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„Očkování je jednou z cest, jak zabránit
těžkému průběhu nemoci,“ 

říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
Po čase dovolených se život vrací
do běžného režimu, i když ještě po−
řád jsme a musíme být obezřetní,
abychom chránili sebe a své blízké
a zabránili opakování jarní vlny
epidemie. Jaká je situace s očko−
váním v Plzeňském kraji a co no−
vého kraj chystá v oblasti zdravot−
nictví, představí hejtmanka Plzeň −
ského kraje Ilona Mauritzová.

� Jaká je v Plzeňském kraji pro−
očkovanost a jak očkování po −
kračuje?

Řadíme se ke krajům s vyšší pro−
očkovaností. Obyvatel, kteří se mo−
hou nechat očkovat, je v našem kraji
520 000. Z toho už téměř 65 % má
ukončené očkování, což považuji za

velmi dobrý výsledek. Rádi bychom
ale dosáhli alespoň 70 % proočko−
vanosti, protože situaci s vytížením
našich nemocnic z  jarního období
bychom už nechtěli zažít. Snažili
jsme se lidem přiblížit očkování co
nejvíce. Už 19. července jsme vy−
slali, po dohodě se starosty, první
mobilní týmy do menších obcí. Dne
23. července jsme spustili očkování
bez registrace ve všech našich
očkovacích centrech, včetně mož−
nosti nechat se naočkovat jedno−
dávkovou vakcínou.
��Která očkovací centra byla nej−
vytíženější a jak to bude s  těmi
většími, zůstávají v provozu?

Nejvíce jsme v našem kraji očko−
vali na třech místech. Ve Fakultní

nemocnici Plzeň, EUC klinice v Plzni
a Velkokapacitním očkovacím cen−
tru na Skvrňanech. V každém tomto
očkovacím centru jsme podali více
než 92 tisíc dávek. EUC Klinika na−
víc očkovala na Tachovsku a Plzni−
severu pomocí mobilních týmů. 

Velkokapacitní očkovací centrum
ve Skvrňanech skončilo s  očková−
ním na konci září. Během srpna
jsme ukončili očkování v  kulturním
domě Družba v Klatovech a v listo−
padu skončí očkování v  kulturním
domě ve Stodě. 

Nadále budeme očkovat ve všech
nemocnicích Plzeňského kraje.
Postupně se k nám budou přidávat
i praktičtí lékaři.

... pokračování na straně 3

�Hejtmanka Plzeňského kraje 
Ilona Mauritzová
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Změna je život – toto rčení nás čas−
to provází, ať už se nám to líbí nebo
ne. Týká se to i věcí kolem nás,
o kterých bychom rozhodně měli
vědět. Proto si tentokrát o nové po−
době magistrátního Odboru so ciál −
ních služeb povídáme s rezortní ná −
městkyní primátora města Plzně
Mgr. Eliškou Bartákovou, v jejíž ges−
ci je i problematika sociálních věcí.
� Paní náměstkyně, k 1. říjnu do−
šlo v  rámci zmíněného odboru,
který je veřejnosti znám spíše pod
názvem Pomáhající Plzeň, k  pod−
statné změně. V čem spočívá?
��Nejde ani tak o změnu podstaty
schované pod názvem Pomáhající
Plzeň, jako spíše struktury. Jedno −
duše řečeno: odbor se rozdělil na dvě
samostatná oddělení: oddělení Po −
má hající Plzeň a oddělení Dotací
a kon troly. Zatímco první z jmeno va −
ných bude vytvářet nové projekty
a zodpovídat za jejich realizaci, druhé
nese plnou odpovědnost za komplex−
ní dotační politiku města směrem
k plzeňským sociálním službám. To
vše při stejném počtu zaměstnanců –
dochází k zásadní změně náplně od−
boru, nikoli však k jeho rozšiřování.

��Víme, že nejde o jedinou změnu
ve struktuře magistrátu od 1. října
letošního roku. Souvi sejí spolu ně−
jak tyto kroky?
�� Samozřejmě.
Od října zahájil
svoji činnost nový
magistrátní odbor
dostupného bydle−
ní a sociálního za−
čleňování, který
bude řešit proble−
matiku osob ohro−
žených vylouče−
ním a lidí bez do−
mova v celé její ší−
ři. Část agendy, do
30. 9. 2021 zařa−
zené pod Odbor
sociálních služeb, tím tak přechází
pod tento nový útvar, zatímco pod
náš odbor se přesunula kompletní
administrace dotací směrem k re−
gistrovaným sociálním službám na
území města Plzně. Oba tyto útvary
budou úzce propojené a jejich sou−
činnost dá v  budoucnu vzniknout
zajímavým projektům. Zdá se to
komplikované, ale opak je pravdou:
jde o zjednodušení, sjednocení do té

doby roz tříštěné agendy a zpřehled−
nění veškerých procesů, což doza−
jista ocení ze jména poskytovatelé

služeb, ale výhle−
dově i široká ve−
řejnost.
�� V  čem vidí −
te přínos těchto
změn vy osobně
a můžete nám
představit nějaké
novinky?
�� Jak jsem již
uvedla, klíčový
přínos vnímám ve
sjednocení dotač−
ní politiky pro so−
ciální služby na
úrovni statutární−

ho města. Díky tomuto kroku dojde
k narovnání prostředí sociálních slu−
žeb a ke  zprůhlednění systému.
Zásadní novinkou je poskytování
dotací pro sociální služby prostřed−
nictvím čtyřletého dotačního progra−
mu, který dodá větší stabilitu služ−
bám a umožní poskyto vatelům je−
jich efektivnější plánování v  delším
časovém horizontu. Více letý dotační
program s  cíleným zaměřením je

zamýšlen i pro oblast podpory zdra−
votní péče a svozové služby, což
uvítají zejména v  zařízeních sociál−
ních služeb a poskytovatelé unikát−
ních zdravotnických projektů na
území města Plzně.
�� Zmínila jste se o systémových
změnách zejména ve financování,
ale určitě to není jediná novinka,
která se chystá…
�� Ano, máte pravdu, přínosných
změn bude více, ale netřeba vše
prozrazovat dopředu. Možná ještě
jednu novinku, kterou bude komu−
nitní pracovník, jehož činnost by
měla být zahájena v lednu 2022.
Tento člověk, zařazený pod oddělení
Pomáhající Plzeň, bude spojkou
mezi občany a úřadem, bude svou
činnost vykonávat v terénu, oriento−
vat se bude zejména na seniory
a zdravotně postižené a cílem je při−
blížení nabídky a možností Pomáha −
jící Plzně směrem k potřebným.

Je třeba zmínit, že veškerými tě−
mito změnami sleduje město Plzeň
společný cíl: větší míru spokojenos−
ti široké plzeňské veřejnosti a vyšší
životní komfort klientů jednotlivých
sociálních služeb.

Pomáhající Plzeň nově – od letošního října

Eliška Bartáková
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Věřím, že očkování je jednou
z cest, jak zabránit těžkému průběhu
nemoci. Zároveň věřím, že většina
lidí si vzala z posledních měsíců po−
naučení a budeme nadále zodpo−
vědní k sobě i svým blízkým.

Jsou mezi námi i Ti, kteří s očko−
váním váhají a nevěří mu. Těm bych
doporučila, aby se obrátili na svého
praktického lékaře, anebo se mohou
ptát i v našich nemocnicích v očko−
vacích centrech. 
�� Do problémů se vzhledem
k dlou hodobým omezením dostala
plzeňská Techmania Science Cen −
trum. Kraj se rozhodl pomoci, jaká
pomoc to pro plzeňské science
centrum bude?

Především je nutné zdůraznit, že
Techmania Science Centrum je uni−
kátní projekt, který napříč všemi
stupni vzdělávání propojuje děti od

mateřinek až po střední a vysoké
školy. Pro Plzeňský kraj je proto
Techmania velmi důležitým, strate−
gickým partnerem právě v  oblasti
technického vzdělávání. Vnímám
podporu science centra, zejména
v době, kdy mnohé projekty a orga−
nizace významně zasáhla epidemie
koronaviru, jako zásadní. Proto
jsme se na zářijovém jednání kraj−
ské rady jednohlasně shodli na pro−
dloužení podpory Techmanie i v dal−
ších letech. Další finanční podporu
budeme projednávat při tvorbě
rozpoč tu kraje na následující rok.
Zároveň budeme i nadále jednat se
zakladateli Techmánie a jejím ve −
dením. Rádi bychom znali jejich zá−
měry do budoucna. Rozhodnutím
o další podpoře v  následujících le−
tech tak vysíláme jako Rada Plzeň −
ského kraje jasnou zprávu, že je pro
nás Techmanie důležitá.

K celé současné situaci se vyjádřilo
také vedení Techmanie, které má za
sebou první týdny omezeného pro−
vozu, kdy své návštěvníky z řad ve−
řejnosti vítá pouze od čtvrtka do ne−
děle. A to z důvodu úsporných opat−
ření, která byla nastave−
na zejména kvůli dlou
hodobému stavu podfi−
nancovanosti a dopa−
dům covid pandemie. 

I přes aktuální situaci je
ale pro školní a velké sku−
piny zajištěn po předcho−
zím objednání provoz také
v pondělí až středu.

Nyní se instituce na−
chází na pomyslné stop−
ce. Stojí na křižovatce
a čeká, co bude dál....

Historicky jsou společnost ŠKODA
a ZČU spojovány s Techmania
Science Center. Oprávněně. Bez nich
a podpory tehdejší politické reprezen−
tace by jedinečná instituce populari−
zující vědu v Plzni nebyla. Region by
tak neměl centrum pro zábavu a pou−

čení, které ročně běžně navštíví
cca 200 tis. osob. Nyní zaklada−
telé ŠKODA a ZČU stojí před no−
vou výzvou – najít shodu nad
dlouhodobým a udržitelným 
financováním Techmanie.

Nedohoda zakladatelů a části ve−
řejné správy nad financováním
Techmanie trvá více než dva roky.
Část regionálních politiků zastává
názor, že o financování Techmanie
by se měli starat zakladatelé (zejmé−
na ŠKODOVKA, to je přece silná

společnost) a ne veřejná správa.
Zakladatelé se zase domnívají, že
si již svoje odpracovali a 10 let
tento model fungoval. „Bohužel
nedohoda nad financováním vede
k omezování provozu a covid tomu
také nepřispěl,“ říká Vlastimil

Volák, ředitel Techmanie.
Podobně se na to dívá republiko−

vá úroveň. Ministerstvo školství za−
stává názor, že poskytlo prvotní
inves tici 650 mil. Kč a nyní to je již
na regionu, aby zajistil provoz.
Dobrým příkladem je pro ně

Jihomoravský kraj, kde
science center je spra−
vován krajem a Hvěz −
dárna a Planetá rium
městem. Určitým řeše−
ním by mohl být také
příklad z Olomouce, kde
science center je sou−
částí univerzity.

„Pro svoji činnost
7 dní v  týdnu potřebuje
Techmania ke svému
příjmu získat ještě cca

25 mil. Kč na provoz a cca 5 –
10 mil. na investice.  Pokud je nebu−
de mít, bude mít asi jen dvě mož−
nosti: prodloužit stávající agonii
anebo skončit. Pak by Techmanii
ze zákona získalo pravděpodobně
město“, dodává Vlastimil Volák. 

Na základě 10 leté smlouvy se do
roku 2019 o spolufinancování Tech −
manie dělilo rovným dílem město
a kraj. Poté nedošlo k dohodě a pří−
spěvek ze strany města se snížil 
z 10 mil. na 3 mil. ročně pro další
4 ro ky. Smlouva s krajem končí letos. 

Léto jela na plno, na podzim ubírá plyn a nachází se na pomyslné stopce.
Stojí na křižovatce a čeká, co bude dál…

Techmania na rozcestí ke své budoucnosti

„Očkování je jednou z cest, jak zabránit
těžkému průběhu nemoci“ 

... dokončení ze strany 1�

INFOBOX K OČKOVÁNÍ
(data jsou k 23. 9. 2021 z databáze vzhledem k uzávěrce Plzeňského rozhledu)

Počet osob s ukončeným očkováním v Plzeňském kraji: 325 682
Počet osob, které se mohou nechat očkovat: 520 000
Počet zapojených očkovacích míst vč. praktických lékařů: 214 v 70 obcích
Počet vyočkovaných dávek v v Plzeňském kraji: 639 696
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České dráhy nasadí v jízdním řádu
2022 na vlaky Západní expres
a Krušnohor nejmodernější soupra −
vy InterJet, dvě desítky zbrusu no−
vých bezbariérových RegioPanterů
pak obslouží regionální linky v Pl −
zeň ském  kraji a klimatizované vo−
zy EC / IC nahradí v rychlících „ko−
ženky“. Více vlaků nabídne bezba −
riérové cestování, Wi−Fi, možnost
dobíjet cestovní elektroniku. No −
vinkou bude rozšířená možnost do−
bíjení elektrických vozíků handica−
povaných osob nebo elektrokol. 

„S jízdním řádem 2022 nás čeká
největší revoluce v kvalitě, komfortu
a rozsahu nabízených služeb od na−
sazení Railjetů před 7 lety. Do pro−
vozu nasadíme nové vlaky v hodno−
tě zhruba 9 miliard korun. Velká část

z nich začne jezdit od za−
čátku nového jízdního
řádu a další podle plánu
nasadíme v průběhu ro−
ku 2022,“ říká Ivan Bed −
nárik, předseda předsta−
venstva a generální ředi−
tel Českých drah. 

Největší novinkou bu−
dou moderní soupravy
InterJet. Po éře Pendolina a Railjetů,
které v minulosti znamenaly zlomové
okamžiky v  komfortu a službách
v dálkové dopravě, nyní přichází éra
InterJetů, které jsou ještě lepší
než jejich populární předchůdci.
Nasadí  je na linky ‚Západ ní expres‘
a ‚Krušnohor‘. Poprvé v  cent rální
Evro pě budou vlaky vybaveny spe −
ciálními okny, která lépe propouští
mobilní signál, aby se v nich dalo lé−
pe telefonovat. V první třídě jsou bez−
drátové nabíječky a novinkou budou
i zásuvky na dobíjení elektrických vo−
zíků a elektrokol.

Jednotky však nebudou mít
restau rační vůz, což odpovídá sou−

časnému trendu mezi objednateli
zajistit provoz vlaků na kratší
a střed ní vzdálenosti co nejefek −
tivněji s nízkými náklady. České drá−
hy však v  těchto spojích nabídnou
drobné občerstvení přímo na mís−
tech cestujících prostřednictvím
mobilního minibaru. 

„Ve velké míře se pustíme do ná−
hrady starších vozů, tak zvaných ‚ko−

ženek‘, v oby čejných
rychlících. ‚Koženky‘
zmizí z plánovaných
oběhů v mnoha vla−
cích a na hradíme je
klimatizovanými va−
góny s řadou služeb,
jako je Wi−Fi nebo zá−
suvky na dobíjení
ces tovatelské elek −
tro niky. Většina na−

šich rychlíků tak nabídne komfort
vlaků EC/IC,“ doplňuje Ivan Bednárik.

Moderní soupravy zamíří i na re−
gionální linky, RegioPantery zase
na  linku P2 z  Klatov přes Plzeň
a Rokycany do Berouna. Díky tomu
vyřadí  z každodenního provozu de−
sítky velkoprostorových vozů z pře−
lomu 80. a 90. let. Cestujícím nabíd−
nou služby na úrovni dálkových
expre sů. Jsou klimatizované, plně
bezbariérové, vybavené zásuvkami
a USB konektory pro dobíjení ces−
tovní elektroniky a nově i výkonnými
zásuvkami 230 V pro dobíjení elek−
trických vozíků handicapovaných
cestujících a elektrokol.  

Nové vlaky a více komfortu
v režii Českých drah 
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Mohu odstoupit
od smlouvy před
nastěhováním do
bytu? 
Dobrý den, chtěl
bych se zeptat, jak
se řeší situace, kdy
realitní makléř zpr o −
středkuje pronájem
bytu, ale smlouva
je podepsána s ma −
jitelem bytu nikoliv
s realitní kanceláří
a nájemce do bytu
nenastoupí a od−
stoupí od smlouvy
před nástupem do
pronájmu a obe −
známí s tím majite−
le bytu. 

Dobrý den, smlouva
o nájmu je samo −
zřejmě uzavřena vždy
s  majitelem bytu či 
jeho zmocněncem, ji−
nak tomu být ani ne−
může. Smlouva zpra−
vidla nabývá účin−
nosti dnem podpisu,
proto není podstatné,
zdali do nájmu na−
stoupíte (nastěhujete
se) nebo nikoli. Pro −
ces odstoupení je
poměr ně individuální,
nemám od Vás žád−
né informace o důvo−
dech jednostranného
odstoupení, proto to
nedovedu posoudit.
Obecně lze ale říci,
že „rozmyslel jsme si
to“ pro platné od −
stou pení nepostačí.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Dotace ve výši téměř 1,4 milionu
korun obdrží pět projektů v rámci
programu Rekonstrukce, oprava
a  výstavba sportovních zařízení,
areálů a související infrastruktury
na území města Plzně. Peníze 
získá SK Slovan Plzeň 1910, z. s.,
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň –
Doudlevce, SK PETŘÍN PLZEŇ z. s.,
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň
Letná a Tělo cvičná jednota Sokol
Plzeň IV. Všichni žadatelé se
na projektu budou finančně podí−

let minimálně 15 procenty po −
skytnuté dotace. 

