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Žáci by ocenili ve výuce na dálku zejména videohovory
v předmětech, kde je pro pochopení látky výklad nezbytný
Řada žáků a studentů měla potíže
s režimem distanční výuky a s od−
loučením od spolužáků. K překonání
jejich potíží velmi přispěli pedagogo−
vé a patří jim za to veliký dík.

Uplynuly už dva měsíce od začátku škol−
ního roku, kdy žáci a studenti opět za−
sedli do školních lavic. Plni očekávání
a obav, jak dlouho tento stav vydrží, zda
a kdy bude nutné přesunout výuku zase
do on−line režimu. Jak a zda se tato
situace odráží i v práci pedagogů, na to
se mezi jiným ptáme náměstka hejt−
manky Plzeňského kraje pro oblast
školství a sportu Mgr. Rudolfa Salvetra
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projevilo především u žáků, kteří
studují obory s velkou mírou odbor−
né praxe, tedy hlavně učňovské
obory. Praxe chyběla hlavně žákům
závěrečných ročníků. Některé školy
proto využily možnost prodloužit
výuku praxe do prázdnin. Díky tomu
většina žáků úspěšně vykonala

závěrečné zkoušky. Velmi obtížná
situace nastala také ve středních
zdravotnických a vyšších odbor−
ných školách, jejichž žáci pomáhali
během pandemie ve zdravotnických
zařízeních. Pracovali na covidových
jednotkách, v sociálních zařízeních
a přitom plnili své studijní úkoly.

... pokračování na straně 3
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n Pane náměstku, když se ohléd−
nete o několik měsíců zpět, jak
byste zhodnotil uplynulý školní rok?
q Minulý školní rok byla zcela výji−
mečná situace, která – doufejme –
se již nebude opakovat. Je známo,
že distanční výuka zdaleka nenahra−
dila normální prezenční výuku. To se

n Četla jsem výsledky ankety
studentů Lékařské fakulty v Plzni,
kde se respondenti vyjadřova−
li k dopadům distanční výuky.
Bylo to zajímavé, a tak mě na−
padlo, zda jste i na kraji hodnotili
tento způsob vyučování a s jakým
výsledkem…
q Prostřednictvím online dotazníku
jsme zjišťovali, jak žáci hod no tili
distanč ní způsob vzdělává ní na
svých školách. Zapojilo se cca
10 tis. žáků. 79 % z nich bylo spo−
kojeno s tím, jak jejich střední ško−
la v Plzeňském kraji přistoupila

Plzeň je otevřena novým řešením a schopna
využívat nové IT technologie. I díky avatarům!
Ve dnech 6. a 7. října se v kraj−
ské metropoli uskutečnil 3. roč−
ník konference Národní dny
prevence 2021, a to ve spolu−
práci s Ministerstvem vnitra
ČR. Tato jedinečná událost, za−
bývající se především tématy
prevence kriminality, bezpeč−
nosti a protidrogové prevence,
se dostala díky Plzni do úplně
nového formátu.
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Zahájení konference Národní dny prevence,
Ing. Aleš Průša, MBA a moderátor Ľubomír Smatana
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Už na počátku letošního roku se
Plzeň začala ucházet o pořadatelství
pravidelné konference Národní dny
prevence, která se koná jedenkrát za
dva roky v podzimních měsících.
V dubnu 2021 bylo pořadatelství
spolu s finanční podporou od MVČR
Plzni přiděleno. Původní projekt po−
čítal, jak bylo zvykem, s prezenční
formou konference pro přibližně
150 účastníků z řad odborné ve−
řejnosti. Situace kolem pandemie
COVID−19 se však vyvíjela velmi

nejistě. Z pravidelných monitoringů
epidemické situace, které zpraco−
vává Odbor bezpečnosti, prevence
kriminality a krizového řízení se ne−
dalo s jistotou predikovat, jaká bude
situace na podzim. Zda bude bez−
pečné setkávání většího počtu osob
v jeden čas a na jednom místě.
Město tedy stálo před rozhod−
nutím, jaký formát pro konferenci
zvolit. „Jako bezpečné řešení se
ukázala volba on−line prostoru,
nechtěli jsme však jít cestou klasic−
kých on−line hovorů, kterých byli
všichni již v průběhu lockdownů
přesyceni. Hledali jsme proto nové,
neotřelé řešení,“ uvedl Aleš Průša,
vedoucí Odboru bezpečnosti, pre−
vence kriminality a krizového řízení
Magistrátu města Plzně.
Inspiraci město spolu s MVČR
hledalo v zahraničních projektech
podobného formátu. Jako ideální se
nakonec jevilo využití unikátního 3D
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Žáci by ocenili ve výuce na dálku zejména videohovory
v předmětech, kde je pro pochopení látky výklad nezbytný
... dokončení ze strany 1

k distanční výuce. Nebyl přitom
rozdíl v odpovědích žáků gymnázia,
oboru s maturitní zkouškou či obo−
ru s výučním listem. Rozdíly nebyly
ani mezi odpověďmi chlapců a dí−
vek. Většina učitelů zvládala podle
žáků výuku na dálku dobře (81 %
odpovědí). Žáci by i následně oce−
nili efektivnější využívání možností,
které domácí vzdělávání nabízí,
zejména videohovorů. Tento způ−
sob vyučování by uvítali přede −
vším v hodinách matematiky, fyziky
a dalších předmětů, kde je pro po−
chopení látky nezbytný výklad uči−
tele a výpis poznámek z učebnice
nestačí.
n Taky by mě zajímalo, zda dlou−
hodobý průběh „covidové“ výuky
měl nějaký kvalitativní dopad
na lepší technickou vybavenost
škol?
q Středním školám Plzeňského
kraje byly poskytnuty finanční pro−
středky na vybavení ICT pro zajiš−
tění distančního vzdělávání v celko−
vé výši 8,5 mil. Kč. Prostřednictvím
Krajského centra vzdělávání Plzeň
také realizujeme projekt Podpora di−
gitálních kompetencí pedagogů SŠ
v Plzeňském kraji – do projektu je
zapojeno 12 SŠ.
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n Pane náměstku, zkusíme ve−
selejší notu – máte za sebou sice
jenom rok ve funkci náměstka pro
školství, ale přesto se zeptám –
došlo v tomto směru k nějakému
posunu?
q Projekt počtu žáků a tříd SŠ
v Plzeňském kraji do roku 2030
predikuje výrazný nárůst počtu žáků
středních škol v kraji v krátkém
období 2019 až 2026, a to o 29 %.
Plzeňský kraj s tímto nárůstem počí−
tá a připravuje dostatečný počet
míst pro uchazeče ze základních
škol. Pro školní rok 2021/22 bylo
pro 4 962 žáků 9. ročníků základ−
ních škol nabízeno na středních
školách zřizovaných Plzeňským kra−
jem celkem 6 797 míst.
Trvale vysoký zájem je o gymná−
zia a o obor Pedagogické lyceum.
V letošním roce jsme zaznamenali
zvýšený zájem u zdravotnických
(Praktická sestra) a ekonomických
oborů (Ekonomika a podnikání,
Obchodník). Vyšší počet přihlášek
odevzdali uchazeči i na technické
obory, např. Informační technologie
a Strojírenství.
U oborů s výučním listem se zvý−
šil zájem o obory Truhlář, Instalatér
a Strojní mechanik. Trvalý zájem je
u oborů Opravář zemědělských
strojů, Mechanik opravář moto−
rových vozidel, Kadeřník, Cukrář,
Aranžér.
Velký zájem je také o tzv. kombi−
nované obory, které žákům umož−
ňují získat v průběhu 4letého studia
výuční list i maturitu. Takový druh
technického vzdělávání nabízejí tři
střední školy v Plzni a jedna v Ta−
chově. Jedná se například o kombi−
naci oborů Mechanik strojů a zaříze−
ní a Strojní mechanik, Mechanik se−
řizovač a Obráběč kovů nebo Me−
chanik elektrotechnik a Elektrikář.
Při otevírání učebních i studijních
oborů se snažíme reagovat na
aktuální potřeby pracovního trhu
v regionu. Velmi proto oceňuji
spolupráci se zaměstnavateli, hos−
podářskou komorou, úřady práce
i univerzitním prostředím.

n Málokdo si uvědomí, že máte
na starosti také technické zázemí
škol, musíte vědět, co které zaříze−
ní potřebuje opravit, kolik to bude
stát a podobně. To asi není moc
příjemné, že?

Mgr. Rudolf Salvetr

q Skutečně pokrýt tuto problemati−
ku není jednoduché. Plzeňský kraj
v oblasti školství zřizuje 78 příspěv−
kových organizací a ve většině pří−
padů mají ve svěřeném majetku více
než jednu budovu. Naštěstí i na tuto
oblast jsou vypracovány postupy ve
směrnici RPK PK. Každoročně již na
přelomu května a června se provádí
sběr požadavků všech subjektů
v aplikaci KEVIS. Tyto jsou pak zpra−
covány, důkladně projednávány a po
řadě konzultací s Odborem investic
a majetku předkládá OŠMS návrh
svých priorit do rozpočtu PK na pří−
ští rok. Obecně se jedná nejčastěji
o naléhavé potřeby oprav střech
a fasád, ale i dílčí rekonstrukce, kte−
ré vedou ke zkvalitnění výukového
prostředí pro studenty i vyučující.
V roce 2021 bylo schváleno
v rozpočtu PK na stavební akce škol
a školských zařízení 150,2 mil. Kč.
Během roku jsou dále uvolňovány
další prostředky z vytvořených re−
zerv pro naléhavé a havarijní akce.
Kromě těchto stavebních investic
zadávají organizace také požadavky
na strojní investice, což mohou být
například stroje pro odbornou
výuku, kuchyňská zařízení školních
jídelen nebo třeba automobily pro
přepravu žáků nebo materiálu na

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

soutěže a pro odbornou výuku. V le−
tošním roce bylo schváleno v rozpo−
čtu 6,4 mil. Kč na tyto nákupy.
Finančně méně náročné dovybavení
doplňují školy ze svých vlastních
prostředků. Jedná se například
o obnovu ICT vybavení.
Kromě těchto standardních po−
stupů námi zřizované školy také
hojně využívají možnosti získávat
prostředky z EU fondů. V uplynulém
programovém období bylo úspěšně
zrealizováno na tři desítky projektů
IROP, které vedly ke zkvalitnění infra−
struktury se zaměřením na technic−
ké, přírodovědné a jazykové vzdělá−
vání. V současné době probíhá rea−
lizace řady velkých projektů OPŽP
v duchu energeticky úsporných re−
konstrukcí. Zateplují se obvodové
pláště i střechy, dochází k výměně
otvorových výplní oken a dveří, na−
hrazují se zastaralé zdroje tepla za
ekologičtější, řeší se rekuperace
v učebnách.
Na nové programové období
2021 – 2027 se již nyní připravují
další desítky projektů IROP obdob−
ného zaměření jako ve stávajícím.
Je to velká šance a příležitost, jak
urychleně opravit budovy našich
školských zařízení.
n Co říkáte na druhou část vaší
„starosti“ – tedy sport. Tady bych
řekla, že můžete mít radost, ne?
Jak kraj pomáhá mladým a naděj−
ným sportovcům? Zřejmě to není
jenom finanční stránka…
q Finanční podpora kraje je pro roz−
voj sportu a „život“ mnoha menších
klubů zcela zásadní. Představuje jed−
nak složku investiční = vybudování
a zajištění dostupné sportovní in−
frastruktury (aby sportovci měli kde
trénovat a závodit) a jednak podporu
činnosti samotných klubů. Pomáhá−
me s úhradami trenérům, pořízením
sportovního vybavení a provozem
sportovišť. Náklady na energie, vytá−
pění tělocvičen, osvětlení a základní
údržbu jsou nad možnostmi klubů
a jejich členských příspěvků.
PK poskytuje finanční podporu na
zajištění celoroční sportovní přípra−
vy dětí a mládeže, jejich účasti na
soutěžích a také náklady na organi−
zaci soutěží (doprava, ubytování,
... pokračování na straně 12
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n Nemáte obavy, že se v tuto dobu
blížíme ke stejné situaci jako
v uplynulém školním roce? Dá se
v této souvislosti vycházet z ně−
jakých poznatků či získaných zku−
šeností?
q V minulém školním roce museli
žáci několik měsíců zůstat doma
a vzdělávat se distančním způ−
sobem. Přestože žáci i učitelé
v Plzeňském kraji přistoupili k dis−
tančnímu vzdělávání zodpovědně
a v některých případech byla účast
na vzdělávání dokonce vyšší než při
prezenčním, Česká školní inspekce
ve své zprávě zjistila značné meze−
ry ve znalostech a dovednostech.
Na základních a středních školách
proto od září začalo doučování
podle národního plánu obnovy.
Pomoci by mělo žákům, kteří mají
po dlouhé distanční výuce problé−
my s učením. Všichni doufáme, že
i při současném vývoji pandemické

situace proběhne školní rok pre−
zenčně. Moc bych si přál, aby žáci
a studenti nebyli opět prvními, na
které „Covid“ dopadne nejvíce.
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Zeptali jsme se za vás:
Jak ustát situaci na trhu s energiemi?
Rozkolísaná situace na trhu s ener−
giemi je velmi zrádná jak pro
dodavatele, tak pro spotřebitele.
Zdražují−li energie v době, kdy ma−
jí zákazníci uzavřenou cenu na
několik let, tak na tom vydě−
lávají. Aktuální růst cen tedy
spotřebitelům logicky velí
zvolit co možná nejdelší fixa−
ci. Jenže aktuální nestabilita
trhu je obrovská.
„Nikdo nemáme křišťálovou
kouli, a tak nevíme, jak se bu−
dou tak rychle dosažené re−
kordní ceny dále vyvíjet. Nic−
méně tipuji, že v nejbližších
týdnech se budou na vysokých
úrovních držet, mohou i dále
růst,“ komentuje situaci
Michal Kulig, ředitel společ−
nosti Yello, která je dceřinou
společností PRE (Pražské ener−
getiky – jednoho z nejvýznam−
nějších dodavatelů energií v ČR
a zároveň dodavatelem posled−
ní instance elektřiny) jako alter−
nativní dodavatel energií působí na
českém trhu již devátým rokem.
Fixovat cenu na dlouhou dobu je
v tuto chvíli ožehavé, protože pokud
se tuto energetickou krizi podaří do−
stat rychle pod kontrolu, zasmluvní
zákazník zbytečně vysokou cenu.
„Spotřebitelům, kteří aktuálně řeší
cenu a fixaci, doporučujeme za−
chovat chladnou hlavu a zvolit
jednoletou, maximálně dvouletou
garanci i v současné cenové úrovni.
Obzvlášť pokud se jim zdá cena do−
brá ve srovnání s jinými dodavateli,“
dodává Michal Kulig.
Yello dále doporučuje zákazní−
kům vždy pečlivě zvážit nabídky
4
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krátkodobých cen kopírujících
každodenní vývoj na burze, které
se nyní začaly objevovat. Jejich
ohromná výhoda je v tom, že zá−
kazník začne okamžitě profitovat

z poklesu cen. Na druhou stranu
tím na sebe plně přebírá riziko ve−
škerých cenových výkyvů, k nimž
na trhu dochází, a proto by měl
zvážit, zda je schopen ho nést.
Panika je pochopitelná, ale rozhod−
ně platí dvakrát měř, jednou řež.
„My jsme například změnili už
před několika týdny ceníky. Jestliže
se smlouvy po nějaké době ukážou
pro zákazníky jako nerentabilní,
protože například zasmluvněné
ceny budou příliš vysoké a aktuální
ceny o hodně klesly, smlouvy zre−
vidujeme a doporučíme provést pro
ně výhodnější změnu,“ zakončuje
Michal Kulig.
Plzeňský rozhled 11/2021
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světa, vytvořeného virtuálně spe−
ciálně pro odbornou konferenci
Národní dny prevence.
Účastníci konference – zástupci
krajů, měst a obcí, neziskových
organizací, policie i odborná veřej−
nost z celé České republiky – tak
mohli jednat on−line prostřednictvím
svých avatarů. Díky těmto avata−
rům, zástupcům pro virtuální svět,
mohli přítomní nejen navštívit jeden
ze tří přednáškových sálů a disku−
tovat, ale také si prohlížet virtuální
výstavní sekci, kde na jednotlivých
stáncích viděli prezentace a videa
konkrétních subjektů, či se setkali
a hovořili spolu individuálně.
„Plzeň je městem, které se nebojí
nových, nevšedních řešení, mezi

