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Klíčové projekty města Plzně
Město Plzeň má pro letošní rok velkolepé plány. Není
proto divu, že značná část jeho financí je určena
právě na investice. TechTower, vozovna, sportovní,
dopravní infrastruktura, osvětlení náměstí a další
akce, kam radnice dá letos téměř 2,5 miliardy
korun. Co všechno to obnáší, to se dočtete ve sta−
vební příloze, která začíná na str. 15. O záměrech
hovoříme s náměstkem primátora pro oblast
ekonomickou, bytovou, sociální začleňování
a nakládání s majetkem Davidem Šloufem.
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Více se dočtete ve stavební příloze na straně 15−17

Rudolf Špoták: Hejtman je jako fotbalový
kapitán, měl by vést funkční mužstvo
Plzeňský kraj vede od po−
loviny února nová koa−
lice, v jejímž čele stojí
Rudolf Špoták (Piráti).
Na cíle a strategii nebo
změny v kraji se nového
hejtmana ptají všichni.
Jaký ale je Rudolf Špoták
jako občan kraje, který
nyní vede?

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996; inzerce: tel.: 777 730 254

že dokážu být přesně tím
článkem, který lidi bude
spojovat, a ne rozdělovat.
V parafrázi s mým oblíbe−
ným fotbalem je to tak,
že hejtman je kapitánem
fotbalového týmu a jako
takový by ho měl vést
a spojovat. A já věřím, že
povedu náš tým jako
funkční celek, kte−
rý bude spolupra−
covat.
w Jaký je náš hejt−
man člověk, jaký je
táta, manžel a par−
ťák pro volný čas?

Tak jaký jsem táta a manžel, na
to by asi nejlépe odpověděla mo−
je žena. To já fakt neposoudím
(smích). A parťákem se snažím být
už jen proto, že se celý život věnu−
ju kolektivním sportům. Takže se
snažím být parťákem do týmu, tím,
kdo pro tým maká a podílí se na je−
ho vývoji. A opět se tím vracím
k pozici hejtmana, který je tím par−
ťákem pro tým v čele kraje.
w Jaký máte vztah k jídlu, co rád
jíte?
Jsem strašně masový, takže
cokoli, co se týká masa, mám
... pokračování na straně 3

s

w Co by mělo veřejnost – občany
zajímat na osobnosti hejtmana,
jaký by měl být člověk?

Hejtman by měl být
tím, kdo lidi spojuje. Je
to vlastně takový su−
pervizor, působí nad
krajskou radou. Měl
by mít minimální
náhled do všech
oblastí, které kraj
spravuje. Hejtman by
měl být spojovacím
článkem mezi re−
zorty tak, aby
spolu pra co −
valy a ta spo−
lupráce byla
efektivní. A já
Hejtman Rudolf Špoták
pevně věřím,

Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině je v Plzni
Pod vedením Plzeňského
kraje vzniklo v bývalém ob−
chodním domě Prior v centru
Plzně Krajské asistenční
centrum pomoci Ukrajině
(KACPU) pro uprchlíky, kteří
přicházejí z válkou zmítané
země. Pro ně zde bude po−
stupně v režimu 24/7 kom−
pletní servis od zajištění do−
kladů, zdravotního pojištění,
humanitární pomoci i koordi−
nace ubytování a psychoso−
ciální pomoci.
Na místě budou společně
s Plzeňským krajem spolupra−
covat složky Integrovaného
záchranného systému (IZS),
město Plzeň, neziskové orga−
nizace a zástupci zdravotní
pojišťovny VZP. Hejtman Pl−
zeňského kraje Rudolf Špoták
ustanovil pracovní skupinu,
která se bude situací souvise−
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organizací pro humanitární
pomoc. „Velmi děkuji městu
Plzeň za platformu nezisko−
vých organizací, které budou
spolupracovat na humanitární
pomoci. Půjde o dobře koordi−
novanou akci, která je aktuálně
potřeba a v rámci řízení chodu
krizového centra bude využita,“
dodává hejtman Špoták.

Činnosti zajišťované
v rámci KACPU
(Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině):

jící s válkou v Ukrajině a přije−
tím uprchlíků ze země zabývat.
„Společně se složkami IZS
jsme už provoz asistenčního
centra pro uprchlíky řešili. Jako
vhodný se nám jevil prostor po
očkovacím centru v Prioru. Má
vhodnou polohu blízko nádraží

a lze zajistit i parkování případ−
ných autobusů s uprchlíky,“
říká hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták.
Významně se bude na spo−
lupráci podle něj podílet také
město Plzeň, které již koordi−
nuje součinnost neziskových
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a) Registrace, kontrola
dokladů, identifikace
(lustrace)
b) Udělení víza, doklady
apod.
c) Registrace zdravotního
pojištění
d) Zdravotní zabezpečení
e) Humanitární pomoc –
strava, nápoje, oblečení
f) Psychosociální pomoc
g) Zajištění ubytování
h) Doprava na ubytování

Plzeňský rozhled 3/2022

s

Rudolf Špoták: Hejtman je jako fotbalový
kapitán, měl by vést funkční mužstvo
... dokončení ze strany 1

rád. Rád maso připravuji, rád
ochutnávám, poznávám nové
speciality a nikdy mě to neomrzí.
Tady přichází jedno velké ALE.
Jelikož jsem z Domažlicka, je jas−
né, že vždycky budu tvrdit, že nej−
lepší je tradiční Chodský koláč. To
se nedá popřít, že?
w Čím chtěl být hejtman Rudolf
Špoták jako malý kluk?
To jsem měl takové ty klasické
ambice být popelářem nebo kos−
monautem. O něco později jsem
chtěl být profesionálním fotbalis−
tou. Ovšem čáru přes rozpočet mi
udělalo tehdy zranění, takže jsem
u fotbalu zůstal jen jako u koníčku.
Ale vzpomínám si, že někteří pro−
fesoři na domažlickém gymnáziu
mi často říkali, že stejně jednou
skončím jako politik. A vidíte, ne−
spletli se.
w Svoje děti necháváte volně
vybí rat si koníčky a snít o bu−
doucím povolání, nebo se je
snažíte nějak vést ke konkrét −
nímu směru?
Nechávám je zcela volně, ať dě−
lají to, co je baví. V tomhle směru
uznávám individualitu osobnosti.
Mám zkušenosti s tím, a považuji
to za opravdu špatné řešení, že

turistiku. A pro mě osobně začínají
hory tam, kde začíná kleť, takže je
pro mě asi nejblíž vysokohorská
turistika v Alpách. Byli jsme loni
s dětmi v Alpách, lezli po horách,
ledovcích, užili jsme si to. Je to
moje srdcovka. Na druhou stranu
pak po takovém lezení na horách
není nic lepšího než se natáhnout
v Itálii na pláž a dát si dobré italské
jídlo a drink.

Přímo nějaký konkrétní citát ne−
mám, ale mám oblíbenou myšlen−
ku, nebo spíš motto „Když nemů−
žeš, zaber. Když nemůžeš, tak
ještě třikrát můžeš.“ Ale obsahově
je to asi tím, že jsem se věnoval
dlouhou dobu spor tu a tam to
prostě sedí.
w Jaké máte oblíbené místo
v Plzeňském kraji na výlet? Kam
byste pozval někoho, kdo je v na−
šem kraji poprvé?
Těch míst je celá řada, Plzeňský
kraj má obrovskou výhodu ve své
rozmanitosti. Ať už vezmete město

Rudolf Špoták
nar. 15. září 1983 ve Stodě
stav: ženatý
poslední působiště: působil
jako náměstek hejtmanky
pro oblast sociálních věcí
koníčky: horská turistika,
fotbal
a cykloturistiky vůbec. Takže já
bych určitě pozval návštěvníky
na Chodsko a samozřejmě na už
zmiňované chodské koláče.
w Jak trávíte volný čas, dovo−
lenou?
Když už ten volný čas je, tak
nejraději mám turistiku, horskou

w Než jste se stal hejtmanem,
měl jste ve své gesci sociální
oblast, o které říkáte, že je to va−
še srdcová záležitost. Co vám na
té práci bude chybět a proč?
Určitě nejvíc mi budou chybět ti
konkrétní lidé. Za dobu působení na
pozici náměstka pro sociální věci
jsem mohl osobně poznat v pod−
statě asi všechny sociální služby
v našem kraji, všechny ty, kteří se
této profesi věnují. Jsou to většinou
neuvěřitelně obětaví lidé, kteří této
práci věnují nejen celý profesní, ale
často i volný čas na úkor své rodi−
ny a svého volna. Pomáhají lidem,
kteří to potřebují. Hodně mi bude
chybět ta atmosféra. Tu nezažijete
ve stavebnictví, kde je drsná kon−
kurence a vztahy, nezažijete ji v ji−
ných odvětvích. Oblast sociální
péče je v tomto ohledu zcela jiná, ti
lidé pracují spolu, a ač se to může
zdát jako klišé, jde jim o jeden spo−
lečný cíl. Chtějí se postarat o své
klienty. Pracují spolu a nikoli kon−
kurenčně proti sobě.

Hejtman Rudolf Špoták v novém depu Českých drah,
kde mají nové krajské vlaky zajištěn servis

rodič promítá své ambice do dětí
například právě ve sportu. Nedě−
lám to a nikdy to dělat nebudu.
w Máte nějaké životní motto nebo
citát, který vás provází?
Plzeňský rozhled 3/2022

Plzeň nebo unikátní Šumavu. Ale já
jsem přece z Domažlicka, tak bych
určitě zval k nám na Chodsko, do
Českého lesa, který prožívá za po−
slední roky obrovský boom, a to
vzhledem k rozvoji cyklostezek

Hejtman Rudolf Špoták při představení nových vlaků RegioJet
v barvách kraje

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nemocnice posiluje svoji
kybernetickou bezpečnost
Zajistit fyzické bezpečí v budovách
a areálech Fakultní nemocnice Plzeň
není jediná oblast, kde může ne−
mocnici hrozit reálné nebezpečí.
Dalším důležitým tématem je ky−
berbezpečnost – důraz na bezpečí
v online prostředí. Kromě moderni−
zace systémů jsou v tomto směru
také důsledně vzděláváni zaměst−
nanci nemocnice.
V roce 2021 se ve FN rozběhl
program komplexní ochrany infor−
mačního systému vůči kyberne−
tickým hrozbám. Jedná se o největ−
ší projekt v České republice v rámci
veřejného sektoru s cílem zvýšit
celkovou kybernetickou bezpeč−
nost. Náklady ve výši 351 mil. korun
byly spolufinancovány dotačním ti−
tulem IROP 10 a kromě implemen−
tace zahrnovaly také provoz a rozvoj
na dalších 5 let a budování tzv.
Systému řízení bezpečnosti infor−
mací, včetně prevence a rychlé re−
akce na kybernetické incidenty.
„Projekt v sobě zahrnuje kromě
nákupu provozních a bezpečnost−
ních technologií i nastavování no−
vých procesů a nových pravidel
chování, jejichž dodržování je vyža−
dováno po správcích technologií,
ale i po zaměstnancích. Jsme si vě−
domi, že běžný uživatel představuje
přes veškeré technologie velké rizi−
ko,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D.
Velký důraz klade nemocnice na
zvyšování informovanosti, proto
vznikl nový kurz Bezpečnosti infor−
mací. Jednou z letošních plánova−
ných novinek je celoroční phishingo−
vá kampaň, jejímž cílem je zvýšit
ostražitost uživatelů a reálně je
otestovat před hrozbou podezřelých
e−mailů. Dalším důležitým krokem je
dlouhodobá spolupráce s dodavatel−
ským týmem, který zajišťuje služby
bezpečnostního dohledového centra.
4
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„Pořídili jsme nové technologie,
které nám pomáhají monitorovat
odesílání citlivých informací z ne−
mocnice nebo průběžně skenovat
stále nové zranitelnosti. Vytvořili
jsme novou dokumentační základnu
v souladu s požadavky zákona
o kybernetické bezpečnosti, vznikl
interní Bezpečnostní semafor, který
zobrazuje jednotlivé stavy poho−
tovosti a další,“ vyjmenoval Mgr.
Jakub Machka, MBA, manažer ky−
bernetické bezpečnosti.
Pro ochranu nemocnice před ky−
bernetickými útoky je ale zapotřebí
především dostatek znalostí a pově−
domí uživatelů. Proto pověření pra−
covníci připravili informační seriál,
který bude atraktivní formou a pomo−
cí jednoduché grafiky zaměstnance
pravidelně vzdělávat. Kromě kyber−
netické bezpečnosti se jednotlivá té−
mata budou týkat i ochrany osobních
údajů a fyzické bezpečnosti. Budou
představeny návody, praktické rady
a příklady z praxe, které pomohou
přijmout bezpečnostní návyky, jež
budou moci využívat všichni zaměst−
nanci i ve svém osobním životě.
Důležitá je i znalost, jak nakládat
s osobními údaji.
„Uvědomujeme si, že jsou každý
den ohroženy citlivé údaje nemocni−
ce i pacientů. Hackerský útok ale
může ochromit celý provoz, ope−
rační sály, kartotéky, a tím pádem
i zdraví pacientů. Jsem rád, že jsme
mohli díky projektu kybernetickou
bezpečnost posílit, rozhodně je před
námi ale ještě spousta další práce,
abychom drželi krok s útočníky.
Všichni zaměstnanci jsou součástí
celku FN a jedině společnými silami
se podaří udržet a zvyšovat bezpeč−
né prostředí pro celou nemocnici,
které je zcela zásadní pro léčbu na−
šich pacientů,“ dodal ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Plzeňský rozhled 3/2022

Pomůžeme, poradíme, podpoříme!
Přijďte do Fénixu s důvěrou!
Nepomuk pomáhá obyvatelům v regionu
V rámci Operačního programu Zaměstnanost pomáhá město Nepomuk
již od ledna roku 2021 lidem v regionu. Rozběhlý projekt je zaměřený na
rozmanité druhy pomoci a podpory lidem v tíživé životní situaci, jako jsou
matky samoživitelky, pěstouni pečující o osobu blízkou, starší spoluobčané

důležité. Pro terénní práce je využíván sedmimístný vůz Toyota Proace City.
Kancelář projektu se nachází v budově volnočasového centra Fénix
Nepomuk v prvním patře nám. A. Němejce 88. Pomůžeme, poradíme,
podpoříme Vás! Jsme nositeli projektu „Do Fénixu s důvěrou!“
nebo dobrovolníci v sociálních službách a sociální pracovníci. Uskuteč−
ňujeme mnoho bezplatných aktivit, které zahrnují kurzy, semináře, vzděláva−
cí akce, výlety a setkání, nabízíme také tzv. službu „Na zavolání“, tzn. pomoc
při registraci na očkování či testování proti Covid 19 a odvoz na samotné
očkování. Pro děti ze sociálně slabších rodin jsou pořádány příměstské tá−
bory a doučování. Každou středu mají zájemci možnost využít naši nabídku
probrat s nimi osobní záležitosti, se kterými si nevědí rady. Jedná se třeba
o napsání životopisu, jak se připravit na pracovní pohovor, ukázat konkrétně,
kde a jak hledat práci a další činnosti, které jsou pro cílové skupiny projektu

beniskovamiroslava@urad−nepomuk.cz
burianovakarolina@urad−nepomuk.cz

+420 602 584 688
+420 601 554 804

Projekt Do Fénixu s důvěrou je
projektem města Nepomuk a byl
podpořen z Operačního progra−
mu Zaměstnanost pod registrač−
ním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0016078.

Co vše se dělo v roce 2021
V roce 2021 se v projektu „Do
Fénixu s důvěrou“ uskutečnily
přednášky, semináře, akce pro děti
a starší občany. Za velkého zájmu
sociálních pracovníků proběhly dva
díly akreditovaných kurzů na téma
„Netradiční pohled na ADHD“. Lektor
pan Mudra velmi zajímavě a poutavě
přednášel a toto citlivé téma rozvíjel
na praktických a v denním životě

Foto archiv projektu
Plzeňský rozhled 3/2022

použitelných příkladech, které mo−
hou rodiče ve výchově dětí využívat.
V srpnu se konal 1. příměstský tábor
pro děti na téma „Poznávej svůj re−
gion“. Děti měly možnost zapojit se
do tvořivého a zábavného tématu tá−
bora, který je formou her a výletů
provedl místy, ve kterých žijí. Senioři
si společně naplánovali a uskutečnili
výlety. Navštívili například zámky

Nebílovy, Chudenice a Blatná. V rám−
ci projektu se dařila i pomoc při re−
gistraci a odvozem na očkování proti
Covid 19. Novou aktivitou v roce
2022 je služba registrace testování
na Covid 19. V předvánočním čase
se uskutečnilo „Vánoční tvoření se
seniory“ a povedlo se nám také při−
pojit se jako „Ježíškova pravá ruka“
k projektu „Ježíškova vnoučata“.