„SK SLOVAN Plzeň 1910, z. s. zí−
ská 170 tisíc korun na vybudování
záchytného oplocení – navýšení
stávajících a vybudování nových
záchyt ných sítí. Co se týká Tělo −
výchovné jednoty Sokol Plzeň –
Doudlevce, tak ta podala žádost
o dotaci na dokončení rekonstrukce
oplocení tenisových dvorců, získá
96 278 korun. Žadateli SK Petřín při−
spějeme částkou 275 206 korun na

vybudování vodního vrtu pro potře−
by závlahy hlavního i tréninkového
hřiště. Tělocvičná jednota Sokol
Plzeň Letná chce prostředky využít
na rekonstrukci v areálu a v  so −
kolovně, konkrétně na nový plot
v Rodinné ulici, poskytneme dotaci
ve výši 356 tisíc korun. TJ Sokol IV.
pak požádal o dotaci na rekonstruk−
ci obložení stěn v  tělocvičně a vý−
měnu zrcadel, získají 462  327 ko−
run,“ uvedl první náměstek primáto−
ra Roman Zarzycký. 

Peníze pomohou sportovním projektům 

Plzeňské městské dopravní podni−
ky připravují na říjen letošního ro−
ku modernizaci veřejného osvětle−
ní v Částkově ulici. S touto akcí by
se spojila modernizace veřejného
osvětlení v parku Chvojkovy lomy.
Pro obě oblasti se použijí shodná
svítidla TERA E 40 wattů s příznivou
barevnou teplotou 2200 kelvinů. Pro
obě lokality budou použity rozdílné
útlumové scénáře svítivosti. Infor −
mativní zprávu o výměně osvětlení
vzali na vědomí radní města na
svém jednání.

„V oblasti Chvojkových lomů bu−
dou svítidla vybavena pohybovými
čidly, tedy že při detekci pohybu na−
příklad od procházejících osob, běžců
a podobně se dočasně zvýší intenzita

svítivosti na více jak 80 procent kapa−
city svítidla. Ve Chvoj kových lomech
bude takto modernizováno 30 svíti−
del. Ta budou osazena řídicím modu−
lem, který umožňuje řízení a monito−
rování svítidel a zároveň vytváří tzv.
Mesh síť vzájemně datově bezdrátově
propojených prvků,“ vysvětlil radní
pro oblast Smart Cities a podporu
podnikání Vlastimil Gola. 

Do této sítě bude rovněž zapojena
nově nainstalovaná environmentální
stanice KES−1 měřicí veličiny jako
např. CO, NO2, CO2, O3, prachové
částice, atmosférický tlak atd.
Environmentální stanice bude na−
montována na sloupu veřejného
osvětlení v  blízkosti kruhového ob−
jezdu Částkova – Lobezská. Data se

následně budou zobrazovat na
elektronické úřední desce a budou
doplněna v místě odkazu již existují−
cích meteorologických stanic.

„Modernizace veřejného osvětlení
s sebou přináší nejen úsporu pro −
vozních prostředků, ale také biolo−
gicky příznivější chromatičnost sví−
tidel a detekcí pohybu vyšší bez −
pečnost veřejných prostor města
Plzně,“ doplnil Vlastimil Gola.

Chvojkovy lomy byly vybrány ze −
jména z důvodu těsné blízkosti síd−
liště, kde světelný smog dopadá
na každodenní biorytmus obyvatel.
Taktéž větší bezpečnost díky změně
svítivosti obyvatelé přilehlých domů
dle průzkumu mínění velmi uvítají. 

Projekt modernizace veřejného
osvětlení v parku Chvojkovy lomy se
týká 30 sloupů veřejného osvětlení,
na kterých budou vyměněna svítid−
la. V Částkově ulici se jedná o vý−
měnu 28 svítidel.

Chvojkovy lomy a Částkova ulice 
s inteligentním osvětlením
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13 000 Kč/měsíc

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

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

16 500 Kč/měsíc

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

v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází 
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci
a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. Měsíční nájemné 16.500,−Kč. Nad rámec ná −
jemného se platí zálohy na služby (vodné, stočné, otop) ve vý−
ši 3.700,−Kč/měsíc. Elektrická energie bude převedena na
nájem ce. Kauce 49.500,−Kč. V okolí veškerá občanská vy −
bavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

5 600 000 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. Lze financovat hypotečním úvěrem,
se kterým Vám zdarma pomůžeme. � 734 319 301

10 500 Kč/měsíc

2+kk (39 m2), Brigádnická ul., Zbůch
Nabízíme k pronájmu byt 2+kk o výměře 39 m2 ve 2. patře
novostavby domu v Brigádnické ulici ve Zbůchu. Byt je vy−
bavený kuchyňskou linkou (sporák, myčka, lednice s mra−
zákem, pračka) a nábytkem, viz. fotografie. K bytu náleží
sklepní koje. Cena za měsíc pronájmu je 10.500,− Kč +
1.500,− Kč záloha na služby + elektřina převedena na ná−
jemce. Vratná kauce 15.000,− Kč. 
Vřele doporučujeme. Byt je ihned k dispozici.

� 734 319 302   

2 990 000 Kč
RD 3+kk/G/B (616 m2), Topol – Chrudim, okr. Chrudim
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici
3+kk v obci Topol u Chrudimi. Dům má dvě nadzemní podlaží.
V roce 1972 proběhla dobová rekonstrukce celého domu. V 1.NP
se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, kou−
pelna s vanou, samostatné chemické WC, spíž a garáž. V 2.NP se
nachází dva pokoje, balkon a menší půda. IS.: el 230/400V, ply−
nofikace, obecní vodovod + studna (hloubka 15m), kanalizace –
jímka. Topení – v 1.NP lokální plynové + lokální na tuhá paliva.
Do 2.NP není topení zavedeno. K domu dále přiléhá prostorná 
zahrada, na které jsou zahradní stavení plynule navazujících na
rodinný dům. Lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám
zdarma pomůžeme. � 734 319 301

15 900 Kč/měsíc
3+1/L (81 m2), ul. Krašovská, Plzeň
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 s lodžií a komorou
o výměře 77m2 v Plzni, Krašovské ul. Byt se nachází ve 4. patře
panelového domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt je po
kompletní, velmi zdařilé rekonstrukci. Byt je plně zařízen, viz.
foto. K bytu náleží sklepní koje. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení v žádané lokalitě. Měsíční nájemné 15.900,−Kč.
Nad rámec nájemného se platí zálohy na služby a energie 
(vodné, stočné, otop, elektřina) ve výši 3.500,−Kč/měsíc.
Kauce 30.000,−Kč. Byt je k dispozici od 1.11.2021. V okolí
veške rá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

4 800 000 Kč
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 dobová rekonstrukce domu (koupel−
na, 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 byto−
vá jednotka o dispozici 3+1 s balkonem. IS.: el 230/400V, vlastní
vrt (46m), topení – ústřední na pevná paliva, septik. Nemovitost
není zatížena žádným zástavním právem, exekucí či břemen. Lze
tedy financovat hypotéčním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma
pomůžeme. Výborný stav, vřele doporučujeme prohlídku 
této výjimečné nemovitosti. � 734 319 301

G

G

GG

Zemědělská usedlost (3177 m2), Radimovice – Všeruby,
okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji zemědělskou usedlost v obci Radimovice vzdálenou
3km km od Všerub a 18 km od centra Plzně. Na pozemku o celkové roz−
loze 3177 m2 je rodinný dům o dispozici 2+1a dvě prostorná zemědělské
stavení. Budovy z roku 1920, které prošly částečnou dobovou rekonstruk−
cí v roce 1975, si zachovaly svůj historický charakter, který umožňuje při
rekonstrukci splnit Vaše představy o skloubení originálních prvků s mo−
derní přestavbou. Původní detaily jako například podsklepeni se nabízí vy−
užít jako unikátní součásti budoucího interiéru. Na stavby plynule navazuje
rozlehlá zahrada o ploše 2102 m2. Usedlost je vhodná pro klidné bydlení
v přírodě, rekreaci, chovu hospodářských zvířat, nebo také k podnikatel−
ské činnosti. Koupě nemovitosti je možno financovat hypotéčním úvěrem,
který Vám zdarma zprostředkujeme. � 734 319 301 

G GG

3+1/B (87 m2), Klatovská ul., Plzeň 
Nabízíme k pronájmu byt 3+1 nacházející se ve 3. patře cihlové−
ho domu bez výtahu v širším centru města Plzně na Klatovské tří−
dě. Byt je po rekonstrukci, disponuje třemi pokoji, kuchyní, kou−
pelnou, samostatným WC a balkonem do vnitrobloku domu.
Vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel, k dispozici je mož−
nost připojení kabelové televize a internetu. Zálohy za plyn a elekt −
řinu budou nájemcem hrazeny přímo dodavatelům těchto energií.
V blízkosti veškerá občanská vybavenost, zastávky MHD, nákupní
centrum Area Bory. Nad rámec nájemného se platí zálohy na služ−
by (vodné, stočné) ve výši 500,−Kč/měsíc/osoba, elektrická energie
a plyn budou převedeny na nájemce, vratná kauce 15.000,−Kč, pro−
vize RK 13.000,−Kč + DPH. � 734 319 302  
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Odbor sociálních služeb plzeňské−
ho magistrátu v posledních letech,
v rámci dotačního programu Kofi −
nan cování sociálních služeb, pod−
poruje také poskytování zdravotní
péče ve vybraných
zařízeních sociál−
ních služeb, jako
jsou domovy pro
seniory, domovy
pro osoby se zdra−
votním postižením,
domovy se zvlášt −
ním režimem, tý−
denní stacionáře,
denní stacionáře. 

„Podobně také
podporuje svozo−
vou službu klientů do vybraných za−
řízení sociálních služeb. V roce
2021 došlo k pětiprocentnímu krá−
cení rozpočtu odboru. Aby bylo
možné zachovat dotace na základní
činnosti sociálních služeb, byl od−
bor nucen krátit finanční podporu
právě zdravotní péče a svozové
služby, kdy došlo ke krácení ve výši
cca 10 procent. Celkem byla pod−
pora zkrácena osmi žadatelům
v 11 projektech v celkové výši 
610 tisíc korun, z toho zdravotní pé−
če v částce 583 000 korun a svozo−
vá služba v částce 27 000 korun,“
vysvětlila problematiku náměstkyně
pro oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Magistrátní odbor sociálních slu−
žeb má v  současnosti volné pro−
středky pro otevření dotačního
progra mu na finančně krácené
oblasti. Alokovaná částka je jeden
milion korun.

Finanční podpora je poskytována
pro zařízení, kde je tato péče ne −
zbytná a náklady na její poskytování

nelze pokrýt z příjmů od zdravotních
pojišťoven. V rámci sociálních slu−
žeb, kde je poskytována zdravot −
ní péče, lze žádat o dotaci na dokrytí
nákladů na poskytovanou zdra vot −

ní péči, ale pouze
v případě, že
zdravotní péče je
zajišťována vlast −
ními zaměstnanci
a příjmy od zdra−
votních pojišťo−
ven nepokryjí ná−
klady na její po−
skytování.

Každá orga ni −
zace může v rám −
ci tohoto dotač −

ního programu podat pouze jednu
žádost, ta však může obsahovat více
projektů reagujících na jednotlivé
dotač ní priority.

Město Plzeň má největší a nej−
komplexnější síť sociálních služeb
na území Plzeňského kraje. Určité
sociální služby se v rámci svého
poskytování neobejdou bez zdra−
votní složky. Není však možné hra−
dit náklady za poskytování zdravot−
ní péče z finančních prostředků po−
skytnutých na poskytování základ−
ních služeb dle zákona o sociálních
službách. Z tohoto důvodu se sta−
tutární město Plzeň již dlouhodobě
snaží poskytovatelům sociálních
služeb nabídnout možnost úhrady
části nákladů na zdravotní služby
pomocí specializovaných dotací na
poskytování zdravotní péče. U svo−
zové služby je cílem pomoci uživa−
telům pravidelně navštěvovat zaří−
zení sociálních služeb, která by pro
ně jinak byla nedostupná z důvodu
vzdálenosti, ceny dopravy nebo
bariérovosti.

Dotace na zdravotní péči 
v sociálních službách

Eliška Bartáková
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Stipendia kraje
Od roku 2004 uděluje Plzeňský
kraj stipendia nejlepším stu −
dentům a doktorandům plzeň−
ských veřejných vysokých škol
u příležitosti Dne boje studentů
za svobodu a demokracii. Jed −
notlivé fakulty ZČU v  Plzni 
včetně Lékařské fakulty Univer −
zity Karlovy v  Plzni nominují 
nej úspěš nější studenty. Ti pak
v  Měš ťanské besedě 5. října
2021 převezmou z  rukou hejt−
manky Ilony Mauritzové šek na
20 000 Kč. V letošním roce je to
celkem 9 studentů obou uvede−
ných univerzit.

Memorandum
s hasiči

Hejtmanka Ilona Mauritzová při−
jala na krajském úřadě zá stup −
ce Krajského sdružení hasičů
Plzeňského kraje z  jednotlivých
družstev SDH, která se dobře
umístila v různorodých soutě−
žích v požárním sportu. U příle−
žitosti setkání bylo také mezi
Plzeňským krajem a Krajským
sdružením hasičů Plzeňského
kraje podepsáno memorandum
o spolupráci a vzájemné podpo−
ře obou stran.

Memorandum o spolupráci
podepsala hejtmanka Ilona
Mauritzová, za krajské sdružení
hasičů pak Josef Černý jako jeho
starosta. Memorandum, které
má platnost do 31. 12. 2024, 
deklaruje vzájemnou podporu
v  oblasti činnosti hasičských
sdružení, dobrého jména Plzeň −
ského kraje a zahrnuje také
v  rámci prostoru v  rozpočtu
Plzeňského kraje každoroční do−
tace jednotkám SDH obcí. 

„Jsme si vědomi významné
role hasičských sdružení v životě
obcí, a to zejména těch menších.
Hasiči nejen že zasahují u požárů
a autonehod, jejich neméně vý−
znamnou činností je pořádání
společenských akcí, práce s dět−
mi v  oblasti požárního sportu.
Jako kraj tato sdružení rozhodně
budeme podporovat,“ říká hejt−
manka Ilona Mauritzová.

Filmový festival Finále, který se konal v Plzni od pátku
24. do středy 29. září, otevřel své brány návštěvní−
kům i filmovým profesionálům. Slavnostního zahájení
se  ujal  animovaný film Moje slunce Mad, který si na
Finále odbyl svoji předpremiéru.   

Slavnostního zahájení se kromě ředitelky festivalu
Evy Veruňkové Košařové, představitelů města Plzně
a Plzeňského kraje, partnerů a sponzorů, zúčastnila také
početná delegace k animovanému snímku z afgánského
prostředí v  čele s  režisérkou Michaelou Pavláto vou.
Dále film uvedla i autor−
ka knižní předlohy novi−
nářka Petra Procház −
ková se synem Zaferem
a  afgánskými dětmi
Kawsar, Narges, herci
a herečky, kteří propůj−
čili svůj hlas kresleným
postavám: Daniela Kolá −
řo vá, Hynek Čermák
a Jitka Schneiderová, či
scénárista Ivan Arsen −
jev, zvukař Petr Horák
a další.  

Novinkou letošního ročníku byla sekce nazvaná
Manipulace mocí aneb Dezinformace v audiovizuální
tvorbě. Věnovala se tématům zneužívání filmové 
tvorby propagandou totalitních režimů, protože filmové
umění je od svého počátku odrazem doby, ve které
vzniká. A protože je snadno srozumitelná, začala 
být velmi záhy podporována režimy. V této sekci se  ve

zrekonstruovaném Selském statku U Matoušů v Plzni
Bolevci promítal snímek Všichni dobří rodáci.  