Zázemí konference Národní dny prevence

adiktologie 1. Lékařské fakulty Uni−
verzity Karlovy. Hovořilo se také
například o bezpečném chování
v on−line prostředí jako prevenci

šikany“. To bylo živě přenášené do
virtuálního prostoru, stejně jako slav−
nostní předávání cen za nejlepší pro−
jekty „Národního kola Evropské
ceny prevence kriminality 2021“ na
téma šikana a násilí mezi nezletilými
a za „Nejlepší projekt prevence
kriminality na místní úrovni 2021“.
Za realizací unikátního 3D prosto−
ru konference stálo plzeňské Studio
zamlklých mužů, které také živě

streamovalo přednášky z prostor
v DEPO2015.
„Programátoři studia byli s účast−
níky jednání v kontaktu od jejich
přihlášení a pomáhali jim v předstihu
orientovat se v novém prostředí
virtuálního světa, vytvořit si vlastní
profil a podobu avatarů – každý si
mohl například individuálně vybrat
vzhled, barvu vlasů, oblečení. Ovlá−
dání avatara a on−line pohyb v pro−
storách konference si pak všichni
mohli vyzkoušet v rámci dne otevře−
ných dveří 1. října. Milým překvapení
byla vysoká účast registrovaných
a jejich pozitivní ohlasy,“ prozradila
Petra Krákorová, jednatelka spo−
lečnosti Studio zamlklých mužů.
Zájem o konferenci v 3D prostoru
byl obrovský, počet účastníků činil
zhruba 500 a oproti prezenčně
konané konferenci byl tak více než
trojnásobný.
„Tak velký zájem, který přetrval
i po ukončení registrací, nás velmi
těší. Jsme rádi, že máme možnost
pracovat na tak zajímavém a inova−

Vizualizace 3D prostředí

něž konference v 3D prostředí beze−
sporu patří. Tento nový způsob bez−
pečné komunikace a sdílení příkladů
dobré praxe je cestou, jak zachovat
otevřenou spolupráci odborníků
v prevenci kriminality i v této vy−
pjaté a nejisté době,“ sdělil Martin
Zrzavecký, radní pro oblast bezpeč−
nosti Magistrátu města Plzně.
Hlavním cílem konference byla
výměna zkušeností a sdílení pří −
kladů dobré praxe, na programu
byly příspěvky i aktuální informace
z oblasti prevence kriminality
a bezpečnosti, ale také protidrogo−
vé prevence či prevence rizikového
chování dětí a mládeže. Panelové
diskuse na téma Prevence krimi−
nality v době pandemie se zú −
častnili zástupci Ministerstva vnitra
ČR, Policejního prezidia, Úřadu vlá−
dy ČR, Ministerstva školství, mlá−
deže a tělovýchovy ČR a kliniky
Plzeňský rozhled 11/2021

kyberkriminality, o nejlepších pro−
jektech prevence kriminality na
místní i evropské úrovni nebo
o mapách kriminality s ukázkami
využití GIS v této prevenci.
Součástí konference bylo i diva−
delní představení Fóra pro prožitkové
vzdělávání, z.ú. „Prevence kyber−

Odborná konference Národní dny prevence (foto Miroslav Chaloupka)

tivním způsobu pořádání konference.
Velkou poklonu musíme složit všem
přednášejícím i vystavovatelům, kteří
se nezalekli této výzvy a velmi aktivně
s námi v průběhu příprav spolupra−
covali,“ doplnila Andrea Gregorová,
pověřená vedením oddělení prevence
kriminality Odboru bezpečnosti, pre−
vence kriminality a krizového řízení
Magistrátu města Plzně.
Plzeň tak skutečně ukázala, že je
otevřena novým, inovativním řeše−
ním a je schopna využívat nové
IT technologie.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Soused využívá bez opráv−
nění můj pozemek, jak se
mohu bránit?
Dobrý den, vlastním poze−
mek sousedící s veřejnou ces−
tou a soused mi bez mého
vědomí odbagroval v délce
2 metrů a šířce 10 m část po−
zemku podél cesty (trvalý trav−
ni porost) a část mého pozem−
ku užívá k trvalému parkování
vozidel. Z katastrálního úřadu
mi přišlo, že druh pozemku ne−
souhlasí s aktuálním stavem
a jelikož jsem nenahlásil změnu
užívání pozemku, hrozí mi až
50 000 pokutou. Jak postupo−
vat, aby mi soused (manžel
starostky, arogantní domluva
jistě nemožná) pozemek vrátil
do původního stavu? Navíc na
zbytku skladuje balvany, štěrk,
fošny, udělal si přes pozemek
cestu a užívá ho i jako parko−
viště, to vše bez předchozí do−
mluvy a svolení. Pozemek pro−
najímám zemědělské společ−
nosti, která ho udržuje seče−
ním, nicméně z důvodu sklado−
vání harampádí jej nemůže
v celé ploše využívat. Děkuji
Vám mnohokrát za odpověď.
S pozdravem Robert Riedel
Dobrý den, to co popisujte, je
typický projev protiprávního
zásahu do vlastnických práv.
Doporučuji souseda prokaza−
telně písemně vyzvat k zane−
chání protiprávního jednání
a uvedení pozemku do původ−
ního stavu. Nepomůže−li to, je
nutné se prostřednictvím advo−
káta obrátit na občanskoprávní
soud se žalobou tzv. zápůrčí
neboli negatorní, případně se
žalobou na vyklizení, kdy soud
nařídí, aby škůdce svého proti−
právního jednání zanechal
a případně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené škody.
Doporučuji ale s ohledem na
budoucí sousedské vztahy věc
řešit smírnou cestou.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Technika má zlaté dno zná vítěze
Letošní již 9. ročník krajské soutěže
Technika má zlaté dno se uskutečnil
ve společenském sále SOU elektro−
technického Plzeň. Své síly v tech−
nických znalostech, tzn. montáž vý−
robku ze stavebnic Merkur a Boffin,
zde poměřilo 19 soutěžních týmů ze
škol z celého Plzeňského kraje.
Úkolem čtyřčlenných soutěžních
týmů bylo sestavit funkční hledač
světla. Na splnění zadání mají účast−
níci časový limit čtyři hodiny a k dis−
pozici jim byli odborní poradci a po−
mocný tým složený z pedagogů a žá−
ků SOU elektrotechnického Plzeň.
Soutěže se zúčastnilo celkem
76 žáků, týmy jsou vždy rozděleny

Tým Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

(1. místo), 3 000 korun (2. místo) a 2 000 korun
(3. místo), 1 000 korun (zvláštní cena komise) a ostatní
pak dárkové tašky s upomínkovými předměty.
V kategorii gymnázií zvítězil tým Gymnázium, Plzeň,
Mikulášské nám. 23, nejlepší ze středních škol byl
tým Vyšší odborné školy a Střední průmyslové
školy elektrotechnické, Plzeň. Mezi středními odborný−
mi učilišti první místo získal domácí tým SOU elektro−
technického, Plzeň.

Tým Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň.

do tří kategorií, a to gymnázia, střední odborné školy
a střední odborná učiliště. Na férovost dohlížela hodno−
tící komise složená ze zástupců Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Krajského úřadu Plzeňského
kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Elektrotechnic−
kého cechu Plzeňského regionu, která přidělovala body
podle předem stanovených kritérií. Vítězové pak z rukou
zástupců Plzeňského kraje jednotlivě převzali diplomy
a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 4 000 korun

První místo mezi středními odbornými učilišti získal tým
SOU elektrotechnikého, Plzeň

Od Nového roku budou střežit bezpečí občanů
V Nepomuku bude zřízena služeb−
na městské policie. Zastupitelé tak
už v září schválili návrh starosty
města na základě ustanovení záko−
na o obecní policii. Zároveň bylo
rozhodnuto, že městská policie bu−
de zřízena ke dni 1. ledna 2022.
Sídlo policie bude prozatím
v areálu technických služeb Nepo−
muk (Na Kaplance). Zároveň bylo
do plánu investic zařazeno pořízení
automobilu do částky 500 tisíc
korun. Provoz budou zajišťovat
2–3 policisté a roční náklady jsou
odhadovány na zhruba 1,5 milio−

nu korun. Část této částky by měla
být vybrána např. na pokutách či
průjezdném radaru.
Současně byla přijata obecně
závazná vyhláška č. 2/2021 o zá−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

kazu požívání alkoholických nápo−
jů a jiných omamných a psycho−
tropních látek na veřejném pro−
stranství (centrum města, nádraží
včetně okolí ve Dvorci, parky
a hřiště). Dále byl projednáván
nový kamerový systém, který má
město rovněž v plánu pořídit.
Cílem je zejména snížit kriminalitu,
drobné přestupky ve městě (např.
špatné parkování), zajistit bez −
pečnost obyvatel včetně dětí (např.
u ZŠ), odchytávat zatoulané psy
i regulovat pohyb a činnost nepři−
způsobivých obyvatel.
Plzeňský rozhled 11/2021

G

21 900 Kč/měsíc

G

11 900 Kč/měsíc

G

14 900 Kč/měsíc

G

1 399 000 Kč

Kancelářský prostor (40m2), Kopeckého sady, Plzeň

2+kk (51m2), Dělnická ul., Plzeň

3+1/L (81m2), ul. Krašovská, Plzeň

RD/Chalupa (548m2), Strážovice, Pačejov, okr. Klatovy

Nabízíme pronájem kanceláře v moderním coworkingovém cent−
ru Kolektiv Hub ve středu Plzně v Kopeckého sadech. Kancelář
nabízí plně vybavené pracovní místo až pro 12 osob. Možnost
rozestavení vybavení podle individuálních požadavků. V ceně je
obsažena kompletní spotřeba energií, připojení k internetu nebo
úklid. Kauci neplatíte.V Kolektivu si ve třech patrech historického
domu můžete pronajmout pracovní místo, uzavřenou kancelář,
zasedací místnost na schůzku nebo školení nebo eventové pro−
story až pro 70 lidí. Kolektiv Hub dokáže vytvořit reprezentativní
zázemí jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Každodenní občerstvení
v prostorech zajišťuje kavárna Walter.
& 734 319 302

Nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt o dispozici 2+kk
se šatnou a výměře 51m2 v přízemí nájemního domu
v blízkosti centra Plzně, Dělnické ul. Byt je částečně vyba−
vený (kuchyňská linka, lednice). Cena za měsíc pronájmu
je 11.900,− Kč + 2.000,− Kč záloha na služby. K bytu
možno pronajmout parkovací stání za 350,−Kč/měsíc.
Odběr elektrické energie bude převeden na nájemce.
Vratná kauce 24.000,− Kč.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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 14.900,−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
veškerá občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548m2 v obci
Strážovice, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu se nachází dvě
prostorné místnosti, sociální zázemí. V druhé polovině domu se
nachází stodola/ garáž V 2.NP domu se nachází půdní prostory.
Střešní krytina – tašky. IS: el. 230/400V, voda z obecní studny
(přivedena do domu) + obecní vodovod v komunikaci, topení –
lokální na tuhá paliva, kanalizace – výstavba v obci v plánu. Velmi
klidná lokalita k trvalému bydlení, rekreaci či k chovu zvířectva.
Nutno vidět. Nemovitost není zatížena žádným zástavním právem
či exekucí. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se kterým
Vám rádi zdarma pomůžeme.
& 734 319 301

G

1 799 000 Kč
2

G

2 799 000 Kč
2

Chata 3+1/T/G ( 390m ), Žinkovy, okr. Plzeň−jih

3+1 (95m ), ul. Ruská, Holýšov

Nabízíme k prodeji slunnou chatu s betonovými základy
o dispozici 3+1 u obce. Chata o zastavěné ploše 55m2 sto−
jící na vlastním pozemku o celkové velikosti 390m2. V 1.NP
chaty se nachází pokoj se samostatným vstupem, splacho−
vací WC, garáž a sklepní prostor. V 2.NP chaty se nachází
obývací pokoj, ložnice, dvě kuchyně a koupena se sprcho−
vým koutem a splachovacím WC. IS.: el. 230/400V, voda –
studna, hloubka 16m, topení: lokální tuhá paliva, kanalizace
– septik. Příjezd automobilem až k chatě. V okolní výborné
houbařské rybářské podmínce. Nemovitost není zatížena
žádným zástavním právem, ani exekucí.
Doporučujeme!
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví
v Holýšově, Čechově ul. o výměře 74m2. Byt se na−
chází ve zvýšeném přízemí cihlového domu. Byt je
v původním udržovaném stavu. K bytu náleží 2x
sklep. V okolí veškerá občanská vybavenost. Fond
oprav 800,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě či jako investice. Možno fi−
nancovat hypotečním úvěrem.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

G

5 600 000 Kč
2

Zemědělská usedlost (3177m ), Radimovice – Všeruby,
okr. Plzeň – sever
Nabízíme zemědělskou usedlost v obci Radimovice vzdálenou
3km km od Všerub a 18 km od centra Plzně. Na pozemku o cel−
kové rozloze 3177 m2 je rodinný dům o dispozici 2+1 a dvě pro−
storná zemědělské stavení. Budovy z roku 1920, které prošly
částečnou dobovou rekonstrukcí v roce 1975, si zachovaly svůj
historický charakter. Původní detaily, jako například podsklepeni
se nabízí využít 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 podnikatelské činnosti. voda z
vlastní studny na pozemku o hloubce 13m. & 734 319 301

G

Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86m2,
který se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad
kolonádou v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt
3+kk se skládá ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které
lze propojit, nebo nechat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o plo−
še 57m2 a byt 1+kk o ploše 29m2. Majitel však tyto byty chce
prodat jako celek. Cihlový dům je situován v samém lázeň−
ském centru Mariánských Lázní. Koupi bytu je možno financo−
vat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Velmi zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučujeme osobní
prohlídku.
& 734 319 301

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

8 476 000 Kč

3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské Lázně

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Lesy se podruhé dočkaly
pomoci energetiků

Poděkování za věrnost firmě
Čtvrtstoletí zůstal Václav Lang věrný jedinému
zaměstnavateli Bosch Car Service Šteiner Šlovice.

„Milý Vašku, po těch letech,
říkáme Ti na rovinu:
dvacet pět let máš náš kroj,
úžasné jsi síly zdroj,
co opraví každý stroj.“
Přejeme našemu kamarádovi Vaškovi
další krásných 25 let mezi námi.
Majitel firmy Václav Šteiner
se zaměstnanci Bosch Car Service Šteiner Šlovice

8

Stejná parta a lokalita jako vloni,
jen jiná oplocenka a opět nová
výsadba buků – tak by se dala
stručně charakterizovat aktivita
devíti energetiků ze Skupiny ČEZ
s výkonem práce v Plzni a Příbra−
mi. Nové stromy sázeli opět na
Domažlicku v lokalitě Babylon na
hranici CHKO Český les. Již v roce
2019 přitom Skupina ČEZ přijala
závazek vysadit za každého za−
městnance v Česku jeden strom.
Po dosažení této mety jich bude
kolem 23 000.
„Máme rádi přírodu, když potřebu−
je naši pomoc, tak rádi pomůžeme.
A čím víc bude nově vysazených
stromů, tím pro naši planetu lépe.
Pokud to půjde, určitě přijedeme pří−
ští rok zase. Pro nás všechny je to
samozřejmě i perfektní příležitost, jak
si na čerstvém vzduchu provětrat
hlavu od každodenní kancelářské
práce a poznat kolegy jiných profe−
sí,“ řekla za ostatní Barbora Černá
z ČEZ ICT Services Plzeň.
Kůrovec se nevyhýbá ani lesům
města Domažlice. Nejvíce postiže−
ným místem je úsek Pasečnice, kte−
rý se rozprostírá kolem známého
letního letoviska Babylon. Dobrovol−
níci ze Skupiny ČEZ zde byli již vloni
a vysadili celkem 650 buků do oplo−
cenky a 250 smrků mimo ni.
„Letos se jedná o 700 ks oba−
lovaných sazenic buku lesního,
rovněž sázených do dřevěné oplo−
cenky. Všem patří naše velké díky,“
kvitoval Josef Forst ze společnosti
Domažlické městské lesy. Slova
chvály na pilné pracanty nešetřil ani
hajný Prokop Hroník: „Už vloni bylo
vidět, že se nebojí namáhavé fyzické
práce a jde jim to od ruky i letos.
Navíc jim už nemusím říkat nebo je
nějak poučovat, jak na to. Prostě
absolutní spokojenost.“

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

O sázení stromů je mezi zaměst−
nanci Skupiny ČEZ velký zájem.
„Spoustu našich lidí řádění kůrovce
osobně zasáhlo, když byli svědky
nuceného kácení lesů blízko jejich
domovů. Chtějí proto přiložit ruku
k dílu při obnově porostů tak, aby si
krásu a rozmanitost lesa mohly
v budoucnu užít i jejich děti či vnou−
čata,“ říká Michaela Chaloupková,
členka představenstva a ředitelka
divize správa.