Zaregistrovali jsme přání seniorů,
která se všechna díky dobrým lidem
z regionu podařila splnit. Co dodat?
Naším cílem je v projektu pokra−
čovat, podporovat cílové skupiny
a zvyšovat kvalitu klíčových aktivit.
Pokud jsme Vás oslovili, neváhejte
nás kontaktovat osobně, telefonicky
nebo prostřednictvím webových
a FB stránek.

Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

5

REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den. Chceme prodat par−
celu, která je určená ke stavbě
RD. Jedná se o oplocenou zahra−
du se stodolou, vodou a elektři−
nou. Prodáváme ji už poměrně
dlouho. Je zde problém se sou−
sedem, který pokaždé, když přij−
dou zájemci, vyjde ven ze svého
domu a rozmlouvá jim koupi.
Haní naší nemovitost, že je špat−
ně zaměřená (nechali jsme to za−
měřit geodetama), že nám nechal
odpojit elektřinu (což je ne−
smysl), že je to problémová par−
cela. Pokaždé potencionálním
kupcům strká různé papírky, kde
je napsáno jeho číslo a email, že
si potřebuje s nimi promluvit. Už
několikrát nám zájemci říkali, že
je evidentní, že soused chce byd−
let v okolí sám, že tam nikoho
nechce. Lze se nějak bránit? Maří
nám prodej. Je to kverulant. Vadí
mu různé věci. Např. když jsme
chtěli postavit RD, projekt byl
schválen, začal se zlobit a říkat,
že se mu znehodnotí jeho stavba,
když tam postavíme nový dům
a podobné výmluvy... Raději
jsme postavili jinde a tuto parcelu
chceme prodat. Děkuji za radu.
S pozdravem Vrabcová
Dobrý den, již jsem zde podobné
dotazy zodpovídal. Je nutné si
uvědomit, že jakékoli zásahy, byť
pouze slovní, do vlastnického
práva jiného, mohou být postiže−
ny náhradou způsobené škody.
Tedy, je−li jednání určité osoby
prokazatelně natolik intenzivní,
že Vám působí újmu, například
v podobě odrazení zájemců
o koupi, pak lze jistě podat k ob−
čanskoprávnímu soudu žalobu
zápůrčí neboli negatorní, kdy
soud nařídí, aby škůdce svého
protiprávního jednání (obtěžová−
ní) zanechal, a případně rozhod−
ne o náhradě prokazatelně způ−
sobené škody. Na Vašem místě
bych shromáždil důkazní materi−
ál, tedy zejména svědectví osob
zajímajících se o koupi, vyčíslil
škodu, která mohla vzniknout na−
příklad tím, že jste museli platit
náklady spojené s pozemkem,
který již mohl být dávno prodaný,
a poté zašlete sousedovi předža−
lobní výzvu k upuštění od proti−
právního jednání. Nezanechá−li
obtěžování, bez váhání podejte
žalobu k soudu.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

Realitní poradnu sponzoruje
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Překvapivý výsledek Tříkrálové sbírky 2022
Pokladničky označené logem
Charity, s nimiž koledovali tři králo−
vé v první polovině ledna, jsou
v Diecézi plzeňské sečteny. Na ce−
lém území diecéze, rozkládající se
na území Plzeňského a Karlovar−
ského kraje, tak bylo rozpečetěno
celkem 1 372 pokladniček, které
vydaly koledu o rekordní částce
5 972 469 Kč. Součástí výtěžku
jsou i dary zasílané bankovním
převo dem nebo vykoledované
online. Výsledek je zhruba o 12 ti−
síc korun vyšší než v dosud nejhoj−
nějším roce 2020 a je překvapením
i pro samotné koordinátory sbírky.
Jde o další svědectví o neutuchající
velké solidaritě mezi lidmi, jež
Tříkrálová sbírka sdružuje v zájmu
o pomoc bližním.
Málokdo by na začátku letošního
ledna odhadoval, že Tříkrálová sbír−
ka po dvou letech pandemie pře−
sáhne dosavadní rekord z roku
2020. Koordinátoři a koledníci při−
stupovali k pořádání této největší
pravidelné sbírky v České republice
s velkou pokorou. Po zásadním
propadu v minulém roce, kdy vý−
těžek v plzeňské diecézi činil
2 540 034 Kč, byl na místě spíše
opatrný optimismus. V roce 2021
totiž do konání sbírky zasáhla pan−
demie doprovázená nejpřísnějšími
opatřeními, která znemožňovala
osobní koledování.

Charita také nasadila historicky
nejvyšší počet pokladniček – 1 372.
S většinou z nich vyrazili tři králové
na koledu, zatímco 185 pokladniček
bylo umístěno na veřejných mís−
tech, jako byly různé obchody, úřa−
dy či kostely. Podrobné informace
o výsledku Tříkrálové sbírky v jed−
notlivých koledních místech Diecéze
plzeňské jsou zveřejněny na webu
Diecézní charity Plzeň.

kup školních pomůcek dětem ze
sociálně slabých rodin.
„Všem koledníkům, všem orga−
nizátorům a pomocníkům nesmírně
děkuji, jsem moc vděčný vám, dárci,
za každý dar,“ říká ředitel Diecézní
charity Plzeň, Jiří Lodr. „Náklady
Charity na služby v Plzeňském
a Karlovarském kraji dosahují
350 milionů korun a je to velký úkol
zajistit kvalitní služby. Jejich finan−

Rekordní výtěžek sbírky bude
uplatněn na podporu charitních
služeb starajících se o různé ohro−
žené skupiny lidí nebo na přímou
pomoc lidem v nouzi či nemoci.
V Diecézi plzeňské bylo předem
sepsáno skoro šest desítek tako−
vých záměrů pomoci. Vykoledo −
vané peníze například podpoří
domovy pro matky s dětmi v tísni,
domovy pro seniory, pomáhající
služby pro handicapované nebo
nemocné, charitní péči o lidi bez
domova, uplatněny budou i na ná−

cování je samostatná bolest, kterou
vy všichni s námi sdílíte a pomáháte
zvládnout. Letošní výsledek je u nás
nejvyšší za dobu konání Tříkrálové
sbírky, a pokud máte odvahu ještě
pomáhat přes on−line kasičku na
www.trikralovasbirka.cz, děkuji. Je
tak důležité prožívat spojení v nesení
úkolu i radosti z výsledku, která se
pozná kvalitní pomocí člověka člo−
věku. Děkuji všem městům, obcím,
krajům, MPSV, kteří nám také po−
máhají i během Tříkrálové sbírky
2022,“ uzavírá Jiří Lodr.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Sbírka Ukliď šatník! zaznamenala rekordní množství
S rekordním zájmem se letos set−
kala charitativní sbírka Ukliď šatník!,
kterou mezi zaměstnanci plzeňské−
ho magistrátu, městských obvodů,
ale i spřátelených organizací uspo−
řádal magistrátní odbor sociálních
služeb. Z meziskladu v Kopeckého
sadech 11 se odvezlo více než
170 velkoobjemových pytlů a krabic
darovaného oblečení, bot, bytového
textilu, hraček nebo sportovního vy−
bavení, což je o 50 pytlů více než
vloni. Po vytřídění věci směřovaly
do Humanitárního skladu Diecézní
charity Plzeň. Ta je rozdělí lidem,
kteří pomoc potřebují.
„Velmi intenzivně vnímáme dopa−
dy přetrvávající koronavirové krize
a zároveň nepříznivých ekonomic−
kých prognóz pro nízkopříjmové
skupiny obyvatelstva, ať už jsou jimi
rodiny samoživitelů, rodiny s více
dětmi, osaměle žijící senioři nebo
další potřební. Vlivem těchto skuteč−
ností vzniká zvýšená poptávka po
zcela běžných věcech denní potře−
by, čímž dochází ke ztenčení zásob
v organizaci zajišťující již po mnoho
let materiální pomoc osobám a rodi−
8

nám v tíživé životní situaci. A jsem
opravdu rád, že na výzvu města,
i díky spontánnímu šíření po sociál−
ních sítích, reaguje vstřícně každým
rokem více a více týmů, ale i ano−
nymních dárců, a okruh solidárních
partnerů se tak rozšiřuje,“ přiblížil
podstatu výzvy primátor města
Plzně Pavel Šindelář.
Akce Ukliď šatník! je napříč celým
úřadem značně populární. Jak se
ukazuje, vyhlášení výzvy většinu lidí

donutí udělat si pořádek ve skříních
s vědomím, že nemilosrdným úkli−
dem pomohou doplnit zásoby
jediného plzeňského humanitárního
skladu provozovaného Diecézní
charitou Plzeň.
„Zaměstnanci odboru sociálních
služeb během deseti dnů roztřídili
a naplnili více jak 170 velkoobjemo−
vých pytlů a krabic, kde vedle oděvů
nechybělo nádobí, povlečení, deky,
boty různých velikostí nebo tašky

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a batohy. Množství věnovaných věcí
je letos opět rekordní a mě velmi tě−
ší, že nejen naši zaměstnanci, ale
i neúřední veřejnost se s nevídaným
zájmem připojují k mottu sbírky – že
i malá pomoc pomůže a dobrý pocit
je k nezaplacení,“ doplnila náměst−
kyně primátora pro oblast kultury,
památkové péče a sociálních věcí
Eliška Bartáková.
Z humanitárního skladu rozdělí vě−
ci zaměstnanci Diecézní charity
Plzeň těm, kteří je nejvíce potřebují.
Jsou to nejen lidé bez domova, ale
také nízkopříjmové rodiny, rodiče
samoživitelé, osamělí senioři nebo ti,
kteří jsou přímo ohroženi existenční−
mi problémy. Všichni, kdo by chtěli
pomoci, mohou v průběhu celého
roku přinášet věci do Humanitárního
skladu Diecézní charity Plzeň, jenž
sídlí v Cukrovarské ulici 16. Ten
je otevřený každý pracovní den
v časech: pondělí a středa 9–12,
13–14:30 hodin, úterý a čtvrtek
9–12, 13–17 hodin, v pátek 9–12 ho−
din. Aktuální výzvy charitního šatníku
a humanitárního skladu je možné
sledovat na www.dchp.cz.
Plzeňský rozhled 3/2022

Farma u Františky nabízí –
bioprodukty i celodenní zážitky
a posezení ve vlastní kavárně
Motto: Příroda je pro nás na prvním místě, snažíme se využít její sílu
a prostředky k tvorbě našich produktů. Bio kvalita, to je to, oč nám jde.
Tímto mottem se řídí všichni z Farmy u Františky, kterou najdete v obci
Souměř nedaleko Boru u Tachova. Kromě toho, že se přednostně za−
bývá BIO produkty, může se pochlubit tím, že je vítězem regionální
potraviny z loňského roku. Konkrétně se jednalo o kategorii sýry a tva−
roh, a to výrobek Kozobylík. Jak se na farmě žije, podniká a daří, na to
jsme se zeptali pana Michala Spurného, jednatele Farmy u Františky.

produkty totiž necestují tisíce kilometrů
v letadlech či kamionech, neabsolvují
překládku či týdny nedozrávají po
cestě. Hned to poznáte na chuti. Jsme
rádi i za zpětnou vazbu od našich
zákazníků.

n Když hovoříme o BIO potravinách, vím, že to neberete na
lehkou váhu…
To máte pravdu. V tomto směru spolupracujeme s opravdovou od−
bornicí, kterou je profesorka Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., které vdě−
číme za odborný dohled a pomoc při přípravě naší sýrárny. Bez ní a je−
jích rad by naše sýry neměly tu správnou lahodnou chuť, tvar a vůni,
kterou se mohou dnes pyšnit. V posledních letech její výzkumné aktivity
směřují do oblasti využití bioaktiv−
ních látek v potravinářských tech−
nologiích. Odbor ně se zaměřuje na
pomoc v rozvoji faremního zpra −
cování, ino vačních technologií, na
prodeje lokálních produktů i na roz−
voj gastroturistického soukromého
podnikání.

n S tím souvisí podpora vlastního
regionu, ale i ochrana krajiny…
Michal Spurný

Samozřejmě. Nákupem tuzemských
potravin totiž pomáháme místním ze−
mědělcům a rozvoji místa, kde žijeme. Šetříme i životní prostře−
dí. Věděli jste, že výroba potravin přispívá ke globálnímu oteplo−
vání více než všechna auta, kamiony, letadla a vlaky dohro−
mady? Proč tedy spotřebovávat navíc obrovské množství po−
honných hmot pro jejich přepravu? Vždyť jen česnek z Číny
k nám urazí 23 000 km! A jsme u ochrany české krajiny. Budou−
li čeští zemědělci úspěšní, budou moci nadále na polích a past−
vinách pěstovat své komodity. Zajistí tak, že se charakter krajiny
nezmění, z polí se nestanou zastavěné plochy.

n Čím se může Farma u Fran−
tišky pochlubit?
Když pominu naše kvalitní pro−
dukty, jejichž seznam najdete na na−
šem webu a facebooku, tak je to zej−
ména snaha o kvalitu a čerst vost.
U čes kých potravin máte mnohem
větší jistotu, že budou čerstvé, a to
v duchu rčení „z rukou českého
zemědělce přímo k vám“. Naše

n Co ještě nabízí Farma u Františky?

K dokonalému zážitkovému dnu na farmě
jednoznačně patří koně!

Samozřejmě obchod, co si u nás nakoupíte, třeba i přes
internet, to vám co nejdříve doručíme až domů. Dále nabízí−
me možnost navštívit nás přímo na Farmě, v těchto dnech by
se dalo říci, že mrazivá procházka po naší farmě může být za−
končena lahodnou kávou v naší Far mářské kavárně ve Stráži.
Přijďte se podívat nebo navštivte naše webové stránky
www.farmaufrantisky.cz .

Farma u Františky s.r.o. byla založena v roce 2016. Tehdy se
jednalo o malé hospodářství, kde paní Františka Spurná cho−
vala jen několik koz. Není proto divu, že se farma už od prvo−
počátku orientuje na chov koz a zpracování kozího mléka.
V dnešní době, kdy nekvalita potravin začíná zhoršovat
i zdravotní stav lidí, je velmi důležité vnímat, kde potraviny na−
kupujeme. Cílem naší společnosti je produkovat BIO kvalitu po−
travin. Co nebudeme zpracovávat nebo pěstovat, zahrneme do
nabídky naší společnosti od dodavatelů, které máme prověřené
a patří mezi špičku v oblasti.

Farma u Františky s.r.o.
Souměř 54, 348 02 Bor u Tachova
Farma se orientuje na chov koz a zpracování kozího mléka.
Plzeňský rozhled 3/2022
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Vnitroblok Josefa Knihy
čeká proměna
Jak vyřešit živelné parkování? Jak
zajistit dostatek parkovacích míst
pro místní obyvatele a zároveň
zachovat zeleň? Jaká by měla být
veřejná prostranství, aby se v nich
příjemně žilo všem skupinám
obyvatel? Na tyto otázky začínají
hledat odpovědi představitelé měs−
ta Rokycany společně s občany
vnitrobloku J. Knihy, který je rozdě−
len na část u Městského úřadu
(Palackého) a část u bývalého kina
(J. Knihy a Sladovnická). U obou
částí vnitrobloku již existují zpraco−
vané studie obnovy (J. Knihy z roku
2005, resp. 2007), které budou
v letošním roce aktualizovány.
Město Rokycany se rozhodlo
představit původní studie obnovy
nejdříve zástupcům jednotlivých do−
mů (předsedům společenství vlast−
níků jednotek (dále jen SVJ), majite−
lům místních nemovitostí a provo−
zoven, představitelům významných
institucí) a zjistit, do jaké míry odpo−
vídají současným potřebám mís−
tních obyvatel. Setkání probíhala
formou komentovaných vycházek,
autor všech studií projektant

Ing. Petr Zítek přímo na místě vy−
světloval jednotlivé části studie
a vzápětí také probíhala i debata,
kterou moderovali zástupci Centra
pro komunitní práci západní Čechy.
Toto setkání proběhlo jako první
vloni 21. června a zúčastnilo se ho
21 zástupců SVJ nebo majitelů
místních nemovitostí. Na začátku
se debata stočila na parkování.
Ve vnitrobloku je nedostatek parko−
vacích míst a ta navíc často „zabí−
rají“ návštěvníci centra, kteří chtějí
parkovat bez poplatku. Z vnitrobloku
je třeba zásobovat i místní provo−
zovny (řeznictví, nábytek,…) a dů−
ležité je i zajištění jeho průjezdnosti.
Jako zajímavý podnět se proto uká−
zalo zrušení zdi u bývalého kina, kdy
získaný prostor bude možné využít
k parkování. Město přislíbilo tuto va−
riantu prověřit. Na dalších zastáv−
kách se pak řešily otázky týkající se
zeleně, diskutovalo se o zachování
pískoviště či jeho nahrazení dětský−
mi herními prvky, dále o využití su−
šáků a nedostatku míst pro stání
kontejnerů na odpad, případně jejich
nevhodné umístění.