Vítězné filmy 34. ročníku 
festivalu Finále
Hlavni porota – celovečerní
Cena Zlatý ledňáček za  nejlepší celovečerní hraný 
nebo animovaný film uděluje Mezinárodní porota celo−
večerních hraných a animovaných filmů.
Smolný pich aneb Pitomý porno

Hlavni porota – dokument
Cena Zlatý ledňáček za  nejlepší dokumentární
film uděluje Mezi národní porota soutěže dokumen −
tárních filmů.
Nová šichta

Hlavní porota – TV + internet /seriál
Cena Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a internetový
projekt v  kategorii „seriálová tvorba“ uděluje
Mezinárodní porota televizních formátů.
Zrádci, epizoda 1

Hlavní porota – TV + interent / minisérie
Božena, epizoda 1

Cena Zlatý ledňáček za  nejlepší studentský krátko−
metrážní film uděluje Mezinárodní porota soutěže 
studentských krátkometrometrážních filmů.
Anatomie českého odpoledne

Milan Kuchynka, Johana Ožvold a Marek Najbrt

Marek Adamczyk

Tomáš Měcháček

Delegace k filmu Moje slunce Mad 

Václav Jiráček

Plzeňské Finále vítalo umělce,
sponzory i návštěvníky
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Vzhledem k tomu, že se Plzeň roz−
růstá, hledají dopravní odborníci
řeše ní, jak vylepšovat a posilovat
i síť linek MHD. V  případě sídliště
Vinice obsluhovaného nyní hlavně
autobusy linky 41 se jako řešení na−
bízí právě tramvaj. Tramvaje jedou
po samostatně vedených kolejích,
aniž by se jich dopravní zácpy nějak
dotkly, tedy bez vlivu na jízdní řád.

„Že umíme stavět tramvajové tra−
tě jsme si úspěšně vyzkoušeli
nedáv no, když jsme v  roce 2019
otevřeli prodlouženou tramvajovou
trať na Borská pole za 616 milionů

korun včetně DPH. To ulevilo cestu−
jícím, z centra města je tramvaj do−
veze až k  univerzitě a městskému
indu striálnímu parku Borská pole.
Stejně tak by se mohlo v budoucnu
ulevit i obyvatelům Vinic a Sylvánu,“
řekl primátor Martin Baxa.  

Z  Vinic k  nádraží by si tramvají
mohli zkrátit cestu až o 7 minut.

Elektrický pohon navíc eliminuje
výfu kové plyny z  autobusů nejen
v centru města, ale i na Vinicích.  Na
Vinicích lze ukončení linky číslo 3
řešit bez klasické točky, jak ji v Plzni
známe. Tramvaje se na konečné fy−
zicky otáčet nemusejí, směr jízdy
změní jen řidič, který se přesune
na druhé stanoviště obousměr −

ného vozu. V ulici Na
Chmelni cích je mož−
né postavit 1,5 kilo−
metru dlou hý dvou−
kolejový tramvajový
úsek, jenž se má stát
součástí tram vajové
linky číslo 3 v trase
Vinice – Sady Pěta −
třicátníků – Hlavní
nádraží – Mikuláš −

ské náměstí, která by měla rozšířit
nabídku spojů také pro cestující
z centrální části města. 

Nový úsek začíná za křižovatkou
s Karlovarskou odbočkou do ze −
leného dělícího pásu ulice Na
Chmelnicích. Jeho konečná je
umístěna za křižovatkou s ulicí

Znojemská. V návrhu jsou zastávky
u křižovatek Nad Zoo, Brněnská,
Sedlecká a Znojemská umístěné
tak, aby k nim převážná většina
obyvatel sídliště Vinice měla poho−
dlnou docházkovou vzdálenost.
K úpravě bude muset případně dojít
i na druhé plánované konečné na
Mikulášském náměstí, kde by měla
vzniknout odstavná kolej pro čeka−
jící tramvaj.

Peníze a časový výhled:
I pro Plzeň bude tato stavba velkou
investicí v řádu několika set milionů
korun, proto bude třeba zajistit fi−
nancování z evropských i státních
fondů, aby stavba příliš nezatížila
městský rozpočet. Projektová pří−
prava bývá náročnější a hlavně delší
než stavba samotná. Po projednání
s  veřejností a dokončení technic−
kých studií bude o osudu tramva −
jové linky číslo 3 rozhodovat Rada
města Plzně. V  případě, že záměr
dostane zelenou, mohli by se tram−
vaje na Vinice Plzeňané dočkat do
roku 2030.

Plzeň oživuje plán tramvajové trati na Vinice
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Střípky 
z Plzně

Mikrogranty 
podpoří především

koncerty
Zastupitelé města Plzně na
svém zářijovém zasedání
schvá lili poskytnutí dotací
v rámci Průběžného dotačního
programu „Mikrogranty na
podporu kulturních a  umělec−
kých projektů pro rok 2021“
z  rozpočtu Odboru kultury
Magistrátu města Plzně na rok
2021. Finanční příspěvek ob −
drží pět žadatelů v celkové výši
129 tisíc korun.

„Ze žádostí o dotaci přijatých
v  druhém termínu uzávěrky
Mikrograntů 2021 město Plzeň
podpoří šest projektů. Jedno −
mu ze žadatelů, a to Biskupství
plzeňskému, poskytneme do −
taci na dva projekty – Operu
v  katedrále a PilsAlive 2021,“
uvedla Eliška Bar táková, ná−
městkyně primátora pro oblast
kultury, památkové péče a so−
ciálních věcí.

Dalšími podpořenými pro −
jekty jsou koncert barokní hud−
by Omnium Sanctorum spolku
Consor tium musicum, závě−
rečný koncert 29. Haydnových
hudebních slavností zapsané−
ho spolku Česká společnost
Josepha Haydna, benefiční
koncert pro postiženého chlap−
ce Hudbou pro Danečka, jenž
pořádá „J“, z. s. a 15. jubilejní
koncert ke Světovému dni zra−
ku pořádaný Lions Clubem
Plzeň Bohemia.

Loděnice, v níž na svou úspěšnou
sportovní kariéru nastoupil debl−
kajakář Radek Šlouf, bronzový
medai lista z  letošní olympiády
v Tokiu, získá od města Plzně část−
ku 2,16 milionu korun na svou
rekonst rukci.  

„Na základě platné Koncepce
sportu města Plzně podporujeme

pravidelně investice do sportovní
infra struktury, zejména pokud se
jedná o akce finančně také podpo −
rované Národní sportovní agentu−
rou. A takový je projekt, který před−
ložila TJ Prazdroj Plzeň,“ uvedl první
náměstek primátora města Plzně
Roman Zarzycký, do jehož gesce
spadá i oblast sportu.  

Cílem rekonstrukce je navýšení
nejenom kapacity vodácké posilov−
ny, skladu lodí a šaten, ale především
modernizace sociálního zázemí, při−
čemž  celkové náklady jsou vyčísle−
ny na necelých 11 milionů korun.

Město  poskytne z  rozpočtu Od −
bo ru sportu, Smart Cities a podpory
podnikání Magistrátu města Plzně

2,16 miliony korun. Národní spor−
tovní agentura by měla přispět nece−
lými 7,57 miliony korun a zbytek,
tedy 1,08 milionu korun, by z vlast −
ních zdrojů měl uhradit TJ Prazdroj
Plzeň. Klub však nejpozději do kon−
ce letošního roku doloží, že dotaci
na rekonstrukci loděnice od Národní
sportovní agentury získal.

TJ Prazdroj získá dotaci na loděnici

V kategorii měst nad 5000 obyva−
tel vyprodukují obyvatelé Kdyně
nejméně směsných odpadů v Pl −
zeňském kraji a navíc vytřídí 
40 % odpadů, což je opět slušný
výsledek. Podě kování si zasloužily
i další obce kraje, které získaly
Odpado vého Oskara v dalších ka−
tegoriích.

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil
spolek Arnika letos posedmé. Jeho
snahou je upo zornit na potřebu
zodpo vědného nakládání s odpady
a zároveň obce mo −
tivovat ke snižování
množství směsného
odpadu.

„Mnohem důležitější
než plnění legislativ−
ních cílů je naše cho−
vání k planetě. K zod−
povědnému přístupu 
lidí v Plzeňském kraji
pomáhá například sys−
tém plateb za skutečný
objem vyhozeného od−
padu, nižší frekvence
svozu, desítky tisíc
sepa račních nádob, 
re−use centra a další motivace, aby
lidé do černých popelnic vyhazovali
co nejméně odpadu, který by jinak
skončil na skládce nebo ve spalov−
ně. Díky tomu se městům podařilo
udržet vynikající výsledky i během

pandemie covid−19, zatímco v řadě
měst produkce směsných odpadů
rostla,“ říká Milan Havel z Arniky.

Výsledky obcí v Plzeňském
kraji podle údajů za rok 2020
obce od 1001 do 5000 obyvatel

� Nezvěstice – 1461 obyvatel 
– 84,4 kg/ob/rok – tříděno 29,2 %

� Dýšina – 1861 obyvatel 
– 85,5 kg/ob/rok – tříděno 51,8 %

� Chrást – 1917 obyvatel 
– 90,4 kg/ob/rok – tříděno 43,4 %

obce nad 5000 obyvatel
� Kdyně – 5183 obyvatel 

– 117,3 kg/ob/rok – tříděno 40,3 %
Zvláštní ocenění za příklad dobré

praxe získaly Břežany, Dýšina,
Kdyně a Nezvěstice.

Za zmínku stojí, že obcím Plzeň −
ského kraje se osvědčilo zavedení
motivačního systému PAYT čili pla−
teb za skutečný objem vyhozeného
odpadu, které motivují obyvatele vy−
hazovat do popelnic méně směs−
ných odpadů.

Obyvatelé České republiky mají
opravdu vysokou průměrnou pro−
dukci odpadů, konkrétně 195 kg
směsných a 45 kg objemných za
rok. Do roku 2025 proto mají obce
ze zákona za úkol vytřídit 60 %

svých komunálních odpadů.
Tohoto cíle prakticky není
možné dosáhnout bez sníže−
ní roční produkci směsných
odpadů pod 150 kg na oby−
vatele.

Nastavením účinných
opatření mohou obyvatelé
reálně snížit průměr nou pro−
dukci odpadů až o 50 kg za
rok, v případě živností o 20
až 40 kg za rok. Postupným
omezováním vyhazování ob−
rovského množství odpadů
by Česká republika měla po−
stupně v letech 2025, 2030

a 2035 plnit cíle odpadové legislati−
vy a zvyšovat míru recy klace na
55, 60 a 65 %.

V Dýšině se třídí papír, plasty,
sklo, bioodpady, dřevo, textil, rost−
linné oleje, kovy, elektroodpad, ob−
jemný odpad, nebezpečné a sta−
vební odpady a od roku 2015 po−
kusně začali sbírat i kovy do kon−
tejnerů na ulici. Sběrný dvůr je ote−
vřen v létě 2 dny a v zimě 1 den
v týdnu. Tříděný odpad, sběrný
dvůr a dvakrát ročně přistavované
kontejnery na objemný odpad jsou
pro obyvatele zdarma, za směsný
odpad domácnosti platí podle frek−
vence svozu nádob o objemu 
110 litrů, přičemž minimální frek−
vence svozu je jednou za měsíc.

Kdyně získala Odpadového Oskara
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Dvacet medailí ve třech lidech – to
je slušná porce, co říkáte? Plav −
cům PK Slávia VŠ Plzeň, kteří jsou
zároveň členy AIS, se tenhle husar−
ský kousek povedl na letním mist −
rovství republiky juniorů v pražském
Podolí. Nicole Harmašová (na fotce
uprostřed) mezi staršími juniorkami
získala čtyři zlaté medaile, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou.

Starší junior Tomáš Chocholatý si
doplaval pro tři zlata, jedno stříbro
a jeden bronz. Lukáš Tauchman zá−
vodící v kategorii mladších juniorů
přidal dva nejcennější kovy. A aby
toho nebylo málo, ve štafetách se
tihle tři „rychlíci“ podíleli na čtyřech
stříbrných a třech bronzových me−
dailích. To znamená, že byli u větši−
ny plzeňských úspěchů.

Ale s vodou si rozumějí také další
členové naší akademie. Tak třeba
rychlostní kanoistka Karolína Vo −
říšková (Slavia VŠ Plzeň) se na
Olym pic Hopes v Račicích několi−
krát podívala do finále kategorie 

U−15. Byla dokonce kousek od
stupňů vítězů−jednou čtvr tá a jed−
nou pátá.

Po „bedně“ pošilhávala i slalo−
mářka na divoké vodě Bára Galuš −
ková z KVS Sušice na republiko−
vém šampionátu dorostu v Českém
Vrbném. Na čtvrté příčce jí na třetí
chyběla vteřinka.

Dost ale bylo vody. Judistka Anna
Skalská  s přehledem vyhrála český
pohár s mezinárodní účastí v Brně.
Její parťák z Judo SG Plzeň David
Strouhal zvítězil na pěkné hody
a celkově dosáhl druhé příčky. Na
mistrovství Čech atletických druž−
stev suverénně potvrdily roli favorita
všechny mládežnické týmy AK
Škoda Plzeň. Do finále mezi osm
nejlepších družstev ČR postupují
junio ři, juniorky i dorostenky.

Na českém poháru bikerů ve
Městě Touškově dojela juniorka 
Si mo na Spěšná druhá a Adéla
Holubová si připsala cennou šestou
příčku mezi elitou.

Vidět byli judisté, kanoisté
i slalomáři na divoké vodě

V poslední době cena zlata stou−
pá kvůli krizím ve světě a pro co
největší zisk je nutné odhadnout
správné období. „Měnová politi−
ka Spojených států způsobila, že
v loňském roce stoupla ce−
na zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku
2011. Navíc letos by ome−
zování měnové politiky
mělo pokračovat a tak se
cena zlata bude držet na
stále vysoké úrovni“ infor−
moval manažer Zlaté Ban −
ky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své

zákazníky. Napří klad v prvním
týdnu roku 2021 si zlato připsalo
víc než 5% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se sna−
ží vydělat spousta nepoctivců,
kteří vykupují šperky od lidí pod
cenou a ještě za poplatek. Ve
Zlaté Bance Vaše zlato, ale
i stříbro, ohodnotí příjemní profe−
sionálové zcela zdarma. Výkupní
cena tu odpovídá aktuálnímu sta−
vu podle světové burzy.

Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu

po mamince našla zubní zlato,
řetízky a zlaté prsteny, které mě−
ly setřený punc ryzosti. „Šperky
byly částečně poškozené a zub−
ní korunky ani nevím jak staré,

proto jsem nepočítala s velkým
ziskem. Ale i tak jsem to nech−

těla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato
zvážili a určili ryzost. Cena se
vyšplhala na skoro 14 tisíc.
„Část použiji na koupi dárků pro
své první vnoučátko a zbytek
bude příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné pro−
středí s milým personálem, který
vám díky osobnímu přístupu po−
radí nejlepší možnost zhodnoce−
ní vašich cenností.

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

Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

CENA ZLATA
NA VRCHOLU
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Dotaz čtenáře RK: 
Dobrý den,

platím bývalé manželce 
výživné na syna, ale moje
příjmy nejsou tak vysoké,
aby odpovídaly jejím před−
stavám o výši výživného,
tak říkala, že může chtít vý−
živné platit po mých rodi−
čích, tedy prarodičích mé−
ho syna, je to pravda? 

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,

hned v úvodu uvedu na pra−
vou míru to, že prarodiče sku−
tečně mohou mít vůči vnukovi
vyživovací povinnost, ale pouze
ve výjimečných případech, kdy
ji nejsou schopni plnit rodiče.
Vyživovací povinnost rodiče
vůči dítěti vždy předchází vy −
živovací povinnosti prarodičů
nebo jiných příbuzných.

Vyživovací povinnost praro−
dičů může přijít na řadu v přípa−
dě, že rodič dítěte není schopen
plnit vyživovací povinnost, ane−
bo je schopen ji plnit ve velmi
omezené míře a je nutné upo−
zornit, že to nesmí být zaměňo−
váno s případy, kdy rodič neplní
vyživovací povinnost a dluží na
výživném, ačkoli mu bylo sou−
dem vyměřeno. 

Případy, kdy by soud uložil
prarodičům plnit vyživovací
povin nost vůči vnoučeti, jsou
skutečně výjimečné a jde napří−
klad o situaci, kdy rodič dítěte

zemře, je nemocný a nemůže
chodit do práce, je ve vazbě
nebo je nezvěstný. Rozhodně
není standardem, že pokud
povin ný rodič vydělává málo
peněz, tak automaticky platí
výživ né prarodiče. Navíc je
podstatná i procesní stránka
věci, pokud soud již přistoupí
k  určení vyživovací povinnosti
prarodičů, tak řízení musí vést
se všemi žijícími prarodiči, ne −
jen ze strany rodiče, který má
platit výživné.

Při určování výživného pro
nezletilé dítě soud bere v  úva −
hu odůvodněné potřeby dítěte,
ale také schopnosti, možnosti
a majetkové poměry povinného
rodiče. Dále platí, že životní
úroveň dítěte má být v  zásadě
shodná jako životní úroveň
rodi čů, a povinný rodič by se
také neměl bez důležitého dů−
vodu vzdát výhodnějšího za−
městnání. Pokud ale píšete,
že nedosahujete tak vysokých
příjmů, aby výše výživného
odpo vídala představám bývalé
manželky, a současně nelze
prokázat, že byste se bezdů −
vodně vzdal výhodnějšího za −
měst nání, není to důvod pro
urče ní vyživovací povinnosti
prarodičů, protože jste schopen
plnit vyživovací povinnost.