Závazek „za každého zaměstnan−
ce strom“ není ovšem jedinou akti−
vitou Skupiny ČEZ, co se nové zele−
ně týče. Výsadbu dalších více než
100 tisíc stromů a keřů v obcích
a městech podpořila za posledních
deset let v rámci grantu Stromy
i Nadace ČEZ částkou přesahující
60 milionů korun, což obnáší na
600 projektů v rámci celé republiky.
Největší kus práce ovšem Skupina
ČEZ odvádí v rámci rekultivací kraji−
ny po těžbě uhlí. Od roku 2004 evi−
duje více než 11 milionů vysaze−
ných sazenic. Nejedná se pouze
o lesní porosty – část rekultivací
spadá do zemědělského typu, kde
se zakládají i nové sady nebo vinice.
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Cena Thálie pro režiséra Tomáše Dvořáka
Dlouholetý umělecký šéf a režisér
plzeňského Divadla Alfa Tomáš
Dvořák převzal Cenu Thálie za
celoživotní mistrovství v oblasti
loutkového divadla. Jeho tvorba je
spojena nejvíce právě s Divadlem
Alfa, kde vytvořil desítky skvělých
inscenací, včetně nezapomenu−
telných představení Tři mušketýři,
Jéminkote, Psohlavci, Don Šajn
a Johannes Doktor Faust, Kašpárek
a Indiáni, Láska vše zachrání,
Jenovéfa nebo Tři siláci na silnici.
Výrazně se zapsal také do reper −
toáru Naivního divadla Liberec
(Bezhlavý rytíř, Alibaba a 40 loupež−
níků, Krásný nadhasič) a dalších
českých scén.
Cesta Tomáše Dvořáka k loutko−
vému divadlu vedla nejspíše díky
otci, žákovi Josefa Skupy, herci, re−
žisérovi a posléze řediteli Divadla
DRAK Janu Dvořákovi, který patřil
mezi nejvýznamnější tvůrce moder−
ního českého loutkového divadla.
Tomáš Dvořák vystudoval kamenic−
kou a sochařskou školu v Hořicích
a v roce 1975 zamířil na DAMU, kde
vystudoval loutkoherectví. Se spolu−
Plzeňský rozhled 11/2021

v ČR a v zahraničí. Nejvýrazněji se
prosadil v období 1991 – 2010. Na
české scéně oživil, společně s vý−
tvarníkem Ivanem Nesvedou, prin−
cip iluzivního loutkového divadla,
které však převedl do moderní diva−

žáky Blankou Josephovou
– Luňákovou (rovněž drži−
telka Thálie) a Václavem
Poulem odešel posléze
na praxi do plzeňského
Divadla Alfa, kde zůstal
dodnes. Z herecké profese
se následně posunul na
místo režiséra. Svůj um
rozvíjel nejen v Alfě, ale
například i s kultovním loutkářským
souborem přátel Pidluke Padluke.
Od roku 1990 již pracoval pouze
jako režisér a od roku 1991 se stal
uměleckým šéfem Divadla Alfa.
Tomáš Dvořák vytvořil na plzeň−
ské scéně více než 50 inscenací
a desítky dalších i na jiných scénách

delní řeči. Liberecká trilogie Alína,
Bezhlavý rytíř a zejména Alibaba
a 40 loupežníků zaujaly nejprve
domácí publikum a následně se
objevily po celé Evropě, v Mexiku,
Kanadě nebo Pakistánu. Triumfál−
ním Dvořákovým úspěchem pak byli
v roce 1999 plzeňští Jéminkote,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Psohlavci, podle textu Ivy Peřinové,
a o několik let později pak Dvořákův
nejúspěšnější kousek Tři mušketýři.
Toto unikátní loutkové zpracování
románu A. Dumase doslova dobylo
celý svět. Cestovalo po celé Evropě,
úspěšně objelo Spo−
jené státy, Kanadu
a Japonsko, měsíc
se hrálo ve Spoje−
ných arabských emi−
rátech a ani po více
než 10 letech ne−
zestárlo.
Největší stopu za−
nechal v Divadle Alfa.
Kromě vynikajících
inscenací zde vybu−
doval skvělý lout−
kářský soubor, který
patří do světové špič−
ky a v podstatě zformoval součas−
nou podobu Alfy. Tomáš Dvořák je
známý svou pracovitostí, upřímnos−
tí, přímočarostí a poctivostí. I díky
těmto jeho vlastnostem je Divadlo
Alfa takové, jaké je. V roce 2016
vydalo Divadlo Alfa a Akademie
múzických umění jeho biografii.
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POCTIVÝ A BEZPEČNÝ
VÝKUP ZLATA
VE ZLATÉ BANCE
Cena zlata se v současné době
pohybuje na dlouholetém maxi−
mu, kdy se zlato na jednotlivých
burzách prodává skutečně za
velmi vysoké částky. Je proto
ideální čas jej zhodnotit! Ne kaž−
dý má doma zlaté cihličky v tre−
zoru a některým schází
i ten trezor. Přesto i Vy má−
te doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé
peníze, a možná o něm ani
nevíte! Teď stačí pouze
navštívit Zlatou Banku
a šperky, které by doma le−
žely bez užitku, Vám mo−
hou vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo
pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalez−
ne téměř každý, i když o nich
možná ani neví. Ne všichni tako−
vé šperky nosí, a proto je výhod−
nější je prodat, v současnosti za
opravdu jedinečné ceny, které
Vám nabízíme. Trh je po zlatu
lačný, a proto máte jedinečnou
příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky
prodat, nabízíme také naprosto
férové jednání s osobním přístu−
pem ke každému zákazníkovi,
který k nám zavítá. Řídíme se
dle pravidla „náš zákazník, náš

Českou řeku obohatili
nový kapr, sumec a štika

pán“ a je to vidět na našich
službách, které zákazníkům
poskytujeme. Když nevíte, co to
vlastně za šperky v tom šuplíku
doma máte, nebojte se na nás
obrátit a my Vám poradíme
a určíme jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákazníka,
který se k nám rozhodne přijít.
Příjemné a diskrétní prostředí
k prodeji zlata patří a u nás jej
jistě najdete. Neváhejte proto
s prodejem, dokud se cena drží
takto vysoko a využijte skvělých
podmínek, které právě nabízíme.

Hojně navštěvovaná expozice
Čes ká řeka, kterou se chlubí
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, má další novin −
ku. Tentokrát jde o keramické gla−
zurované sochy z dílny Marie
Videmanové.

jejich živé předobrazy. Autorka je
představila při vernisáži,“ sdělil
Mgr. Martin Vobruba, tiskový mluvčí
zoologické zahrady.
Přivítání soch se uskutečnilo i za
přítomnosti pohádkové bytosti –
larvy Najády. Hostem vernisáže byl

„Jsou pojaty realisticky s mírnou
stylizací a náznakem nálady či vý−
razu v obličeji a jsou v životní ve−
likosti. Například délka štiky je
95 cm. Naleznete je pod největší ná−
drží expozice Česká řeka, symbo−
lickým rybníkem, kde jsou chovány

také Ing. Richard Havelka ze Správy
veřejného statku města Plzně, ja−
kožto dlouholetý patron expozice
a celé Zoo a BZ. Nelze zapomenout
ani na největšího obyvatele expo−
zice – sumce Drahouše z Drahotín−
ského rybníka.

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
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM.
10
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Žáci by ocenili ve výuce na dálku zejména videohovory
v předmětech, kde je pro pochopení látky výklad nezbytný
... dokončení ze strany 3

stravování, časomíra, poslední léta
nově také online přenosy, IT služby
– zpracování startovacích listin,
výsledků, propagace, atd.). Dnes
k těmto tradičním nákladům na vý−
konnostní sport přidáváme u výraz−
ně talentovaných mladých sportov−
ců ještě podporu na zajištění rehabi−
litace, fyzioterapii a odbornou péči
ze strany sportovních lékařů. Tato
podpora samozřejmě zahrnuje rov−
něž handicap sporty.
Kromě finanční podpory je nutné
připomenout, že kraj je také zřizova−
telem sportovního gymnázia. Před−
stavitelé PK dlouhodobě kladou
velký důraz na propojení sportu
a vzdělávání.
Unikátní (i z hlediska ČR) je areál
SG a na něj navazující atletický sta−
dion (velice vydařený, nominace na

12

cenu za architekturu 2018), který
doplňují budovy internátu SOU
elektro (ubytovací kapacity pro děti
a mládež). Ke zvýšení tréninkových
možností byl vybudován atletický
tunel mezi budovou SG a stadio−
nem. Využívat jej mohou jak členové
Atletického klubu, tak studenti SG.
Nelze nezmínit, že AK Škoda je
3. nejúspěšnější klub v ČR. Tento
sportovní a školní areál tvoří výbor−
né zázemí nejen pro sportovní pří−
pravu, ale také pro vzdělávání dětí
a mládeže v našem PK.
PK postupně vytvořil a stabilně
podporuje (často v synergii s měs−
tem Plzní) systém sportovních aka−
demií dětí a mládeže. Ve vybraných
sportech (fotbal, hokej, tenis, háze−
ná, atletika, triatlon, golf, cyklistika
a Akademie individuálních sportů
PK), podporuje systematickou

přípravu sportovních talentů dětí
a mládeže. Někteří členové akademií
zároveň využívají ubytování a stra−
vování ve zmíněném areálu (inter −
náty SOU elektro).
Dále PK prostřednictvím OŠMS
podporuje školní sporty, školní
sportovní soutěže a akce např.
v oblasti vzdělávání ve spolupráci
s KR AŠSK.
Trochu v pozadí zůstávají povin−
nosti vyplývající ze zákona: např. ve
spolupráci s odborníky a zvolenými
zástupci sportovní veřejnosti byly vy−
pracovány strategické a koncepční
materiály – Plán rozvoje sportu. Díky
tomu se mohou ucházet i jednotlivé
sportovní organizace o rozmanité
dotační tituly financované ze státních
či evropských prostředků.
PK je spoluorganizátorem pravi−
delné nejmasovější sportovní akce

ŠKOLSTVÍ

pro děti a mládež v ČR: LODM
a ZODM – např. v roce 2015 hostil
PK více než 3000 sportovců na
LODM. V dohledné době bychom se
rádi stali pořadateli a přivítali děti
i na „zimních hrách“.
V neposlední řadě je také PK pří−
mo organizátorem dnes již velice
známé a oblíbené sportovní akce
pro všechny obyvatele PK: Krajský
půlmaraton Plzeňského kraje.
PK nezapomíná ani na naše vyni−
kající reprezentanty, kteří úspěšně
bojovali na nejprestižnějších spor−
tovních soutěžích po celém světě.
Prostřednictvím Nadačního fondu zá−
padočeských olympioniků poskytu−
jeme humanitární podporu seniorům
olympionikům. Ostatně právě oni
jsou tím nejlepším příkladem a moti−
vací pro mladé sportovce na jejich
mnohdy trnité cestě za úspěchem.

Plzeňský rozhled 11/2021

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
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
maturitní 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.

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
každé pondělí od 8. 11. 2021
od 14,00 do 16,30 hodin.
Plzeňský rozhled 11/2021
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Robotika, mechatronika,
internet věcí, telematika
Průmysl 4.0 neboli digitalizace výroby je současný trend. Co tento pojem v sobě skrývá?
Automatizaci procesů pomocí ro−
botů, mechatroniky a IoT (interne−
tu věcí). Tyto dynamicky se rozví−
jející oblasti mají velmi mnoho
společného s naší školou. Vše je
vyučováno v našich studijních
oborech učiteli či odborníky z pra−
xe. Nejvíce žádaným odborným
studijním oborem je Internet věcí.

Zde se žáci učí nejen jak za po−
moci robotizace výrobu zefektivnit
a zlevnit, ale také jak za pomoci
nástrojů mechatroniky efektivně
procesy výroby řídit. V předmětu
IoT se žáci učí používat nové
technologie a senzory v reálném
prostředí např. k monitorování a
řízení mechanických, elektrických

a elektronických systémů v růz−
ných typech nejen výrobních hal,
ale i běžných budov. V červnu od−
maturovaly v tomto oboru první
dvě třídy, o obor je stále větší a
větší zájem. Většina maturantů se
rozhodla pokračovat ve studiu na
vysokých technických školách.
Jedním z úspěšných absolventů

je také Kamil Ličík. „Kamil byl
vždy velmi cílevědomý a pilný
student, což dokázal hned v prv−
ním ročníku. Přišel z menší zá−
kladní školy, ne úplně dobře při−
praven z matematiky a jazyka.
Našel si doučování, důsledně se
věnoval studiu a všechny u matu−
rity překvapil,“ říká třídní učitelka
Ing. Šárka Blechová, Ph.D. Nyní je
Kamil úspěšným absolventem,
který i během svého studia skvěle
reprezentoval naši školu a dále
pokračuje ve svém studiu na
ČVUT v Praze.
Chcete se dozvědět o studiu na
naší škole víc? Podívejte se na

www.spseplzen.cz.

O studiu, snaze a motivaci s Kamilem Ličíkem
n Co Vás, Kamile, vedlo ke studiu
zaměření IoT na SPŠE Plzeň?
q Můj otec je revizní technik
elektrospotřebičů a pracovních stro−
jů, takže jsem se rozhodl, že budu
pokračovat v jeho šlépějích a vystu−
duji elektrotechnickou průmyslovku.
V tu dobu jsem ještě nepočítal s tím,
že bych ve studiu pokračoval i na
vysoké škole.
n V současné době pokračujete ve
studiu na Fakultě elektrotechnické
ČVUT v Praze. Motivovalo Vás stu−
dium na střední škole k pokračo−
vání ve vzdělávání?
q Určitě ano. Ve třetím ročníku na
střední škole jsem se začal rozho−
14

dovat kam dál. Ve hře bylo pokračo−
vání ve studiu na vysoké nebo vyšší
odborné škole. Nakonec vyhrál obor
lékařské elektroniky a bioinformatiky
na Fakultě elektrotechnické ČVUT,
který mě velmi zajímá.
n Naše škola se nedávno umístila
na 1. místě jako nejúspěšnější
střední škola v soutěžích Plzeňského
kraje. Zúčastnil jste se během studia
na střední škole středoškolské od−
borné činnosti, olympiád?
q Ve čtvrtém ročníku jsem se zú−
častnil Technické olympiády, kterou
pořádala Západočeská univerzita
a Středoškolské odborné činnosti,
kde jsem se s projektem 3D tiskárna

umístil na devátém místě v celo−
republikovém kole.
n Letos jste vycestoval v rámci
programu Erasmus+ do irského
Limericku, dokázal byste popsat,
jak Vás stáž obohatila? Jaké zku−
šenosti jsou pro Vás cenné?
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q Spíš než bych pochytil nějaké no−
vé znalosti z anglického jazyka,
jsem dostal skvělou odbornou praxi
v elektro servisním centru, kde jsem
se naučil spoustu nových věcí, se
kterými jsem se ve škole nepotkal.
n Jednou z hlavních filozofií školy
je propojení studia s praxí, můžete
vyjádřit, jak přínosný je kontakt a
spolupráce s firmami?
q Pokud student naší školy plánuje
místo pokračování v dalším studiu
na vysoké škole nastoupit po matu−
ritě do pracovního poměru, tak je
pro něj spolupráce s firmami určitě
moc užitečná. Já osobně jsem tako−
vou spolupráci velmi uvítal.
Plzeňský rozhled 11/2021

Obědy
pro školáky
Radní města Plzně odsouhlasili,
že město přispěje na obědy dě−
tem, jejichž rodiče pobírají dávky
v hmotné nouzi. Město tak chce
pomoci zmírnit negativní dopady
koronavirové krize, kterým musí
některé plzeňské rodiny čelit.
Plzeňská radnice k tomuto kro−
ku přistoupila proto, že od nového
školního roku děti z rodin, které se
ocitly v hmotné nouzi, nemají jiné
možnosti, jak získat příspěvek na
stravné. Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy už jednotlivé školy
nebo školní jídelny oslovil, aby
zjistil počet dětí, kterým by mohl

být příspěvek na stravné v období
září až prosinec 2021 poskytnut,
a byl tak připraven celkový poža−
davek jednotlivých škol.
Podmínkou poskytnutí zvýhod−
něného stravného na školní obě−
dy z projektu připraveného měs−
tem Plzní je vyplnění žádosti, ve
které jsou uvedeny všechny infor−
mace o projektu i jeho podmínky.
Tuto žádost pak zákonný zástup−
ce dítěte předá škole a také uhradí
třetinu ceny stravného.