Prazdroj skončil s PET lahvemi
Piva v PET lahvích od Plzeňského
Prazdroje zmizí z pultů prodejen.
Z více než sedmdesáti procent
teď Prazdroj plní pivo do vratných,
znovupoužitelných obalů, tedy sudů
a skleněných lahví. Ukončením stá−
čení piva do plastových obalů ušetří
ročně přes 1300 tun plastu. To vydá
na řadu PET lahví dlouhou 2500
kilometrů, což odpovídá třeba trase
z Plzně do Lisabonu.
Konec stáčení piva do PET lahví
není jediným krokem, kterým
Prazdroj snižuje spotřebu plastů.
O třetinu snížil tloušťku fólie, která
se používá pro ovinutí produktů
na paletách, aniž by snížil její
pevnost. Tím ušetří 19 tun plastů
ročně. Pro plastové fólie, které drží
pohromadě větší množství plecho−
vek, používá výhradně recyklovaný
plast, čímž ročně nevyprodukuje
téměř 600 tun nového plastu. K to−
mu lze přičíst i loni představenou
novou láhev Pilsner Urquell,
ze které pivovar odstranil plasto−
vou nálepku, to přináší úsporu dal−
ších 58 tun plastů za rok.
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K plastům nebo hliníku Prazdroj
přistupuje komplexně, aby každá
část měla co nejmenší dopad na

přírodu. Proto u většiny značek
používá na skleněných lahvích eti−
kety z recyklovaného papíru. Díky
tomu ročně ušetří přes 350 tun no−
vého papíru. Každá tuna recyklo−
vatelného papíru přitom zachrání
přibližně 17 stromů, v případě
Prazdroje jde tedy o skoro 6000
nepokácených stromů za rok.
Plzeňský rozhled 3/2022

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.

Plzeňský rozhled 3/2022

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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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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.

Elektronická úřední deska
Město Rokycany pořídilo v rámci
zkvalitňování služeb pro svoje obča−
ny venkovní digitální úřední desku.
Zařízení bylo nainstalováno v po−
dloubí Obchodního domu Žďár, a to
na vnitřní straně sloupu u vchodu
z ulice Palackého (u drogerie).
Občané si zde mohou prohléd−
nout celý obsah úřední desky, která
je takto dostupná 24 hodin denně
7 dnů v týdnu. Obsah je napojen
na úřední desku a další informace
z webových stránek města, umož−
ňuje přístup i k dalším potřebným
informacím, například mapě, takže
poslouží vlastně více účelům. Pro−
vedení je odolné, provoz monitoro−
ván a vzhledem k umístění nebudou
problémy ani s viditelností.

Příběhy šlechtického rodu Collalto
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech zve na výstavu Z Tre−
visa do Brtnice – Příběhy šlechtic−
kého rodu Collalto, ukryté v roky−
canském archivu. Shlédnout ji mů−
žete v hlavní budově muzea, nám.
J. Urbana 141, Rokycany, až do
20. května 2022.
Výstava přibližuje dějiny italského
rodu Collalto před příchodem na
Moravu v 17. století, je tvořena
22 ks bannerů a doplněna o vzácné
středověké i raně novověké písem−
nosti, které jsou uloženy v rokycan−
ském archivu.
Jedná se o listiny z let 994 až
1549, které pocházejí z pera císa−
řů Oty III. či Jindřicha VII. z roku
1312, papežů Evžena IV. z roku 1438

a Lva X. z roku 1515 včetně docho−
vaných olověných bul, či listinu fran−
couzského krále Jindřicha II. z ro−
ku 1549. Tyto vzácné listiny byly do
Čech přineseny italskými legionáři po
skončení 1. světové války pravdě−
podobně jako válečná kořist.
„A právě listina z roku 994 vydaná
císařem Ottou III. pro Rambalda
Collalta je vůbec nejstarší dochova−
nou pergamenovou listinou nacháze−
jící se v českých archivech. Z tohoto
důvodu bude na výstavě prezento−
vána její faksimile, originál této listiny
bude vystaven výjimečně pouze
v sobotu 12. 3. 2022 a ve čtvrtek
31. 3. 2022 v rámci komentovaných
prohlídek výstavy,“ sdělila Stanislava
Volková, dokumentátorka muzea.

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
12
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NOVINKA
149 Kč

OBŘÍ BORŮVKA
BIG – CHANDLER
je ta nejlepší odrůda borůvky, jakou
můžete mít. Její plody jsou obrov−
ské – až 3cm a chuťově nejlepší
ze všech odrůd. Sklízí se od polo−
viny července až do konce srpna.

Balení 10 ks
149 Kč

189 Kč

MARANELL®

SIBIŘSKÝ JILM –
„ZÁZRAČNÝ ŽIVÝ PLOT“

RÉVA SUPERNOVA

MALINÍK POLKA

– SUPERPŘEVISLÝ JAHODNÍK,

který neúnavně plodí až do
zimy, nejlahodnější jahody
jaké si jen umíte představit.

neuvěřitelně rychle rostoucí
a velmi odolný i v horších
podmínkách.

vynikající extra sladká stolní
odrůda bez semen, velmi
odolná i do vyšších poloh.

exkluzivní odrůda
stáleplodících malin s velikými
a mimořádně lahodnými plody.

1 saz. 69 Kč

149 Kč

59 Kč

RÉVA SKLENÍKOVÁ
KARDINÁL

MEDVĚDÍ ČESNEK

VELKOPLODÁ LÍSKA

vynikající léčivka, daří se jí
ve stinných koutech zahrady
či pod stromy.

odrůdy s velikými plody
a vysokou plodností, zrají
již v září.

obrovské až 4kg hrozny může−
te sklízet ve skleníku či foliáku.

69 Kč

149 Kč

69 Kč

149 Kč

99 Kč

Balení 12 ks
149 Kč

99 Kč

BORŮVKA
AMELANCHIEROVA

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
od června až do zimy
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů.

nepotřebuje rašelinu,
10−15kg z každého keře,
zcela mrazuvzdorná.

99 Kč

149 Kč

OBŘÍ BRUSINKA
CRANBERRY RED

BELAMCANDA –
ANGÍNOVNÍK

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY

ČERNÁ MALINA
„BLACK JEWEL“

nízký plazivý keřík s velikými
kulatými plody, jsou léčivé
a zdravé.

tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě
i na zahradě.

nádherné sněhobílé květy
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera.

tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou
chutí.

SUPERCENA
Balení 12 ks
od 89 Kč

od 129 Kč

149 Kč

69 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI KVĚTY
neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již prvním rokem.

od 199 Kč

JAHODY
VELKOPLODÉ

MRAZUVZDORNÉ
FÍKOVNÍKY

OBŘÍ JAHODNÍK
GIGAMAX

ČERVENÝ RYBÍZ
JONKHEER

OVOCNÉ
STROMKY

velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již
několik týdnů po vysazení.

velmi úrodné odrůdy s většími
plody s výbornou chutí. Jsou
odolné mrazu a v teplejších
oblastech přezimují i venku.

asi největší jahody, jaké jste
kdy viděli. I přes mimořádnou
velikost plodů mají výtečnou
chuť.

keřový, velmi raný
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování.

jabloně, hrušně, meruňky,
broskvoně, nektarinky, třešně,
višně a skvělé NOVINKY.

Zasíláme Českou poštou. Ke každé zásilce
přidáváme ZDARMA katalog návodů na
pěstování. Ovocné stromky se zasílají samostatně. Nelze je balit s ostatními rostlinami.
Plzeňský rozhled 3/2022

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209,
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ovocné stromky a keře,
sadba jahod a růží,
sazenice révy atd…

OD NÁS TO ROSTE
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Transfuzní oddělení fakultní nemocnice
Velké změny čekají v letošním
roce Transfuzní oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň, jehož hlavní bu−
dova se nachází mimo borský
areál v ulici 17. listopadu. Význam−
né rekonstrukce prostor, nový re−
zervační systém nebo revoluce ve
stravování. První výraznou obno−
vou prošlo ještě na konci loňského
roku sociální zařízení, zásadní pře−
stavby prostor pro dárce krve bu−
dovu teprve čekají.
„Transfuzní oddělení dostane
nové podlahové krytiny a stropní
podhledy, přibydou automa tic −
ké i mechanické posuvné dveře,
roletové mříže nebo venkovní
dálko vě ovládané žaluzie. V létě
přijde na řadu oprava venkovní fa−
sády a na podzim plánujeme vý−
měnu za střešení manipulačního
prostoru služebního vchodu a roz−
šíření rampy,“ vyjmenoval technic−
ko−pro vozní náměstek Bc. Milan
Topinka, MBA.
Revitalizace bude za chodu. Pro
zachování dostatečných krevních
zásob není možné oddělení uzavřít
více než na dva dny.

14

čeká rekonstrukce
Kromě rekonstrukcí prostor do−
jde také k úpravě elektroinstalace,
zavedení WiFi pokrytí v prostorách
šaten, čekárny i odběrových sálů,
k rozšíření datové sítě v laborato−
řích a výměně poplachového za−
bezpečovacího a tísňového sys −
tému. Kompletní předpokládané
náklady jsou 20,5 milionů korun.
Většina prací by měla být realizo−
vána v prvním pololetí letošního
roku, oprava fasády, zastřešení
a rampy pak nejpozději do konce
roku 2022. Aktuální informace
k omezení provozu budou zveřej−
ňovány na webových stránkách
a sociálních sítích Transfuzního
oddělení a FN Plzeň.
Na dárce, kteří přišli v letošním
roce na Transfuzní oddělení Fakult−
ní nemocnice Plzeň darovat krev
hned začátkem roku, čekalo kromě
opravených toalet i další překvape−
ní. Prvním z nich je nový rezervač−
ní systém, kdy si všichni mohou
vybrat konkrétní termín odběru.

Zavedení systému by mělo do bu−
doucna výrazně urychlit odba −
vování dárců. Prozatím je ale stále
možné dostavit se i bez předchozí
rezervace.
Druhou novinkou je zavedení
větších svačin a možnost výběru
ze sedmi různých skladeb jídel,
která nově dodává centrální kuchy−
ně z borské části nemocnice.
„Dárce si může vybrat, zda má
chuť na řízek, párky nebo chle −
bíčky, na četné žádosti jsme zařa−
dili také veganskou verzi. Každá
svačina je doplněna ovocem, ká−
vou a sladkostí. Díky příznivým
cenám u našich dodavatelů může−
me nabídnout více než externí do−
davatelé a z reakcí návštěvníků je
patrné, že to byla dlouho očeká −
vaná a velice žádaná změna,“
uvedl vedoucí stravovacího provo−
zu JUDr. Jan Svoboda.
Z realizovaných i chystaných no−
vinek jsou nadšeni nejen dárci, ale
i zaměstnanci. „Budova Transfuzního

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

oddělení je stará a opravy po −
třebuje. Nový kabát dostane vlast−
ně celé Středisko dárců krve,
změní se dispozice odběrového sá−
lu a vznikne tak moderní a vysoce
komfortní prostředí, které odpo −
vídá současným trendům a může
konkurovat komerčním plazma −
feretickým centrům,“ doplňuje
primář ka Transfuzního oddělení
MUDr. Petra Šlechtová.
FN Plzeň si všech dárců nesmírně
váží, jejich dobročinnost denně za−
chraňuje lidské životy. „Krev je ne−
nahraditelná tekutina a stále ji nelze
´vyrobit´. Transfuzní oddělení je
jednou z částí celé fakultní nemocni−
ce a naši dárci jsou vlastně součástí
našich provozů. Bezpříspěvkové
dárcovství krve má mnohaletou tra−
dici, kterou často rodiče předávají
na své děti a do našeho dárcovské−
ho centra přichází i několik generací.
Plánovaná rekonstrukce je určitým
poděkováním našim dárcům, kteří
budou v brzké době vnímat větší
komfort a rozsah služeb. Velké díky
všem,“ uzavřel ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Plzeňský rozhled 3/2022

Plzeňský rozhled 3/2022
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Střípky
z Plzně
Nájem u nebytovek
se nezvýší
Plzeň nebude zdražovat pro−
nájmy svých nebytových pro−
stor. Radní Plzně rozhodli, že
město navýšení nájemného
o inflaci za rok 2021 u nájem−
ních smluv na nebytové pro−
story ve svém majetku letos
neuplatní. Inflace, kterou vyhla−
šuje Český statistický úřad, či−
nila 3,8 procenta za rok 2021.
„V nájemních smlouvách,
kde je možnost navýšení ná−
jemného o inflaci, jsme se roz−
hodli tuto možnost nevyužít.
Cílem je zmírňovat negativní
dopady koronavirové krize
a omezující opatření vlády a
též skokové navýšení cen
energií. Nechceme tedy dále
zatěžovat nájemce v době
vleklé zdravotní krize s dalším
navyšováním cen nájmů,“ vy−
světlil primátor města Plzně
Pavel Šindelář.
„Díky nezvýšení nájemného
u nebytových prostor zmírníme
propad příjmů nájemců a po−
kračujeme tak ve snaze města
podporovat nájemce prostorů
nesloužících k bydlení. Částka,
o kterou nájemci v prostorách
ve správě Bytového odboru
Magistrátu města Plzně zaplatí
méně oproti původnímu před−
pisu, je zhruba 680 tisíc ko−
run,“ doplnil David Šlouf, ná−
městek pro oblast ekonomic−
kou, bytovou, sociální začleňo−
vání a nakládání s majetkem.

Město a kraj podepsaly memoranda
se sportovními akademiemi
Zástupci Plzně, Plzeňského kraje,
sportovních svazů a klubů pode−
psali včera v Obřadní síni plzeňské
radnice memoranda v oblasti
podpory mládežnických akademií
v Plzni. Cílem je rozvoj talentova−
ných mladých sportovců v sedmi
sportech. Plzeň se v memorandech
mimo jiné zavazuje k pravidelné fi−
nanční podpoře akademií, kde je ve
schváleném rozpočtu alokována
částka 13 milionů korun.
Za město Plzeň se setkání zúčast−
nili primátor Pavel Šindelář a první
náměstek Roman Zarzycký, za
Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špo−
ták a náměstek hejtmana pro oblast
školství a sport Vladimír Kroc.
„V oblasti sportu je pro nás stě−
žejní podporovat a rozvíjet mladé ta−
lenty, kteří reprezentují naše město
na všech úrovních sportovních sou−
těží. Akademie mladým sportovcům
vytváří ideální tréninkové zázemí
s individuálním tréninkovým plá−
nem, ale dbají i na jejich intelektuální
rozvoj a vzdělávání. Cílem akademie
je poskytnout kvalitní zázemí s mi−
nimální finanční spoluúčastí ro−
dičů,“ uvedl primátor města Plzně
Pavel Šindelář.
Sportovní akademie na území
města Plzně jsou neziskové spor−
tovní organizace v souladu se záko−
nem o podpoře sportu. Financované
jsou prostřednictvím svazu, Plzeň−
ského kraje, města Plzně a klubu.
„Výsledkem našich jednání je ny−
ní podepsání všech memorand
s osmi subjekty, které zastřešují
sporty – hokej, fotbal, tenis, triatlon,
atletiku, dívčí a klučičí házenou

a golf. Současná memoranda nava−
zují na předchozí podepsané. Doku−
menty upravují pouze obecnou for−
mu spolupráce s tím, že konkrétní
podoba bude předmětem dalších

na podporu oblasti tělovýchovy
a sportu v rámci vyhlášených do−
tačních programů.
Spor tovní akademie na území
města Plzně jsou povinny zajistit

Pavel Šindelář a Roman Zarzycký při podpisu memoranda

jednání a z nich vyplývajících do−
hod. V současných memorandech
došlo ke sjednocení podmínek
všech sportovních akademií,“ vy−
světlil první náměstek primátora
Roman Zarzycký, do jehož gesce
patří oblast sportu.
„Plzeňský kraj podporuje mlá−
dežnický sport pravidelně každým
rokem. Letos máme v rozpočtu na
podporu sportu více než 110 milio−
nů korun, z toho na základě uzavře−
ných memorand do něj půjde cel−
kem 13,5 milionu korun,“ řekl hejt−
man Rudolf Špoták s tím, že v nej−
bližších dnech bude dále kraj roz−
dělovat alokované finanční pro−
středky ve výši 50,6 milionu korun

odborně vedený tréninkový proces
s individuálními tréninky, mimo −
sezonní individuální tréninkové plá−
ny, kompenzační cvičení, zajistit
regeneraci a rehabilitaci pro členy
akademie bezplatně. Akademie ta−
ké musí zajistit kvalitní spor tovní
infrastrukturu pro tréninkový a zá−
pasový proces, tréninkovou halu,
regenerační a rehabilitační cen−
trum, kvalitní materiální zajištění
a minimální finanční spoluúčast
rodi čů. „Akademie kromě sportu
ale musí striktně dbát i na sledová−
ní studijního prospěchu, docházky
a studijní disciplíny,“ dodal náměs−
tek pro oblast školství a spor tu
Vladimír Kroc.