Kdyby skutečně došlo na to,
že rodič není schopen vyživo−
vací povinnost plnit a soud by
určoval výživné k vnoučeti pra−
rodičům (všem prarodičům),
nebude již hlediskem stejná
život ní úroveň, ale „pouze“
odůvodněné potřeby dítěte
a schopnosti, možnosti a ma−
jetkové poměry prarodičů.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokátka

PRÁVNÍ
PORADNA

Advokátní kancelář 
JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Hned dvakrát letos podpořila
Nadace ČEZ nestátní zdravotnické
zařízení Centrum Hájek, v  němž
veškerou péči věnují handicapova−
ným dětem. Stalo se tak hlavně díky
přátelům a příznivcům této organi−
zace. V prvním případě se jednalo
o 50 000 korun a napomohla k nim
spor tující veřejnost, která si bě−
hem svých aktivit zapnula aplikaci 
EPP –Pomáhej pohybem. O dalších
30  000 korun se pak zasloužil 
jeden z  pracovníků ČEZ Distribuce
z  od dělení Sítě Plzeň, který u Na −
dace ČEZ zažádal o takzvaný 

Za městnanecký grant a další napříč
celou Skupinou ČEZ ho svými hlasy
podpořili.

První finanční částku, tedy
50  000 korun, použili v  Centru
Hájek k dovybavení nových terapeu−
tických prostor. Respektive k zakou−
pení některých pomůcek do snoeze−
lenu, což je speciálně upravená

míst nost pro multismyslovou stimu−
laci. Bývá například vybavena bub−
linkovými vodními sloupy, projekto−
ry s olejovými nebo tematickými ko−
toučky, optickými vlákny, aroma
lampou, zrcadlovou koulí, pohodl−
ným měkkým nábytkem a podobně.
Strop tvoří hvězdné nebe a na stěny
se promítají uklidňující obrazce či
přírodní motivy. Zaměstnanecký
grant ve výši 30  000 korun pak
představuje bezmála polovinu cel−
kové částky (68 900 Kč), která je
zapotřebí k pořízení speciálního ko−
čárku X−Rover Reha L navrženého

přímo pro potřeby větších dětí
s  handicapem tak, aby bezpečně
a s maximálním komfortem mohly
pobývat na čerstvém vzduchu.

„Centrum Hájek jako sociálně –
rehabilitační komplex služeb slouží
handicapovaným dětem ve věku od
1 do 18 let s  nejtěžším tělesným,
mentálním a kombinovaným posti−

žením III. a IV. stupně již od roku
2013. Naší snahou je převzít část
každodenní péče o ně a pomoci ro−
dičům s mnoha jejich povinnostmi
tak, aby mohly děti co nejdéle
vyrůs tat v přirozeném prostředí mi−
lující rodiny. Proto se snažíme roz−
víjet u našich klientů samostatnost,
soběstačnost a zároveň dlouho −
době zlepšovat jejich zdravotní
stav. U některých nefunguje správ−
ně ani základní smyslové vnímání –
neumí udržet dlouhodobou ani
krátkodobou pozornost, s okolím
nekomunikují, neorientují se v pro−
storu. Právě oni tráví ve snoezelenu
poměrně dost času. Pobyt ve spe−
ciálně vybavené místnosti plné
světýlek, zvuků, příjemných aro−
matických vůní a interaktivních
prvků jim každodenně přináší ra−
dost a celkovou pohodu,“ přibližuje
Lenka Šiková, statutární ředitelka
Centra Hájek.

Ve spolupráci s Nadací ČEZ již
v Centru Hájek úspěšně dokončili
například projekty NIRVÁNA, Tě −
šíme se na KOČKU či Speciální tera−
peutická židle. „Jsme si dobře vědo−
mi, že naše podpora, a to jak pro−
střednictvím klasických grantů, tak
i mobilní aplikace EPP− Pomáhej 
pohybem či Oranžového kola, je jen
tou pověstnou kapkou v bezedném
finančním moři. Společně s dalšími
se ovšem snažíme toto moře ale −
spoň naplnit tak, aby denní stacio−
nář, sociální rehabilitace, odlehčo−
vací služby a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s  dětmi mohly
stále dobře a hlavně účinně fungo−
vat,“ uzavřela Michaela Ziková, ředi−
telka Nadace ČEZ. 

Plzeňský kraj bude čerpat do −
taci z  „Programu podpory ma−
lých prodejen na venkově 
„OBCHŮDEK 2021+“ – národ−
ním dotačním programu Minis −
ter  stva průmyslu a obchodu
ČR“. Rada schválila žádost kra−
je o dotaci z  tohoto programu
ve výši 3 mil. Kč. Cílem progra−
mu MPO je finanční podpora
krajům ČR, kterou následně kraj
poskytne vybraným maloob−
chodním prodejnám, provozo−
vatelům těchto prodejen, tedy
podnikatelům v obcích, na je−
jichž území se nachází jedna
malo obchodní prodejna. Jedná
se o program, jehož cílem je
udržení provozu maloobchodu
v obcích do 1 000 obyvatel (ne−
bo v obcích do 3 000 obyvatel,
jejichž místní části mají méně
než 1 000 obyvatel). Dotace je
konkrétně určena na snížení
provozních výdajů maloob −
chod  ních prodejen. 

Kraj může z  programu získat
maximální dotaci 3 mil. Kč. Ta
bude kraji poskytnuta až ex−post
na základě souhrnného přehledu
vyplacených finančních podpor
v rámci tohoto krajského do −
tačního titulu. Z  tohoto důvodu
je nutné, aby Plzeňský kraj ve
svém rozpočtu počítal s  před −
financováním programu do výše
3 mil. Kč.

Plzeňský kraj již od roku 2018
vyhlašuje vlastní dotační titul na
podporu venkovských prodejen.
Ten  by měl alespoň částečně
přispět obcím k udržení kamen−
ného obchodu, případně k za−
chování služeb pojízdné prodej−
ny. Pro starší občany je totiž
místní obchod často jedinou
možností, kde si nakoupit ale −
spoň základní potraviny. Navíc
plní i funkci sociální – jde také
o místo, kde se lidé setkávají.
Tento dotační titul vyhlásil Plzeň −
ský kraj poprvé v roce 2018 (žá−
dost o dotaci podalo 33 obcí
a bylo rozděleno přibližně
1,3 mil. Kč). V roce 2019 bylo
podpořeno 61 prodejen částkou
2,005 mil. Kč, vloni  kraj přispěl
částkou 2,670 mil. Kč pro 
79 prodejen.

Program 
„Obchůdek 2021+“

I pověstná kapka v bezedném
finančním moři pomáhá  
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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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Účelově podmíněné dotace získá
šest vlastníků nemovitých kultur−
ních památek na území Plzně, a to
v  celkové výši 1,4 milionu korun.
Nejvyšší dotaci v částce 300 tisíc
korun poskytne  majiteli domu 
č. p. 119 v Tovární 6 v Plzni. 

Další prostředky od města Plzně
ve výši 150 tisíc korun pomohou
uhradit náklady na opravu střech
hospodářských objektů sýpky a pří−
stavku kolny venkovské usedlosti
č. p. 4 ve Zborovské 31 v Doudlev −
cích.  Zastupitelé rozhodli o dotaci ve
výši 250 tisíc korun pro majitele do−
mu č. p. 948 v  Jagellonské 15/Pe −
tákově 1 v Plzni, ti peníze použijí na
výrobu a montáž deseti kusů dřevě−

ných slohových dvojitých oken do
druhého nadzemního podlaží domu.  

Částku 230 tisíc korun zastupitelé
schválili pro subjekt Koinonia Gio −
vanni Battista – Koinonia Jan Křtitel,
který požádal o dotaci na opravu
schodiště ve věži kostela sv. Petra
a Pavla na Budilově náměstí v Liti −
cích. Na restaurování dvojice vstup−
ních dveří a barokního portálu koste−
la sv. Mikuláše v Plzni získá Řecko −
kato lická farnost v Plzni dotaci od
města ve výši 200 tisíc korun.  

Částku 270 tisíc korun schválili za−
stupitelé na zrestaurování reliéfní vý−
zdoby východní a západní strany fa−
sády Kestřánkovy vily č. p. 451, zvané
též vila Marie, ulice Karlovarská 70.  

Na úpravy nemovitých
kulturních památek 

Hned tři studentky Západočeské
univerzity v Plzni letos hájily české
barvy na olympijských hrách
v Tokiu. K jejich sportovním výko−
nům jim poblahopřál rektor ZČU
Miroslav Holeček.  

Běžkyně Tereza Hrochová z  Fa −
kulty právnické se na olympijské
hry nominovala hned při svém prv−
ním maratonském star tu. Atletka
Škody Plzeň má na svém kontě
mimo jiné dva republikové tituly
v  půlmaratonu a také prvenství
v krosu a běhu do vrchu.  

V Marii Horáčkové, studentce
programu Tělesná výchova a sport
na Fakultě pedagogické, měla česká

lukostřelba na olympiádě reprezen−
tantku po třinácti letech. Ačkoliv vy−
řazovací částí neprošla, je se svou
olympijskou premiérou spokojená
a ráda by k  ní za tři roky připojila
účast na olympiádě v Paříži.  

Vendula Dušková, studentka pro−
gramu Ergoterapie na Fakultě zdra−
votnických studií, která je částečně
upoutaná na invalidní vozík, patří
k nejlepším českým paraplavkyním.
Do Tokia odjela stříbrná medai −
listka z mistrovství Evropy 2018 už
s  olympijskou zkušeností z Ria de
Janeira a dařilo se jí – ve všech
třech disciplínách se probojovala
do finále.  

Rektor poděkoval
olympioničkám 

Ve čtvrtek  7. 10. 2021 se můžete
v plzeňské Besedě těšit na koncert
dvou známých písničkářů – Ivo
Jahelka & Miroslav Paleček.
Začátek je v 19 hodin.Toto pěvecké
spojení rozhodně stojí za to vidět
a hlavně slyšet. Koncer t nabídne
společné písně i sólo vystoupení jak
Iva Jahelky, tak Miroslava Palečka.

Po společném úvodním bloku se
v první části koncer tu předst a −
ví Miroslav Paleček, který v letoš−

ním roce slaví 75. narozeniny. V ori−
ginální interpretaci zazpívá nejen ob−
líbené Ježkárny, písně V+W+J, ale
i řadu svých osobitých autorských
skladeb. Písničkám již tradičně ne−
chybí melodičnost, humor a svéráz−
ný písničkářský pohled na svět.

V druhé části pořadu vás pobaví
„zpívající právník“ Ivo Jahelka svý−
mi zhudebněnými soudničkami, ba−
ladami ze života a perličkami přímo
ze soudních síní a předsíní.

Nenechte si ujít koncert v Besedě
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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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Po náročném roce plném omezení,
jsme se velmi těšili na společné
vzdělávací pobyty v  oblíbeném
Úborsku. První skupina pěstounů
se zde setkala ve dnech 6. – 8. 8.
2021 a druhou skupinu jsme při −
vítali 20. – 22. 8. 2021. Celkem se
vzdělávacích pobytů zúčastnilo
47 dospělých a 52 dětí. Přátelské
vztahy vytvořené v minulých roč −
nících neohrozil ani
Covid a pěstouni
měli radost ze spo−
lečného setkání.

Hlavní náplní bylo
samozřejmě 18 ho−
din přednášek a se −
minářů. Opět mezi
nás přijeli lektoři,
kteří dokáží své té−
ma předat se zauje−
tím a my se snažily
poskládat vzděláva−
cí program tak, aby pěstounům byly
předané informace k užitku.

Pěstouni účastnící se prvního
srpnového pobytu rozšířili s  paní
doktorkou Ludmilou Bokovou své
vědomosti o komunikaci v  rodině
a seznámili se s metodou „videotré−
ninku interakcí“. Prostřednictvím
natáčení běžných situací dobrovol−
ně se přihlásivších pěstounů je lek−
torka provedla tím, co se v komuni−
kaci s jejich dětmi povedlo a na čem
se dá i nadále stavět. Psycholog
a terapeut PhDr. Jan Vyhnálek roz−
vedl téma bezpečí dětí, důležitost
pevné vazby a jak pečovat o děti, kte−
ré si rané trauma nesou. Jak pečovat
o sebe, uchovat si duševní, ale i fy−
zické zdraví a jak odpočívat bylo té−
matem Mgr. Ludmily Hrabětové.

Druhá skupina měla možnost
setká ní s Danielem Linartem, mla−

dým mužem, který vyrostl
v pěs tounské rodině   ma−
joritní společnosti, ač sám
je romského původu. Bylo
velmi zajímavé slyšet
osobní zkušenosti člověka,
který má podobný osud ja−
ko řada dětí v péči našich
pěstounů. MUDr.  Ludmila
Bartůšková hovořila o ko−

munikaci v  rodině a par tnerství.
Pěstouni postrádali větší zaměření
na komunikaci s dětmi, které jim po−

skytl při závěrečném dni náš oblíbe−
ný lektor Mgr. Vladimír Vácha s té−
matem komunikace s (kyber)dětmi.  

Programů pro děti se opět ujal
Václav Smrčka se svými spolupra−
covníky. Děti si opět zařádily na ská−
kacích hradech, při různých hrách
a soutěžích, při posezení u krbu
s opékáním špekáčků a během dal−
ších společně strávených chvil.
Večery jsme trávili společným sdíle−
ním, výměnou zkušeností a vzájem−

nou podporou, což je vý−
znamnou hodnotou těch−
to pobytů. Rodiny měly
možnost  vyzkoušet své
znalosti pohádek a filmů
při večerním programu
„Audiostop“. Odměny
pro vítěze soutěží věno−
val Krajský úřad Plzeň −
ského kraje.  

Naše poděkování patří
všem lektorům, kteří byli
ochotni vážit za námi
cestu na „chodský ven−

kov“, penzionu u Jandů za poskyt−
nuté přístřeší a péči, pěstounům za
aktivní přístup ke vzdělávání, dětem
za přátelský přístup a příjemnou
atmo sféru, Vaškovi a ostatním za
zajištění pestrého programu pro děti
a kolegyním za veškerou práci spo−
jenou s organizací vzdělávacích po−
bytů. V říjnu nás čeká ještě „jeden“,
na který se další pěstouni již těší.

H. Benadová a L. Baliharová, 
Poradna NRP v Plzni

Úborsko 2021 – společně opět po roce
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n Pane bývalý senátore, blíží se volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu, co vy
na to?
Rozhodl jsem se vyhovět výzvám mnohých
občanů, starostů, ale i organizací či spolků
a přijal nominaci ČSSD a kandiduji na 
3. místě kandidátky.
n Co chcete voličům nabídnout? 
Jako starosta Domažlic, poslanec či senátor
jsem vždy využíval svých politických zkuše−
ností a kontaktů ve prospěch občanů naše−
ho regionu. Jako senátor jsem osobně 
navštívil všech 147 obcí svého obvodu a ho−
vořil se starosty o problematice jejich obcí.
Vím, co se kde podařilo a co je třeba ještě
udělat. Díky těmto zkušenostem jsem po−
máhal řešit problémy na různých úrovních
i z pozice zastupitele Plzeňského kraje.
n Jaké jsou vaše priority?
Plzeňský kraj je především krajem venkov−
ským a já bych chtěl v našem příhraničním
regionu urychlit rozvoj venkovské infrastruk−
tury, zkvalitnění a dostupnost veřejné dopra−
vy. Potřebné je zajištění občanské vybave−
nosti v obcích, jako je např. školka, prodej−
na či lékařská ordinace. Nutná je i podpora
zemědělství, jednak kvůli potravinové so−
běstačnosti, ale také proto, že na venkově
může mnohdy být zemědělství hlavním

zaměst navatelem. Je důležité, aby mladé
rodiny měly důvod zde zůstávat a nedochá−
zelo k vylidňování venkova. Jsem dobrovol−
ný hasič a chtěl bych se též zasadit o větší
podporu dobrovolných hasičů, kteří jsou,
kromě svého poslání ve svých obcích, velmi

často hlavním organizátorem veškeré spol−
kové činnosti.
n Na co dalšího se chcete ještě zaměřit?
Chci se podílet na vytváření podmínek pro
spokojený život seniorů, zdravotně postiže−
ných občanů, ale také mladých rodin s dět−
mi. Zaměřím se na dostupnost a sjednocení
kvality zdravotní péče. V rámci rozvoje zdra−
ví budu i nadále podporovat veškeré
sportov ní aktivity zaměřené především na
sportování mládeže. Je o mně též známo,
že jsem velkým podporovatelem učňovské−
ho školství. Stále totiž platí, že řemeslo má
zlaté dno.
n Věříte ve svůj úspěch ve volbách?
Naděje umírá poslední. Jsem velmi často
mezi lidmi. Mám rád lidi, práci s lidmi a pro
lidi. Dlouhodobě podporuji dobrovolné hasi−
če, sportovce i další spolky. Svojí politickou
prací jsem pomohl mnoha lidem. Převzal
jsem záštitu nad celou řadou různých spor−
tovních, kulturních a společenských akcí.
Když většina těchto lidí, včetně těch, kteří
mě ke kandidatuře přesvědčovali, přijdou
k volbám a případně mě podpoří svými pre−
ferenčními hlasy, tak by to mohlo vyjít. Rád
bych tomu věřil.
Tak hodně štěstí. Děkuji Vám za rozhovor. 