Plzeňský rozhled 11/2021
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Divadlo J. K. Tyla volá:
Peníze na obnovu
po povodních

„Jste naše druhá polovina!“

Rada Plzeňského kraje dopo−
ručila zastupitelstvu schválit
dotaci 1,9 mil. Kč s ohledem
na lokální povodňové události
letošního léta celkem pěti
obcím. Podpora je určena na
obnovu majetku sloužícího
k zabezpečení základních funk−
cí v území kraje.
„Podpora je určena na obno−
vu majetku sloužícího k zabez−
pečení základních funkcí v úze−
mí kraje. Tou se rozumí odstra−
nění škod na majetku, které
byly způsobeny pohromou
a které brání jeho využití pro
určenou základní funkci, nebo
pořízení majetku, který bude
plnit tutéž základní funkci jako
majetek zničený pohromou,“
uvedla hejtmanka kraje Ilona
Mauritzová.
Dotační titul vyhlašuje každo−
ročně Odbor bezpečnosti a kri−
zového řízení Plzeňského kraje
na základě schválení krajskou
radou v listopadu 2018. Fi−
nanční podpora může dosáh−
nout až 70 % nákladů. V letoš−
ním roce o finanční pomoc po−
žádaly obce Bezdružice (dře−
věná věž požární zbrojnice),
Bukovník (vodovodní řad),
Mladý Smolivec (most přes
Smolivecký potok a kanalizační
žlab a vpusti), Šťáhlavy (beto−
nové koryto potoka Beránka
nebo Táborská ulice), Petrovice
u Sušice (Jiřičná Farmářská
stezka, mostek ke koupališti
nebo místní komunikace).

Po roční odmlce zahájilo Divadlo
J. K. Tyla prodej předplatného,
které oproti minulému systému
dosáhlo několika změn. Největší
změnou je přechod z abonmá,
jež původně nabízelo představení
v průběhu kalendářního roku, na
předplatné zahrnující tituly v období
divadelní sezóny. Myšlenka kam−
paně „Dokonalá po−
lovina“ vychází nejen
z toho, že divadlo pro−
zatím nabízí abonmá
nezvykle jen na půl
roku, ale také z prožité
koronavirové etapy.
„Máme za sebou
podivné období, ve
kterém jsme zkoušeli
bez data premiéry
a hráli pro prázdná
hlediště. Ač umělci šli
do všeho naplno, chy−
běla nám energie našich diváků.
Nebyli jsme prostě kompletní – chy−
běla nám naše druhá polovina, naši
diváci,“ upřesňuje myšlenku kam−
paně ředitel plzeňského divadla
Martin Otava a doplňuje: „Drama−
turgické plány jednotlivých souborů
jsou vždy koncipovány pro divadelní
sezónu. Proto by se i abonmá mělo
vztahovat na divadelní sezónu.
A protože připravit celý systém je
opravdu věc časově náročná, nyní
spouštíme předplatné ‚jen‘ od ledna
do června 2022. V průběhu této
sezóny pak začneme prodávat
abonmá pro sezónu 2022/2023.“
Další změnou je snížení počtu
jednotlivých skupin. „Pevně věříme,

že nám toto snížení umožní větší
flexibilitu v přípravě hracích plánů,
dovolí nám efektivně využít všechny
tři scény a reagovat na specifické
možnosti jednotlivých souborů,
stejně tak pružněji reagovat na po−
ptávku ze strany diváků, a přesto
neztratit výhody abonmá,“ vysvětlu−
je Martin Otava.

Předplatitelské výhody jako nižší
cena oproti běžnému prodeji a na−
bídky zvýhodněného vstupného
na speciální akce DJKT zůstávají
samozřejmě zachovány. Další no−
vinkou je věrnostní program pro
abonenty DJKT. Jeho členy se stá−
vají všichni držitelé abonentek na
rok 2020 automaticky a je pro ně
připravena sleva 10−20 % na nákup
vstupenek na představení z pro−
dukce DJKT, která budou odehraná
do konce tohoto roku.
V nabídce předplatného Divadla
J. K. Tyla se objeví vše, o čem může
divadelní fanoušek snít – nejen hity
světového repertoáru či nejoblíbe−
nější inscenace plzeňského divadla,

ale i tituly, které byly napsány přímo
pro jednotlivé umělecké soubory.
Diváci se mohou těšit na světovou
premiéru komedie Vánoce na poušti
u nás i v zahraničí oceňovaných
autorů Petra Pýchy a Jaroslava
Rudiše nebo na inscenaci Lindauer?
Pākehā! s podtitulem Cesta plzeň−
ského malíře (až) k Maorům. Hra
spisovatelky a dramatičky
Renaty Putzlacher v režii
Radovana Lipuse přiblíží
život plzeňského malíře
a jeho cestu na Nový
Zéland a setkání s Maory.
Další novinka potěší pří−
znivce opery, kteří se
v červnu dočkají původního
díla jedné z nejvýznamněj−
ších současných českých
skladatelek Sylvie Bodo−
rové – Quo vadis. Ani sou−
bor baletu nezůstane v uvá−
dění původních inscenací pozadu
a roztančí v choreografii Dustina
Kleina historický příběh zakázané
lásky Ferdinanda a Filipíny. Ze světo−
vých hitů se v předplatném objeví
například emotivní muzikál Billy
Elliot, americká hudební kome−
die z roku 2015 Něco shnilého!
(Something Rotten!), nestárnoucí
francouzské komedie Brouk v hlavě
a Figarova svatba aneb Bláznivý den,
temperamentní klasický balet
Don Quijote, jedna z nejúspěšnějších
operet všech dob Netopýr, klasický
muzikál My Fair Lady či Janáčkovo
mistrovské dílo Věc Makropulos,
které bude plzeňským operním sou−
borem nastudováno poprvé.

Jak bez mostu k Vchynicko−Tetovskému kanálu?
Hradlový most u Modravy na
Šumavě, společně s parkovištěm,
jsou pro veškerý provoz uzavře−
ny. Důvodem je havarijní stav
mostu a plánovaná rekonstrukce.
Ta bude ukončena nejpozději
30. června 2022.
Důležité však je, že Vchynicko−
Tetovský kanál zůstává přístupný po
celou dobu uzavření a rekonstrukce!
Pěší turisté mohou využít trasu z par−
koviště Rokyta směrem k Hradlo−
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vému mostu. Odsud se pak vrátit zpět
nebo využít naučnou stezku Modrava
– Hradlový most a dojít až na Modra−
vu: https://mapy.cz/s/cukobofanu
Tato trasa je ryze přírodního cha−
rakteru, a tak není vhodná pro vozíč−
káře a turisty s kočárky. Nutností je
dobrá obuv. Buďte proto opatrní.
Případně můžete projít nově
značenou náhradní trasou: https://
mapy.cz/s/mesafeguhe od Hradlo−
vého mostu k červené turistické

trase a po ní se vrátit na Rokytu
nebo pokračovat na Modravu.
Upozorňujeme, že červená turistická
trasa Modrava – Rokyta je určena
pouze pro pěší turisty.
Cyklisté mohou po trase
Vchynicko−Tetovského kanálu pro−
jíždět také, je to značená cyklotrasa,
ale pokud se z Rokyty budou chtít
dostat na Modravu, musejí využít
silnici III. třídy Srní – Modrava, pří−
padně doporučujeme projet si sice

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

delší, ale o to hezčí trasu z Rokyty
přes Tříjezerní slať na Modravu:
https://mapy.cz/s/megecekefo
Využijte alternativních tras, ať
už pěšky či na kole, a nesnažte
se uzavřený most překonat. V rám−
ci rekonstrukce budou veškeré stá−
vající dřevěné konstrukce odstra−
něny a nahrazeny novými. Kombi−
novat se bude smrk a modřín.
Vzhled mostu bude naprosto iden−
tický, jako dosud.
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Plzeňský kraj mění strategii řízení
krajských nemocnic

Důraz klade na snižování
provozních nákladů a po−
sílení investic do moder−
nizace a přístrojového
vybavení. Prvním krokem k dosa−
žení tohoto cíle je zrušení servisní
organizace Nemocnice Plzeňského
kraje, a.s, který doporučila Rada
Plzeňského kraje ke schválení za−
stupitelstvu. Druhým krokem je re−
alizace projektů v celkové hodnotě
438 milionů korun, které půjdou do
přístrojového vybavení nemocnic.
„Přestože byla činnost společ−
nosti Nemocnice Plzeňského kraje,
a.s. během své desetileté existence
v určitých směrech přínosná, ne−
podařilo se naplnit veškeré její cíle.
Ukazuje se, že je žádoucí vytyčit no−
vý reálný cíl, k němuž musí řízení
nemocnic směřovat. Jednoznačně
je to snížení provozních nákladů
a snaha dávat krajské finanční pro−
středky především do modernizace
a přístrojového vybavení nemocnic
s cílem, aby všechna krajem řízená
zdravotnická lůžková zařízení odpo−
vídala evropskému standardu a oby−
vatelé kraje dostali co nejlepší zdra−
votní péči. Tak jak jsme se k tomu
v rámci koalice zavázali v koaliční
smlouvě,“ říká hejtmanka Ilona
Mauritzová.
Rada kraje na základě odborné
právně−ekonomické analýzy navrhu−
je zrušení organizace Nemocnice
Plzeňského kraje, a.s, jako admi−
nistrativně koordinačního orgánu
nemocnic vlastněných Plzeňským
krajem. Nově tuto jejich koordinaci
a administrativní podporu převezme
Klatovská nemocnice, a to při za−
chování právní subjektivity všech
jednotlivých nemocnic.
Plzeňský rozhled 11/2021

Zrušením administrativní organiza−
ce Nemocnice Plzeňského kraje a.s.,
dojde k provozní úspoře zhruba
10 milionů korun ročně. Tímto kro−
kem se také zefektivní spolupráce
jednotlivých krajských nemocnic
a zlepší koordinace jejich potřeb
a provozu. Organizace Nemocnice

všech klíčových činností, které byly
dosud v gesci zanikající společ−
nosti NPK a.s. V tomto duchu budou
upraveny stanovy společnosti Kla−
tovská nemocnice, a.s.
Každá nemocnice vlastněná
Plzeňským krajem (tj. všechny 4 ne−
mocnice akutní péče vč. Klatovské

Centrum sdílených služeb
bude poskytovat ostatním
nemocnicím vlastněných
Plzeňským krajem vybra−
né konsolidované služby, jako je
jednání se zdravotními pojišťovna−
mi, centrální nákup, IT a kybernetic−
ká bezpečnost, příprava projektů,
propagace. Stávající zaměstnanci
NPK vykonávající uvedené činnosti
přejdou do Centra sdílených služeb.
Obdobným způsobem jako u Kla−
tovské nemocnice se navrhuje
k 1. 1. 2022 provést změny ve sta−
novách ostatních akciových spo−
lečností, které jsou nemocnicemi
vlastněnými Plzeňským krajem,
tj. společností Domažlická nemoc−
nice, a.s., Rokycanská nemocnice,
a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Zde
se budou měnit pouze počty členů
představenstev.

Financování nemocnic
PK (SOHZ)
Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová

Plzeňského kraje a.s. nedisponuje
žádným majetkem ve smyslu ne−
mocničního vybavení. Vlastní přede−
vším kancelářské vybavení a služeb−
ní vozidla stávajícího představenstva.

Změny v nemocnicích
a vznik
Centra sdílených služeb
Klatovská nemocnice, a.s., by měla
coby největší nemocnice vlastněná
Plzeňským krajem zajišťovat jedno−
tné řízení a společnou politiku ne−
mocnic vlastněných Plzeňským kra−
jem v jeho zájmu a zajistit výkon

nemocnice a 2 nemocnice následné
péče) bude mít nadále právní sub−
jektivitu, 4 nemocnice akutní péče
svého ředitele a vedení jako tomu
bylo doposud. Vedení nemocnice
bude odpovědné řediteli a před−
stavenstvu akciové společnosti
Klatovská nemocnice. Vlastníkem
všech zmíněných nemocnic je
Plzeňský kraj.
Dále je součástí změn zřízení
Centra sdílených služeb, které bude
podléhat přímo představenstvu
Klatovské nemocnice, a.s., a bude
sloužit pro potřeby všech nemocnic
vlastněných Plzeňským krajem.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Od začátku holdingového řízení
nemocnic Plzeňský kraj na SOHZ
(Služba obecného hospodářského
zájmu) poskytl nemocnicím celkem
2,5 miliardy korun. Tyto finanční
prostředky šly na provoz lůžkových
zdravotnických zařízení. Nejvíce
tomu bylo v roce 2017 po rozsáh−
lé výměně členů orgánů spo −
lečnosti NPK, a.s. Konkrétně šlo
o 308,6 milionu korun. V násle −
dujících letech se tato částka sni−
žovala. V posledních dvou letech
činila 240 milionů korun na každý
rok. V letošním roce představuje
SOHZ 200 milionů korun a pro
NPK, a.s., bylo v krajském rozpoč−
tu schváleno 17,8 milionu korun.
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Podpoří postižené a chronicky
nemocné v Plzeňském kraji
Krajská rada schválila vyhlášení
dotačního titulu „Program pod −
pory činnosti organizací sdru −
žujících zdravotně postižené
a chronicky nemocné v Plzeň −
ském kraji v roce 2022“ pro
organizace, které sdružují zdra−
votně postižené a chronicky ne−
mocné v Plzeňském kraji.
Podpora je zaměřena na tři oblas−
ti, a to na podporu provozu a čin−

nosti organizací, na rekondiční/edu−
kační pobyty se zdravotním progra−
mem a na podporu vzdělávacích,
kulturních, společenských a jiných
obdobných aktivit sloužících potře−
bám zdravotně postižených a chro−
nicky nemocných. Tyto organizace
byly podpořeny ve stejném dotač−
ním titulu i v letech 2014 – 2021.
Nároky žadatelů budou uspokojeny
maximálně do výše 3,8 mil. Kč.