Snaha recyklovat elektroodpad stoupá

Zuzana Adamcová, zástupkyně ko−
lektivního systému EKOLAMP, který
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
vysloužilých světelných zdrojů
a dalších elektrozařízení.
Rozdíly mezi jednotlivými kraji
ovlivňují tři hlavní faktory. Prvním
je ochota obyvatel zapojit se do sys−
tému zpětného odběru. To souvisí
s jejich hodnotami a ekologickým
smýšlením. Druhým je hustota obcí
v regionu a třetím ochota obyvatel
dojíždět. Ta je dána dostupností
občanské vybavenosti, na kterou
jsou zvyklí. Zatímco pro člověka
z města je kilometr daleko, pro oby−
vatele vesnice to není nic.

Ochota Čechů recyklovat
světelné zdroje se zvyšuje.
Do sběrného místa by s vy−
sloužilou kompaktní zářiv−
kou, LED či přímo žhave−
nou žárovkou ušli 1069
metrů. To je o 140 metrů ví−
ce než v předchozím roce
a o 300 metrů více než
v roce 2019. Ze stávajících
sběrných míst lidé preferují
prodejny elektro, super−
markety a sběr né dvory.
Vyplývá to z aktuálního prů−
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zkumu společnosti EKOLAMP,
který proběhl mezi 1204
respondenty.
„Nejaktivnější jsou lidé
z Jihočeského, Olomouckého
a Středočeského kraje, kde
jsou ochotni urazit do sběrné−
ho místa skoro dva kilometry.
Naopak zlomek této vzdále−
nosti jsou ochotni překonat li−
dé v kraji Královéhradeckém,
Pardubickém či Ústeckém,
v Plzeňském kraji lidé ujdou
pouze 679 metrů,“ shrnuje
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Klíčové projekty města Plzně
přijdou na 2,5 miliardy korun
Plzeň letos hospodaří s rozpočtem
cca 6,46 miliardy korun. Výdaje do−
sahují 8,51 miliardy korun, a právě
značná část financí putuje na velké
investiční akce. Jedna z největších se
týká oblasti nových technologií –
Plzeň dokončí vědeckotechnický
park na Světovaru. Do závěrečné fá−
ze směřuje také vozovna tramvají na
Slovanech. V oblasti sportu město
dostaví víceúčelovou halu Krašovská
nebo vybuduje zázemí tréninkového
centra mládeže v areálu stadionu ve
Štruncových sadech a Luční ulici.
Další peníze půjdou například na revi−
talizaci území v Zátiší. Projekty blíže
představuje náměstek primátora
pro oblast ekonomickou, bytovou,
sociální začleňování a nakládání
s majetkem David Šlouf.

Plzeň na ně vyčlenila 2,45 miliardy
korun. Jsou mezi nimi zásadní a tolik
potřebné akce. Kromě vozovny
a projektu Světovar jdou značné
peníze do oblasti bytové, kdy dokon−
číme revitalizaci lokality Zátiší.
Začneme doplňovat vodu do Velkého
boleveckého rybníka a rozšíříme
sportovní infrastrukturu. Dokončíme
halu Krašovská, areál SK Neslyší−
cích, vybudujeme beach volejbal na
Prokopávce nebo zázemí ve Štrunco−
vých sadech. Pro koterovské občany
dokončíme zásadní stavbu vodovodu
Plzeňský rozhled 3/2022

Náměstek primátora David Šlouf

a kanalizace, v Doubravce zahájíme
rekonstrukci Červenohrádecké ulice.
Nezapomínáme ani na motoristy, po−
stavíme okružní křižovatku Tyršův

most – Radobyčice. Během letoška
zrevitalizujeme také prostor konečné
tramvaje číslo 4 u Borského parku
nebo park za OC Plzeň Plaza.

Technologické centrum TechTower:
V roce 2022 je na stavbu určeno
329,10 milionu korun. Stavba by
měla být dokončena v říjnu. Tech−
nologický park město buduje
na místě bývalého pivovaru na
Světovaru. Předmětem přestavby
jsou dva objekty – Ležácké sklepy
s dvaatřicetimetrovou vodárenskou
věží a bývalá správní vila. Cílem je
udržet zajímavé a inovativní tech−
nické, technologické a byznysové
projekty i startupy ve městě. Do
TechToweru bude moci zajít také ve−
řejnost třeba na kávu nebo před−
nášku. Město navíc získalo dotaci
14 milionů korun na pořízení vyba−
vení pro vědeckotechnický park.
... pokračování na straně 18

s

Kolik dá letos Plzeň
na investice?

Klíčové projekty
města Plzně:

Technologické centrum TechTower
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Rekonstrukce slavnostního osvět−
lení náměstí Republiky: Slavnostní
osvětlení náměstí Republiky, které
zahrnuje i nasvícení katedrály sv.
Bartoloměje, již dožívá. Ta část, kte−
rá osvětluje katedrálu, se dočká po
17 letech nepřetržitého provozu vý−
měny výbojkových osvětlovacích
těles, která budou nahrazena mo−
derními LED světlomety. Ty budou

... dokončení ze strany 17

Vozovna Slovany

prochází rekonstrukcí. Došlo k výmě−
ně celé konstrukce tratě. Poprvé
v Plzni byly použity bezžlábkové ko−
lejnice, které se používají na želez−
nici, jsou levnější a mají tišší provoz,
dřevěné pražce byly nahrazeny beto−
novými. První etapa náročné rekon−
strukce proběhla loni, letos na jaře
je v plánu během pětidenní výluky
finální zpevnění štěrkového lože.
Kolejnice budou obloženy dílci z re−
cyklované pryže, které společně se
zeleným zákrytem pomohou k ome−
zení hluku a přenosu vibrací z provo−
zu tramvajové tratě. Již za provozu
tramvají bude položena vodozádržná
vrstva se suchomilnými rozchodníky.
Stavba za 64 milionů korun je jednou
z největších oprav v Plzni.
Doplnění vody do Velkého bolevec−
kého rybníka: Letos začne výstavba
zařízení pro doplňování vody do
Velkého boleveckého rybníka, které
se skládá z jímacího objektu u řeky
Berounky, vlastní budovy úpravny vo−
dy v areálu čistírny odpadních vod
a potrubí, které bude převádět vodu
mezi řekou, úpravnou vody a rybní−
kem. Do Velkého boleveckého rybní−
ka tak bude možné doplňovat vodu
minimálně devět měsíců v roce v ob−
jemu až 20 l/vteřinu. Práce by měly
začít na jaře, zkušební provoz by měl
být zahájen v průběhu září.

Víceúčelová sportovní hala Krašovská

až o 25 % úspornější z hlediska
spotřeby elektrické energie. Dále
zcela odpadnou náklady na výměnu
původních výbojkových zdrojů.
GREENWAYS – Radbuza, Doudlev−
ce (část Liliová – Malostranská):
Stavba se týká stávající stezky
na pravém břehu řeky Radbuzy
v úseku od prodloužení ulice Liliová
k Malostranskému mostu směrem
z centra města. V tomto více než
kilometr dlouhém úseku, který patří
k nejfrekventovanějším v Plzni, bude
vybudováno 200 metrů nové stezky
pro cyklisty v souběhu se stávající
stezkou, v dalším 380 metrů dlou−
hém úseku pak bude stezka rozšíře−
na na čtyři metry. Do druhé etapy
stavby je zahrnut úsek mezi řekou
a tenisovými kurty. Letos bude ještě
zrealizováno napojení pod most pod
Malostranskou ulicí.
Víceúčelová sportovní hala Kra−
šovská: Loni v březnu začala stavba

Velký bolevecký rybník
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Beach volejbal ve sportovním
areálu Prokopávka: V areálu Proko−
pávky město vybuduje čtyři beach−
volejbalové kurty včetně nafukovací
haly pro zimní období. V rozpočtu
města je na stavbu vyčleněno
27 milionů korun včetně DPH. Cílem
je uvést hřiště do provozu v měsí−
cích červen/červenec, nafukovací
halu v měsících podzimních.

Další akce:
Zázemí točky Kaplířova – Dobřan−
ská : U parkoviště P+R vznikne ob−
jekt jako zázemí pro řidiče PMDP
a veřejné linkové dopravy, v jehož
přízemí budou veřejné toalety,
kavárna, prostory pro technickou
správu objektu, nájemní komerční
prostory. Součástí jsou i přístřešky
neboli krytá nástupiště u zastávek
tramvaje. Vše doplní mobiliář a ze−
leň, předpokládané stavební náklady
činí 30 milionů korun bez DPH.
Revitalizace konečné tramvaje
č. 4 u Borského parku: Úprava
bývalé konečné tramvaje na Borech
na atraktivní vstupní bránu do parku.
Dominantou bude liniový, ve velké
míře prosklený, jednopodlažní pavi−
lon s plochou zelenou střechou.
Objekt bude rozdělen na část kavár−
ny s půjčovnou kol a na část veřej−
ných WC. Mezi těmito dvěma část−
mi zůstane volný prostor umožňující
průchod do parku. Stavba tak

s

Vozovna Slovany: Jedna z největších
investičních akcí v historii Plzeň−
ských městských dopravních podni−
ků by měla být dokončena na konci
listopadu. PMDP získaly na rekon−
strukci dotace ve výši 720 milionů
korun, celková hodnota akce je ve
výši 1,7 miliardy korun. Kromě ne−
srovnatelně vyšší kvality technického
vybavení poskytne vozovna nové zá−
zemí pro zaměstnance a bude mít
kompletně zelené střechy. Vznikne
tak unikátní projekt 13 500 m2 zele−
ných střech.
Odkanalizování Koterova: Plzeň na
jaře 2020 zahájila stavbu kanaliza−
ce a vodovodu ve své městské
části Koterov. Akce za 254 milionů
korun včetně DPH by měla být do−
končena v červenci. Koterov, na je−
hož území žije přibližně 2 500 oby−
vatel, měl dosud pouze splaškovou
kanalizaci, dešťová voda byla sve−
dená do řeky Úslavy. Investiční
akce obsahuje stavbu kanalizace
splaškové a dešťové, přeložky stá−
vajícího vodovodu a plynu, doplně−
ní sítě o nové vodovodní řady, re−
konstrukce stávajících komunikací.
Na letošní rok je pro investici vyčle−
něno 119,30 milionu korun.
Dokončení revitalizace Zátiší: Do
konce září bude dokončena revitali−
zace území Línská – Kreuzmannova
v lokalitě Zátiší. V rámci druhé etapy
bylo zdemolováno 14 domů a vysta−
věno deset nových, ty poskytnou cel−
kem 102 bytů ve velikostech 1+kk
až 4+kk. Bytové domy č. 8 až 17
převezme město od zhotovitele do
konce září. Letošní investice do Zátiší
je ve výši 205,20 milionu korun.
Rekonstrukce tramvajové trati
v Plaské ulici (Studentská – Ta−
chovská): Tramvajová trať v Plaské
ulici od Studentské po Tachovskou
18

víceúčelové haly Krašovská na okraji
města v těsném sousedství areálu
Krašovské Aktivity centrum na
Košutce. V objektu bude možné hrát
například badminton, házenou, flor−
bal, malou kopanou, volejbal, basket−
bal či futsal, ale také provozovat aero−
bik nebo společenský tanec. Stavba
má být dokončena v srpnu, náklady
činí 149 milionů korun bez DPH.
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Jsme finanční a realitní konzultanti. Pomáháme lidem s jistotou zvládat osobní cíle
a velká životní rozhodnutí. Inspirujeme své klienty k růstu a finanční nezávislosti.
Broker Consulting je společností, která své klienty bezpečně provází složitým světem osobních financí a poskytuje
pomoc i při tak závažných operacích, jakými jsou nákup či prodej nemovitostí.
Poskytování finančních služeb, hypoték, refinancování hypoték, reality.
Jsem vám k dispozici 7 dní v týdnu, 12 hodin denně.
Sídlíme v Plzni, Nádražní 20, 301 00 Plzeň

Radek Polacek – 604131734, radek.polacek@bcas.cz
w

Pokud potřebujete pomoc, poradit, jsme tady pro Vás. Vše řešíme
v kanceláři nebo v pohodlí vašeho domova.

w

Pokud potřebujete překontrolovat vaše pojistné smlouvy, protože
si myslíte, že platíte zbytečně moc, ozvěte se.

w

Rádi Vám pomůžeme i s pojistkami na nemovitost, aby vaše nemo−
vitost nebyla podpojištěná.

w

Vyřídíme Vám hypotéku na míru, spotřebitelský úvěry, ale i podnika−
telský.

Řešíme teď převážně investice:
Pokud chcete zhodnotit své peníze, tak nabízíme konzervativní
investici, která vám vaše peníze ochrání před inflací.

Hledáte nevšední bydlení? Máme pro Vás hned dva tipy!
Prodej luxusního cihlového bytu 3+1 , 75 m2 v Plzni na Slovanech,
více informací na tel.
Prodej luxusního bytu 3+1/ lodžie/ balkón, 133 m2

w

Rádi Vám pomůžeme i s prodejem Vaší nemovitosti, tak abyste
se nebáli, že přijdete o svou nemovitost, nebo peníze.

Prodej stavebního pozemku 800 m2 v Chotíkově

w

Vše řeší naše právní oddělení, bankovní úschovu, kupní smlouvy.
Vy se dostavíte pouze k podpisu kupní smlouvy.

Hledáme pro své klienty soukromé činžovní domy
a pozemky v Plzni.

Broker Consulting je důvěryhodný partner pro rodinné finance a prodej nemovitostí,
který za dobu své existence obsloužil více než 600 000 klientů.

200 tisíc na opravu střechy
Zastupitelstvo města Plzně schválilo dotaci ve
výši 200 tisíc korun vlastníkovi domu čp. 6, ná−
městí Republiky 5, Rooseveltova 1 v Plzni.

s

Konečná tramvaje č. 4 u Borského parku
... dokončení ze strany 16

vytváří jakousi bránu do parku navá−
záním na stávající parkovou cestu.
U autobusové zastávky v ul. U Bor−
ského parku střecha objektu nahra−
zuje přístřešek zastávky. Jeden pár
zachovaných kolejí tramvajové
smyčky prochází budovou do pro−
storu náměstí, před vstupem do
parku, a stává se reklamou pro dění
za objektem. Předpokládané sta−
vební náklady tohoto projektu činí
38 milionů korun, i u něj chce měs−
to začít v červnu letošního roku.
Sportovní areál SK Neslyšících:
Areál vznikne v těsném sousedství
nové sportovní haly Krašovská
a bude sloužit jako náhradní za stá−
Plzeňský rozhled 3/2022

vající v Lobzích. Bude zahrnovat
objekt zázemí o velikosti 17 x 34 m
s klubovnou, šatnami, sociálním za−
řízením, víceúčelové venkovní hřiště
vč. umělého osvětlení o rozměrech
47 x 25 m, hřiště na beachvolejbal
a pétanque, parkoviště pro 22 osob−
ních aut a 2 místa pro imobilní.
Centrum pro osoby bez přístřeší:
Plzeň začne letos s realizací Centra
služeb pro osoby bez přístřeší ve
Wenzigově ulici. Celkové náklady
jsou odhadnuty na 120 milionů ko−
run, dotace od ministerstva pro
místní rozvoj činí 77,892 milionu
korun. Investiční akce zahrnuje no−
vostavbu azylového domu a roz−
n
šíření Domu sv. Františka.