Karel Bárta

Jan Látka: Chci dál pomáhat našemu regionu

Jan Látka
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U oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů zajišťujeme pro 
žáky společně s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. (výrobce autobusů Mercedes) možnost
absol vování odborné praxe a možnost získání stipendia až 3 000,−Kč/ měsíc ve školním roce. Po
získání výučního listu také možnost zaměstnání ve firmě EvoBus Česká republika s.r.o.

Žáci v oborech Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů mají možnost získání stipendia od
těchto společností: ZOD Mrákov, Meclovská zemědělská, a.s., ZEAS Puclice, a.s., Štěpán Bečvář,
Hyršov, Druhá Poběžovická, s.r.o.

Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR. V období tří let jsme
s finanční podporou MZe ČR pořídili zemědělské stroje za více než 7 milionů Kč. Jedná se o smy−
kový nakladač CASE, lis s variabilní komorou Kubota, ovíječku balíků Kubota, traktor Deutz−Fahr
o výkonu 210 koní, fekální cisternu Meprozet, radličkový kypřič a kombinovaný kypřič. Stroje 
slouží jako učební pomůcky pro obory Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů a Zemědělec
farmář. Žáci mají možnost vidět a vyzkoušet si je v praxi na Školním hospodářství v Horšově při
polních pracích na našich polích, lukách, pastvinách a ve stáji.

Od září roku 2020 je na Školním hospodářství v Horšově v provozu moderní robotizovaná stáj, ve
které chováme skot plemene Jersey. Roboti zde pomáhají s krmením, dojením a čištěním roštů
a žáci se učí pracovat s výstupy – informacemi o jednotlivých zvířatech. Součástí stáje je výrobna
mléčných produktů. Na jejich výrobě se žáci v rámci praxe a odborného výcviku také podílejí. V září
letošního roku jsme se zúčastnili Národního šampionátu dojeného skotu plemene Jersey, který se
konal v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2021 v Brně. Zde naše dvě prvotelky obsadily
5. a 6. místo. Kromě stáje slouží pro praxi žáků také malý hospodářský dvůr, kde chováme malá
zvířata včetně prasat, ovcí a koz. V areálu máme také chov koní plemene Hafling.

Pro tříletý obor vzdělání kuchař – číšník máme kvalitní pracoviště odborného výcviku – restauraci s ubytováním –
Penzion V Oboře v Horšově, který provozují žáci pod vedením učitelů odborného výcviku. Pro žáky tohoto oboru
máme připravené výměnné odborné pobyty v zahraničí, barmanský a baristický kurz, kurzy studené kuchyně, 
carvingu (vyřezávání ovoce), zpracování ryb, zpracování mléka na mléčné výrobky a další.

Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na normu
ČSN EN ISO 9606 ve vlastní svařovně, žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají pro potřeby praxe
k dispozici vlastní Mateřské centrum, žáci oboru Cukrář vlastní nově vybavenou cukrářskou výrobnu. Žákům také
nabízíme možnost ubytování v našem domově mládeže.   

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář, se zaměřením na chov koní
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník

Dvouletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů:
64-41-L/51 Podnikání

Obory vzdělání ve školním roce 2022/2023

KONTAKTY:  ����www.sos-souhtyn.cz   
� https://www.facebook.com/sossouhtyn?ref=ts&fref=ts
�����ředitelka školy ing. Miluše Fousová    � tel: 602 457 421    

� e-mail: sos-sou@sos-souhtyn.cz     

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se koná 30. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hod.

Rádi vás přivítáme na všech pracovištích školy
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EvoBus Česká republika s. r. o.

Společnost EvoBus působí v České republice již od roku
1998. V loňském roce se společnost rozšířila o nové výrobní
haly, které disponují nejmodernějšími výrobními technologiemi
ve střední Evropě. Závod tak neopouštějí jen jednotlivé 
segmenty konstrukcí značek Mercedes−Benz a Setra, ale již
celé skelety těchto zájezdových autobusů.

EvoBus Česká republika s.r.o. zaměs−
tnává kolem 650 zaměst nanců různých
profesí a snaží se své zaměstnance
rozvíjet nejen pomo cí odborných 
školení, ale i rekvalifikačních kurzů.
Ve spolupráci s partnerskou školou
SOŠ a SOU Horšovský Týn umožňu−
jeme studentům v rámci programu
„Podporujeme talenty“ vykonávat
praktickou část jejich výuky přímo
v prostorách společnosti.

Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným dohle−
dem odpovědných zaměstnanců svařovny a náře zárny.
Mohou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým 

a trubkovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sesta −
vování jednoduchých dílů, svařování a práci s autogenem
a mnoho dalšího.

Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konku −
renceschopnost studentů na trhu práce a získání odborné

praxe v mezinárodní společnosti.
Studenti, kteří si zvolí praxi ve společ−
nosti EvoBus Česká republika s.r.o.,
získají nejen mnoho praktických dove−
dností, ale také finanční podporu ve
formě stipendia. Talentovaní studenti,
kteří se ve společnosti dobře osvědčí,
mají možnost po ukončení studia 
získat stabilní zaměstnání u perspek−
tivní společnosti s nadstandardními
podmínkami.

I přesto že je rok 2021 omezen kvůli one mocnění COVID−19,
společnost Evobus Česká republika s.r.o. chce podporovat stu−
denty v získávání potřebné odborné praxe na bezpečném pra−
covišti. Hlavní prioritou stále zůstává zdraví všech zaměstnanců. 

EvoBus česká republika s.r.o.
EvoBus Česká republika s.r.o.

Výrobní závod:
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov

Servisní a prodejní centrum:
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha

e−mail: kariera.evobus@daimler.com

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, která patří do koncernu Daimler AG.
V tuzemsku se nachází další dvě její sesterské společnosti 

Mercedes−Benz Česká republika s.r.o. a Mercedes−Benz Financial Services s.r.o. 
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Završení projektu unikátní dostav−
by východního ambitu se  uskuteč−
nilo v prostorách Muzea a galerie
severního Plzeňska v Mariánské
Týnici, kde byl slavnostně projekt
zakončen a nové prostory oficiálně
otevřeny. Zároveň byla odhalena
bronzová pamětní deska Plzeň −
ského kraje a do zdiva ambitu byla
vložena unikátní listina. Realizace
projektu začala v roce 2017.  

„Velký dík patří především paní
ředitelce Ireně Bukačové, díky jejíž
aktivitě se podařilo dokončit  to, co
započal opat  Tyttl  před třemi sty le−
ty. Samotná dostavba východního
ambitu ale není jen naplněním toho−
to cíle – dostavět Mariánskou Týnici
dle původního historického Santini −
ho návrhu. Díky této národní kulturní
památce se změnil i pohled na kraji−
nu v Mariánské Týnici, je to i obnova
poutního místa a dokončení vý−

znamné památky. Mariánská Týnice
tak může být inspirací a určitou na−
dějí i pro ostatní místa nejen v na−
šem kraji,“ uvedl náměstek hejt−
manky pro oblast kultury a památ−
kové péče Marek Ženíšek.

Projekt byl realizován v  období
9/2017 – 6/2021. Celkové náklady
činily 57,5 mil. Kč a významně je
podpořila dotace EU z  programu
IROP ve výši 42,4 mil. Kč.  Plzeňský
kraj financoval záměr částkou
13,7 mil. Kč jako zřizovatel muzea.
Samotné muzeum pak přispělo
částkou 1,4 mil. Kč. 

Cíle byly velmi rozsáhlé. Šlo
především o dostavbu východního

ambitu a obnovu areálu v Mariánské
Týnici podle původního návrhu
archi tekta Jana Blažeje Santini−
Aichla, posílení ochrany památky
a jejího zabezpečení výstavbou am−
bitu, který areál stavebně uzavře.
Dále šlo o zpřístupnění kostela sa−
mostatnou trasou, která je využitel−
ná pro ko nání veřejných kulturních
akcí. Neméně důležitou součástí by−

lo řešení nevyhovujícího stavebně−
technického stavu přiléhající kaple
Korunování Panny Marie, obnova
exteriéru a interiéru památky a za−
hrady, vznik nového návštěvnického
okruhu, rozšíření stávajícího kame−
rového a zabezpečovacího systé−
mu, digitalizace památek a mobiliá−
řů a jejich zpřístupnění veřejnosti na
internetu.

Podle ředitelky Muzea a galerie
severního Plzeňska v  Mariánské
Týnici Ireny Bukačové tato stoletá
snaha o rehabilitaci a rozvoj Marián −
ské Týnice zůstane trvalým odkazem
dalším generacím.  Hod no ta, která
zde díky umu, zručnosti a zdatnosti

všech zúčastněných vznikla, daleko
přesahuje finanční náklady. Kraji −
notvorný význam této dnes již ná−
rodní kulturní památky přesahuje 
naši dobu a je trvalým vkladem krá−
sy, harmonie a duchovní síly do če−
ské krajiny. Dokončení projektu po
třech stoletích je nepochybně zázra−
kem, jedním z těch, které se v tomto
místě děly a dějí.

U příležitosti Týdne knihoven pořá−
dá spolek imPerfect, z.s. ve spolu−
práci s obcí a místní knihovnou od
4. – 10. 10. 2021 první ročník Týd −
ne knihoven ve Zbůchu. Ten se sta−
ne každoroční tradiční akcí, jejímž
cílem je podpořit čtení a povědomí
o zajímavých knihách. 

Pro návštěvníky bude v průběhu
celého týdne připraven bohatý pro−
gram obsahující například autorská
čtení a setkání s autory knih.
Veronika Zemanová představí knihu
Nejsi na to sama – průvodce rako−
vinou prsu. S Janem Vavřičkou
se návštěvníci ponoří do sci−fi po−

vídek prostřednictvím jeho knihy
Vostrá krása. Jaký význam má te−
tování nejen ve vězení přiblíží kniha
Tělo za katrem a její autorka Alena
Lochmannová. Pro děti je připra −
veno scénické čtení knihy O pej−
skovi a  kočičce v podání herců
spolku Histrio z.s., nebo workshop
Vyrob si svoji knižní záložku.
Vášniví čtenáři si mohou udělat ra−
dost během sobotního odpoledne
na akci “Vyměň knihu – knižní ba−
zar”. Pro všechny děti je   přichys−
tána soutěž o zajímavé dárky s ná−
zvem Nakresli obrázek ze své oblí−
bené knihy.

Týden knihoven ve Zbůchu  

Mariánskou Týnici dostavěli
podle historického Santiniho návrhu
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Dnes je nejenom českým ale i svě−
tovým hercem. Jako jeden z mála se
dokázal prosadit i v hollywoodských
trhácích. Rodák z jižních Čech, který
pochází z umělecké rodiny, má ke
svému rodnému kraji
blízko, a navíc žije na po−
mezí jižních a středních
Čech. Stal se z něj zá−
mecký pán. Tak trochu
se straní lidí, ale ne
proto, že by se jich bál.
Jen si chrání své soukro−
mí. Karel Roden se zkrát−
ka a dobře stal vzácným.

V příštím roce oslaví
kulaté narozeniny. Šede −
sá  tiny si prý ale nepři−
pouští. Kromě toho, že
zre konst ruoval zámecký
areál Skrý šov u Sedlčan, kde žije se
svou partnerkou Laurou a jejich dvě−
ma dětmi. Chová kamerunské kozy,
skot plemene Dexter, který dokonce
před dvěma lety vystavoval na čes−

kobudějovické Zemi živitelce, a sa−
mozřejmě hraje divadlo a točí filmy.

Jeho otec i dědeček byli herci
a působili i v Jihočeském divadle,
matka působila jako zdravotní labo −
rantka. „Já jsem na to šel oklikou:
Nejprve jsem vystudoval ke ra −
mickou školu v Be chyni, poté jsem
byl přijat na DAMU. Mými spolužáky

byli třeba Ivana Chýl ková,
Vilma Cibulková, Eva Holu −
bová, Petr Kracík, Pavel
Vítek, Veronika Žilková nebo
Jitka Asterová a naším pro−
fesorem byl Jan Přeučil,“
zavzpomínal Karel Roden.

Z kraje 90. let následoval
Karlův odjezd do Velké Bri −
tánie, kde se zdo konalil

v angličtině a navštěvoval herecké
kur zy. Vedle toho se zde zabýval
potiskem triček, ale to jen z důvodů
čistě existenčních. Po návratu do
Čech začal hrát v divadlech, točil
pro televizi a filmy.

Čeho si hodně váží, je že za diva−
delní postavu Bruna v inscenaci
Velkolepý paroháč získal roce 1999
cenu Alfréda Radoka, za nejlep −
ší mužský herecký výkon. Jedním

z posledních do −
končených fil−
mů, které Ka rel
udělal, byl vel−
kofilm Petra
Ják la Jan Žižka
nebo kriminálka
Promlčeno. 

Jeho bratr, ta−
ké herec Marian

Roden je zase známým chovatelem
koní a o zámek Skrýšov se tak sta−
rají společně. Oba jezdí na koni
a Karel přiznává, že denně. Herec,
kterého proslavilo několik výrazných
rolí v zahraničních filmech, nevyhle−
dává média. Až na velké výjimky 
neposkytuje rozhovory. „Ne mám to
rád, nevyhledávám to. Jsem rád,
když za mě mluví má práce, ať už ta
herecká, nebo ta další, třeba právě
na zámku…,“ řekl před časem. 

Letos na jaře také Karel Roden
a jeho žena Laura podpořili bene −
fiční akci s názvem #Opětspolu na
podporu lékařů ze Slaného, kteří

udělali zdarma kam−
paň na podporu očko−
vání. Benefičního po−
řadu, který běžel i v te −
levizi a natáčel se
v nedalekém Dráž kově
v Divadle Hogo Fogo,
kde se zúčastnili třeba
Jitka Smut ná, Mar tin
Písa řík, Pokáč, Ja −
roslav Svě ce ný nebo
David Koller. 

Karel Roden je ty−
pickým příkladem to−
ho herce, o němž se

dá říct, že zraje jak víno. Ostatně ví−
no je také další jeho vášní i obchod−
ním produktem. Spolu s moravským
vinařstvím vytvořili limitovanou edici
vín pod značkou Karel Roden. He rec
prý není příliš slavící typ, proto si
k dobrému vínu sedá tehdy, kdy má
náladu nebo důvod, například setká−
ní s přáteli nebo chvíle relaxu.

Do Českých Budějovic, svého ro−
diště, se Roden dnes vrací hlavně
pracovně. Času má, jak sám při −
znává, méně, proto si jej šetří,
a když už nějaký volný má, věnuje
ho své rodině. (pru)

Karel Roden

KAREL RODEN českým i světovým hercem

Lékařka Laura Roden s manželem a Davidem Kollerem 

Seriál Princip slasti, Małgorzata Buczkowská a Karel Roden

Velkofilm Jan Žižka, krále Václava IV.
hraje Karel Roden 

Soutěže 
a přehlídky

Krajští radní schválili zapojení
Plzeňského kraje do dotačního
programu MŠMT na podporu
okresních a krajských kol sou−
těží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání konaných v období
1. 9. 2021 – 31. 12. 2021, kte−
ré byly vzhledem k epidemické
situaci v loňském školním roce
omezeny. Dotace jsou posky−
továny na realizaci projektů,
které přispívají k naplňování
Strategie vzdělávací politiky ČR
do roku 2030+. 

Cílem podpory přehlídek
a soutěží na úrovní krajů je vy−
tvoření podmínek pro větší za −
pojení žáků do této formy
zájmo vého vzdělávání, moti −
vovat pedagogické pracovníky
k rozvíjení nadání žáků způ −
sobem, který povede k přípra−
vě a účasti žáků na soutěžích.
Pro Plzeňský kraj je v rámci
dotace alokováno 610 000 Kč,
z toho na spor tovní soutěže
488 000 Kč.

Muzeum v Sušici
už má šéfa

Vzhledem k  dlouhodobé pra−
covní neschopnosti ředitelky
Muzea Šumavy Sušice Zdeňky
Řezníč kové pověřila rada ve −
dením muzea od 1. 12. 2021
dlouholetého vedoucího Domu
dějin Holý šovska Jaroslava
Haise, který má manažerské
zkušenosti, odbor nou muzej−
nickou praxi a stejně tak v rámci
projektového řízení. 

