, budeme
suro vinově závislí na Číně, díky drahé
dopravě se zdraží veškeré zboží a služ−
by, inflace pohltí úspory. Zvrácený sys−
tém emisních povolenek nedovolí po −
stavit jedinou továrnu, zato budeme mít

více cyklostezek, duhových pochodů
a dotací na kdejaký nesmysl. A to vše
bych chtěl změnit. Myslím si, že v politi−
ce chybí konzervativní pravicový pohled

na svět bez experimentů.
Chci Českou republiku
jako sebevědomý suve−

rénní stát, jehož zákony
jsou nadřazené Bruselským

vyhláškám a kde se stále platí
korunou. Stát, který si váží svých ob−

čanů a jehož občané budou svobodný−
mi lidmi v bezpečné zemi. 

n Co říkáte na rekordní zadlužování
státu? 
Některým občanům vytýkáme finanční
negramotnost, ale na úrovni vlády se dějí
daleko větší zvěrstva. Vždyť všichni
v tomto státě jsme jedna velká rodina.
A co udělá normální rodina, když nemá
peníze? Když udeří nějaká choroba 
(covid)? Finančně gramotná rodina 

začne šetřit, odpustí si dovolenou, nový
mobil, někdo si najde další práci nebo tak
něco. A jak se chová stát? Jako finančně
negramotný idiot. Zadluží se tak, že to bu−
dou splácet ještě naše vnoučata a začne
rozhazovat plnými hrstmi napravo, nale−
vo. Znáte snad jediný úřad, který byl zru−
šen? Jediný rok, kdy nedošlo k nárůstu
počtu úředníků? Jediný rok, kdy by byl
vyrovnaný rozpočet bez dalšího zadlužo−
vání? Přijde Vám to normální? 

n Je ještě něco, co byste chtěl vzká−
zat voličům? 
Ano, každý před volbami slibuje hory
i s horákama, postaví nemocnici, silnice
opraví lusknutím prstu a modré z nebe
zajistí pro všechny bez rozdílu. Mé názo−
ry jsou známé, mé články se dají najít na
internetu. Chci vrátit do politiky zdravý
rozum. Navíc mám také jeden konkrétní
slib, jehož splnění si bude moci každý
zkontrolovat. V případě mého zvolení
uspořádám na náměstí v Plzni oslavu, na
které se zdarma vytočí cisterna piva, kte−
rou uhradím z mého poslaneckého platu.
To by mohl být dobrý mejdan, ne?     (kb)

„Chci ČR jako sebevědomý a suverénní stát,“
říká lídr hnutí TSS Jan Dočekal
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