„Tento měšťanský dům patří
k nejcennějším stavbám v histo−
rickém jádru města. Vznikl v ob−
dobí renesance mezi lety 1578 až
1580 sloučením dvou starších
domů. Autorem tehdejší radikální
rekonstrukce byl významný archi−
tekt Giovanni de Statia, autor
plzeňské radnice. Dům vyniká pa−
lácovou kompozicí. Dnešní po −
doba fasád pochází z pozdně ba−
rokních a klasicistních úprav v 18.
a 19. století. Od roku 2001 pro −
bíhají postupné opravy objektu
s respektem k dochovaným sloho−
vým prvkům,“ připomněla Eliška
Bartáková, náměstkyně pro oblast
kultury, památkové péče a sociál−
ních věcí.
Střechy měšťanského domu by−
ly před 20 lety opraveny, ale pouze
v rozsahu zajištění technické sta−
bilizace objektu. Tehdy byly řeše−
ny pouze nejzásadnější technické
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nedostatky. Nyní je na řadě komp−
lexně pojatá oprava včetně dříve
opomenutých architektonických
a konstrukčních detailů. Cílem je
provést kvalitní opravu střechy.
Vlastníci nemovitosti proto ve
spo lupráci se státní památkovou
péčí připravili na rok 2022 opravu
střechy hlavního traktu domu.
Jedná se zejména o odstranění
poruch střešního pláště, uvedení
komínových těles do původní his−
torické podoby, opravy nesou −
držné koruny zdiva severní pavla−
čové stěny včetně obnovení profi−
lované římsy a opravy a doplnění
klempířských lemování v úžlabích
a u komínu. V rámci tohoto sou−
boru oprav bude provedena revize
stavu krovové konstrukce, zejmé−
na v problémových místech. Cel−
kové náklady na realizaci uvede−
ných oprav jsou ve výši 668 tisíc
korun včetně DPH.
19

Martin Stelzer – stavitel, který vyvedl Plzeň z hradeb
Už se vám dostala do rukou nová
výpravná publikace o Martinu
Stelzerovi (1815 – 1894), staviteli,
který vyvedl Plzeň z hradeb? Pokud
ne, tak se nyní dozvíte, o koho jde a
proč se o něm zmiňujeme. Jedná se
totiž o jednoho z největších plzeň−
ských stavitelů 19. století.
Stavěl v klíčovém okamžiku, kdy
středověké město zbouralo své hrad−
by a doslova expandovalo do okolí.
Postavil celé bloky a celé ulice domů,
oba nejstarší a dodnes produkující
plzeňské pivovary i ten dobřanský.
Pochlubit se může i stavbou Saského
mostu či strojírnou bratří Belaniů. Do
jeho seznamu patří německé divadlo
i Curhaus v Konstantinových lázních
a mnoho dalších staveb, o kterých
víme i o nichž již nevíme.
Kromě Martinské ulice po něm už
mnoho připomínek nezbylo. Ani
v rodině se po pěti generacích
a zvratech 20. století moc nedocho−
valo. Chodíme denně kolem jeho

domů, nebo v nich přímo byd−
líme, ale jeho jméno neznáme.
Nikde totiž nenajdeme cedulku
s nápisem, že toto postavil
Martin Stelzer natož aby−
chom věděli, kdo to byl, jak
žil, odkud se vzal. Počítal se
totiž k německým měšťanům
a těm čeští národovci tehdy
neradi přiznávali nějaké záslu−
hy o město.
„Alšova sgrafita na několi−
ka domech nám pokrokové
učitelky vtloukají do hlav od
prvních tříd základní školy,
ale muže, který postavil něco
mezi 200 – 400 domy, ne−
znají jménem ani ony samy.
Počítal se totiž k bohatým
měšťanům, i když sám žil
skromně a peníze ho zajímaly jen
jako prostředek k dalšímu stavění.
Boháče zase nesnášeli socialisté
a komunisté všeho druhu, kteří při−
šli po národovcích. Martinův svět

německých měšťanských elit ovlá−
dajících město skončil kolem velké
hospodářské krize v roce 1873,“
prozradil jeho potomek – praprav−
nuk Pavel Stelzer.
Pak již vedení města převzaly
české podnikatelské a buržoazní
elity a německý patriciát se stáhl do
svého ghetta kolem Akciového pivo−
varu a německých finančních ústa−
vů. Bylo to opravdu téměř detektivní
pátrání, zjistit o Martinu Stelzerovi
alespoň něco. Nakonec se podařilo
shromáždit ze zapadlých střípků
překvapivě dost materiálu, analyzo−
vat jej, pospojovat souvislostmi
a s trochou spekulace, s trochou
rizika omylu či nepřesnosti sestavit
souvislý obraz osoby, zasadit ji do
prostředí a zbytek si domyslet tak,

aby vznikl příběh stavitele. Bylo toho
dost na celou knihu.
Její vznik iniciovali a financovali
Martinovi potomci Ing. Pavel Stelzer
a Ing. Petr Stelzer. Ti také vydali
knihu vlastním nákladem a podíleli
se na ní závěrečnými vzpomínko−
vými pasážemi a cennými radami.
Archivní materiály dodali i potomci
rodové větve Martinova syna Fer−
dinanda Stelzera, dalšího stavitele,
který mimo jiné postavil dnešní
divadlo Alfa na Klatovské třídě.
Kniha Martin Stelzer obsahuje řadu
historických i současných fotografií
(mnohé nebyly nikdy publikovány),
plánků, map, a představuje vhled do
dobové situace 19. století, kolem
vzniku dnešního jádra velkého měs−
ta. Z doby, kdy se rozhodovalo, jak
bude toto město vůbec vypadat,
jak bude koncipován jeho rozvoj
a urbanistická struktura.
Je to příběh plzeňských patriotů,
ale také příběh pragmaticky myslí−
cích podnikatelů, příběh politického
a podnikatelského zápasu tradičních
městských elit s nově se rodící čes−
kou buržoazií. Je to příběh osamě−
lých, průbojných a nadaných gründ−
nerů první podnikatelské doby, kteří
postupně prohrávali svůj boj s ku−
mulovaným kapitálem akciových
společností a finančních ústavů. Je
to i zápas tradicionalistů snažících
se zachovat historické památky.
S žádostmi o koupi knihy je třeba
obracet se na vydavatele a sou−
časného držitele autorských práv:
pavel@stelzer.cz tel. 603 411 813.

Zázemí pro řidiče i moderní vstup do parku
Ještě letos chce Plzeň spustit
i další dva projekty v lokalitě bý−
valé konečné tramvaje č. 4 na
Borech. U parkoviště P+R vznikne
objekt jako zázemí pro řidiče
PMDP a veřejné linkové dopravy,
v jehož přízemí budou veřejné
toalety, kavárna, prostory pro
technickou správu objektu, nájem−
ní komerční prostory.
„Součástí jsou i přístřešky ne−
boli krytá nástupiště u zastávek
tramvaje. Vše doplní mobiliář a ze−
leň, předpokládané stavební ná−
klady činí 30 milionů korun bez
DPH, a začít bychom chtěli v červ−
nu letošního roku,“ doplnil primá−
tor Pavel Šindelář.
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Druhý z projektů se týká bývalé
konečné Bory a má za cíl udělat z ní
atraktivní vstupní bránu do parku.
Jeho dominantou bude liniový, ve
velké míře prosklený, jednopodlažní
pavilon s plochou zelenou střechou.
Objekt bude rozdělen na část kavár−
ny s půjčovnou kol a na část veřej−
ných WC. Mezi těmito dvěma část−
mi zůstane volný prostor umožňující
průchod do parku. Stavba tak vy−
tváří jakousi bránu do parku navázá−
ním na stávající parkovou cestu.
U autobusové zastávky v ul. U Bor−
ského parku střecha objektu na−
hrazuje přístřešek zastávky. Jeden
pár zachovaných kolejí tramvajové
smyčky prochází budovou do pro−

storu náměstí, před vstupem do
parku, a stává se reklamou pro dění
za objektem. Předpokládané sta−
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vební náklady tohoto projektu činí
38 milionů korun, i u něj chce měs−
to začít v červnu letošního roku.
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TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE
Ve druhé polovině minulého roku
došlo k výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu.
Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to−
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujišujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepelné èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit.
Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.
Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

24

je potøebné zabezpeèit,
zem na samou špièku tepelných
aby bylo dosaženo ne−
èerpadel. Je velmi vhodné pro re−
zbytné teploty topné
konstrukce, kde potøebujeme top−
vody. Rádi Vám otop−
nou vodu v radiáto−
ný systém posoudíme
rech vyšších teplot.
a navrhneme takové te−
Vzduchová tepelná
pelné èerpadlo, které
èerpadla se vìtšinou
bude i s radiátory dobøe
umisují pøed dùm.
fungovat.
Nìkdy celé zaøízení,
Velmi èasto navrhu− Tepelná èerpadla CARRIER jindy jen jeho vnìjší
jeme do rodinných do−
èást. Vnitøní jednotka
mù tepelná èerpadla s regulova−
je v tomto pøípadì instalována
ným výkonem znaèky PANASONIC, v technické místnosti. Mùžeme
VIESSMANN nebo FUJI. Výstupní Vám však dodat tepelné èerpadlo
teplota topné vody
znaèky STIEBEL
60 OC, výborné a jed−
ELTRON, které
je celé umístìno
noduché ovládání
v rohové tech−
a velmi pøijatelná
nické místnosti
cena jsou dùvodem
a vzduch se k nì−
stále rostoucí oblíbe−
mu pøivádí dvì−
nosti tìchto èerpadel.
ma otvory ve
S velmi zajímavou
stìnách domu.
novinkou pøišla fir−
Tepelné èerpadlo DAITSU
ma DAITSU. Tepelné
èerpadlo systému vzduch – voda
s novým chladivem R32 dokáže
pouze kompresorem vyrábìt topnou
vodu 63 OC i pøi velmi silných mra−
zech. Toto tepelné èerpadlo vzduch
– voda se zaøadilo svými technický−
zemní kolektor
mi parametry a velmi tichým provo−
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Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objektu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mùžete instalovat
zemní tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON nebo NIBE.

Využijte Kotlíkové dotace
na pořízení tepelného čerpadla
ve výši až 130 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!
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
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Velkokapacitní parkoviště, lístek
poslouží i jako jízdenka v MHD
Plzeň dokončuje nové velkokapa−
citní parkoviště typu P+R v blíz−
kosti dopravního terminálu Kaplí−
řova na Borech. Je určeno všem,
kteří přijíždí do Plzně, aby na parko−
višti odstavili vůz a pro cestu po
městě využili městskou hromadnou
dopravu. Tomu bude přizpůsoben
i systém platby, celodenní stání vy−
jde řidiče na 60 korun, přičemž na
lístek mohou pak jezdit v MHD.
Parkoviště je momentálně v před−
časném užívání, než bude osazeno
závorou, je zdarma. Spuštění přísluš−
ného parkovacího softwaru by mělo
dojít nejpozději v březnu. Parkoviště
Kaplířova je jedním z projektů, jež zá−
sadně proměňují oblast bývalé ko−
nečné tramvaje číslo 4. Ještě letos by
v lokalitě nalevo od Klatovské třídy při
výjezdu z města měla začít úprava
vstupu do Borského parku tak, aby
bývalá točna i přilehlé pozemky získa−
ly moderní tvář a nový prosklený
objekt poskytl zázemí cestujícím
i návštěvníkům parku.
Plzeňský rozhled 3/2022

„Projekt parkoviště v Kaplířově
ulici ukazuje, k čemu směřujeme.
Naším cílem je postupně budovat
v Plzni právě parkoviště či parkovací
domy typu P+R neboli ‚zaparkuj
a jeď MHD‘. Konkrétně zde máme
318 parkovacích míst, z toho 18
míst je možno použít po úpravě vy−
blokování pro parkování autobusů,
devět míst je pro osoby se zdravot−
ním postižením,“ přiblížil primátor
Plzně Pavel Šindelář.
Ten má ve své gesci technickou
oblast, a tedy i odbor investic, jenž
měl projekt parkoviště P+R Kaplí−

řova – Dobřanská na starost. Jde
o investici za 34,7 milionu korun
bez DPH. Městu se na projekt poda−
řilo získat dotaci ve výši 90 procent
způsobilých nákladů. Peníze byly
poskytnuty Evropskou unií z Inte−
grovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím nástroje
ITI (Integrované teritoriální investi−
ce) Plzeňské metropolitní oblasti.
„Poplatek za užití parkoviště bude
60 korun za celý den, přičemž uživa−
tel v tomto poplatku získá parkovné
a celodenní jízdenku na MHD. Pro
srovnání celodenní jízdenka stojí
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66 korun. Pokud má uživatel par−
koviště předplatné na MHD, pak platí
pouze 20 korun na den,“ vysvětlil ná−
městek primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Michal Vozobule.
Součástí projektu je také příprava
na budoucí osazení nabíjecími sta−
nicemi pro elektromobily. Na příjez−
dových silnicích budou informační
tabule o volné kapacitě, platit se dá
ve čtyřech terminálech, parkoviště
ohlídají kamery. Vybudováno bylo
i veřejné osvětlení na stožárech s 25
kusy LED úspornými svítidly. Par−
kovací stání jsou navržena z vege−
tační dlažby s možným průsakem.
Voda bude sváděna do trativodů
a dále do nové areálové kanalizace,
jež je svedena do odlučovače rop−
ných látek a následně odváděna do
retenční nádrže. Vysazeno bylo 130
kusů okrasných stromů pěti druhů
na nové ploše 4200 m2 trávníku.
Okolí parkoviště je příznivé i pro
cyklisty a chodce. Vybudovány jsou
chodníky s cyklostezkami, a to po−
dél Dobřanské ulice. Od parkoviště
vede spojovací chodník s cyklo−
stezkou k mostu přes silnici I/27,
přivaděč na dálnici D5. Využívají je
hlavně studenti a zaměstnanci Zápa−
dočeské univerzity a firem sídlících
na Borských polích.
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Ceny energií vystřelily nahoru
zájem o domácí fotovoltaiku
Zájem o instalaci střešních fotovol−
taických elektráren je stále na vze−
stupu. Jen vloni jich ČEZ Prodej na−
instaloval v rámci celé republiky
1 514 o celkovém výkonu 7,4 MW.
Klienti mají zájem zejména o solární
elektrárny doplněné bateriovými
systémy, těch bylo nainstalováno
celkem 939, tedy dvojnásobek.
Stoupl i zájem o tepelná čerpadla,
jichž technici ČEZ v českých domác−
nostech zapojili 1 118. V roce 2020
jich přitom bylo „jen“ 514. Vedle
růstu trhu a stoupajících cen energií
zvýšení počtu instalací pomohlo také
to, že ČEZ Prodej výrazně zefektivnil
celý proces od nabídky až po insta−

laci a zákazník je nyní pravidelně
informován o každém kroku.
ČEZ tudíž celý projekt střešní foto−
voltaické elektrárny s akumulací nebo

tepelného čerpadla připravuje pro zá−
kazníky na klíč a je schopen zajistit i fi−
nancování, včetně vyřízení žádosti
o dotaci. Poskytuje záruku 25 let na

80% výkon panelů, 15 let na samotné
panely, 10 let na ČEZ Battery Box
a pětiletou záruku na práci. Z celkové−
ho počtu instalací fotovoltaik v roce
2021 jich přitom na celé území západ−
ních Čech připadá rovných 219, a to
167 v Plzeňském. V případě baterio−
vých systémů jich bylo v Plzeňském
kraji zprovozněno 99, tepelných čer−
padel přibylo na Plzeňsku 176. Všech

instalovaných technologií bylo tedy
celkem 500 (Plzeňsko 343), v roce
2020 jich bylo 304 (Plzeňsko 230).
„Zájem o naše služby v oblasti
moderní energetiky rychle roste.
Prakticky každý už dnes při stavbě
nového domu nebo při rekonstrukci
střechy přemýšlí o tom, zda si po−
řídit také fotovoltaiku. Solární elek−
trárny se už stávají v Česku standar−
dem a zájem výrazně zvýšila i ros−
toucí cena energií. Jsme rádi, že se
zákazníci obracejí právě na nás.
S vlastní fotovoltaikou šetří jak život−
ní prostředí, tak i rodinné rozpočty,“
říká generální ředitel ČEZ Prodej
Tomáš Kadlec.
Oblíbenou je i kombinace s tepel−
ným čerpadlem, kdy je možné řídit
celou domácnost pomocí společ−
ného softwaru. Ten dokáže ovládat
i další spotřebiče a technologie
(osvětlení, žaluzie, garáž, vyhřívání
bazénu apod.), takže je skutečně
možné kontrolovat celou domácnost
jako chytrý dům. Aplikace pracuje ta−
ké s předpovědí počasí a automaticky
snižuje energetickou náročnost.