Software Brainin usnadní návrat k běžnému životu
Modrá, červená, světlá. Které slo−
vo do řady nepatří? A jaký živočich
se skrývá v písmenech ň, k, ů? Pro
zdravého člověka hračka, pro ně−
koho, kdo se zotavuje po cévní
mozkové příhodě, složitý úkol.
Právě pro pacienty s poškozením
mozku je určen online softwarový
systém BrainIn vědců z Fakulty apli−
kovaných věd Západočeské uni−
verzity v Plzni. V neděli 17. října ho
představí na konferenci INSPO.
Pro pacienty v akutní fázi one−
mocnění mozku i ve fázi dlouhodo−
bé domácí rehabilitace představuje
BrainIn nástroj, který jim usnadní
návrat k běžnému životu. Při jeho
tvorbě využili odborníci z katedry
infor matiky a výpočetní techniky
Fakulty aplikovaných věd cílené ne−
urorehabilitační metody a postupy
i znalosti informačních technologií.
Úlohy, sloužící pro domácí i insti−
tucionální rehabilitaci, jsou hravé
a zadání pestrá, což je na BrainIn
jedna z nejdůležitějších věcí. Neuro−
rehabilitační terapeuti totiž budou
moci díky softwaru a jeho šablonám
vybírat jednotlivé úkoly a sestavovat
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z nich cvičení na míru potřebám
svých pacientů. Právě to BrainIn
odlišuje od již existujících podob−
ných programů. „Zároveň systém
sbírá informace o tom, jak se pa−

tváření terapií,“ uvádí za autory
BrainIn Roman Mouček.
Na webu s adresou https://
brainin.kiv.zcu.cz/ si neurorehabili−
tační cvičení může vyzkoušet kdo−

cient při vykonávání cvičení chová,
kam kliká, jak je úspěšný a podob−
ně. To nám v budoucnu umožní vy−
užít metod strojového učení při vy−

koliv. Vybírat lze z devatenácti
ukázkových úloh se střední obtíž−
ností. Jde o doplňování chybějících
slov do vět, spojování barevných
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bodů, domalování obrázků nebo
spojování dvojic. Stačí být u po−
čítače a mít přístup k internetu.
Terapeuti by pro využívání všech
možností softwaru měli sebe i své
pacienty zaregistrovat.
S podtitulem „hry pro domácí ne−
urorehabilitaci“ už vědci z Fakulty
aplikovaných věd svůj software
představili návštěvníkům Dnů vědy
a techniky, odborného představení
se nyní BrainIn dočká na konferenci
INSPO, která se věnuje technologiím
pro osoby se specifickými potřeba−
mi. Uskuteční se v neděli 17. října
v Kongresovém centru Praha.
Software BrainIn není jediný pro−
jekt katedry informatiky a výpočetní
techniky Fakulty aplikovaných věd,
který cílí na znevýhodněné osoby.
Známý je také BASIL – systém zalo−
žený na ovládání počítače mozkem.
Nesoběstačným lidem má pomoci
vyjádřit jejich základní potřeby a zís−
kat alespoň omezenou kontrolu nad
domácností. Vědci ze ZČU na něm
spolupracovali s německými spo−
lečnostmi Strategische Partner−
schaft Sensorik a SensorikBayern.
Plzeňský rozhled 11/2021

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:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná 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.

w 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 rozeběhne 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.
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w 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.

w 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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Práce trenéra není jen o cvičení a jídelníčku
Taky si říkáte, ach jo, kdybych tak
měla postavu manekýny, ale při
představě pravidelného cvičení
a příliš zdravé stravy se vám dělá
nevolno? Nedá se nic dělat, tak
budeme jenom obdivovat a tiše
závidět. Třeba nás ale inspiruje
následující povídání s Barborou
Krouželovou z plzeňského fitness
centra.
Barbora se na „fitness scéně“
pohybuje od roku 2015, kdy zača−
la také poprvé závodit. Po stupně
absol vovala trenérskou školu se
zdravotním zaměřením a základy
východní medicíny. V průběhu dal−
ších let se dále vzdělávala, a přitom
pozorovala výsledky tréninků hlav−
ně na sobě. O čtyři roky později
už začala působit jako osobní tre−
nérka v Plzni.
Specializuji se na širší služby, ve−
du lidi od fyzio cviků po klasické tré−
ninky ve fitness za účelem úbytku

tělesné hmotnosti, tvarování
postavy, nabírání svalové
hmoty. „Na své si u mě při−
jdou ale i sportovci, kterým
mohu sestavit osobní trénink
tak, aby zlepšili své dove−
dnosti, např. u fotbalistů je to
zrychlení a síla v nohou,
připravovala jsem i lidi na fy−
zické testy ve školách apod.
Závodní přípravu ženských
kategorií včetně pozingu po−
skytuji také, ale s omezenou
kapacitou,“ prozradila svůj
široký záběr Barbora.
Na závodní dráhu se vrátila
vloni, a to po pěti letech.
Soutěží v kategorii Bikini fit−
ness a prozatím na všech
soutěžích se dostala až do
finále v Top 6. Přípravu letos
zahájila úplně sama, abych
si dokázala, že to jde i bez
„drastického“ omezování.

Univerzitní výzkum v měření teploty
Krajský úřad Plzeňského kraje se
zapojil do výzkumu k predikci epi−
demií v rámci projektu BETERKA
realizovaného ZČU v Plzni. Jeho
zaměstnanci si mohou dobrovolně
speciálním zařízením nechat mě−
řit teplotu při příchodu i odchodu
z úřadu a přispět tak ke statistické−
mu sběru dat pro budoucí odhady
nástupů epidemií chřipek i dalších
onemocnění projevujících se zvýše−
nou teplotou.
Speciální zařízení pro termovizní
měření osob vyvinutá vědci z vý−
zkumného centra NTC Zápa do −
české univerzity v Plzni jsou umís−
těna ve foyer krajského úřadu, data
budou sbírána do konce roku
2022. Cílem projektu je na základě
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sběru anonymizovaných dat v mís−
tech, kde dochází k většímu shlu−
kování či průtoku osob, ověřit

možnost odhadu nastupujících
epidemií podle měření teploty
jednotlivých osob. Data jsou ano−
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Mezi její letošní úspěchy patří
2. místo na mistrovství Čech,
3. místo mistrovství ČR a největší
úspěch TOP 10 na světové prestižní
soutěži (8. místo z 23 žen na Arnold
Classic Europe 2021). Je také le−
tošní reprezentantkou ČR na mis−
trovství světa, které se bude konat
3.− 8.11. 2021 v Santa Sussaně ve
Španělsku.
Není proto divu, že fitness tre−
nérku Barboru Krouželovou začali
vyhledávat i lidé, kteří doposud znali
jen klasické posilování nebo mají
zdravotní důvody.
„Pokud je to nutné, komunikuji
i s nutričními terapeuty, mám pro
své klienty kontakty i na ověřené
fyzioterapeuty, psychology a jiné,
protože práce trenéra není jen o cvi−
čení a jídelníčku, ale o celkově na−
stavené psychické a fyzické kondici.
To vše by mělo být v rovnováze,“
dodala Barbora.
nymizována a přenášena automa−
ticky na server ZČU v Plzni.
Sběr dat bude pokračovat v úřa−
dech, školách a na dalších mís−
tech, kde je větší počet osob.
Začátkem listopadu budou zaří −
zení pro termovizní měření osob
insta lována např. v prostorách
Střední průmyslové školy stroj −
nické, Plzeň.
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Jak se vychovává
štěně pro
Pomocné tlapky?

Štěně ve výcviku Faty v kanceláři
městského úřadu
Jmenuje se Faty Bri−Col Black and
White, jsou jí čtyři měsíce a už
chodí každý den do kanceláře
sociálního odboru rokycanského
městského úřadu. Roztomilá fenka
labradorského retrívra se totiž stane
asistenčním psem. Před tím, než se
jí ujmou trenéři z Pomocných tlapek,
prožije rok se svou vychovatelkou
Magdalenou Smolovou, která právě
na úřadu pracuje a výchově štěňá−
tek se věnuje 18 let.
I když si Faty zvyká na ohlávku
a reflexní košilku s nápisem Štěně
ve výcviku, o výcvik se vlastně ne−
jedná. „Faty chodí všude se mnou,
do práce, obchodů, na procházky,
do restaurací, nedávno byla na kon−
certu Čechomoru, který Pomocné
tlapky velmi podporuje. Celou dobu
spořádaně spinkala pod židlí. Učí se
poznávat běžné situace, zvládnout
jízdu výtahem i na eskalátoru, chodí
po různých površích od trávníku až
třeba po dlažbu v jednom obchod−
ním centru, která pejskům poměrně
dost klouže,“ vypočítává Magdalena
Smolová, pro kterou je Faty v pořadí
pětadvacátým štěnětem ve výcviku.
Štěně ve výcviku má od malička
daná jasná pravidla, co může a co
ne. Nesmí se krmit od stolu ani si
například na potkání hrát s cizími
psy, to by jej rozptylovalo. Také
Plzeňský rozhled 11/2021

proto má na starosti vždy jen jediné
štěně. Pokud je ale v rodině klienta
další dospělý pes, nevadí to. Štěně

je také naučené spát v pelíšku,
v žádném případě nesmí do postele.
Musí být trpělivé a umět v klidu če−
kat třeba v ordinaci u lékaře, než
skončí vyšetření. Kromě aportování
se učí i povel tahej, aby pak umělo
třeba svléknout ponožky.
Štěně se učí především hrou a je−
ho vychovatel musí být trpělivý i dů−
sledný zároveň. „Takový pes si ne−
smí všímat okolí, jiných lidí nebo
psů. Jediný jeho zájem musí být
člověk na konci vodítka. Mezi lidmi
panuje představa, že asistenční psi
se nemazlí, protože už mají zažito,
že je sami nemají hladit, mluvit na
ně nebo mlaskat. Se svým pánem
ale mívají naši pejsci velmi blízký
vztah a jsou velcí mazlové,“ říká

štěněčí vychovatelka a dodává, že
výchova a práce musí být pro štěně
hrou, kterou má rádo. Přitom je
nutné dávat pozor, aby si štěně při
výchově neublížilo. „Pokud by si tře−
ba při hře skříplo tlapku mezi dveře,
odrazí se v něm tato špatná zkuše−
nost a pak třeba nebude umět po−
moci s otvíráním klientovi na vozíč−
ku,“ vysvětluje vychovatelka.
Každé štěně je prý trochu jiné.
„Lumpárny ale umějí všichni. Faty je
klidná, rozvážná, nemá problém se
soustředit. Ale s neplechami, jako
je ničení koberce, začala hned, když
jsem ji vzala domů, zatímco její
předchůdci na objevení téhle lum−
párny potřebovali dva měsíce,“
usmívá se Magdalena Smolová.
Přestože je pro ni loučení s vycho−
vaným štěnětem velmi těžké, ví, že
smutek může projevit až potom, co
se rozloučí, aby na něj negativní
emoce nepřenášela. „Výchova ště−
ňat je krásný koníček, který mi navíc
dává pocit, že tím pomáhám, a to je
nejhezčí.“
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Už brzy po narození vytipují tre−
néři vhodné štěně z kvalitní cho−
vatelské stanice. Musí se jednat
o potomka už osvědčených ro−
dičů. Ve dvou měsících odchází
štěně ke svému vychovateli,
který s ním stráví až rok. Za tu
dobu jej socializuje, vychovává
a naučí štěně přinášet předměty.
Postupuje se od jednodušších
předmětů, jako jsou balíčky pa−
pírových kapesníčků, následují
třeba rukavice či bačkory, pak
se postupuje od plastových vý−
robků přes skleněné až po kovo−
vé, které obvykle psi bez výcho−
vy přinášejí jen neradi. Vycho−
vatelé přesně vědí, co a jak
štěně učit, aby to pro něj byla
především hra.
Po roce je štěně socializova−
né, bez potíží zvládá i náročné
situace, třeba pohyb v silném
provozu nebo hlasitou hudbu
a bouřlivý potlesk na koncertu.
V té chvíli se jej ujímá trenér,
který psa cvičí přímo na míru
potřebám budoucího pána. Kro−
mě vodících, canisterapeutic−
kých a asistenčních psů tak
Pomocné tlapky vychovávají
třeba také psy, kteří umí epilepti−
kům tlačítkem přivolat pomoc,
když se blíží záchvat. Zastanou
také ošetření pacienta po zá−
chvatu, otočí klienta do stabili−
zované polohy, podají krabičku
s léky nebo ručník.
Výcvik takového psa stojí
250 až 300 tisíc korun. Klienti
jej dostávají bezplatně, Pomoc−
né tlapky samy shánějí peníze
na jejich výcvik.

Jak podpořit výchovu
pejsků?
Zájemci můžou zaslat dar na
účet 78−3611440287/0100 ne−
bo podpořit organizaci ná −
kupem v internetovém obcho−
du eshop.pomocnetlapky.cz.
Další způsoby, jak organizaci
pomoci nebo informace, jak
se třeba stát vychovatelem
štěně te, najdete na www.
pomocnetlapky.cz nebo získáte
na čísle 724 279 599.
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Radiofrekvenční energie v léčbě
refluxní nemoci poprvé v ČR
Fakultní nemocnice Plzeň uskuteč−
nila na své I. interní klinice léčbu
dvou pacientů s refluxní nemocí
jícnu přístrojem Stretta. O den poz−
ději následovala léčba dalších dvou
nemocných stejnou metodou na
Interní klinice v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze. Jedná se o první
aplikace nového postupu léčby re−
fluxní nemoci v České republice. Vý−
kony byly provedeny lékaři z obou
univerzitních pracovišť pod vedením
školitele ze Spojených států ame−
rických Thomasem Balla, Ph.D.
„Moc si vážím toho, že mohla být
tato metoda poprvé vyzkoušena ve
spolupráci s odborníky z ÚVN na naší
I. interní klinice. Refluxní onemocnění
jícnu se stává civilizační chorobou,
postihuje stále větší množství pa−
cientů, a proto nové možnosti léčby
vítáme. Věřím, že tato zkušenost
bude pro naše lékaře velkým příno−
sem a brzy budeme moci metodu
Stretta u vybraných pacientů začít
aplikovat,“ říká ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Refluxní nemoc jícnu je velmi
časté onemocnění, neboť postihuje
10−20 % populace. Základem léčby
je úprava životosprávy, cvičení
a redukce nadváhy. Součástí je uží−
vání léků potlačující žaludeční ky−
selost tak, aby tekutina vracející se
ze žaludku do jícnu nepoškozovala
jeho sliznici a došlo ke zpevnění
přechodu mezi jícnem a žaludkem.
Bohužel až jedna třetina osob
s touto nemocí nemá ani s těmito
opatřeními plnou úlevu. Další obvy−
klou a už jedinou možností léčby
bývá operace. Při ní se horní část
žaludku otočí kolem jícnu a přišije,
aby se zabránilo zpětnému chodu
žaludečního obsahu do jícnu – tzv.
fundoplikace. Tento zákrok již bo−
hužel mění normální anatomické
poměry a její efekt i při skvělém
provedení trvá v průměru 5 let.
„Léčby refluxu pomocí přístroje
Stretta spočívá v podání radiofrek−
venční energie do svaloviny dolního
jícnového svěrače speciálním pří−
strojem, který je podobný endo−

skopu, a na konci má čtyři malé vy−
sunovací hroty, přes které se apliku−
je energie do předem přesně urče−

ných míst přechodu jícnu a žaludku.
Důležité je, že jde o proud o velmi
nízké frekvenci, který nevede k po−
škození tkáně jícnu, ale tato tkáň se
v odstupu týdnů až měsíců po pro−

ceduře postupně elasticky zpevní,“
vysvětluje MUDr. Karel Balihar,
Ph.D. z I. interní kliniky FN Plzeň.
Tento proud má své využití také
např. v kosmetice anebo při léčbě
úniku stolice, kdy je třeba zpevnit
řitní svěrač. Celá procedura trvá asi
40 minut a provádí se buď v hlu−
bokém uspání anebo přímo v cel−
kové anestezii. Nejde tedy o opera−
ci a nemění se nijak anatomické
poměry orgánů.
Tato léčba je atraktivní svou men−
ší náročností a větší bezpečností,
než je tomu u operace. Největší pře−
kážku rozšíření této metody v sou−
časné době však činí ekonomické
náklady. Přístroj na podání Stretty je
jednorázový pro každého pacienta,
cena činí zhruba 60 000 Kč (bez
nákladů na provedení) a není hrazen
pojišťovnou. Očekává se, že v nej−
bližších letech bude tato metoda na
uvedených pracovištích dostupná
jen pro omezené množství pacientů
v rámci klinických studií anebo pro
samoplátce.