Krajská organizace totiž řeší
dlouhodobě náročné úkoly –
dokončuje významný investiční
projekt s využitím prostředků
IROP, jehož součástí má být vy−
budování expozice skla z vý−
znamné sbírky, kterou sušické
muzeum spravuje. Dále je nut−
no v organizaci završit rozsáh−
lou reorganizaci režimu správy
sbírek. V muzeu je dlouhodobě
poddimenzováno personální za−
jištění správy sbírek, na které se
velkou měrou podílela ředitelka
Řezníčková osobně.  
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Město Plzeň investovalo více než
25 milionů korun do rekonstrukce
spojovacích krčků v  areálu Do −
 mova pro osoby se zdravotním
postižením „Nováček“ a do pří−
stavby skladu a multifunkční
místnos ti. Díky tomu mají klienti
domova i jeho personál snazší 
pohyb mezi jednotlivými objekty
i vhodné místo ke společnému
setkávání. 

„Domov ‚Nováček‘ v Rabštejnské
ulici se skládá z  pěti pavilonů.
Personál musí denně zajistit pohyb
klientů mezi nimi, neboť v  jednotli−
vých objektech se nachází například
škola, rehabilitace, terapeutické díl−
ny a podobně. Spojovací krčky ne−
byly vytápěné, zatékalo do nich,
a navíc je mezi jednotlivými pavilony
výškový rozdíl, takže cesty spojova−
cími krčky nebyly v rovině. To vše je
díky rozsáhlé rekonstrukci odstraně−
no a klienti domova i personál mají
při pohybu mezi jednotlivými objek−
ty větší komfort,“ vysvětlil primátor
města Plzně Martin Baxa, proč se
město Plzeň pustilo do této rozsáhlé
rekonstrukce.

Radní města Plzně pro oblast eko−
nomickou, bytovou a nakládání s ma−
jetkem David Šlouf doplnil, že výško−
vé rozdíly byly vyrovnány díky vybu−
dování nového výtahu v  jižní části
areálu a rampy v severní části. „Je tak
zajištěno bezbariérové propojení
s  páteřní chodbou,“ podotkl David
Šlouf a dodal: „V  rámci rozsáhlých
stavebních prací byl také přistaven
multifunkční sál u pavilonu C a za stá−
vající prádelnou u pavilonu A byla vy−
budována skladovací místnost. Vše −
chny stavební úpravy jistě zpříjemní
pobyt klientům ‚Nováčku‘ i usnadní
práci těm, kteří se o ně starají.“

Šlo o celkovou opravu spojova−
cích krčků včetně jejich základů,
nosné konstrukce, střech a nava−
zujících výplní otvorů. Součástí
prací byly i nutné přeložky stávají−
cích sítí vedených v podhledu cho−
deb. Krčky nyní mají zděnou obvo−

dovou konstrukci s kontaktním za−
teplovacím systémem a v prostoru
chodeb s novými okenními a dveř−
ními výplněmi.  

Všechny úpravy personálu moc
pomohou. Nebudou už muset v  zi−
mě oblékat   klienty do bund, svetrů

a šál, když je budou do −
provázet do školy, jídelny
nebo na rehabilitaci. Vy −
rovnání výškových rozdílů
je zase úlevou pro pečova−
telky. Nový multifunkční
sál poslouží třeba pro di −
vadelní představení nebo
koncerty, ale i ke cvičení
uživatelů nebo školení za−
městnanců.  

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

„No váček“ je součástí Městského
ústavu sociálních služeb města
Plzně, jenž je městskou příspěvko−
vou organizací. Pečují zde o osoby
ve věku 3 až 35 let se středním, těž−
kým a hlubokým mentálním postiže−
ním, případně kombinovaným s dal−
šími fyzickými či smyslovými vada−
mi. Celková kapacita lůžek je 44. 

Pohyb mezi pavilony „Nováčku“ je teď  komfortnější
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Sezona jahod je minulostí, ale na
Jahodárně je stále živo. Proč navští−
vit klatovskou Jahodárnu právě
v tomto čase? Pro odpověď jsme si
zašli za jejím majitelem
Pavlem Bonkem.
Na vaši otázku je vcelku
jednoduchá odpověď. Každé
roční období vám příroda na−
bídne své plody pro chuť
i zdraví. Naše bohaté zkuše−
nosti s  pěstováním jahod
oceňují zákazníci, kteří si
u nás vybírají sazenice jahod.
Nabízíme odrůdy jednoplodí−
cí, stáleplodící, rané, polora−
né, pozdní, sazenice zakoře−
něné v květináčích a prosto−
kořeněné, které jsou nejlepší a nej −
levnější. Odrůdy si sami pěstujeme.
Přesně víme, jak ta jahoda vypadá
a jaké má charakteristické znaky.
Prodáváme kvalitní uznanou sadbu,
která má dobře vyvinutý kořenový
systém a krček. Je to silná zdravá
sadba.
l Která odrůda vévodí?
Je to Karmen. Jahoda je tmavá, velká,
voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť
lesní jahody. Je to asi nejchutnější 

jahoda. Je vhodná i do vyšších poloh
a zaručuje vysokou a stálou sklizeň.
Oblibu si získala i další odrůda
Rumba, žádanými sazenicemi jsou ta−

ké raná odrůda Honeoye pro své velké
a chutné plody, poloraná Senga
Sengana, Salsa, stáleplodící Evie 2
a pozdní odrůda Malwina.

l Podzim je také sezóna dýní, které
si lidé velmi oblíbili.
Nabídku dýní máme bohatou, a to jak
zeleninových k jídlu, tak i okrasných.
Mezi nejoblíbenější patří dýně hokai−
dó, které nemusíte před vařením lou−
pat. Mají skvělou chuť a vysoký obsah
betakarotenu. Máslové dýně jsou
vhodné na polévku a jsou z nich vý−
borné hranolky. Na zavařování zase
dýně goliáš Na vyřezávání je výborná
halloweenská dýně.

l I patizony máte?
Patizon se už zařadil mezi podzim−
ní zeleninu, která u nás nesmí
chybět. Patizon obsahuje spoustu
minerálů a vitamínů, má málo ka−
lorií, báječně chutná a dá se upra−
vit na mnoho způsobů. 
l A co brambory, česnek a další
plody podzimu?

U nás na Jahodárně si každý zákazník
vybere. Brambory si může objednat
telefonicky nebo přímo na místě a do−
mluvit jejich množství na uskladnění.

Dále nabízíme několik druhů českého
česneku, například jeho odrůdu bjetin
vhodnou pro žlučníkáře, dále cibuli
červenou i žlutou. Veškerou zeleninu

pěstujeme u nás.
l Když si zákaznici přijedou
například pro ovocné strom−
ky nebo kanadské borůvky.
Neodjedou s prázdnou. Mají
z čeho si vybírat. Nabízíme
mnoho odrůd kanadských bo−
růvek v různých velikostech.
Chutí jsou od našich lesních
borůvek k nerozeznání, ale
plody jsou o poznání větší.
Máme také velký výběr 
ovoc ných stromků, jako jsou 
jabloně, hrušně, broskvoně,

meruňky, švestky, třešně a mnoho 
jiných. Dále nabízíme malinovníky, 
angrešt, rybízy, malinoostružiny, 
vinnou révu, ostružiny, brusinky, ra−
kytník, kustovnici, zimolez kamčatský.  

l Kdo si chce v tuto roční dobu
zkrášlit zahradu nebo balkon, má
důvod se u vás zastavit?
Samozřejmě. Může si vybrat z několi−
ka druhů vřesu. Vřes je bylina, která
byla oblíbená již u Slovanů. Je spojen
se vzpomínkami, ochranou před zlými
silami a s manželským štěstím. Má sí−
lu odolat i zimě. Pěstovat ho lze nejen
na zahrádkách, ale také v květináčích
na balkoně i za oknem. Vřes je vděčná
dekorační rostlina. Dále máme azalky,
chryzantémy.
l Takže právě nyní je ten správný
čas přijet na Jahodárnu v Klatovech.
Všichni jsou srdečně zváni. Otevírací
dobu máme od pondělí do pátku od
9 do 16:00 hodin. V sobotu od 9 do
12:00 hodin. Je možnost i telefonické
domluvy. Prodej je přímo na Jaho   dár −
ně, kde probíhal samosběr a prodej
jahod. (re)

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

…to je pouze letmý pohled do nabídky Jahodárny pana Bonka v Klatovech

Bohatá podzimní nabídka na Jahodárně v Klatovech

na uskladnění, český česnek, ovocné
stromky, kanadské borůvky…

Sazenice jahod, dýně, brambory
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Dikobraz  
srstnatonosý má

kmotry v Bělé
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně společně se sdruže−
ním IRIS organizují v rámci ochra−
ny životního prostředí již 15 let
sběr potravinářských hliníkových
obalů. Zapojena je do něj řada
škol a organizací, a to nejen
z Plzně a jejího okolí. Nejpilnější
sběrači mají pak možnost pokřtít
v  zoo vybrané zvíře a být jeho
kmotrem. 

Naposledy se této cti dostalo
kolektivu dětí ze ZŠ v  Bělé nad
Radbuzou. „Své hliníkové“ zvířát−
ko už mají v plzeňské zoologické
a botanické zahradě žáci ZŠ
z Horní Břízy či členky Českého
svazu žen z  Blovic. Vůbec jako
první získali čestné kmotrovství
velmi pilní sběrači hliníku ze ZŠ
Ludvíka Očenáška z Dolní Bělé.  

Možnosti pokřtít jednoho ze
dvou dospělých dikobrazů a stát
se mu kmotry si v Bělé nad Rad −
buzou natolik váží, že školáky do
Plzně doprovodil ředitel školy 
Ing. Zdeněk Nagy, a dokonce
starosta obce, předseda Euro re −
gionu Šumava a místopředseda
Místní akční skupiny Český les,
Ing. Libor Picka.  

Dikobraz je na seznamu chova−
ných zvířat v plzeňské zoo téměř
bez přestávky od   šedesátých let
minulého století. Zajímavý hloda−
vec obývá rozlehlá území od
Přední Asie po Himláje a Cejlon.
Umí se velmi urputně bránit a zra−
nění, která způsobí svými ostny,
jsou bolestivá a dlouho se hojí. 

Střípky 
z Plzně

Na Kařezské rybníky za opeřenci

Populace čápa bílého na Plzni−
severu dlouhodobě skomírá. V Pla −
sích mláďata nekroužkovali již něko−
lik let, hnízda v Městě Touškově,
Čemínech a Chotíkově jsou střídavě
obsazena a střídavě prázdná. O ně−
co lépe je na tom Heřmanova Huť
a nejhůře zase Horní Bříza, Nýřany,
Úlice a Zruč, kde většinou byly
zazna menány pouze náhodné po −
kusy anebo hnízda úplně zanikla.
A co Kožlany?

„Podle našich záznamů a dnes 
už historické záznamové karty

Stanisla va Benedy, tehdy hlavního
koordinátora výzkumu a ochrany
brodivých  (čápa bílého) na komíně
v Keramo Kožlany, hnízdili čápi bílí
úspěšně naposledy v  roce 1995,“
uvedl Karel Makoň z  Dobro vol −
ného  ekologického spolku – ochra−
ny ptactva Záchranné stanice živo−
čichů Plzeň.

Dřevěnou hnízdní podložku včet−
ně plechové roury na odvětrání od
pecí nainstalovali místní někdy

v osmdesátých letech, při−
čemž my jsme na žádost
tehdejšího provozovatele
a okresního úřadu Plzeň –
sever provedli na jaře roku
1998 snížení hnízda hlavně
z důvodu jeho bezpečnosti.
Se snahou vrátit čápy na
komín do Kerama přišli
místní opět letos. Komín je
již nefunkční, plechovou
rouru odvětrání  lze sundat
a je víc než nutné nahoru
umístit alespoň kovový

ochranný rošt proti pádu ptáků do
nefunkčního komína. Pokud dnes
osazená síť poslouží čápům jako
nová hnízdní podložka, tak to bude
jenom dobře, ale hlavním důvodem
osazení na komín byla jejich bez−
pečnost.

„A tak v neděli 12. září 2021 na
komín místo mě však lezl po 23 le−
tech Jiří Segeč z Kožlan, který pro
DES OP s  rodinou provozuje právě
v Kožlanech odloučené pracoviště

DES OP s  územní působností
Kralovicko a Plzeň – sever. Naše
fotografie z roku 1998 při snižování
hnízda jsem bohužel nestihl v archi−
vu dohledat, ale pamatuji si úplně
přesně, jak se hnízdo i z důvodů je−
ho vychýlení a s ohledem na spodní
střechy v  roce 1998 na poslední
chvíli před příletem čápů snižovalo,“
sdělil Makoň.

Nabízí se otázka – proč populace
čápa bílého na Plzni−severu dlouho−
době skomírá? Na vině je jednak
celkový úbytek populace čápů bí−
lých, ale i změna krajiny, způsob ze−
mědělského hospodaření, výstavba
atd. Proto i do Kožlan dali na komín
zatím jen ochrannou síť a uvidíme,
jak na to čápi zareagují, protože
mnohem důležitější než hnízdní
možnosti jsou pro ně zdroje potravy
a charakter okolní krajiny.    

Na fotografiích Jiří Segeč st. se
synem, rovněž Jirkou, při montáži
ochranné sítě na komín v  objektu
bývalé firmy KERAMO Kožlany.

Čapí hnízdo KERAMO Kožlany

Na podzimně laděnou vycházku
zaměřenou na pozorování ptačích
opeřenců se vydají rokycanští
ochránci přírody v sobotu 9. října
2021 a přidat se k nim může kdo−
koli. Tato ornitologická akce je zá−
roveň i součástí tradičního podzim−
ního festivalu ptactva, který je
zamě řen na ptačí migraci a šíření
povědomí o stěhovavých druzích
ptáků a prostředí, které při svých
cestách využívají. 

Cílem vycházky jsou Kařezské
rybníky, které skýtají útočiště celé
řadě ptačích druhů vázaných na

vodní prostředí. Navíc se zde zdr−
žuje i orel mořský a další neméně
zajímavé druhy. Sraz zájemců je
buď v  8.45 hodin před rokycan−
ským vlakovým nádražím, nebo
v  9.15 hodin před zastávkou
Českých drah v Kařezu. Odtud po−
vede trasa kolem rybníků na vlak
do Mýta. Vycházka je celodenní
a s  návratem je počítáno v  odpo−
ledních hodinách. Zajímavá zhruba
desetikilometrová trasa povede
většinou v  blízkosti vody. Pozor −
nost tedy bude věnována přede−
vším vodním ptákům. Vidět však

budeme moci při troše štěstí
i ostatní zástupce ptačí říše. 

Doporučujeme se vhodně obléci,
vzít si pohodlnou obuv a něco na
opečení na ohni. Tam a zpět pojede−
me vlakem, takže nutností je i drobný
peníz na vlak i případné občerstvení
v restauraci, které nám ukrátí čekání
na vlak. Výhodou bude vlastní dale−
kohled. V případě dotazů k vycházce
na Kařezské rybníky pište na: 
pavel.moulis@tiscali.cz nebo volejte
telefonní číslo 603239922.  

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany
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Střípky 
z Plzně

Zastupitelé města Plzně schvá −
lili dočasné prominutí ná −
jemného nájemcům městem
vlast něných prostor. Jedná se
tak o vstřícný krok vůči sub−
jektům, jež se potýkaly s ome−
zeními a dopady, které při −
nesla koronavirová pandemie.
Jde například o nájemce bu−
dovy Nového divadla i par −
kovacího domu, spor tovního
a volnočasového centra Kra −
šovská Aktivity centrum a dal−
ších. Celková suma úlev činí
téměř 2,8 milionu korun.

„Jsme si vědomi toho, že
uplynulý rok a v prvních měsí−
cích i ten letošní byly pro
všechny zátěží, nestandardní
a často velmi frustrující. Proto
se snažíme maximálně ulehčit
všem, jimž můžeme,“ uvedl
radní pro oblast ekonomickou,
bytovou a nakládání s majet−
kem města David Šlouf.  

Dále město odpouští ná −
jemné 17 neziskovým sub −
jektům, mezi nimi například 
Spo lku sběratelů hudby,
Junáku−český skaut, společ−
nosti Mož nos ti tu jsou, Plzeň −
skému klubu železničních mo−
delářů a dalším v celkové výši
241536 korun. „Myslíme i na
podnikatelské subjekty, kon−
krétně částku 1,45 milionu 
korun promíjíme 36 podnika−
telům, kteří podnikají v našich
prostorách. Jedná se napří−
klad o Čedok a. s., BUFFALO
KONCEPT s. r. o., Nykty s. r. o.
a další. Rozhodli jsme také
o devíti nájemcích, kteří měli
za dané období omezené 
tržby, jim poskytneme úlevu
v celkové výši 302932 korun.
Jsou mezi nimi například
Pečivo MALINOVÁ s. r. o.,
Západočeské konzumní druž−
stvo Plzeň, PEKO – Němeč −
ková s. r. o. a další,“ doplnil
radní David Šlouf.  

Nejúspěšnější žáci, kteří uspěli
v  celostátních mezinárodních
sou těžích, a jejich pedagogové
převzali na krajském úřadě
oceně ní z  rukou náměstka hejt−
manky Rudolfa Salvetra a vedou−
cí odboru školství KÚPK Jaroslavy
Havlíčkové. 