Lesníci budou kácet suché a poškozené stromy
Během února začali lesníci kácet
v plzeňských městských lesích
uschlé a poškozené stromy, a to
hlavně v blízkosti cest. Těžba zača−
la v nejfrekventovanějších místech,
tedy u cest kolem Velkého bolevec−
kého rybníka, ale zasáhne i další
oblíbené lokality v rekreační oblasti
Bolevecké rybníky. Návštěvníci by
měli být ohleduplní, dodržovat po−
kyny lesníků a s ohledem na vlastní
bezpečnost nevstupovat do míst,
kde aktuálně těžba probíhá.
I když lesy v České republice v po−
sledních letech postihla kalamita
lýkožrouta smrkového, veřejnosti
známého jako „kůrovec“, v plzeň−
ských městských lesích odumírají
zejména staré borovice. Ty rostou na
písčitém podloží a vláhu čerpají z ně−
kolikametrové hloubky. Pokles hladi−
ny podzemních vod pro ně předsta−
vuje velký problém. I když v loňském
roce bylo ve srovnání s roky před−
chozími vláhy více, na kondici boro−
28

vic to nemělo výrazný vliv. Borovice
je totiž závislá na výšce hladiny pod−
zemních vod na rozdíl od smrku, kte−
rý čerpá vláhu z vod povrchových.
„To, že uschlo tolik borovic, je dů−
sledkem sucha v předchozích několi−
ka letech. Sucho stromy oslabilo, tak
se staly méně odolné proti škůdcům.
Borovice se totiž těžko vyrovnávají
s náhlou změnou teploty a množ−
stvím srážek. Čím jsou starší, tím je
to horší,“ vysvětlil vedoucí Úseku le−
sů, zeleně a vodního hospodářství
Správy veřejného statku města Plzně
Richard Havelka. Zdravý strom, který
má dostatek vláhy, je schopen se
bránit škůdci tak, že jej zalije prysky−
řicí, oslabený strom to ale nezvládne.
Chřadnoucí borovice jsou dnes velmi
často napadány škůdci, jako jsou
lýkohub či krasci, ovšem zazname−
nali i případ, kdy byly borovice napa−
deny lýkožroutem smrkovým.
V průběhu jarních měsíců proběh−
ne také v lese v katastru Bolevec v lo−

kalitě Orlík obnovní těžba dřeva, která
má za cíl omladit porosty, a tím zajis−
tit trvalou udržitelnost lesů. Městští
lesníci pravidelně provádějí obnovní
těžby v lesních porostech ve vlast−
nictví města Plzně. Velikost jednotli−
vých mýtin bývá zpravidla do 0,3

lesní a z 15 procent z borovice vej−
mutovky. Zbytek tvoří smrky, duby,
břízy a osiky. V místě budou pone−
chány již vzrostlé semenáčky borovic
a dubů. Pokud by jich bylo na mýtině
málo, bude půda upravena tak, aby
se tam mohla uchytit semínka boro−

hektaru, celková výměra té, na které
bude přestárlý porost obnoven, se
předpokládá cca 7,5 hektaru lesa.
Obnovované přestárlé porosty jsou
složené ze 70 procent z borovice

vic i jiných druhů a obnova lesa při−
rozenou cestou probíhala rychleji.
Vzniklá plocha tak bude následně při−
pravena pro přirozenou obnovu se−
meny borovice lesní a dubu zimního.
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Čištění břehů od rákosí a orobince bude pokračovat
Úpravy břehů Velkého bolevecké−
ho rybníka a jejich čištění od po−
rostu orobince a rákosu, které za−
čalo loni na počátku jara, budou
letos pokračovat. Jejich cílem je
zlepšit plavcům vstup do vody nej−
oblíbenějšího rekreačního rybníka
v Plzni ještě před tím, než do něj
bude doplňována přečištěná voda
z řeky Berounky.

Odstraňování břehových porostů
rákosí a orobince vyžaduje dlou−
hodobější úsilí, protože mají obrov−
skou regenerační schopnost, ne−
dojde tedy k vážnějšímu narušení
porostu.
„Zlepšit podmínky ke koupání
v Boleváku chceme jak včasnými
zásahy k čištění břehů a úpravami
vstupů do vody, tak jejím doplně−

ta Plzně, na základě opatření zpra−
covaného odbornými garanty pro−
jektu Zlepšení jakosti a kvality vody
ve Velkém boleveckém rybníce

„Tím, že došlo ke změně využívá−
ní rybníka z chovného na rekreační,
došlo k expanzi břehových porostů
rákosu a orobince. S tím je nutné
něco dělat. Situaci ještě zhoršil
dlouhodobý úbytek vody, kdy nyní je
hladina asi o 1,1 metru níže. Je tak
třeba využít období, kdy lze do bře−
hů vjet s technikou a úpravy udělat,“
řekl Jindřich Duras, spoluautor ma−
teriálu k likvidaci rákosin a orobince
ve Velkém boleveckém rybníce.

ním. Napouštění Velkého bolevec−
kého rybníka přečištěnou vodou
z Berounky začne až v září. Pro čis−
tění břehů je tak letošní sezona
s nízkým stavem vody v Boleváku
ideální,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Michal Vozobule.
Letošní zásah je podobně jako ten
loňský schválen příslušným orgá−
nem ochrany přírody, tedy Odborem
životního prostředí Magistrátu měs−

Jindřichem Durasem a Zdeňkou
Chocholouškovou a bude hrazen
z provozního rozpočtu Správy veřej−
ného statku města Plzně.

Komentář Jindřicha Durase k fotografii: Při práci těžkých strojů se v loužích na
břehu objeví podezřele zbarvená hladina vody. Přestože to vypadá jako únik
ropných látek, jedná se o sloučeniny železa, které se na hladině zoxidovaly
vzdušným kyslíkem a vytvořily jev označovaný jako tzv. zrcátko. Nejedná se
tedy o znečištění, ale o záležitost zcela přirozenou.

Opraví sportoviště za více než 4 miliony
Čtyři základní školy zřizované měs−
tem Plzní, konkrétně 11., 21., 26.
a 34. základní škola získají od Od−
boru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Plzně finance na
opravu a údržbu svých sportovišť.
S podporou školám souhlasili radní
města, schválit finanční příspěvky
musí ještě zastupitelstvo města.
Na opravu střechy tělocvičny
získá 11. základní škola v Baarově
ulici 790 tisíc korun. 21. základní
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škola na Slovanech potřebuje gene−
rální opravu části poškozeného po−
vrchu atletické dráhy a retoping po−
vrchu atletické dráhy. Atletická drá−
ha je na několika místech poškoze−
na prorůstajícími kořeny přilehlých
stromů, a tím se její povrch stává
pro běh žáků nebezpečný. Město
poskytne částku 530 tisíc korun.
„Také 26. základní škola ve Sku−
pově ulici získá 2,3 milionu korun na
rekonstrukci podlahy v tělocvičně.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Povrch podlahy je zvlněn a na něko−
lika místech nefunguje původní od−
pružení, jehož stáří činí 50 let, po−
vrch se dělal před cca 20 lety. Stej−
ně tak 34. základní škola v Gerské
obdrží finanční podporu ve výši
510 tisíc korun na rekonstrukci po−
dlahy velké tělocvičny. Povrch, přes
dvacet let starý, je velmi poškozen,“
vysvětlila podporu pro jednotlivé
projekty Lucie Kantorová, radní pro
oblast školství.
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Festival divadla pro děti
U příležitosti Mezinárodního dne
divadla pro děti a mládež pořádá
spolek Histrio z.s. akci s názvem
Festival divadla pro děti. Tato akce
proběhne od 18. do 20. března
2022 v Divadle Dialog v Plzni.

V oblasti Plzně a okolí je ochot−
nický divadelní spolek velkým poj−
mem, a proto jsme se rozhodli tuto
tradici udržovat. Nejen k tomu slou−
ží právě Festival divadla pro děti.
V prvním ročníku na diváky čeká
hned 6 různých představení od růz−
ných divadelních souborů. Při prv−
ním představení v pátek 18. 3. se
představí Hudební divadélko DINO,
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se kterým se můžete podívat do
zoo. V sobotu pak diváci mohou
shlédnout hned čtyři představení.
Dopoledne se představí divadlo
Šapitó a jeho Pásmo pohádek kejklí−
ře Honzy. Protože si chceme vycho−
vat novou generaci herců, scénáris−
tů, režisérů, první sobotní odpolední
představení patří dětem z drama−
tického kroužku divadla Pluto a je−
jich Pohádečkám. Spolek Histrio
se představí s pohádkou Polívka se
vaří. Pokud máte rádi Divadýlko
Kuba, pak jistě nebudete zklamaní
z jejich Pletených pohádek. Festival
pak završí nedělní představení
divadla Múza se stejně sličným ná−
zvem Sněhurka.
„Snažili jsme se pro děti a samo−
zřejmě i jejich rodiče vybrat různo−
rodá představení, která máme ově−
řená a o kterých víme, že se u nich
budou určitě všichni dobře bavit.
Když se nás okolí ptá, která by−
chom doporučili, musíme říct, že
všechna.” dodává Martina Macá−
ková, předsedkyně pořádajícího
spolku Histrio.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
P+R na náměstí
Emila Škody
Plzeň vybuduje záchytné parko−
viště na náměstí Emila Škody
pro osobní automobily v režimu
P+R (Park & Ride, česky „za−
parkuj a jeď“). Plzeň získá dota−
ci ve výši 13,276 milionu korun
z Integrovaného regionálního
operačního programu prostřed−
nictvím nástroje ITI (Integrova−
né teritoriální investice) Plzeň−
ské metropolitní oblasti.
Současné parkoviště je v ne−
vyhovujícím stavu. Po provedení
úprav bude plnit funkci záchyt−
ného parkoviště P+R, z jehož
blízkosti lze pokračovat měst−
skou hromadnou dopravou ne−
bo veřejnou linkovou dopravou.
Kapacita parkoviště bude 163
parkovacích míst. Součástí pro−
jektu budou vegetační úpravy,
doplněná dešťová kanalizace,
úprava veřejného osvětlení, no−
vý kamerový systém a nový zá−
vorový parkovací systém.
Roční provozní výdaje par−
koviště jsou odhadovány na
1,19 milionu korun a zahrnují
údržbu zeleně, veřejného osvět−
lení, úklid a zimní údržbu ploch,
provoz kamerového a parko−
vacího systému. Roční provozní
příjmy z parkovného se předpo−
kládají ve výši 1,66 milionu ko−
run. Finanční krytí provozních
výdajů bude zajištěno ze zvý−
šených provozních příjmů z par−
kovného.

Zvířecí záchranáři nezahálejí
Od roku 1990 působí v Roky−
canech záchranná stanice živoči−
chů pracující pod hlavičkou Zá−
kladní organizace Českého svazu
ochránců přírody v Rokycanech,
ve které bylo za dobu jejího půso−
bení přijato a léčeno 9487 živoči−
chů, především ptáků.
Hlavním cílem a posláním stani−
ce je záchrana a léčení zraněných či
jinak handicapovaných volně žijí−
cích živočichů a jejich příprava
na návrat do volné přírody, péče
o opuštěná mláďata, záchranné
přenosy živočichů z míst jejich bez−
prostředního ohrožení, v zimních

měsících péče o hibernující živoči−
chy – především ježky a netopýry,
hospitalizace v zimě vyčerpaných
živočichů především vinou nedo−
statku přirozené potravy, mapování
živočichů v přírodě pro možnost
adopce, záchranné chovy v případě
vzácných živočichů, sestavování
párů z handicapovaných jedinců
pro jejich rozmnožování v zajetí, vy−
hledávání příčin zranění živočichů
v přírodě a jejich odstraňování ve
spolupráci s dalšími subjekty.
V průběhu roku 2021 bylo do zá−
chranné stanice živočichů ZO ČSOP
Rokycany přijato úctyhodných 623

exemplářů volně žijících živočichů
v šedesáti druzích. Z toho bylo 426
vypuštěno zpět do volné přírody,
přičemž se při navracení do přírody
využívá nejen přímé vypouštění do−
spělých jedinců, ale i adopce mlá−
ďat pěstounským rodičům stejného
druhu či metoda volného letu, která
se osvědčuje především u vypou−
štění dravců. Do dalšího chovu či
držení bylo předáno 9 jedinců a 187
se jich i přes veškerou péči nepoda−
řilo zachránit. rádi sdělíme na tel.
603239922.
Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Zuza a Etosha jsou v Plzni
Už je to několik dnů, co do Zoolo−
gické a botanické zahrady města
Plzně přivezli kolem třetí hodiny od−
poledne dvě klisny zeber bezhřívých
z polské Zoo Chorzow.
Naložení v domovské zoo, jejich
transport i vyložení proběhly napro−
sto bez problémů. Dvanáctiletá, resp.
třináctiletá Zuza a Etosha se posléze
připojí ke klisně Tosie a hřebci Ki−

movi. Od druhého dne se seznamují
v oddělených předvýbězích, ve vel−
kém výběhu se spojí na jaře za pří−
znivého počasí. „Velmi doufáme, že
spolu utvoří funkční stádo, ve kterém
se v budoucnu narodí zdravá hříbata
tohoto vzácného poddruhu zebry
stepní. V Plzni jej chováme od roku
2020,“ sdělila kurátorka kopytníků
Miroslava Palacká.

centrála, pětilitrový kanystr, AKU
šroubovák a inspekční kamera, dále
horkovzdušná pistole, úhlová bruska,

krumpáč, sekera, pákové kleště, rošt
na popel, detektor kovů, teleskopický
žebřík nebo světelná souprava.

Nový policejní vůz
Klíčky od nového služebního vozid−
la, který bude sloužit především
pro výjezdy plzeňských krimina−
listických techniků, předal policis−
tům primátor města Plzně Pavel
Šindelář. Na nákup vozu značky
VW Transporter přispěla radnice
darem ve výši jeden milion korun.
„Žádostem Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje o poskytnutí
finančního daru vyhovují zastupitelé
města dlouhodobě už od roku 2009.
Nejnižší poskytnutý dar byl v částce
500 tisíc korun, nejvyšší 1,3 milionu
korun. Včetně naposledy schválené−
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ho daru v loňském roce jsme státní
policii z rozpočtu města darovali již
10,7 milionu korun. V tomto trendu
chceme pokračovat, v rozpočtových
výhledech je až do roku 2025 aloko−
vána částka vždy jeden milion pro
každý rok,“ řekl primátor města Plzně
Pavel Šindelář.
Nové vozidlo tovární značky VW
Transporter je vybaveno speciálně
pro potřeby policie. Disponuje světel−
ným i zvukovým výstražným zaříze−
ním a dalšími doplňkovými výstraž−
nými svítilnami. Do výbavy vozu patří
box na kontaminovaný odpad, elektro−
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Rokycanský krpály 2022
letos už po šesté
Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
a Vladislav Litera pořádají v ne−
děli 24. dubna 2022 od 9.30 ho−
din VI. ročník amatérského závo−
du horských kol ROKYCANSKÝ
KRPÁLY 2022.
Rokycanští patrioti jsou od le−
toška jediným oficiálním pořadate−
lem tohoto oblíbeného amatérské−
ho závodu horských kol. Ten je
54 km dlouhý XC/M se stoupáním
téměř 1200 metrů a určen je pro
širokou veřejnost. Zavede účastní−
ky na všechny výrazné vrcholy
v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký
vrch, Kouklova hora, Konesův
vrch, Kotel, Maršál a Čilina.
Těšit se můžete na jízdu v krás−
né krajině (projedete dva přírodní
parky, jednu přírodní rezervaci
i část CHKO), náročné výjezdy,
adrenalinové sjezdy, atraktivní les−
ní traily a pro zpestření nebude

chybět nějaký ten kořen, kámen
a voda. Pokud při jednání s vlastní−
ky pozemků nevzniknou žádné
problémy, bude trať letošního roč−
níku kopírovat loňskou. Případné
odchylky budou včas zveřejněny.
Veškeré zázemí závodu je opět
připraveno v příjemném areálu FC
Rokycany. Zde proběhne slavnost−
ní start a najdete zde velké parko−
viště (ještě bude upřesněno), pro−
stor pro mytí kol, nově zrekonstru−
ované WC i sprchy, úschovnu
osobních věcí, dětské hřiště a re−
stauraci. Bude zde i cíl závodu
a slavnostní vyhlášení nejlep−
ších. Ve sportovním areálu se rov−
něž nachází velmi kvalitní in−line
dráha a krytý plavecký bazén. Při−
jeďte proto podpořit své závodníky,
klidně i s vašimi ratolestmi, a užijte
si pěkný den. V Rokyca nech se
rozhodně nudit nebudete.

Perlou expozice bude
bronzový relikviář
Svatojánské muzeum v Nepomuku
na jižním Plzeňsku vybuduje expo−
zici Habsburků.
Celý habsburský rod, pro nějž byl
katolicismus jedním z hlavních zna−
ků politické moci, totiž ctil sv. Jana
Nepomuckého.