Netradiční koncerty pro nedonošené děti
Rodina Fabiána, který se narodil
ve 30. týdnu těhotenství, dostala
15 tisíc korun. Nechodí ani ne −
mluví a potřebuje celodenní péči.
Příspěvek použije na spe ciální
ortézy a korzet, který dnes
již osmiletému chlapci pomáhá
zpevnit tělo a usnadňuje mu
re ha bilitace. Fabián je jedním
z mnoha dětí, jimž přispěl Nadační
fond pro předčasně narozené
děti a jejich rodiny díky letoš −
nímu ročníku Šlechtických sídel
v souznění.
Výtěžek této akce věnovaný na
pomoc nedonošeným dětem dosáhl
celkově 115 tisíc korun. Částkou
500 korun přispěl každý, kdo si za−
koupil VIP vstupenku na jeden z vý−
jimečných koncertů na českých
zámcích.
„Jsem moc ráda, že díky štědrosti
lidí, kteří na Šlechtická sídla v sou−
znění přišli, můžeme pomoci tolika
rodinám. Třetinu prostředků jsme již
rozdělili těm nejpotřebnějším. Další
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obnosy na konkrétní pomoc před−
časně narozeným dětem a jejich
rodinám aktuálně schvaluje správní
rada v čele s prof. Zbyňkem Stra−
ňákem, primářem novorozeneckého

oddělení v Praze Podolí. Moc děkuji
všem, kteří se na přípravě akce po−
díleli, zejména zakladatelce akce
Jitce Bláhové, která letos všemi
třemi koncerty podpořila problema−
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tiku předčasně narozených dětí. Dík
patří i účinkujícím, mezi kterými
byl náš skvělý patron Adam Pla−
chetka, jenž vystoupil bez nároku na
honorář,“ říká zakladatelka fondu
Hana Píšová.
Celou vybranou částku fond pře−
dá rodinám na konkrétní potřeby,
například na pomůcky, rehabilitace
či akutní psychologickou pomoc.
Smyslem každoroční akce Šlech−
tická sídla v souznění je nejen při−
spět charitativnímu projektu, ale ta−
ké ukázat historické prostory jinak,
než jsou návštěvníci zvyklí.
„Po skončení koncertu na hosty
čeká večerní komentovaná prohlíd−
ka objektu. Každé setkání doprová−
zí majitel daného objektu, který
hosty seznámí s historií svého ro−
du a s historií zámku. Těší mě, že
má tato akce úspěch a že díky ní
taky můžeme pomáhat těm, kteří
to opravdu potřebují,“ vysvětluje
zakladatelka akce Šlechtická sídla
v souznění Jitka Bláhová.
Plzeňský rozhled 11/2021
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Obraz, na který bych se chtěl dívat
v posledních dnech svého života
Bude tomu už několik týdnů, co se
v ulicích Plzně uskutečnil 8. roč−
ník multižánrového festivalu Pil−
sen Busking Fest 2021. Festival
skončil, ale jeho dozvuky se šíří
městem dál. Účastníci akce
„Umělci pro hospic“, která se ko−
nala v rámci doprovodného pro−
gramu, přišli svými obrazy zpří−
jemnit den obyvatelům Hospice
svatého Lazara v Plzni.
„Akce „Umělci pro hospic“ vznik−
la vlastně neplánově. Část organi−
zátorů festivalu se na přátelském
obědě potkala s pracovníky hospi−
ce. Celé to vyplynulo z hovoru, kdy
jsme uvažovali o tom, oslovit nějaké
výtvarníky, kteří by tvořili v rámci
doprovodného programu přímo
před zraky návštěvníků. Hledali jsme
ale téma a následné využití obrazů.
A právě tato otázka se vyřešila hned
po jejím vyslovení. Potkala se totiž
s nápadem Soni Černé, psychotera−
peutky pracující v Hospici svatého
Lazara. Právě ta si totiž všimla při
doprovázení jednoho z pacientů
hospice, že by zdi pokojů a chodeb

potřebovaly trochu ozvláštnit. Do−
dala nám tedy téma a příběh, s kte−
rým jsme mohli oslovit umělce,“
říká Michaela Martínková, jedna
z organizátorů.
Tématem obrazů bylo „Obraz, na
který bych se chtěl dívat v posled−
ních dnech svého života“.
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jako takovou. Strach
ze smrti je velmi sva−
zující, ale její přijetí
naopak osvobozující.
Kvůli strachu je smrt
společenské tabu,
ale možná kdyby−
chom se odvážili se
k ní přiblížit, zjistíme,
že může být i jiná,
než ji na první pohled
vnímáme. V tom vi−

„Toto téma ke mně přišlo při do−
provázení jednoho muže v posled−
ních dnech jeho velmi mladého ži−
vota. Když jsem seděla u jeho lůžka,
zadívala jsem se na protější zeď.
Navštívila mě otázka, na co bych se
já chtěla dívat v posledních dnech
svého života,“ vzpomíná doprováze−
jící terapeutka Soňa Černá.
S tímto nápadem přišli organizá−
toři za výtvarníky, od kterých se do−
čkali kladné odezvy. Do
tvorby pro hospic se s nad−
šením zapojili hned tři
umělci, sochařka a malířka
Hana Balážová, street art
umělec Ladislav Zeman,
tvořící pod pseudonymem
DNGO (Django Artist)
a v neposlední řadě foto−
grafka a new street art
umělkyně Jitka Kopejtková.
„Když jsme oslovili vy−
brané výtvarníky s tímto
tématem, byl jsem příjem−
ně překvapený jejich velmi
kladnou reakcí a nadše−
ním pro věc. Upřímně, když
jsem slyšel tohle téma poprvé já,
zdálo se mi těžké, temné a svazující,
možná příliš vážné. Uvažoval jsem,
že se možná na festival nehodí.
Když jsem si ho ale po čase připustil
blíž k sobě, začal jsem ho vidět jako
velmi široké a osvobozující. Vlastně
je to podobné, jak vnímám smrt

dím paralelu mezi hospicem a na−
ším festivalem. Pouliční umělci při−
nášejí život a radost na místa, kde
bychom je běžně nehledali. Tím
nám připomínají, že život je všude.
Ukazují, že i místa na první pohled
tmavá a chladná se mohou naplnit
radostí, když se jim přestaneme vy−
hýbat,“ vysvětluje Jiří Návrat, do−
brovolník pomáhající s přípravou

doprovodného programu festivalu.
Svoji cestu k tématu našel i jeden ze
zúčastněných výtvarníků Ladislav

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Zeman alias DNGO. „Dlouho mi tr−
valo, než jsem přišel na to, jak dané
téma uchopit. Rozebíral jsem
to s rodinou, diskutoval o tom s přá−
teli. Po jednom rozhovoru s kamará−
dem jsem měl jasno. Co jiného po−
může lidem přejít na druhý břeh než
život. Co bych si chtěl na konci
svých dnů připomenout než sám ži−
vot. Jak ho ale ztvárnit? Já osobně
nejvíce života vidím ve vodě. Voda
je pro mě velmi důležitá. Přináší
očistu, znovuzrození
a může být opojná ja−
ko život sám. Z toho
důvodu jsem na plát−
ně vytvořil podvodní
krajinu. Snad se bude
líbit,“ popisuje a vy−
světluje své dílo La−
dislav Zeman.
To, že se obraz líbí,
potvrzuje i paní Bo−
ženka, pacientka hos−
pice, která ho dostala
k narozeninám: „Už
ho tady mám týden,
ale stále na něm na−
cházím něco nového. Ze začátku
jsem k němu hledala vztah, ale už
jsme se sžili. Jsem za něj vděčná.“
Ještě pronáší pár silných vět v kon−
textu své blížící se smrti: „Dělejte to,
co máte rádi, a ne to, co byste dělat
měli. Nenechte se svazovat názo−
ry a předsudky ostatních. Věnujte
čas svým blízkým a vašemu vzá−
jemnému vztahu. Starejte se o pří−
rodu jako o sebe,
bez ní žít nemů−
žeme.“
K těmto slovům
už není co dodat
a přejme si, aby
v nich mnozí našli
inspiraci.
Děkujeme pra−
covníkům Hospice
svatého Lazara za
jejich nenahradi−
telnou práci a výtvarníkům, kteří
měli zájem se k nim připojit.
n n n
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TEPELNÉ ČERPADLO nahradí stávající kotel
w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?
Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně.
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?
Největším rozdílem je to, že po
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho−
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu−
denými rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.
Princip tepelného čerpadla spo−
čívá v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která
protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
w Co z toho vyplývá?
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět
teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplotu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.
Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.
Aktuální informace – ke dni
15.10. 2021.
Žádosti o dotace na tepelná
čerpadla je možno opět podávat.
Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž
a servis tepelných čerpadel

Na prevenci kriminality
Rada města Plzně schválila vyhlášení
víceletého dotačního programu v oblasti
prevence kriminality a protidrogové
prevence pro období 2022 až 2025.
Nový systém financování přechází z jed−
noletých dotačních programů na čtyřle−
té. Předpokládaný objem finančních
prostředků pro celé období je alokován
na 10,2 milionu korun. Žádosti budou
přijímány od 12. do 19. listopadu 2021.
„Nový systém na čtyřleté období za−
jistí poskytovatelům vyšší míru jistoty
a stabilitu v plánování rozvoje svých
služeb. Dotační systém cílí na podporu
organizací, které realizují programy za−

Plzeňský rozhled 11/2021

měřené na předcházení společensky
nežádoucích jevů a jejich nejzávažnější
formě – trestné činnosti,“ uvedl radní
města Plzně pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký.
Dotaci město poskytne zejména or−
ganizacím, které realizují projekty
s dlouhodobým charakterem činnosti,
které mohou přispět k řešení aktuální
bezpečnostní situace ve městě jak
v oblasti prevence kriminality, tak
v oblasti protidrogové prevence. Žada−
tel musí mít sídlo na území města Plzně
nebo provozovat svou činnost či pro−
jekt na území města Plzně.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Další etapa
metropolitní sítě
Stavební firma pracuje na Ma−
lém náměstí v Rokycanech, po−
stupně bude pokračovat směrem
k radnici. Trasy vedou pod chod−
níky, které je nutné rozebrat a pak
zase uvést do původního stavu.
Provoz obchodů nebo přístup na
radnici či na nádvoří by práce
neměly nijak omezit.
Optické trasy budou navazovat
na trasy vytvořené v předchozích
etapách. Ty spojují například
objekty Městského úřadu včetně
odboru dopravy sídlícího ve Žďá−
ru, pečovatelskou službu, základ−
ní školy v ulici Míru a T. G. Masa−
ryka, mateřinku U Saské brány,
Střední školu v Jeřabinové ulici,
Gymnázium a SOŠ a Dům dětí
a mládeže. Metropolitní síť má
také městská knihovna, kostel
Panny Marie Sněžné, Muzeum
Dr. B. Horáka, Úřad pro zastu−
pování státu ve věcech ma−
jetkových nebo Státní okresní
archiv v Rokycanech.

Stroj na údržbu
běžeckých tras
Krajští radní schválili dotaci
1,9 mil. Kč městu Železná Ruda
na nákup stroje pro úpravu bě−
žeckých stop pro klasické lyžo−
vání. Město disponuje v součas−
né době strojem pro úpravu zim−
ní běžecké stopy, který již není ve
vyhovujícím technickém stavu.
„Současně s tímto strojem
tamní radnice zajišťuje technic−
kou úpravu jedné z nejvytíženěj−
ších lokalit běžeckého lyžování,
kterou v zimní sezoně intenzivně
využívají obyvatelé Plzeňského
kraje všech věkových a výkon−
nostních kategorií,“ uvedl ná−
městek hejtmanky Rudolf Salvetr.
Pořizovací náklady nového
stroje přesahují částku 5 mil. Kč.
Železná Ruda plánuje ze svého
rozpočtu vynaložit částku do
max. 2 mil. Kč. Z tohoto důvodu
žádá o poskytnutí dotace na poří−
zení nikoli nového, nýbrž použité−
ho stroje, a to v celkové pořizo−
vací ceně do 4 mil. Kč. Stroj ne−
bude starší než z roku 2013, po−
čet najetých motohodin pak ne−
přesáhne 4 000 mh.
26

Zásahový vůz hasičů Tatra 850
se dočkal svého znovuzrození
Už dlouho nebylo na Návsi svobo−
dy v Tlučné na severním Plzeňsku
tak živo. Nachází se zde totiž zá−
kladna tamního sboru dobrovol−
ných hasičů, kteří se nejen místním
v rámci Dne otevřených dveří po−
chlubili zrekonstruovanými prosto−
ry hasičské zbrojnice a také re −
pasovaným zásahovým vozidlem
CAS 30 Tatra 815. Na jeho generál−
ní opravu přispěla i Nadace ČEZ,
a to částkou 120 000 korun.
„Celkem nás repase vozidla přišla
na 3 794 000 korun. Nadaci ČEZ tak
patří velké díky za finanční pomoc.
Ještě větší pak Plzeňskému kraji za
dotaci 700 000 korun, a to největší
vedení a zastupitelstvu obce, neboť
vše záleželo na jejich rozhodnutí
a možnostech finančního krytí.
Zastupitelé také museli nejdříve
schválit generální opravu cisterny
a poté přijetí dotací na její spolu−
financování od Plzeňského kraje
a Nadace ČEZ,“ kvitoval Jan Bednář,
starosta Sboru dobrovolných hasičů
v Tlučné. Vozidlo je nyní podle něj
jako nové.
Jeho protějšek, starosta obce Jan
Opl k tomu dodal: „Jsme rádi za obě
finanční pomoci, velice si toho váží−
me. Cisterna je jednotkou v Tlučné
využívána nejen na úseku ochrany
obyvatelstva, ale je koncipována
i pro zásobování pitnou vodou.
Mimo jiné slouží také při likvidaci
rozsáhlých požárů mimo katastr
obce, jako byl například ten prů−
myslové haly na Borských polích.
Zásahová jednotka našich dobro−
volných hasičů je také zahrnuta
v objektovém poplachovém plánu
zpracovaném pro nedaleké letiště

Plzeň−Líně a má předurčenost pro
plnění letadel při leteckém hašení na
letištích v Plešnicích a Chotěšově.
Při všech těchto činnostech je nena−
hraditelná a bez funkční cisterny by
to asi nešlo.“
Cisterna CAS 30 Tatra 815 má za
sebou již 32 let. Do Tlučné se dostala
po odkupu od profesionálních hasičů
jednoho z podniků na Domažlicku.

sloužit stejně tak dobře, jako tomu
bylo po první generální opravě. Tedy
minimálně dalších sedmnáct let,“
uvedl velitel sboru a zásahové jed−
notky Jan Čermák.
Nadace ČEZ podpořila realizaci
opravy cisternového vozu v rámci
grantu Podpora regionů v plně poža−
dované výši. Přibližně 120 000 korun
přitom stála například jen u podvozku

V roce 2004 však bylo vozidlo po
vážné nehodě prakticky na odpis.
„Dočkalo se ovšem generální
opravy karosérie a požární nástavby
podle našich požadavků a technic−
kých možností, takže v té době ni−
kde v okolí lepšího vozidla nebylo.
Samozřejmě po dalších letech pro−
vozu se ocitlo takříkajíc v havarijním
stavu. Po zvážení všech možností
a dnešních cenách hasičské techni−
ky jsme dospěli k jednoznačnému
závěru, že se stále ještě vyplatí jeho
celková repase. Nyní je opět doslo−
va nové, opět zmodernizované k ro−
ku 2021. Proto věříme, že nám bude

nutná výměna držáků pérování zad−
ních náprav, takzvaných vlaštovek.
„Dobrovolní hasiči jsou prakticky
vždy na místě zásahu v územním
obvodu obce první. Podle rozsahu
a typu si také často dokážou s krizo−
vou situací poradit sami. Je to logic−
ké, mají to nejblíže a vyznají se. Aby
byl jejich zásah plnohodnotný, ať již
prvotní před příjezdem jednotek IZS,
nebo celkový, potřebují k tomu po−
chopitelně funkční zásahové vozidlo.
Nad žádostí o grant se proto správní
rada nadace dlouho nerozmýšlela,“
uzavřela Michaela Ziková, ředitelka
Nadace ČEZ.

U Škodalandu vznikne tzv. stellplatz
Až pět míst pro obytné vozy (tzv.
stellplatzů) rozdílné délky vznikne
do začátku příští letní sezóny na
parkovišti u multifunkčního areálu
Škodaland. Začátkem října proběhla
zkouška, která ověřila, zda je na par−
kovišti dostatek prostoru pro obytné
vozy a manipulaci s nimi.
„Sám jsem nadšený karavanista
a těší mě, že vybudováním těchto

stání doplníme infrastrukturu, která
u nás zatím není dostatečná, a tím
se nejen přiblížíme západní Evropě,
kde jsou tato místa běžná, ale také
naše krásné město turisticky zatrak−
tivníme a přilákáme více návštěvní−
ků,“ říká starosta centrálního plzeň−
ského obvodu David Procházka.
Díky vybudování stellplatzu se
rozšíří služby, které poskytuje areál

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Škodaland. Nyní obvod zahájil
přípra vu podkladů pro tento pro−
jekt a rád by vše dokončil před
star tem letní sezóny v příštím
roce. Pro karavany bude na stell−
platzu možnost doplnit si čistou
vodu, připojit se na elektrickou
energii, vypustit šedou vodu z ku−
chyňky včetně možnosti vyprázd−
nění WC kazet.
Plzeňský rozhled 11/2021
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Střípky
z Plzně
Nové hřiště najdou
děti na náměstí TGM
V samotném centru Plzně vznik−
lo nové dětské hřiště s pěti her−
ními prvky z akátového dřeva.
Děti se svými rodiči mohou vyra−
zit na náměstí T. G. Masaryka,
kde bylo hřiště uvedeno do pro−
vozu. „S námětem vybudovat dět−

ské hřiště v centru města přišli
sami obyvatelé, kteří upozorňovali
na to, že právě tady dětská hřiště
chybí. Snažili jsme se jim vyhovět
a také najít místo, kam by bylo
možné herní prvky umístit. Jako
nejlepší řešení se ukázalo vy−
budovat malé dětské hřiště
na travnaté ploše u náměstí
T. G. Masaryka,“ vysvětluje staro−
sta centrálního plzeňského obvo−
du David Procházka.
Na dětském hřišti se děti budou
moci vyřádit na kolotoči, najdou
tady dvě pružinová houpadla „ko−
ník“, kladinu „špagetka“ a dvou−
pružinové houpadlo „veverčáci“.