Ocenění za úspěchy na poli celo−
státních a mezinárodních soutěží
v  oblasti astronomie, jazyků, lite −
rární činnosti, logického myšlení či
matematiky převzalo celkem 24 žá−
ků z Plzeňského kraje. Nejúspěšněj −

ším   byl Ondřej Sladký, student
Gymnázia, Plzeň, Mikulášské ná−
městí. Ten získal dvě bronzové me−
daile z  Mezinárodních olympiád
v  infor matice, a to za poslední dva
ročníky. Pořadatelem olympiád byl

Singapur. Oba ročníky vzhledem
k situaci proběhly distanční formou.
Poděkování převzali také pedagogo−

vé úspěšných žáků, kteří  v před −
mětových olympiádách vysoutěžili
pro své školy finanční prostředky
z programu Nadání 2021, které jsou
určeny na nákup učebních pomůcek
a vybavení.

Slavnostní atmosféru zpříjemnila
hrou na violoncello oceněná žákyně
plzeňské Konzervatoře Viktorie
Kubálková.

Nadání 2021 je dotační program
s cílem podporovat a rozvíjet ta−
lent a zájem žáků středních škol
o pří rodovědné, společenskovědní
a jazy kové obory, rozvíjet péči
o nadané děti a mládež ve střed−
ních školách a zlepšovat materiální
vybavení středních škol pro práci
s nadanými žáky. Mezi střední 
školy v Plzeň ském kraji, jejichž žáci
se umístili na 1. – 3. místě v celo−
státních kolech a medailových
pozi cích v mezinárodních kolech
předmě tových soutěží ve škol −
ním roce 2020/2021, bylo roz −
děleno 270 000 Kč. Středním ško−
lám budou hrazeny výdaje určené
na nákup učebních pomůcek a vy−
bavení.

„Považuji podporu talentovaných
žáků za neméně důležitou, než je
podpora ostatních životních potřeb
obyvatel Plzeňského kraje. Jsem
velmi rád, že i v době koronavirové
epidemie tito úspěšní žáci zvládli 
zátěž spojenou s  distanční formou
výuky a zároveň se věnovali tak 
náročným soutěžím,“ řekl náměstek
hejtmanky pro oblast školství
a spor tu Rudolf Salvetr a dodal:
„Velké poděkování si zaslouží také
jejich pedagogové a ředitelé škol,
kteří za stejně náročných podmínek
své žáky podporovali.“

Plzeňská radnice
promine nájemné

67 žadatelům

Ocenění žáci vyhráli pro své
školy 270 000 korun

Viktorie Kubálková

Rudolf  Salvetr a žácia

Ondřej Sladký
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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
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Podobu a strukturu nového Cyklo −
generelu města Plzně, který nově
zahrne i kategorizaci tras, systé−
mový přístup k vyznačování cyklo −
tras, značení cykloobjížděk, odsta−
vování kol a majetkové prověření
tras či cykloparkování v  Plzni
schválili městští  radní.

„Opatření při řešení epidemie co−
vid−19 byla akceleračním prvkem,
který dostal na kola další nové uži−
vatele. Velkým rozvojem procházejí
díky novým technologiím i kola
a další vozítka na elektrický pohon
(mikromobilita). Tyto vlivy je třeba
zohlednit v přístupu města, neboť
z nich plyne jak změna v chování
uživatelů infrastruktury pro cyklisty,
tak i nároky na infrastrukturu 

sa motnou či zajištění bezpečnosti
a plynulosti dotčených druhů do−
prav,“ vysvětlil Michal Vozobule,
náměs tek pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí

Plzeň má platný Generel cyklistic−
kých tras města, který prochází pra−
videlnou aktualizací. Vzhledem k na−
růstajícímu počtu cyklistů, koloběž−
kářů, uživatelů segwayů a podobně
je třeba aktualizovat nejen samotný
cyklogenerel jako plán cyklostezek,
ale doplnit tento strategický doku−
ment o další segmenty, které z něj
udělají komplexní dokument odpoví−
dající stávajícím potřebám města
Plzně v cyklodopravě.

Jedním z cílů schválení pravidel je
postupné vytvoření sítě hlavních

tras, které umožní rychlejší dopravu
cyklistům zejména pro denní dojížď−
ku do zaměstnání či škol, a jejichž
parametry by měly do cyklodopravy
nalákat další uživatele. Zvýšení kom−
fortu pro cyklisty by měl přinést také
systémový přístup v  parkování kol
i řešení značení objížděk.

Významným zdrojem podkladů
pro zpracování nového Cykloge −
nerelu města Plzně je Plán udržitelné
mobility metropolitní oblasti, jehož
zpracování právě probíhá a odkud
budou do Cyklogenerelu města
Plzně čerpána data a výstupy z ana−
lytické i návrhové části. Z tohoto
důvo du je termín dokončení nového
Cyklogenerelu stanoven až po do−
končení plánu.

Cyklogenerel bude obsahovat
klíčo vé segmenty zahrnující vybrané
oblasti cyklodopravy na území měs−
ta Plzně, kterými jsou:

� Principy pro nový Cyklogenerel
města Plzně

� Kategorizace cyklistických tras
a jejich základní parametry

� Metodika stanovování doprav ně−
inženýrských opatření (tzv.
cykloDIO) pro cyklodopravu na
území Statutárního města Plzeň
aneb „Manuál plzeňských cyklo−
objížděk“

� Pravidla cykloparkování v Plzni
aneb „Manuál pro všechny, kteří
chtějí vytvářet cykloparkoviště“ 

Plzeň připravuje novelizaci svého cyklogenerelu

To byla první slova ředitele Střední
odborné školy a Středního odbor −
ného učiliště v  Sušici Ing.
Jaromíra Koláře, když jsme
se ho zeptali na letošní škol−
ní rok. A tím vlastně začal
i náš rozhovor.
l Čím se liší letošní školní
rok oproti těm minulým,
pane řediteli?
Tím, že se počet žáků
výrazně zvýšil v porovná−
ní s  léty minulými, a to
téměř o 100 studentů.
Naplnili jsme všechny
učební obory. O ně byl
největší zájem. Také všechny studijní
obory, které jsme otevřeli, jsou plné,
S  potěšením mohu konstatovat, že
zvýšený zájem je rovněž o nástavbové
studium, které navazuje na učební obo−
ry a umožňuje žákům vedle výučního
listu získat i maturitu. Další změnu
jsme zaznamenali v doslova raketovém
nárůstu žáků o ubytování na internátu.

l Roste význam i důležitost řemesel?
Mám takový dojem, že se ten jazýček na

vahách, obrazně řečeno, přechyluje
k učebním oborům. Po dlouhé do−
bě, kdy učební obory byly někde
na posledním místě zájmu, se
opět řemeslo dere na výsluní.
l Že by řemeslo mělo zla−

té dno?
Šikovný absolvent naší
školy s výučním listem,
případně i maturitou, ne−
bude nikdy chudý. Sami

žáci v průběhu studia
vidí, jaké možnosti i fi−
nanční se jim nabízejí

ve firmách u nás i v Německu, kde
rovněž absolvují část praktické vý−
uky. Neřeknu nic nového, když pro−
zradím, že už v průběhu studia firmy
nabízejí žákům uplatnění po dokončení
školy. Tím vám odpovídám i na vaši
otázku. Ano, řemeslo má zlaté dno.
l Důležité je samotné zázemí školy
a její vybavenost. 

U nás žáci mají obrovské zázemí. Na
vybavenosti školy pracujeme řadu roků
a naše úsilí přináší ovoce. Za posled−
ních 10 let jsme do školy investovali
prostřednictvím různých projektů, řada
z nich byla financována z evropských

peněz, desítky milionů korun. Moder −
ními stroji a diagnostikou jsme vybavili
dílny, máme vlastní autoškolu, žáci

mohou získat svářečský kurz a řadu
dalších za režijní ceny, některé jsou
zcela zdarma. 
l Za zmínku jistě stojí i letitá přes −
hraniční spolupráce.
Už 10 let spolupracujeme s partner−
skou školou v Chamu, což je pro naše
žáky velkou šancí dobře se naučit ně−
mecký jazyk a případně najít si uplat −
nění v  bavorských firmách. Našim
studen tům máme po všech stránkách
co nabídnout.
l Pane řediteli, zaslechl jsem mezi
žáky, že si snad budou stavět spor−

tovní kabriolet.
To je naše letošní no−
vinka. V  rámci tech−
nického kroužku žáci
z oboru automecha−
nik a autoelektrikář
budou sestavovat
sportovní kabriolet.
Dostanou laminátový
skelet a z něho posta−
ví funkční sporťák.
Bude to pro ně určitě
velká motivace. Naší

snahou je, aby se naučili nejen opravo−
vat, ale rovněž získali znalosti z  kon−
strukce vozů. (re)

Máme radost z toho, že se
zvýšil zájem o učební obory

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici
Ing. Jaromír Kolář.

Z  laminátového skeletu bude na konci školního roku
funkční sportovní kabriolet.

Ubytování na školním internátu je moderního hotelového typu. 
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Cyklisté to měli za 5 
Další bezpečnostní akce zaměřená na povinnou výbavu jízdního kola se
uskutečnila tentokrát   na křižovatce Borské a Folmavské ulice. V čase mezi
12 – 14 hodinou bylo zkontrolováno celkem 15 cyklistů. V pěti případech
cyklistům zcela chyběly odrazky. V osmi případech cyklisté neměli přední
a zadní odrazku, ve výpletu kol však odrazky nechyběly. Pouze ve dvou pří−
padech měli cyklisté vše v naprostém pořádku. Všechny kontrolované oso−
by byly řádně poučeny o tom, co patří do povinné výbavy jízdního kola.  

Chodci to měli za 1
Na konci září proběhla v ZŠ a MŠ ve Vřesinské ulici v Božkově akce nazvaná
„Pěšky do školy“. Protože děti chodily do školy v tomto týdnu více pěšky,
případně jezdily na kole či koloběžce, dohlížela na jejich bezpečnost strážni−
ce z obvodní služebny MP Slovany. Dohled  prováděla nejen u přechodu pro
chodce v Sušické ulici, ale také přímo před školou. Rodiče tak získali větší
jistotu, že jejich dětem cestou nehrozí žádné nebezpečí. Slova díků nejen od
rodičů, ale i zaměstnanců školy svědčí o tom, že „okrskářka“ po celý týden
před školou odváděla výbornou preventivní práci. Důkazem toho byly i skvě−
lé buchty od školních kuchařek, které po skončení akce dostala. 
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Dvě velmi zajímavá divadelní
představení pražských herců nabí−
zí ve svém programu Měšťanská
beseda v Plzni. 

V neděli 10. 10. 2021 od 19:00
ho din to bude Hexenšus. Klasický
manželský trojúhelník řádně opepře−
ný anglickým konverzačním humo−
rem. Co všechno se může stát, když
milence ve vaně znehybní pořádný
HEXENŠUS!

Ani nemusí být pátek třináctého,
všechny černé kočky mohou ležet
klidně za kamny, a přece zafunguje
zákon schválnosti – snad jediný
popsa ný daleko před Murphym.
Prostě jste sama doma a rozhodne−
te se trochu si užít. Manžel je pryč,
ať žije milenec. Avšak ouha.

Hrají: Lukáš Langmajer, Miluše
Bittnerová nebo Jarka Starková,
Daniel Rous, Hana Čížková, Jan

Antonín Duchoslav nebo Ivo Kubeč −
ka, Tomáš Juřička nebo Ivo Kubeč −
ka a Gábina Hyrmanová

O den později, tedy v  pondělí 
11. 10. 2021 se můžete dozvědět,
jaký je Můj báječný rozvod. Od
19:00 hodin rozehjraje svoje he−
recké umění  Eliška Balzerová. 

Laskavá komedie věnovaná
všem, kteří ne vlastní vinou zůstali
sami. Příběh ženy středních let, kte−
rou právě opustil manžel a která
se po desetiletích v  roli man želky
a matky začíná učit žít sama, sklízí
úspěchy na mnoha světových scé−
nách. Všech patnáct postav vytvá ří
Eliška Balzerová – hlavní hrdinku
Angelu Kenne dyovou Lipskou, její−
ho manžele Maxe, jeho mexickou
milen ku, prodavače v  sex shopu
a další. Představení není vhodné pro
děti do 15 let.

Hexenšus a báječný rozvod

Od října bude sloužit studentům
Gymnázia v  Tachově nová dvou−
patrová tělocvična. Vyřeší se tak
problém s přesunem do tělocvičen
a sportovních hal v  okolí. Spor −
toviště  bude moci  užívat i tachov−
ská veřejnost.

Gymnázium nemělo do té doby
k dispozici pro výuku tělesné vý−
chovy žádný vhodný vnitřní pro−
stor. Studenti gymnázia proto mu−
seli na hodiny tělesné výchovy
opouštět budovu gymnázia a do−
cházet do tělocvičen a sportovních
hal v okolí. Pro systém výuky tě −
lesné výchovy a rozdělení studentů
potřebuje škola dvě tělocvičny. To
bylo vyřešeno výstavbou dvou −
podlažního objektu s dvěma tělo −
cvičnami nad sebou.

Protože v okolí gymnázia nebyla
vhodná plocha na výstavbu tělo −
cvičny, byla nová budova postave−

na na malém svažitém pozemku
v těsné blízkosti školy. Kvůli svaži−
tému terénu bylo třeba postavit
opěrnou stěnu, odtěžit zeminu a do
takto vytvo řeného stavebního pro−
storu tělocvičnu umístit.

První podlaží má menší tělocvičnu
určenou především pro aerobik, jógu
a podobné činnosti. Pro zachování
dostatečného prostoru pro průjezd
požárních vozidel mezi novou těloc−
vičnou a stávající budovou ZŠ mu −
sela být tělocvična navržena užší.
Druhé podlaží nabízí tělocvičnu, která
vyhovuje běžným míčovým sportům
(basketbal, házená, volejbal, sálová
kopaná a další sporty).

Stavba budovy přišla na 
347 653,21 Kč včetně DPH. Vý −
stavba byla částečně hrazena z do−
tace Ministerstva školství mládeže
a sportu ČR, od nějž škola získala
částku ve výši 39 173 825 Kč.

Gymnázium v Tachově
má novou tělocvičnu
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EUC Klinika Plzeň požádala radnici
o nájem městského bytu pro lékaře,
který bude zajišťovat péči o cizince
zejména ze třetích zemí. Rada města
Plzně schválila uzavření nájemní
smlouvy k bytu v Nerudově ulici. 

„EUC Klinika Plzeň reaguje na
měnící se spektrum pojištěnců vy−
žadujících péči praktického lékaře.
V  tomto případě se jedná o nárůst
počtu cizinců, hlavně ze třetích ze−
mí, jakými jsou například Ukrajina,
Bělorusko apod. Řešení vidí EUC
Klinika ve vytvoření cizinecké ambu −
lance. V současné době je ze strany
EUC Kliniky osloven lékař, který tr−
vale žije na Ukrajině a v Čes ké re−
publice nemá zázemí. EUC Klinika
nevlastní bytovou jednotku, kterou
by lékaři a jeho rodině mohla nabíd−
nout k  užívání, a proto požádala
město o možnost nájmu bytu,“ vy−
světlil radní pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a nakládání s majet−
kem města David Šlouf.

EUC Klinika v otevření cizinecké
ambulance spatřuje další pozitivní
posun v péči o česky mluvící pa−
cienty, protože lékaři budou moci 

více času věnovat jim, a nikoliv pře−
kladatelům v rámci péče o cizince.

„Zpravidla je návštěva cizince
v  ambulanci dvakrát delší, než je
návštěva česky mluvícího pacienta.
Cizineckou ambulanci všeobecné−
ho praktického lékaře jsme otevřeli
již v  srpnu tohoto roku a od září
jsme ji plně zaintegrovanou spustili
do provozu,“ uvedl ředitel EUC
Kliniky Jan Šlajs.

Poskytnutím bytu pro lékaře bude
město nápomocno k zajištění lé −
kařské péče respektující jazykové
a multikulturní rozdíly u osob, které
česká ekonomika potřebuje.

Pro účely poskytnutí bytu EUC
Klinice Plzeň vytipovalo město Plzeň
byt o současné dispozici 3+1 v uli−
ci Nerudova o celkové podlahové
ploše 119,60 metru čtverečních,
započitatelná plocha bytu pro ná−
jemné činí 116,05 metru čtvereč−
ních. V současnosti byt rekonstru −
uje  tak, aby vyhovoval potřebám
rodiny lékaře. Nájemní smlouva bu−
de uzavřena s EUC Klinikou s mož−
ností následně převést podnájemní
smlou vu na pracovníka EUC Kliniky.

Lékař bude zajišťovat péči 
o cizince ze třetích zemí

Okolo sebe slyšíme samé katastrofy
– inflaci, nedostatek zboží, zdra −
žování a to ke klidu nepomůže.
Nadešel čas si uvědomit priority.
Na prvním místě je to vždy rodina.