Sv. Jan Nepomucký byl nejenom
patronem jejich domu, ale pře −
devším se Habsburkové osobně
zasloužili o Janovo blahořečení
a svatořečení, měli ho ve velké
úctě a často navštěvovali jeho
hrob či rodiště.
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„V letošním roce si připomínáme
100. výročí úmrtí posledního čes−
kého krále, blahoslaveného Karla I.
Habsburského. Záměrem nepomuc−
ké farnosti spolu s Maticí sv. Jana
Nepomuckého a městem Nepomuk
je prokázat vděčnost rodu Habsbur−
ků za zájem, jež věnoval našemu
světci; subjekty chtějí připome−
nout některé historické souvislosti
s tímto rodem spjaté ve stálé expo−
zici Svatojánského muzea v Nepo−
muku,“ uvedl vedoucí odboru kultu−
ry Pavel Motejzík.
Perlou této expozice bude moder−
ní bronzový relikviář s ostatkem bla−
hoslaveného Karla I. Ostatek bude
osobním darem rodu Habsburků ro−
dišti světce, což je mimořádná poc−
ta nejen pro Nepomuk, ale i pro celý
Plzeňský kraj, protože půjde o jedi−
nečný exponát v rámci kraje. Na
expozici budou realizátoři spo−
lupracovat s PhDr. Milanem Nová−
kem, osobním pobočníkem arcivé−
vody Karla Habsburského.
První letošní výroční akcí k při−
pomínce tohoto rodu a výročí Karla
I. Habsburského bude Mše svatá
v Nepomuku dne 20. března od
11 hodin.

Sokol na Rokycansku
Výstava Sokol na Rokycansku, kte−
rou najdete v Muzeu Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech ve výstavní
síni J. Knihy, potrvá až do 8. květ−
na 2022. Stručně ukáže historii
českého Sokola od jeho založení
v roce 1862, přes vznik rokycanské
župy v roce 1900 až po činnost
jednotlivých okresních jednot –
zvláště 14 současně fungují−
cích (Břasy 1873, Bušovice 1919,
Dobřív 1890, Holoubkov 1919,
Hůrky 1932, Kamenný Újezd 1937,
Kařez 1919, Mirošov 1898, Mýto
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1869, Osek 1919, Rokycany 1868,
Stupno 1919, Terešov 1930, Zbiroh
1870).
„Návštěvníci tak budou mít mož−
nost prohlédnout si velké množství
autentických předmětů se sokolskou
tématikou – fotografií, dokumentů,
ale i tělocvičného náčiní, úborů,
krojů, praporů, medailí či odznaků.
Výstava bude doprovázena infor−
mačními texty, které mapují součas−
nost i historii sokolství, a je určena
pro všechny generace,“ uvedl kurá−
tor výstavy Petr Brož.

33

Střípky
z Plzně
Zborovská
je v rekonstrukci
Až do konce června 2022 bude tr−
vat rekonstrukce kanalizace pustí
ve Zborovské ulici, která je tak uza−
vřena pro osobní a nákladní do−
pravu. V dubnu se přidá výstavba
okružní křižovatky u Tyršova mos−
tu a také celoplošná rekonstrukce
ul. E. Beneše.
„Důvodem je rekonstrukce ka−
nalizace a přepojení přilehlých ne−
movitostí ve zhruba čtvrtkilome−
trovém úseku mezi Samaritskou
ulicí až k areálu Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje,“ vysvětlil
generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ
a.s. Jiří Kozohorský. Průjezd veřej−
né dopravy bude zachován, stav−
bou budou moci projíždět spoje
městské hromadné dopravy včet−
ně trolejbusů s alternativním poho−
nem a vozidla IZS.
Akce je spojena s navazující eta−
pou v Doudlevecké ulici, která zahr−
nuje i obnovu důležitého vodovod−
ního řadu o profilu DN 400 a délce
přes 400 metrů. Část prací se však
bude provádět souběžně a posled−
ní činnosti už budou probíhat mimo
komunikaci maximálně do října
2022. Investorem stavby je VO−
DÁRNA PLZEŇ a.s., zhotovitelem
Suptel a.s. Předpokládané náklady
činí 43,6 milionu korun bez DPH.

Oprava trati
v Plaské ulici
K výměně celé konstrukce tram−
vajové tratě došlo v Plaské ulici od
Studentské až po Tachovskou. Po−
prvé v Plzni byly použity bezžláb−
kové kolejnice, které se používají
na železnici, jsou levnější a mají
tišší provoz, dřevěné pražce byly
nahrazeny betonovými.
První etapa náročné rekonst−
rukce proběhla už loni, letos na
jaře je v plánu během pětidenní
výluky finální zpevnění štěrkového
lože. Kolejnice budou obloženy
dílci z recyklované pryže, které
společně se zeleným zákrytem
pomohou k omezení hluku a pře−
nosu vibrací z provozu tramvajo−
vé tratě. Již za provozu tramvají
bude položena vodozádržná vrst−
va se suchomilnými rozchodníky.
Stavba za 64 milionů korun je jed−
nou z největších oprav v Plzni.
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Jedenácté mládě
pásovce kulovitého
Pravděpodobně v prvních pro−
sincových dnech porodila sami−
ce pásovce kulovitého už své je−
denácté mládě. Samice mládě
pečlivě schovává a v prvních
týdnech zůstává skryto v duti−
nách vyplněných substrátem,
i když je samička bezproblémo−
vá a kontaktní, je zároveň velmi
citlivá na vyrušování v době od−
chovu, je tak velmi těžké mládě
najít a určit přesnou dobu poro−
du je téměř nemožné.
V prosinci měli ošetřovatelé
štěstí, když samice využila duti−

nu, do které bylo možné nahléd−
nout, viděli mládě a potvrdili
narození malého pásovce. O ně−
kolik dnů později v příhodném
okamžiku mládě zkontrolovali.

„Malý pásovec byl zdravý a vá−
žil čtyři sta gramů. Pohlaví jsme
určit nedokázali, mláďata a stejně
tak dospělí pásovci kulovití se do−
káží stočit do dokonalé koule,
která nejde rozevřít bez použití
síly, ale k tomuto kroku nehodlá−
me nikdy přistupovat, stačí pár
týdnů opatrné manipulace a pá−
sovci si uvyknou na kontakt, je−
jich obranný mechanismus pak
není tak křečovitý a určení pohlaví
bude možné,“ informuje zooložka
– kurátorka primátů a šelem
Ing. Lenka Václavová.
Plzeňská zoo chová pásovce
kulovité (od roku 2010) a ště −
tinaté (od roku 2002), v 60. le−
tech měla i pásovce devítipásé;
návštěvníci se s nimi setkají
v Tropickém pavilonu Z (kde pá−
sovci včetně aktuálního mláděte
obývají společnou expozici s ta−
maríny žlutorukými), tak v ama−
zonském pavilonu z roku 2014,
kde žijí i další zástupci savců ji−
hoamerického deštného pralesa
– drápkaté opice, chvostani, mi−
rikiny, kuandu, kynkažu nebo pa−
ky nížinné.
Foto: Kateřina Misíková

Strážníci odchytili vloni
přes šest stovek zvířat
Skupina pro odchyt toulavých
a opuštěných zvířat Městské poli−
cie Plzeň uskutečnila v loňském ro−
ce 621 odchytů zvířat. Nejčastěji se
jednalo o kočky, těch bylo celkem
310. Ne však každé roztomilé kotě
se smutnou tváří, které se pohybuje
venku, je opuštěné a musí skončit
v útulku, kam rozhodně nepatří.
Stává se, že se jejich matka vydává
často sama na lov a pak se na
místo, kde koťata ponechala, vrací.
Druhou nejpočetnější skupinou
odchycených zvířat byli psi. Z po−
čtu 265 jich bylo 207 umístěno do
Útulku pro zvířata v nouzi provo−
zovaného Městskou policií Plzeň.
Nemalou skupinu tvořila jiná do−

mácí nebo exotická zvířata. V loň−
ském roce strážníci z odchytové
skupiny odchytávali např. papouš−
ky, agamu vousatou, želvy, na −
háněli na Doubravce zaběhlé viet−
namské prase či odchytávali bob−
ra. Ten se vydal na noční dobro−
družný výlet po chodníku Americ−
kou třídou. Zhruba 35 kg vážícího
vodního hlodavce odchytili strážní−
ci rukama a posléze vypustili u ře−
ky do volné přírody.
Kromě toho zajišťují strážníci ze
skupiny pro odchyt zvířat v rámci
výkonu služby také sběr živočiš−
ného kadáveru (uhynulých zvířat),
v roce 2021 sesbírali 392 kusů
o celkové váze 1094,65 kg.
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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.

Nejvyšší zaměstnanost v celé EU
Česko mělo v roce 2020 ze všech
27 členských zemí EU nejvyšší
podíl zaměstnanců pracujících
v průmyslu. Ti se na celkové za−
městnanosti podíleli z 35,9 %, za−
tímco průměr sedmadvacítky do−
sahoval 22,5 %. Míra nezaměst−
nanosti byla v Česku pátým rokem
v řadě v rámci EU nejnižší, v roce
2020 činila 2,6 %.
Míra dlouhodobé nezaměstna−
nosti, tj. osob nezaměstnaných 12
měsíců a více, byla v roce 2020

Plzeňský rozhled 3/2022

v Česku a Polsku s hodnotou 0,6
% nejnižší mezi všemi zeměmi EU.
Na opačné straně se nacházelo
s 10,5 % Řecko.
Hodnotou 70,1 % se Česko za−
řadilo v roce 2020 na první místo
mezi státy EU s podílem osob se
středoškolským vzděláním ukon−
čeným závěrečnou nebo maturitní
zkouškou či s nástavbovým vzdě−
láním, jako jsou pomaturitní re−
kvalifikační kurzy. Unijní průměr
činil 45,5 %.
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IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá do svého
call centra v Plzni

nové kolegyně/kolegy
s obchodním talentem a kultivovaným
hlasovým projevem, kteří jsou schopni
pohotově reagovat na jakékoliv dotazy
a námitky zákazníků.

Požadujeme:
•

Schopnost samostatně pracovat
a plnit zadané úkoly

•

Mateřský jazyk češtinu

•

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

Nabízíme:
• fixní plat + provize v neomezené výši
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku,
teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD
Pokud máte o nabízenou pozici zájem, pošlete životopis
nebo zavolejte na níže uvedené kontakty

Tel.: 602

336 997 (paní Hatalová)
e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz
Více informací:
Plzeňský rozhled 3/2022

www.iv−nakladatelstvi.cz
PRACOVNÍ NABÍDKY
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Perem, kamerou a mikrofonem
Knižní novinka
Zajímavou novou publikaci, ve které
novináři vzpomínají, připravil Syndikát
západočeských novinářů v Plzni. Jde
o historické poohlédnutí na práci žur−
nalistů ve druhé polovině 20. století.
V 18 kapitolách se čtenáři dozvědí
spoustu zajímavostí ze zákulisí rozhla−
sových i novinových reportérů nebo
o práci televizního štábu. Autoři knihy
jsou redaktoři tehdejšího deníku
Pravda, Československého rozhlasu
Plzeň, televizního štábu Plzeň Česko−
slovenské televize a další. Jejich jména
vám rozhodně nebudou neznámá.
Čeká vás řada zajímavostí, veselých
historek i pikantností, které se na strán−
ky novin, do rozhlasu či na obrazovku
televize nedostaly z nejrůznějších dů−
vodů. Nebude chybět ani ohlédnutí za
rokem 1968, kdy například redaktoři
ilegálně vydávali svůj deník.
Abychom se dozvěděli více podrob−
ností, zeptali jsme se jednoho z autorů
publikace Jaroslava Nedbala, předsedy
Syndikátu západočeských novinářů.
n Pane předsedo, jak a kdy došlo
k nápadu něco takového dát do −
hromady?
40

Ten nápad se objevil před čtyřmi roky. Míra Pražák zařídil přímé přenosy
Bohužel do toho pak přišel Covid a kom− i mimo Plzeň. Sám jsem byl u toho,
plikace, jak sehnat i potřebné sponzory, když se vysílalo například z Čelákovic.
abychom mohli začít. Velké starosti Přenos se dal poslouchat jen na okruhu
nám také dělalo sehnat pamětníky rozhlasu po drátě Plzeň.
ochotné své po−
Jak jsem uvedl,
znatky dát na papír.
mapovali jsme his−
Skládalo se to těž−
torii a naší snahou
ko, jako stavebni−
bylo přiblížit některé
ce, ale nakonec se
zajímavosti, o kte−
vše povedlo.
rých třeba mnoho
n Co všechno se
lidí vůbec netuší, že
dozvíme?
mají nějaké spojení
Například čtenáři
s Plzní. Například
si přečtou o jed−
Filmové studio Pl−
nom prvenství,
zeň. Nejdříve fun−
které měla Plzeň.
govalo pod křídly
Málokdo dnes ví,
tehdejšího Parku
že Plzeň byla je−
kultury a oddechu,
diné
fotbalové Předseda Syndikátu západočeských později přešlo pod
město v tehdejší novinářů Jaroslav Nedbal.
křídla Krátkého fil−
ČSSR, které vysílalo venkovní zápasy mu Praha a nyní funguje pod privátním
Škody Plzeň přímými přenosy prostřed− vedením. Podobných kuriozit najdou
nictvím rozhlasu po drátě. Vše zařizoval čtenáři v knize celou řadu.
redaktor Čs. Rozhlasu v Plzni Miroslav n Jako například?
Pražák. Šlo o velmi známou sportovní Slovník novinářské hantýrky. Jedna
osobnost. Byl nejen výborným reporté− z kapitol má název: Když otevírák není
rem, který komentoval ligové zápasy ze nástroj a lamač nepracuje v kamenolo−
zimního stadionu a Štruncových sadů, mu. Věřím, že čtenáři tu záhadu objeví
ale i vynikajícím hráčem stolního tenisu a pobaví se i u dalších historek. Dozví
a rovněž trenérem reprezentace. Když se, jak věhlasný trenér Václav Ježek
však naši borci sestoupili do 2. ligy, málem zhatil reportáž o utkání Škoda
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeň a Viktorie Žižkov. Odhalíme
tajemství, jak Zlatý slavík téměř uletěl
redaktorům Mladého světa a Mladé
fronty v Karlových Varech, když se „za−
sekli“ u svého kolegy v Plzni.
n Kde si mohou zájemci knihu Pe−
rem, kamerou a mikrofonem koupit?
Jednáme o prodeji v některých plzeň−
ských knihkupectvích například Do−
brovský a Kosmas. Prodej bude pro−
bíhat zhruba od poloviny března i po−
mocí internetu na e−mailové adrese:
info@syndikat−novinaru−zpc.cz
a prostřednictvím autogramiád, o kte−
rých budeme v předstihu informovat ve
sdělovacích prostředcích nebo inzercí.
(jan)
Plzeňský rozhled 3/2022

PRÁVNÍ
PORADNA
Dotaz čtenářky:
Dobrý den,
bývalý přítel mi nechce
platit alimenty na dceru
a vymlouvá se, že není
její otec, to je ale lež
a také v rodném listu je
uvedený jako otec. Může
se takhle vyhnout place−
ní alimentů?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
placení výživného nezleti−
lému dítěti se nelze vyhnout
jen tím, že otec prohlásí, že
není otcem. V těchto přípa−
dech zákon chrání zejména
zájmy nezletilého dítěte a po−
kud je bývalý přítel uveden
jako otec, navíc vy říkáte, že
otcem skutečně je, pak má
k dceři vyživovací povinnost.
Jestli jste v době narození
dcery nebyli sezdáni, zna−
mená to, že jste museli před
matrikou učinit souhlasné
prohlášení, že otcem dítěte
je právě váš přítel.
Občanský zákoník upravu−
je postup popření otcovství,
kdy muž (pokud nebyl man−
žel matky) může jeho otcov−
ství k dítěti popřít u soudu
do šesti měsíců, kdy bylo
jeho otcovství určeno, lhůta
neuplyne dříve než šest mě−
síců od narození dítěte. Muž
popírající otcovství musí
prokázat, že je vyloučeno,
aby byl otcem dítěte, důkaz−
ní břemeno je tedy na něm.
Ve výjimečných případech
může
soud
prominout
zmeškání lhůty pro popření
otcovství, to ale jen za situ−
ace, že to vyžadují zájmy dí−
těte nebo veřejný pořádek,
nejde tedy o pravidlo.