PRÁVNÍ
PORADNA
Dotaz čtenáře AP:
Dobrý den,
zaslechl jsem, že je možné
se nyní zbavit všech exe−
kucí, když zaplatím jen
část. Jak to funguje, mám
čekat, až mi přijde nějaký
dopis od exekutora?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
institut, o kterém mluvíte, tzv.
milostivé léto, je součástí novely
exekučního řádu, podle které je
možné po omezenou dobu uhra−
dit jistinu dluhu a paušální ná −

Břehy řek a rozvoj jejich přírodního
i rekreačního potenciálu
Plzeň má nově svoji Koncepci měst−
ských břehů. Jejím základním cílem
je navrhnout celkové prostorové
a funkční uspořádání nivních, ná−
břežních a souvisejících míst v okolí
řek tak, aby v dlouhodobém hori−
zontu byly podpořeny funkce eko−
systémové, rekreační a mikromobi−
lity. Koncepce poslouží při územním
plánování, investičních akcích, sprá−
vě, údržbě i využití prostoru řeky.
„Plzeň se snaží v posledních třiceti
letech rozvíjet přírodní, rekreační
a pobytový potenciál svých řek.
Tento úkol znesnadňuje jak velký po−
čet toků, které městem procházejí,
tak historický vývoj podoby města,
tedy jeho kompozice a struktury.
V dobách průmyslové revoluce byla
území v blízkosti řek obsazena výrob−
ními a produkčními areály, v závěru
socialistické přestavby odřízl řeku
Mži od centra města průtah a v mno−
ha prostorech mezi městskou zá−
stavbou a říčními nivami, či přímo
v nivách se rozvinuly pro veřejnost
málo prostupné areály zahrádkář−
ských a chatových kolonií. Město se
tak historicky obrátilo ke svým řekám
zády a tento postoj vedl ke ztrátě

klady soudního exekutora, čímž
dlužník docílí zastavení exekuce
a zbytek dluhu (např. úroky
z prodlení, náklady za právní za−
stoupení) bude v zásadě ne −
vymahatelný. Paušální náklady
soudního exekutora činí celkem
částku 908,− Kč včetně DPH.
Možnost zastavení exekuce po
úhradě jistiny se netýká všech
dluhů, ale pouze těch, které jsou
vymáhány prostřednictvím soud−
ního exekutora a kde je vě −
řitelem veřejnoprávní subjekt,
typicky zdravotní pojišťovna, če−
ská správa sociálního zabezpe−
čení, státní nemocnice, dopravní
podniky, obce atp. V případech,
kdy si státní orgán vymáhá
dluh sám, nikoli prostřednictvím
soud ního exekutora, nelze tuto
možnost k zániku dluhu využít,
jde zejména o daňové exekuce
u finančních a celních úřadů,

obecného názoru na jejich roli ve
městě, ke ztrátě kontaktu obyvatel
s řekami a vedl k degradaci role
a statutu řek na ‚trasu pro vodu‘,“ při−
blížil technický náměstek primátora
Pavel Šindelář.
Od konce 20. století Plzeň nově
využívá příležitost přestavět již do−
žilé výrobní areály. Zároveň se vrací
k pečlivému, postupnému budování
veřejného prostoru a městské či
kulturní krajiny.
„Říční prostory obecně se staly
jedním z významných prvků kom−
pozice města. Konkrétně nábřežní
a nivní prostory řek Mže a Radbuzy,
které procházejí centrální částí Plzně
s městskou zástavbou, patří mezi
hlavní osy současného rozvoje
města Plzně,“ doplnil Pavel Šinde−
lář. Tyto nábřežní, parkové a nivní
prostory nabízejí nejvýznamnější
potenciál, a tedy i nejlepší předpo−
klad k tomu, aby byly zelenou páteří
města a zároveň tyto „městské bře−
hy“ tvořily pobytový prostor, zázemí
i motivaci pro kvalitní zástavbu,
celoměstsky významnou součást
systému modro−zelené infrastruktu−
ry, významnou komunikační trasu,

které mají ze zákona možnost
vést exekuci sami.
Milostivé léto trvá pouze
v období od 28.10.2021 do
28.01.2022. Pokud chcete docí−
lit zastavení exekucí pro pohle−
dávky veřejnoprávních subjektů,
je nutné činit potřebné kroky prá−
vě v tomto období. Dluh lze uhra−
dit samozřejmě kdykoli, nicméně
pouze ve stanovené době postačí
úhrada jistiny a paušálních ná−
kladů k zastavení exekuce. Běžně
totiž uhrazené nebo jinak vymo−
žené částky připadají nejprve na
uspokojení nákladů soudního
exekutora (v nesnížené výši),
další příslušenství, jako jsou ná−
klady věřitele a úroky z prodlení
a až nakonec je hrazena jistina.
Konkrétně k Vašemu dotazu
uvádím, že je zde nutná aktivita
dlužníka, není totiž v možnostech
soudních exekutorů, aby všech−

celoměstsky významnou síť spor−
tovní, rekreační a společenské vy−
bavenosti, celoměstsky, regionálně
a turisticky významnou destinaci.
Dokument se přednostně věnuje
právě centrálním úsekům řeky Rad−
buzy a Mže. Severojižní osu řeše−
ného území tvoří řeka Radbuza od
hráze vodní nádrže České údolí po
soutok s Úhlavou a Mží. Západový−
chodní osu tvoří řeka Mže od souto−
ku s Radbuzou ve Štruncových sa−
dech až k soutoku s Vejprnickým
potokem. Do řešeného území jsou
zároveň zahrnuty části významněj−
ších přítoků – Vejprnického potoka
a přítoku drobného vodního toku
z Lochotínských luk.
Součástí koncepce jsou i výstu−
py v grafické části dokumentu jako
schémata zobrazující principy ře−
šení, tedy to, jak s danou lokalitou
pracovat. Konkrétní krajinářská,
urbanistická, architektonická, vo−
dohospodářská či další odborná
řešení však musí být navržena od−
bornou osobou či týmem v rámci
podrobnějších dokumentací v sou−
ladu s touto koncepcí a specifiky
daného místa.

ny dlužníky obesílali, a i zde platí,
že každý by se měl aktivně za−
jímat o své záležitosti a činit
potřebné kroky, aniž by ho k to−
mu někdo vyzýval. Doporučuji
tedy oslovit exekutory, kteří vy−
máhají Vaše dluhy vůči veřejno−
právním subjektům, a dotázat se
jich na výši nesplacené jistiny
s tím, že chcete využít milostivé
léto k zastavení exekuce. Jestliže
si nejste jistý, jaké exekuce jsou
proti Vám aktuálně vedeny, je
možné si vyžádat výpis z centrál−
ní evidence exekucí, ve které
jsou evidované veškeré exekuce
aktuálně vedené proti konkrétní
osobě. Až budete znát výši jisti−
ny, uhradíte ji včetně paušálních
nákladů soudnímu exekutorovi
a současně mu zašlete návrh na
zastavení exekuce.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokátka

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Hledáte nové zaměstnance?
My Vám s tím pomůžeme.
Využijte našich dlouholetých zkušeností
s personální inzercí a oslovte ty správné uchazeče.

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.
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Kulturní tipy do Měšťanské besedy
Hradišťan & Jiří Pavlica: Vánoční koncert
Jedinečné hudební uskupení založe−
né zejména na lidových tradicích při−
jíždí s vánočním koncertním progra−
mem. V Měšťanské besedě zazní
v úterý 16. 11. 2021 nejen koledy
a vánoční písně, ale také zajímavý
mix žánrů, díky němuž bývají koncer−
ty souboru pravidelně vyprodané.
Vysoká umělecká i interpretační
úroveň, nezvykle široký žánrový
záběr a netradiční repertoár řadí
Hradišťan k originálním a nezaměni−
telným tělesům české i mezinárodní
hudební scény. Uměleckým vedou−
cím souboru je houslista a hudební
skladatel Jiří Pavlica, pod jehož ve−
dením se dramaturgie začala po−

stupně transformovat do širších
souvislostí historických, geografic−
kých i společenských. Programově
pracuje zejména s odkazem lidové
tradice a jeho filozofickým pře−
sahem. Soubor překračuje hranice
hudebních žánrů a spolupracuje
s osobnostmi různých kultur celého
světa. Hradišťan je častým hostem,
domácích i zahraničních festivalů,
spolupracuje s rozhlasem, televizí
a filmem, koncertoval na 4 konti−
nentech, natočil více než 30 stěžej−
ních zvukových nosičů a na mnoha
dalších spolupracoval. Mezi kme−
nové sólisty patří Alice Holubová,
Jiří Pavlica a David Burda.

Pavel Lohonka Žalman: 75 let
Česká folková legenda, která svým
hlasem a texty těší publikum už
více než půl století, slaví 75 let.
Žalman působí na hudební scéně
od roku 1968.
Nejprve hrál ve skupině Minne−
sengři, později v roce 1982 založil
vlastní kapelu Žalman & Spol., která
v různých sestavách koncertuje ne−
přetržitě až do současnosti. Posled−
ní obměna sestavy proběhla v roce
2017, kdy přinesl nový vítr a nové
aranže písní kytarista Petr Havrda.
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Zapojil se tak do kapely k Petru
Novotnému, stojícímu po Žalma−
nově boku již celých 25 let, a zpě−
vačce Michaele Hálkové.
Pavel Lohonka je jedním z tvůrců,
kteří ovlivnili dnešní podobu české
folkové scény. S Minnesengry nahrál
9 alb a později vydal dalších 17 autor−
ských desek a 7 výběrů. Na nich lze
nalézt více než 250 písní. Zasloužil se
o popularizaci lidových, zejména jiho−
českých písní, některé z nich tak
dostaly příležitost zlidovět podruhé.

Plzeňský rozhled 11/2021

V krajinné oblasti Český les
byla obnovena mokřadní olšina
Mokřady patří v naší krajině k těm
nejohroženějším místům, řada
z nich byla v minulosti odvodně−
na. To se nevyhnulo ani některým
lesním porostům v chráněné kra−
jinné oblasti Český les. Agentura

ochrany přírody a krajiny ČR ve
spolupráci s Lesy ČR proto vytipo−
vala ty, kde je žádoucí vodní režim
obnovit. Jedním z nich je olšina ne−
daleko obce Železná.
„V odvodňovacích korytech tu
bylo letos v létě vybudováno
13 příčných přehrážek, které do
rozsáhlé olšiny vracejí vodu a brání

Plzeňský rozhled 11/2021

jejímu rychlému odtoku z krajiny.
Mokřady totiž fungují jako houba –
vodu nasají, zadrží a během ob −
dobí sucha ji postupně uvolňují.
Doká žou tak zabránit povodním
nebo zmírnit jejich dopady. Olšina
u Železné zadrží vodu
na ploše větší než
pět hektarů, nově
vzniklé tůně budou
sloužit pro roz mno −
žování obojživelníků
a dalších vodních or−
ganismů,“ vysvětluje
Miroslav Žižka, lesník
z Agen tury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Podmáčené olšiny
jsou jedním z nejcen−
nějších lesních bio−
topů v CHKO Český
les. Vybudování pře−
hrá žek mělo velmi rychlý efekt,
v současnosti je území zcela za−
mokřeno.
Náklady na vybudování přehrá−
žek činily necelých 150 tisíc a zdro−
jem financí byl program Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny
Ministerstva životního prostředí.
Foto: Z. Myslík
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

V roce 2022 nad námi
bude bdít znamení Tygra
Rok 2022 je rokem Tygra.
Podle taoistické astrologie je
Tygr vznešený, odvážný, silný
a v šamanských kulturách je
využíván k vyhánění duchů
a očišťování.
Rok Tygra je rokem bouřlivé
kreativity, smělosti a velkole−
posti. Ale současně je to doba
i extrémů, neklidu a rozrušení.
Proto lze očekávat masivní spo−
lečenské změny, politické bouře
a vojenské převraty. Problémy
mohou mít zejména lidé, kteří si
se znamením Tygra nerozumí.
Se znamením Tygra si rozumí
jen lidé narození ve znamení
Kance, Koně, Psa, trochu Draka
a Tygra. Tygr je v opozici se zna−
mením Opice, proto obzvláště

těžkou pozici budou mít lidé
narozeni ve znamení Opice, což
je například pan prezident
Miloš Zeman, pan Ivan
Bartoš, pan Lubomír
Zaorálek.
Spokojenost lidí
souvisí i s eko−
nomickou situ−
ací. Už v roce
2019 (na rok
2020) jsem na−
psal, že předpo−
kládám krizi, která
může trvat 5 let. Vy−
padá to tak, že některé
obory zmizí, jiné vzniknou, napří−
klad turistický ruch se může až
do osmi let dostat na úroveň
80 % roku 2019.

Je jasné, že delší dobu je ne−
jenom v Česku rozdělena společ−
nost na dvě základní skupiny:
jedna je pro všechno
a druhá proti všemu.
Abych to jednodu−
še pojmenoval.
Jedna skupina
něco tvrdí, druhá
také a ty dvě
skupiny se nikdy
a v ničem ne−
shodnou. Podle
mě je příčina ve ztrá−
tě tolerance a neštěstí
je, že ta menší polovina je
víc hlasitá a považuje členy druhé
skupiny za nepřátele. V důsledku
toho je patrná ztráta schopnosti
radovat se ze života.

Podle mé teorie platí, že když
máme okolo sebe někoho nega−
tivního, tak aby se vyvážila nega−
tivní energie kolem nás, museli
bychom mít okolo sebe další dva
pozitivní. Je to logické. Podle
mých zkušeností z rodinných
konstelací se dokázalo, že nega−
tivní energii jsme schopni vydat
maximum, tedy 100 %. Ale když
chceme působit pozitivně, jsme
schopni vydat pozitivní energii
(oproti té negativní energii) jenom
50 %. Pokud chceme, aby převá−
žila pozitivní energie kolem nás,
je třeba mít okolo sebe tři pozitiv−
ní lidi na jednoho negativního.
Tím se dostáváme do neřešitelné
situace, protože negativně nala−
děných lidí podle mé věštby je
cca 40 %. S tím si musí každý po−
radit sám a každý má možnost
od negativních lidí utéci.
Všem přeji hodně štěstí, poho−
dy, zdraví a kolem sebe jen
pozitivní lidi.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Lidé si přejí lezeckou stěnu,
altán, kapli i zeď proti hluku
Lezecká stěna, altán, obnova
kaple, nová parkovací místa nebo
turnajové hřiště na pétanque. To je
část z nápadů, které mají zlepšit
život v městském obvodu Plzeň 4.
Navrhli je sami občané v rámci
participativního rozpočtu neboli
projektu Rozhodněte sami.
„Letos se sešla celá řada zajíma−
vých návrhů. Ukazuje se, že po prv−
ním ročníku stále více lidí ví, co to je
participativní rozpočet, jak funguje
a k čemu slouží. Zásluhu na tom má
i vítězný projekt z loňského roku,
stromová alej pod Chlumem, která
byla již zrealizována,“ říká starosta
Tomáš Soukup.
Mezi 34 dosud navržených nápa−
dů patří vybudování lezecké stěny
v parku Potoční, psí loučka na
Lobezských lukách, veřejné ohniště
kdekoliv na území obvodu, obnova
historické kaple na návsi v Plzni−
Újezdě, odpočinkový altánek ve
Špitálském lese, hřiště na turnaje
v pétanque v Lobezském parku ne−
34
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bo vybudování fotbalového hřiště
v Červeném Hrádku. Mezi náměty
jsou i projekty, které v loňském roce
neuspěly nebo jsou již v řešení.
„Navrženy byly i protihluková zeď
na terminálu v Zábělské ulici nebo
nová oplocená stání pro kontejnery.
V obou případech jsou úpravy již
v běhu. Terminál Zábělská bude pře−
budován na moderní přestupový
uzel pro městskou a příměstskou
dopravu. Do konce letošního roku
by měl být zhotoven projekt.
Kontejnerová stání pak postupně
upravujeme v rámci již schválené
Koncepce revitalizace kontejnero−
vých stání,“ říká místostarostka
Lenka Kočová.
Fáze navrhování končí 15. října.
Poté Úřad městského obvodu Plzeň
4 všechny podané návrhy prověří
a posoudí, jaké z nich jsou pro−
veditelné. Ty postoupí do fáze hla−
sování, která odstartuje na webu
www.rozhodnetesami.cz 15. listo−
padu a poběží do 12. prosince.
Plzeňský rozhled 11/2021
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