Podle uznávaného psychiatra Ber ta
Hellingera neexistuje nic, co by v ro−
dině nešlo odpustit. Kdo neodpustí, je
to jeho břemeno a nemůže „jít dál“.
Mnoho vztahů se rozpadlo, mnoho li−
dí onemocnělo, ale ze všeho existuje
cesta a jen tu správnou musíme chtít
vidět. 
Vidím okolo sebe mnoho zlosti, zá−
visti, to bylo vždy, ale ne v takové mí−
ře jako nyní. Krize ukázala, co je v nás
a všechny negace gradovaly. Podle
mě je to nejhorší situace za dobu od
r. 1990. Jak z této situace ven a jakou
metodu si zvolit? Je to jednoduché –
odpustit, neočekávat, nelpět, nevra−
cet se zpět, ale jít dopředu. Tak na−
příklad při rozchodu. Řada lidí si 
myslí, že potká někoho lepšího a když

se tak nestane, má mnohý z  ro −
zešlých tendenci k návratu. Neříká se
náhodou, že do stejné řeky
ne vstoupíš 2x. Je přece
jasné, že když byl důvod
k rozchodu, bude tam
stále. 
Protože se blíží Váno −
ce, tak připomenu těm,
co nechtějí být sami,
jak to udělat. Když se
chceme seznámit, musíme
mít splněny podmínky k  se−
známení, což jsou zejména tyto: 

1. Mít vyřešen minulý vztah (odpustit).
2. Být „dospělý“.
3. Být psychicky v  pohodě, protože

jedině tak jsme schopni vysílat sig−
nál, že se chceme seznámit a jsme
schopni přijímat signál, že se ně−
kdo chce seznámit s námi.

4. Mít reálné představy na par t −
nera/partnerku. Vždy je něco za ně−
co a pokud máme nějaké nároky,
musí to samé umět nabídnout. 

5. Musíme se chtít seznámit na vědo−
mé, ale i nevědomé úrovni. Mnoho
lidí si jen říká, že se chce seznámit,

ale ve skutečnosti na silnější nevě−
domé úrovni to nechtějí. 

Většina lidí ví, jak by se
měla chovat a co dělat,

ale „zamlžený mozek
negací“ to není scho−
pen vidět. Je dobré si
užívat, co máme,
a dohonit, co jsme
zameškali. Zejména

u dětí má mnoho rodi−
čů dluh, protože se dě−

tem nevěnovali.
Co se týká kovidu, tak nepředpo−

kládám podobnou nepříjemnou vlnu,
jaká byla na podzim 2020 a na jaře
2021. Každý už ví, jak se má chovat
a chránit. Kdybych mohl rozhodovat,
zrušil bych všechna opatření, ať se
každý chrání sám. V některých státech
to již udělali. 
Co se týká katastrof, tak počasí už ni−
kdy stálé nebude, uragány, výkyvy te−
plot, záplavy, sesuvy půdy a jiné bu−
dou i u nás. Nemá smysl se tím zabý−
vat, protože s tím nic dělat nelze. 
Co má smysl, je zabývat se svým
zdravím a dělat maximum prevence,
kterou jsem podrobně popsal v  knize

Jak se dožít 140 let. A samozřejmě
„pohyb je život“ a je to nejlepší 
protistresové opatření. Alespoň 2x až
3x týdně si dopřejte hodinu aktivního
pohybu. 
Na závěr jen tolik, že volby nic z na−
šich problémů nevyřeší, ty musíme
vyřešit sami. Ani nemá smysl být na−
štvaný, když nevyhraje námi vysněná
strana či hnutí. Je dobré si uvědomit,
že osud to vždy zařídí, aby vše dopad−
lo dobře. Lidé jsou divně zaměřeni na
politiku, to nikdy nebylo. Nyní mi to
připadá, jako by všichni řešili jako
hlavní téma našeho života, jak dopad−
ne politika. Divné! Je jasné, že naší 
dobrou volbou je dát hlas tomu, kdo
nás bude zastupovat v řešení věcí
veřej ných. Ale vyhraje ten, koho bude
volit většina. To je osud Česka.
Všichni, kteří se dostanou do sněmov−
ny, by měli mít schopnost domluvit se.
To bohužel moc mezi politiky nevidí−
me, ale tento problém je i mezi lidmi
obecně, tak proč by neměl být mezi
politiky. Ale je to doba a tu změníme,
jen když každý změní sebe.
Všem přeji, aby se každému povedlo,
co si přeje, protože myšlenky lze
zhmotňovat. Proto je dobré myslet po−
zitivně.                      Stanislav Brázda

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

www.stanleybradley.eu

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

„Dobu změníme, jen když každý změní sebe,“
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443. RR 21748

HLEDÁM paní na pra −
videlný úklid nového do−
mu, alternativně pomoc
na zahra dě cca 15 km
od Klatov směr Do maž −
lice. Zašlete SMS na
770147718. RR 21732

CAFÉ Charlotte, zavede−
ná firma s  dlouholetou
tradicí v horském středi−
sku na Šumavě, hledá
posilu do týmu na pozici
číšník/servírka. Nabízí −
me stabilní pracovní po−
měr v celoročním provo−
zu (i v  případě dalších
pandemických opatření),
ubytování zdarma a jídlo
za 50%. Poža dujeme
pouze 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

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certi −
fikát EN plus A1. 6 mm
z  pilin ze smrkového 
dřeva. Paleta = 1050 kg
= 70 pytlů po 15 kg. 
V  Pl zeňském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21002 

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

PRODÁM silniční beto −
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a  přede−
pnuté stropní  panely 6 x 1
m,  dále panely 220 x 60
x 12 cm, Plzeň  a okolí.
Mož nost  naložení a za −
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 21047 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní −
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny včetně jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k  okamžitému po −
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046

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

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena do −
hodou. Tel.: 604867469
PM 21048 

PRODÁM  6 pěkných
včelstev v  úlech Lesan,
4 prázdné budečáky,  me−
domet – končím. Prodám
jablka bez chemie – 
COXOVA, DUKÁT, RUBÍN,
MELROSE a další – 
15,−− Kč/kg. Plzeň−Slova −
ny. Tel. večer po 19. hod.
728684164   PM 21126

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

PRODÁM čerta, víte, 
o co jde? Nestraší, ale
pomá há. Zn.: Prodám za
odvoz. Tel.: 721885901.
RR 21705

PRODÁM cirkulárku a pří−
věsný vozík na malých
kolech. Tel.: 602167549.
RR 21725

PRODÁM túje zerav na ži−
vý plot. Výška 50–80 cm,
1 ks za 50 Kč. Místo pro−
deje: Točník u Klatov, tel.:
737776416. RR 21731

Z POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny,
obrazy, nádobí, váhy, ra−
dia, vojenské věci z války
atd. Tel. 737903420   PM
21040

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

KOUPÍM tento typ 
křesel. Chromový

a trubkový nábytek.
Stav nerozhoduje. 

Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM staré věci ze sta−
ré domácnosti : lívaneční−
ky, lampičky, porcelánové
sošky, fotoaparáty, formy
na pečení, mince, vy −
znamenání, kávomlýnky,
obrazy, šperky apod.  Tel.
605080878   PM21042

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

KOUPÍM různé před−
měty ze starého kolo−
niálu, restaurace, ob−
chodu, ordi nace, kan−
celáře – nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky a jiné. Vše
staré, spojené se Sta −
rým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz ajiné. Tel.
603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz
PM 21032

KOUPÍM tento typ kře−
sel a starožitný nábytek
a nábytekdo roku 1980. 

Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

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, Ba beta
a Simson i vrak. Ná vody
na obsluhu, katalogy, 
dobové prospekty. Tel.
721730982. PM 21007 

KOUPÍM chromovaný
gauč, křeslo, židli, sto−
lek, psací stůl, skříň,
lustr, lampičku, atd.,
chrom může být poško−
zený. Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz  zn. Přijedu.
PM 21037

KOUPÍM starou vzdu−
chovku, maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu
vlasti a službu vlasti, 
odznak NB, vzorných vo−
jáků do r. 1960 – až
3000,− Kč. Pilotní, auto−
mobilové odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť,
plaká ty a jiná vyznamená−
ní. Těžítka ve formě mo−
delů voj. techniky, letecké
uniformy,  vše z pozůsta−
losti po pilotech. Tel.
721730982      PM 21006

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 

starožitný nábytek 
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS

či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

SBĚRATEL koupí staré
pivní lahve s litými nápisy
k doplnění sbírky, i jedno−
tlivé kusy. Stáčečky, ruční
kompresory, půllitry s ná−
pisy. Tel. 731573913  PM
21131

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

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.



MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostřed −
kuji prodej – za odvoz.
Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo pro −
zvonit. Odpovím.  RR
21081

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a ve −
terány, staré bakelit. rá−
dio Talis man, Philips,
Telefun ken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka −
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960.   Vy koupím
i celou sbírku, nebo
pozů stalost. Sbě ratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel. 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 21056  

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

KOUPÍM garáž
v Kla tovech.
Tel. 602882461

PM 21132 

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni −
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajo −
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, ču−
tory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto −
grafie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné 
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050 

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

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

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemo−
vitosti k  prodeji, pře−
dání. Vyklizení, likvi−
dace odpadu, vymalo−
vání, úklid okolních
prostor – zahrady, 
papo9@seznam.cz,
tel. 603512322       PM
21035

KOUPÍM starší dům ne−
bo chalupu vhodnou
 k  re konst   rukci, tel.:
606916148. RR 21719

KOUPÍM nestavební po−
zemek na okraji lesa do
10 km od Klatov pro
umístění pěti včelstev.
Mob: 602145068.

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

PRONAJMU byt 2+1, 
65 m2, 15 min. z  centra
Klatov, max. 2 dosp. oso−
by, nekuřáci, bez zvířat,
dlouhodobě, renovovaný,
odpovědi do redakce.
RR 21680

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro
jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlou −
hodobému pronájmu. Za −
ru čuje me pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samo −
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21010

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

PRONAJMU byt v Praze
Břevnově o velikosti
40 m2 + přísl. Cihlový
dům. Cena: 10.860 Kč
včetně služeb. El. ener−
gie převodem, tel.:
606347830. RR 21700

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

URGENTNĚ hledáme
k pro  deji byty do 80 m2

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

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 včet−
ně předzahrádek v  klid−
né části Janovic n. Ú.
Zájemci volejte tel.
721244180. RR 21626

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

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

PRODÁM Škoda Fabia,
r.v. 2005, obsah 1.2 htp,
zelená barva, nová stk
a emise, cena: 39000 Kč,
telefon: 723439518. RR
21740

PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1, na je −
to 184tkm, benzin, čer −
vená, abs, el okna, centrál
na do, airbagy, nová
stk a emise, cena: 49000
Kč Klatovy: telefon:
723439518. RR 21741

KOUPÍM traktor Zetor,
Holder, TK MT8, Slavia,
může být i v horším stavu,
prosim volejte nebo pište
na telefon: 723439518.
RR 21744

JAWA, ČZ, MANET, STA −
DION… Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek, v
ja kém koliv stavu i jed −
notlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Sluš né a se −
riozní jednání. Tel.
607946866. E−mail:
k l s p @ s e z n a m . c z .  
RR 21091
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, 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
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PRODÁM Citroen Ber −
lingo, r.v. 2013, obsah 
1.6 hdi, nejeto 184 tkm,
servisní knížka, servisová−
no v Citroen servisu, led
světla, abs, digi klima, ha−
gusy, abs, esp, parkovací
senzory, el okna, nová stk
a emise, top stav, Klatovy,
cena: 169000 Kč, telefon:
723/439518. RR 21742

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 Kč,
Kt, tel: 723439518. RR
21743

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2016, obsah 
1. 6 tdi , 66kw, servisní
historie, 1. majitel, černá
metalíza, abs, esp, klima,
parkovací senzory, tono−
vaná skla, el. okna, rádio,
airbagy, imobiliser proti
krádeži, velmi pěkný stav,
cena včetně stk a emisí:
239000 Kč Klatovy, Tel:
723/439518. RR 21745

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezá vazná prohlíd −
ka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail:
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz. PM 21031

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla −
dů a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545

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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o maje−
tek? Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma
zana lyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VO −
LEJTE ZDARMA 800
737309. PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k  pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
přístupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21016

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

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

PROVEDEME malířské,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce. Pro −
hlídka zdarma. Email.:
PLRO@post.cz, tel.
703655650 PM 21129

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme technicky
i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani ko −
runu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz ne−
bo volejte zdarma na
800888957. PM 21018

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize 

komínů
tel.: 604 871 028

RR 21134

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

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní
realizaci oplocení. Při −
jedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
ma teriál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vaše −
ho domova. Volejte:
733710319, pište:  
bezdek@plotana.cz, 
navštivte: www.plota−
na.cz.

PŘIPRAVÍME vaši 
nemovitost k prodeji,
předání, vymalujeme,

uklidíme okolní 
prostory. email:

proz1@ email.cz.
Tel.: 703655650

PM 21130 

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

KOMPLETNĚ vyklidí−
me, odvezeme a zlikvi−
dujeme různý odpad,
vymalujeme prostory.
Prohlídka zdarma. E−
mail: proz@email.cz,
tel.: 703655650  PM
21124  

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

PŘEVÍJENÍ elektromo −
torů třífázových do 4 kW
a světelných. Letovy 43.
Tel.: 376396324,
723327101. RR 21752

EKOLOGICKÁ LIKVIDA−
CE vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební 
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

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
ženu ve věku 39−58 let..
Nejdříve schůzky o ví−
kendech, později po se−
známení trvalý společný
život. Očekávám ochotu
po seznámení přistě −
hování ke mně. Já jsem
ochoten se přestěhovat
pouze v případě uzavření
manželství. Odpovídat
SMS zprávou na tel.:
705404111 nebo na e−
mail zdenek.ondra59@
seznam.cz. PM 21114

57LETÝ, 175, nekuřák
hledá ženu nekuřačku
pro vážné seznámení.
Moc rád bych poznal
hodnou ženu, které
schází po hlazení, polí −
bení, pěkné slovo a má
ráda milo vá ní. Pouze 
volat. Tel.: 723870534.
RR 21646

53/180 POHODÁŘ hle −
dá pohodářku. Věk
a stav nerozhoduje. Tel.:
607467062  PM 21121

MUŽ 60 ID samostatný
hledá k  vážnému se −
známení hodnou a upří−
mnou ženu 55 až 65 let.
Nekuřák, abstinent. Přeš −
ticko a okolí. Tel.:
602167549. RR 21701

HLEDÁM ženu do 68 let,
která má vážný zájem
se seznámit, DO, volat
po 16. hod., tel.:
607501560. RR 21717

54/177 muž z  Plzně,
hledá sympatickou roz−
vedenou nekuřačku vše−
obecných zájmů do 54
let, která také věří – že
i v našem středním věku
se dá zažít pohodový
vztah. Tel.: 732431470.
RR 21733

HLEDÁM ženu na hezké
chvíle. Na věku nezáleží.
Pište SMS na tel.:
728852076. RR 21746

HLEDÁM ženu slušnou,
do 70 let. Zn.: Spo leh −
livou. Tel.: 723387698
RR 21747

MÁŠ AUTO ? Já taky.
Byt? I já. Jsi vysoký? Já
malá. Vyřešenou minu−
lost? I já. Co si mimo
krásné a věrné lásky
můžeme dát? Je ti 50 –
60?  Tel. 605912324
PM 21133

HLEDÁM muže který
by mi byl oporou, pří−
jemný, spolehlivý, 
ne za daný, kutil, moto−
rista. Věk 63 – 73 let.
Tel. 721292992     PM
21120

ŽENA by ráda našla vy−
sokého muže ve věku
45–55 let za účelem
hezkého a pevného 
vztahu. E−mail: balatano−
va@seznam.cz. RR
21729
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

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

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo
paní jako kamarádku, kte−
rá se také cítí osaměle
a ještě by měli vedle sebe
rády společnost kamarád−
ky či přítelkyně. Čas ubíhá
rychle, tak proč si ho ještě
neužít? Tel.: 734720159.
RR 21572

47let štíhlá bruneta hle−
dá hodného kamaráda
nebo kamarádku. PM
a okolí. SMS: 705905212
PM 21107

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

DÁMA středních let na−
bízím různé sexuální
praktiky. Uvítám tě ve
svém soukromí. Po do−
hodě možnost připo −
jení kamarádky. tel.:
606546488. PM 21121

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde

1. 11. 2021

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

Tel. 731 002 305

Jsem na své vlastní ori−
ginál fotečce. V  mém
diskrétním soukromí
jsou možné erotické
službičky. Prosím pouze
volat a domluvit se, na
SMS nereaguji. Tel.
731002305 PM 21105

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Pokud inzerát končí značkou 

RR (+číslo), zasílejte prosím v případě
přání inzerenta písemné odpovědi na
adresu Klatovské redakce Rozhledu: 

Vídeňská 218, 339 01, Klatovy
tel.: 376 360 311
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