SHÁNÍM prodavače vánoč−
ních stromků. Více info. na
tel.: 737869867. RR 21768
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
RR 21748

VOZÍČKÁŘ hledá za úplatu
pravidelnou osobní asisten−
ci. Empatie a spolehlivost.
Tel.: 605252504. RR 21773
HLEDÁM vitální seniorku
bez pracovních závazků na
občasnou výpomoc v péči
o německý seniorský pár
v Neukirchenu. Auto, něm−
čina nutné. Tel.: +420
606403876. RR 21807
Plzeňský rozhled 11/2021

CAFÉ CHARLOTTE, zavede−
ná firma s dlouholetou tra−
dicí v horském středisku na
Šumavě, hledá posilu do
týmu na pozici číšník/
servírka. Nabízíme stabilní
pracovní poměr v celoroč−
ním provozu (i v případě
dalších pandemických opat−
ření), ubytování zdarma
a jídlo za 50%. Požadujeme
pouze spolehlivost, nadšení
učit se nové věci a základní
znalost německého jazyka.
Praxe v oboru je výhodou,
nikoli podmínkou. Nástupní
plat 25000,−Kč plus bonusy
20.000,−Kč. Pro více infor−
mací kontaktujte vedou−
cího provozu Ing. Jarosla−
va Nechvátala na tel.:
602486490 nebo zašlete
životopis na c.charlotte@
seznam.cz. RR 21822
PŘIJMU ženy a dívky do
nočního klubu u němec−
kých hranic, ubytování
zdarma, majitelka žena,
tel.: 732504490. RR 21842

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 800,−− Kč bez
DPH. Do 60 km DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136
PM 21001
STARŠÍ pianino Hofmann
a Černý, cena dohodou. Tel.:
739499535. RR 21804

PRODÁM IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

l
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PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus 1,6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. Do 60 km DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136
PM 21002
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x 3
m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 21046
98 KS patek k hurdiskám,
konec
stavby,
tel.:
605325131. RR 21805

PRODÁM prosklenou skříň−
ku rohovou, tmavý maha−
gon. Levně. Tel. 728306471
PM 21125
PRODÁM následující ša−
chovou literaturu: 17 ks
šach. informátorů, svázané
čsl. šachy 1971–1990
a dalších cca 50 různých
knih. Bližší informace na tel.
606455277. RR 21794
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 21047
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ELEKTROMOTOR 4KW,
s plochou řemenicí širo−
kou 7cm a dále nabízím
300–500 ks dutých cihel
12x24x6. Tel.: 605379803.
RR 21795
ELEKTROKOLO EASY BIKE
v dobrém stavu 1 rok stará
silnější baterie. Cena 23.000
Kč. Tel.: 603874595. RR
21760
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 21048
35
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

KOUPÍM náhradní díly : blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto. Tel.
737903420 PM 21043

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.

volejte 739 334 835.
Program najdete na
www.muzeumpanenekplzen.cz

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850 Kč
za prostorový metr. Tel.:
604867469. PM 21051
NEPOUŽITÉ rybářské pstru−
hové vybavení – prut s na−
vijákem, vestu, gumačky
s neoprenem po prsa
atd. Dlouhá Ves, tel.
602305142. RR 21812
VELKÉ saně, potah koněm.
Dlouhá Ves, tel. 602305142.
RR 21813
PRODÁME kachlová am.
kamna MUSGRAVES a kam−
na Kaborky, tři starožitné vy−
řezávané skříně, dvě sta−
rožitné a jednu chromovou
postel, plyšový gauč s opě−
radlem (nutná oprava), ple−
tivo pozink celý balík 25 m,
výška 160 cm, tel.:
603298166. RR 21837

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny, obrazy,
nádobí, váhy, radia, vojenské
věci z války atd. Tel.
737903420 PM 21040
KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždýře, lustry,
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041
KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na
pečení, mince, vyzname−
nání, kávomlýnky, obrazy,
šperky apod.
Tel.
605080878 PM21042
36

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku do 7tis. Kč. Po
armádě a pohr. stráži mas−
kované oděvy aj. Vyzname−
nání za obranu a službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzor. vojáků do r. 1960 −do
3tis.Kč. Odznaky voj. učilišť,
automob. odznaky, vy−
znamenání, těžítka modelů
děl, tanků, letadel. Tel.
721730982 PM 21006
KOUPÍM staré jízdní kolo do
r.výr. 1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku, starou
Babetu, náhr. díly Jawa,
Pionýr 05, 20, 21, návody
na obsluhu, katalogy. Tel.
721730982 PM 21007

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.

VÝKUP STARÝCH peřin. Tel.
720543953 PM 21086
KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel. 732170454. PM
21068
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré moto−
cykly a veterány, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320 PM 21081
SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy k dopl−
nění sbírky, i jednotlivé kusy.
Stáčečky, ruční kompre−
sory, půllitry s nápisy. Tel.
731573913 PM 21131
KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu. Dále litinovou vý−
levku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými závity,
řeznický špalek, různé
litinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříň−
ky se šuplíky. Zn.: PŘI−
JEDU, tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21033
KOUPÍM starou vzdu−
chovku, nejraději vojenskou
vz. 47 nebo vz. 35. Tel.
724005187 PM 21072
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte− doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211 PM
21049

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 21453
KOUPÍM chromovaný gauč,
křeslo, židli, stolek, psací
stůl, skříň, lustr, lampičku,
atd., chrom může být po−
škozený. Tel. 603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@
seznam.cz zn. Přijedu. PM
21037
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
ZAČÍNAJÍCÍ sběratel koupí
do sbírky náboje, jednotlivé
i celé krabičky a věci na
přebíjení nábojů, díky. Tel.:
732459550. RR 21815

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975
VÝKUP – (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy, hrač−
ky, hodinky, vyzname−
nání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21030

VYKUPUJI knihy, pohledni−
ce, starožitnosti a díly na
staré motorky a auta. Tel:
721866006. RR 21840

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 21050

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned
a hotově. tel.: 773585290.
RR 21585

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Ve−
lice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

MLADÝ pár koupí zahrád−
ku k rekreačním účelům
v Nýrsku a okolí. Za nabídky
děkujeme. Tel.: 608237698.
RR 21763

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM k doživotnímu
pronájmu nevybavený byt
(kromě kuch. Linky, sporá−
ku, WC, umývadla a spr−
chového koutu nebo vany)
+, 1+KK, 1+0 v Plzni
a okolí, v dosahu MHD.
Podmínkou možnost při−
hlášení k trvalému pobytu,
vyúčtovatelné poplatky za
služby. Možno novostavba
i starý dům. Nabídky SMS
zprávou na tel. 705404111
nebo na e−mail zdenek.
ondra59@seznam.cz. PM
21113
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA
800737309.
PM 21011
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA
800737309.
PM 21010
PRONAJMU byt 2+1,
65 m2, 15 min. z centra
Klatov, max. 2 dosp. osoby,
nekuřáci, bez zvířat, dlouho−
době, renovovaný, odpovědi
do redakce. RR 21680

PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 100m2 –
2.000 Kč/měsíc. I dlou−
hodobě. Vratná kauce
5.000 Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím trubky nejlépe
v délce 6m a doutníky.
Tel.: 720686209. RR 21810
HLEDÁM pronájem bytu
v Sušici a okolí, pro jednu
osobu po dobu rekonstrukce
domu. Tel.: 702962961.
RR 21839

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší patro,
nikoli přízemí. Byt může být
v jakémkoli stavu i rekonst−
rukci. Cena do 4 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 21013
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pa−
nelových/cihlových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vy−
řešíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21012
KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
1+kk o výměře 20−30 m2
kdekoliv v Plzni. U vyšších
pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 8007373 09.
PM 21014
PRODÁM byt 3+1 v osob.
vlastnictví v Klatovech Pod
Nemocnicí po celkové re−
konstrukci. Nový výtah,
parkování před domem.
Cena dohodou. Tel. a SMS
po 18. hod.: 728886108.
RR 21791

KOUPÍM menší pozemek
nebo RD i k rekonstrukci
v lokalitě Bezděkov u Klatov
a okolí. Nejsem RK. Předem
děkuji za nabídky na tel.
728886108. RR 21792
HLEDÁM pronájem bytu
v Sušici a okolí, pro jednu
osobu po dobu rekonstrukce
domu. Tel.: 702962961.
RR 21839

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

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

PRODÁM pneu 4ks, zimní
na ocelových discích, vel.
165/65 R15 81T, tel.:
724761250. RR 21771
PRODÁM KIA Sorento
(SUV), r.v. 2009, první maji−
tel, zakoup. v ČR, TK 10/23,
tažné – 3t, rádio, klima,
handsfree, kódovaná okna,
cena 85.000 Kč, kontakt:
777322480. RR 21787
PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2016, obsah
1.6 tdi , 66kw, servisní his−
torie, 1. majitel, černá meta−
líza, abs, esp, klima, parko−
vací senzory, tonovaná skla,
el. okna, rádio, airbagy, imo−
biliser proti krádeži, velmi
pěkný stav, cena včetně stk
a emisí: 239.000,− Kč
Klatovy, Tel: 723/439518.
RR 21823

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou technic−
kou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
21428
Plzeňský rozhled 11/2021
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VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlíd−
ka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 21031

KOUPÍM – Babetta, Stella,
Jawa Pionýr nebo jiný
Moped i nepojízdný. Pro sy−
na, přijedu, platím hotově.
Tel. 724005187 PM 21071
JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek,
v jakémkoliv stavu i jed−
notlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Slušné a se−
riozní jednání. Tel.
607946866.
E−mail:
klsp@seznam.cz.
RR 21091

l

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 21072
PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na
do, airbagy, nová stk a emi−
se, cena: 49.000,− Klato−
vy: telefon: 723439518.
RR 21824
PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2010, 1.6 hdi, 5. dveří, abs,
klima, el. okna, esp, radio,
ton. skla, tmavě zelená
metalíza, nová stk a emise,
cena: 78.000,− ,Kt, tel:
723439518. RR 21825
PRODÁM Škoda Roomster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze 90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 4x el
okna, servo, abs, 1 majitel,
cena: 109.000,− Kč, Klato−
vy: telefon: 723/439518.
RR 21826
PRODÁM osobní auto HY−
UNDAI ACCENT, r.v. 2007,
najeto 156 tis. km, obsah
1.4. Cena 15.000 Kč. Tel.:
721858164. RR 21828
PRODÁM Ford Escort r.v.
1997, TK do 7/2023, cena:
23.000 Kč. Staňkov, tel.:
608200739. RR 21833
PRODÁM pneu, alu kola
a plechové disky, nové
i použité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, FIAT,
Hyundai, Honda, Toyota.
Tel.: 602834411. RR 21835
VYKUPUJI díly na staré
motorky a auta, nebo komp−
letní. Tel.: 721866006.
RR 21841

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

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme.
INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21017

PŘIPRAVÍME vaši nemo−
vitost k prodeji, předání,
vymalujeme, uklidíme
okolní prostory. email:
proz1@email.cz. Tel.:
703655650. PM 21130

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800888957.
PM 21018

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

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

KOMPLETNĚ VYKLIDÍME,
odvezeme a zlikvidujeme
různý odpad, vymaluje−
me prostory. Prohlídka
zdarma. E−mail: proz@
email.cz, tel.: 703655650
PM 21124

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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21016
PROVEDEME MALÍŘSKÉ,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce.
Prohlídka zdarma.
Email.: PLRO@post.cz
tel. 703655650

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla−
dů a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 21102
PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399.
RR 21191

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

HLEDÁM ženu do 68 let,
která má vážný zájem se se−
známit. Dám přednost SMS!
Tel.: 607501560. RR 21827
62LETÝ NEKUŘÁK a absti−
nent hledá k vážnému se−
známení nezadanou ženu
ve věku 39−58 let. Nejdříve
schůzky o víkendech, později
po seznámení trvalý společ−
ný život. Očekávám ochotu
po seznámení přistěhování
ke mně. Já jsem ochoten se
přestěhovat pouze v případě
uzavření manželství. Odpo−
vídat SMS zprávou na tel.:
705404111 nebo na e−mail
zdenek.ondra59@seznam.cz
PM 21114
36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád
cestování, přírodu a kultu−
ru. Tel.: 604969788. PM
21085

Časopis
ČTYŘLÍSTEK,
koupím nebo mohu vy−
měnit za Harlekýnky, ro−
mány, detektivky a jiné.
Tel.: 775296888 e−mail:
dradrax@seznam.cz

CERTIFIKOVANÝ
PORADCE
se zaměřením na zvlá−
dání obtížných životních
situací a stresů otvírá
poradnu. Objednejte se
na osobní konzultaci. Tel.
704014515 PM 21122

38 LET, 180 cm, 105 kg,
jsem rozveden, mám dvě
děti, hledám vážný vztah,
bydlím v Klatovech. Od−
povědi prosím do redakce.
RR 21821
HONZA 38 let ve v. trestu za
podvod hledá ženu pro nový
život po propuštění. Zajištění
mám. Ján Šereš, Jihlavská
12, Brno−Bohunice 62599.
RR 21814

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

MUŽ 60 ID samostatný hle−
dá k vážnému seznámení
hodnou a upřímnou ženu
55 až 65 let. Nekuřák, absti−
nent. Přešticko a okolí. Tel.:
602167549. RR 21701
DOŽÍT ve dvou. Já, 71 let,
hledám ženu 65–70 let.
Nekuřačka, nealkoholička
a umět uvařit. Vyřešená mi−
nulost. Domažlicko. Tel.:
702355201. RR 21770
NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.
63LETÝ, zadaný, hledá ka−
marádku, přítelkyni k občas−
ným diskrétním schůzkám.
Tel.: 607299506. RR 21790
POHODOVÝ, svobodný, ští−
hlý, 48letý, slušný, něžný
hledá ženu, i starší, která
je taky sama a chybí jí též
něžný dotek, pohlazení
a hezké popovídání u kávy.
Můžu též namazat, namasí−
rovat i záda. Uvítám dlouho−
dobé přátelství. Diskrétnost
zaručena. PS: Dotek něhy.
SMS – 722512502 – DO,
KT, Sušice, Horažďovice
a okolí. RR 21836
37

ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁM partnerku na ta−
neční kurz, štíhlou, z Klatov,
okolo 50 let, „darebnou“.
Tel.: 724516519. RR 21843

DŮCHODKYNĚ, štíhlá, aktiv−
ní, všestranných zájmů
hledá schopného přítele
do 70 let. Tel. 704303449
PM 21123
66 LETÁ by ráda poznala
muže, nejlépe kamaráda, na
občasné schůzky a posezení
u kávy. Nejlépe z Plzně. Tel.
728306471 PM 21124
60LETÁ hledá přítele k váž−
nému seznámení, do 62 let,
který má rád děti a má po−
chopení. Nejraději z vesnice.
Jsem z okr. PJ. Mé zájmy
jsou výlety, zahrádka apod.
Jen vážné nabídky. Zn.:
Podmínka je, aby nebyl
naočkovaný. RR 21769
HLEDÁM muže pro život.
Tel.: 377538011. RR 21776
ŽENA by ráda našla slušné−
ho, vysokého muže ve věku
45–55 let za účelem hezké−
ho a pevného vztahu. E−mail:
balatanova@seznam.cz.
RR 201816

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

HLEDÁM parťáka nebo
parťačku
na
lezení,
zatím na umělé stěně.
Začátečník vítán tel.:
702020887.

Další číslo

Plzeňského rozhledu

vyjde

29. 11. 2021

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

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

l

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. 731 002 305
Provedu tě rájem slastí
a rozkoší v mém by−
tečku. Zažiješ naprosto
božský hluboký orálek,
který jsi zatím neprožil.
Nejen to, fantazii se me−
ze nekladou! Moje foto
je originál. Nejedná se
o sex po telefonu. SMS
ne, pouze volat od 8 –
18 hod. Tel. 731002305
PM 21105

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
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
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 18. listopadu 2021
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