Jestliže otec dcery výživ−
né nehradí, a navíc se k to−
mu staví takto zamítavě, do−
poručuji neotálet s podnik−
nutím zákonných kroků. Tím
je například vymáhání dluhu
prostřednictvím soudního
exekutora, k čemuž je nutné
předložit rozhodnutí soudu
o stanovení výživného pro
otce. Pokud takové rozhod−
nutí ještě nemáte, doporu−
čuji podat soudu návrh na
stanovení výživného; toto
jednání u soudu pak může
být pro bývalého přítele im−
puls k pravidelnému placení
výživného.
Jestliže neplacení výživ−
ného dosahuje větší intenzi−
ty, dopouští se tím povinný
rodič trestného činu za −
nedbání povinné výživy.
Trestní zákoník stanoví, že
skutková podstata trestného
činu zanedbání povinné vý−
živy je naplněna, pokud po−
vinný rodič neplní vyživo −
vací povinnost déle než čtyři
měsíce, přitom postačí jed−
nání z nedbalosti. V praxi se
trestní řízení často ukazuje
jako účinný nástroj k uhra−
zení dlužného výživného
a placení běžného výživné−
ho, neboť rodič zanedbávají−
cí povinnou výživu může být
potrestán i trestem odnětí
svobody, nebo mu soud
může uložit přiměřené ome−
zení, aby se zdržel řízení
motorových vozidel. Pokud
do vyhlášení rozsudku doj−
de k úhradě dluhu, pro který
byla podána obžaloba, a ne−
placení výživného nemělo
na dítě tr vale nepříznivé
následky, rozhodne soud
o zproštění obžaloby, neboť
trestnost činu po zaplacení
zaniká. Trestní řízení je mož−
né zahajovat i opakovaně
vždy, když jednání naplní
znaky skutkové podstaty,
tedy povinný rodič neplní
vyživovací povinnost déle
než čtyři měsíce.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
Plzeňský rozhled 3/2022
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V Besedě nejen Magdalena Kožená
a Ondřej Havelka
Program Měšťanské besedy na le−
tošní rok probouzí naděje na mnoho
zajímavých akcí, jaké tu ještě nebyly
nebo se na ně dlouhou dobu če−
kalo. V květnu zde písně Colea
Portera zazpívá světoznámá mezzo−
sopranistka Magdalena Kožená
s Ondřejem Havelkou za doprovodu
jeho Melody Makers. V rámci svého
turné se v Besedě zastaví swingový
zpěvák Jan Smigmator.
Na své si v Měšťanské besedě
přijdou hudební fanoušci, výběr pro

i spolu. Zazní písničky z alba Proč
bychom se netopili, které otextoval
Zdeněk Šmíd.
O pár dní později, 21. dubna, zde
dodatečně oslaví své 75. narozeniny
česká folková legenda Pavel Žalman
Lohonka. Na vlně folku pokračuje
program i 24. dubna, kdy si poslu−
chači mohou vychutnat všechny tři
verze oblíbených Javorů. Swingový
zpěvák Jan Smigmator vyráží v do−
provodu svého big bandu na turné
k albu Murphyho zákon a Měšťan−

písničkami bude vyprávět dojemné
příběhy. Velký sál přivítá 22. května
Magdalenu Koženou, která publiku
nabídne výjimečný koncertní pro−
gram. Na chvíli opustí svět klasické
hudby a společně s Ondřejem
Havelkou a jeho Melody Makers

tahá vtipy z rukávu a zvládne imito−
vat řadu českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček, se diváci mo−
hou zasmát 27. března. Kaktusový
květ je slavný americký film z roku
1969, který získal Oscara, Zlatý
Globus a mnoho dalších cen.

Magdalena Kožená a Ondřej Havelka

Aleš Háma coby voják ve hře: Jak jsem vyhrál válku

ně bude vskutku pestrý. V polovině
března populární tři bratři Ebeni za−
hrají průřez svou dosavadní tvor−
bou, 11. dubna se ve Velkém sále
odehraje společný koncert skupin
Hop trop a Samson a jeho parta.
Vystoupí každá zvlášť, ale zahrají

ská beseda bude 2. května jednou
ze zastávek koncertní show, která
se dá klidně označit jako swing 21.
století. Oblíbená písničkářka Radůza
se do Besedy vrátí 9. května, na
koncertě se zvládne doprovodit na
několik hudebních nástrojů a svými

zazpívá proslulé, jazzem inspirované
hity Colea Portera.
Na prknech, co znamenají svět,
se v Besedě 7. března představí
Aleš Háma coby voják Arnest
Goodbody, který svým naivním
a důkladně poctivým přístupem ke
všemu a všem uvádí v šílenství ty,
kteří v rozkazech a drilu nalezli
smysl svého života. Válečný román
Patricka Ryana, podle kterého
vznikla hra Jak jsem vyhrál válku,
byl i zfilmován. Ve filmové verzi
hrál proslulý člen skupiny The
Beatles John Lennon.
Jedinečnému a nezaměnitel né −
mu humoru Zdeňka Izera, který

Plzeňskou premiéru jeho divadelní
adaptace s Lukášem Vaculíkem
v hlavní roli v Besedě uvede 8. dub−
na Divadelní spolek Háta. Kultovní
francouzskou komedii Veselé Veli−
konoce proslavilo její filmové
zpracování s Jeanem−Paulem Bel−
mon dem. Ve Velkém sále se
15. května v roli nenapravitelného
sukničkáře Stéphana představí
Martin Hofmann. Komedie Vztahy
na úrovni v režii Antonína Pro −
cházky ukáže, že vztahy jiných lidí
jsou stejně zamotané, strastiplné
a legrační jako ty vaše. V apartmá
Sira Partridge alias Lukáše Vacu−
líka se změní Velký sál 29. května.

Z krejčovských dílen a salónů
Svět dovednosti, zručnosti i fantazie je od nepaměti spojený s krejčovským řemeslem.
Tomu odpovídá i nová výstava nazvaná „Z krejčovských dílen a salónů“, která začíná
zítra v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.
Prostřednictvím exponátů z archivních fondů Státního okresního archivu Plzeň−jih
se sídlem v Blovicích a sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích i předmětů zapůjče−
ných soukromými osobami výstava připomíná bohatou historii krejčovství na jižním
Plzeňsku. V prostoru výstavní síně kromě přiblížení dějinné role cechů a následných
řemeslnicko – živnostenských společenstev nabízejí bohatou koláž z dobových oděvů,
oděvních doplňků, fotografií, dokumentů, šicích strojů nejrůznějších značek a mnoha
dalších předmětů.
Výstavu, kterou připravili zaměstnanci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, si mů−
žete v prostorách zámku Hradiště prohlédnout od 10. února do 15. května 2022.
42
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„Je nutné začít být šťastný,
radovat se ze života, protože stejně umřeme, jak já
stále dokola argumentuji. To je jediná naše jistota,“
říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Je dobré si uvědomit, že čas běží
a kvůli nám se nezastaví. Čínské pří−
sloví praví, že „Čas za peníze nekou−
píš“. Je nutné věřit sobě, své intuici
a poslouchat ji.
K tomu mnohým bránila
záplava negativních
zpráv a dezinformací.
Dnes už je jasné, že
neexistuje relevant−
ní informace o ko−
ronaviru, a to proto,
že se vždy odborní−
ci zabývali výzku−
mem cca 10 let, než
se vakcíny dostaly na
trh. Současná infekce je
známa teprve dva roky, což
znamená, že nikdo – ani odborní−
ci, kteří jsou pro i proti očkování, ne−
mohou mít pravdu. Proto se také v dis−
kuzích neshodli a neshodnou. Každý je
strůjcem svého štěstí a je na každém,
zda něco pro své zdraví dělá, či nedělá.
Štěstí je stav mysli, který musíme
umět ovládat a rozhodnout se, zda
máme být šťastni. Pocit neštěstí, kte−
rého se bojíme, často nebývá zakoře−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

něn nijak hluboko, ale je jednoduše ru−
bem štěstí. Musíme se vnitřně osvo−
bodit natolik, abychom si připustili, že
pocity štěstí i neštěstí mohou existo−
vat zcela utěšeně vedle sebe
v čase a místě. Pokud
jste ochotni odmítnout
hněv, pomstychtivost
a touhu po odplatě,
jste ochotni přij−
mout štěstí. Je na
vás, jaký pocit
z těch dvou mož−
ností sil vyberete.
Štěstí je něco jako
kombinace umění žít
a pocitu naplnění. Žít
naplněný a spokojený život
je pro mnohé lidi důležitější, než
se honit za tzv. statkovými symboly.
Proto tvrdím, že je nutná seberealizace
bez ohledu na věk. Můžeme pozorovat,
že mnozí lidé, kteří odejdou do důcho−
du, najednou neví co s volným časem.
Bohužel se zvyšuje životní nenaplně−
nost. Lidé si to uvědomují a začínají
přemýšlet nad smyslem života.

Test 1: Jaké vás napadne pís−
meno z možností: A, B, C, D?
Odpověď bude na konci článku.
Štěstí je ve schopnosti připustit, že
některé věci nelze změnit. Svět se
nebude věnovat tomu, aby vás učinil
šťastnými. Nejenom podle mne je člo−
věk šťastnější, když si může vybrat
cestu, která mu vyhovuje. Tvrdím, že
šťastný může být jen ten, kdo umí

přizpůsobit své potřeby svým mož−
nostem.

Test č. 2: Jaké vás napadne
číslo z možností 1 až 5?
Odpověď bude na konci článku.
Přibývá lidí, kteří po štěstí touží, ale
zároveň ztratili naději, že by ho mohli
dosáhnout. Příčinu vidím v tom, že si
štěstí představují jako něco, co by měli
dostat zvenčí. Většina lidí štěstí spatřuje
v blahobytu. Mnozí se snaží štěstí si ně−
jak vynutit, ale štěstí si nevynutíme.
Šance na štěstí je z poloviny vrozená,
asi z 15 % vysvětlitelná vnějšími okol−
nostmi (zdraví, blahobyt atd.) a zbytek
je silně individuální.

Test č. 3: Představte si, že
ztroskotáte při cestě na dovo−
lenou. Skončíte zdraví, nezra−
nění, ale bez věcí, které jste
vezli s sebou, a sami na minia−
turním ostrůvku. Podaří se vám
zázrakem ulovit „zlatou rybku“,
která vám splní tři přání. Jaká
by to byla, případně koho byste
si přáli mít vedle sebe? Máte
jen tři možnosti. Odpověď bude
opět na konci článku.
Mnoho lidí díky „divné“ době, která tr−
vá už dva roky, propadá depresím, zlos−
ti, nenávisti, což mimo negativních psy−
chických dopadů má i vliv na naše fy−
zické tělo. Proto jsem se rozhodl bez

ohledu na dobu znova začít dělat
Rodinné konstelace.
Lidé by měli respektovat svůj věk.
Když je někomu dvacet, je před ním
spousta možností, může ještě několik
let experimentovat a zkoušet. Ale ve
čtyřiceti už nejsou otevřeny všechny
cesty a některé se postupně uzavírají.
Dnešní lidé neradi slyší řeči o osudu.
Domnívají se, že osudu mohou unik−
nout. Když něco nemohou vyřešit rych−
le a snadno, vzdávají se, protože nedo−
káží jít trpělivě za svým. Potom znovu
stojí tváří v tvář tomu, čemu chtěli unik−
nout – osudu. Pro mnohé je těžké žít
s tím, co nemohou změnit. Jde to, ale
není to jednoduché.
Smysl života však nelze hledat, kaž−
dý musí jít ke štěstí vlastní cestou
a sám musí objevovat smysl vlastní
existence.
Všem přeji hodně štěstí a zdraví.
Stanislav Brázda
Odpověď na test 1: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda znáte své
možnosti kam až jste schopni dojít,
čeho jste schopni dosáhnout.
A = Ne, B = Trochu, C = Ano.
Odpověď na test č. 2: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, jak svých
možností, které Vám osud nachys−
tal, využíváte. Známkování je jako ve
škole (1= naplno, 5 = vůbec atd.).
Odpověď na test č. 3: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, co považu−
jete za svůj smysl života, co je pro
vás nejdůležitější v životě. To jsou ty
tři věci, lidé, ve vaší odpovědi.

Program Měšťanské besedy v Plzni nabízí tyto koncerty
16. 3. 19:00 Bratři Ebenové
Bratři Ebenové – kapela tří bratří
Ebenových (Marek, Kryštof, David)
a dalších předních českých hudební−
ků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří
Veselý a Jiří Zelenka). Koncertně hrají
průřez tvorbou od prvního alba Malé
písně do tmy (1984) až po poslední
Čas holin (2014), které je svým
obsahem čím dál tím aktuálnější.
11. 4. 19:00
Hop Trop & Samson a jeho parta
Společný koncert skupin Hop
Plzeňský rozhled 3/2022

trop a Samson a jeho parta. Každá
zvlášť ale i spolu. Dvouhodinovka
usměvavé pohody.
21. 4. 19:00
Pavel Žalman Lohonka: 75 let
Odložená oslava 75. narozeniny
folkové legendy. Pavel Lohonka je
jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dneš−
ní podobu české folkové scény.
Zasloužil se o popularizaci lido−
vých, zejména jihočeských písní,
některé z nich tak dostaly příležitost
zlidovět podruhé.

25. 4. 19:00 Hana a Petr
Ulrychovi & třikrát Javory
Sourozenci Ulrychovi v roce 2019
oslavili výjimečná životní jubilea – Petr
75. a Hana 70. narozeniny a navíc 55
let společného vystupování, z toho 45
let se skupinou Javory. A to se sluší
oslavit koncertem, na kterém zazní to
nejlepší z jejich umělecké tvorby.
Zahrají a zazpívají se svojí skupinou
Javory, projektem Javory Beat a zají−
mavými hosty, se kterými pod ná−
zvem Javory Old zahrají písně z nové
reedice alba Nikola Šuhaj loupežník.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

2. 5. 19:00
Jan Smigmator & Big Band:
MURPHYHO ZÁKON TOUR 2022
Swingový zpěvák Jan Smigmator
vyráží v doprovodu svého vlastního
big bandu na turné k albu Murphyho
zákon.
Třináct špičkových jazzmanů, ve
složení piano, kontrabas, kytara, bi−
cí, hammondky, čtyři saxofony, dvě
trubky a dva trombony hraje reper−
toár vycházející ze swingových tra−
dic, hitů Franka Sinatry a odkazu
legendárních big bandů.
43
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NOČNÍ klub Dandy v Kla−
tovech−Lubech přijme spo−
lečnice od 18 let. Možno
i formou brigády v týdnu
nebo jen víkendy. Bezplatné
ubytování, slušné výdělky.
Tel.: 604445413. RR 22180

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

HLEDÁM brigádníka na stě−
hování a pomocné práce
při přestavbě domu. Sušice
a okolí. Tel: 702962961. RR
22217
MUŽ ve středním věku, bez
závazků, nabízí profesionál−
ní zkušenosti z vedení ka−
várny, restaurací, hotelů,
manažerské zkušenosti z ří−
zení malých i větších týmů
do 50 lidí. Mám schopnost
analýzy a posouzení provo−
zních podmínek, zkušenosti
z nastavení nového podni−
katelského záměru, odpo−
vědnost za vedení svěřené−
ho úseku, ekonomické vý−
sledky, práce v kontrole.
Jsem loajální, flexibilní,
spolehlivý a rychle se
adaptuji na prostředí. Jsem
zvyklý řešit operativně den−
ní činnosti i vzniklé náhlé
rizikové situace. Mám zna−
lost německého jazyka,
Microsoft office, řidičský
průkaz. Reference a CV na
vyžádání. Děkuji za nabíd−
ky, případně za osobní set−
kání. Telefon: 731454110.
CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na
Šumavě, hledá posilu do
týmu na pozici CUKRÁŘ /
CUKRÁŘKA. Nabízíme sta−
bilní pracovní poměr v ce−
loročním provozu (i v přípa−
dě dalších pandemických
opatření), ubytování zdar−
ma a jídlo za 50%. Poža−
dujeme pouze spolehlivost,
nadšení učit se nové věci
a základní znalost cukraři−
ny. Praxe v oboru je výho−
dou, nikoli podmínkou. Ví−
ce info na tel.: 602486490
RR 22240
PŘIJMU brigádníky na sběr
jahod. Tel.: 604978604 RR
22242
44

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21079

PRODÁM čistič oken Hobot
168 vč. utěrek z mikro−
vlákna (sada 12 ks) tel.:
721300957 PM 22056

3 PEŘINY (prošívané deky)
+ 2 polštáře, vše nové, cena
dohodou. Tel.: 604348392.
RR 22138
SENO – malé balíky, Hor−
šovský Týn, tel.: 721984541.
RR 22136
TERRA−VARI s motorem
Honda 160 (čtyřtakt) + val−
níček + radlice na sníh +
provzdušňovač PP60. Vše
zachovalé. 47.000 Kč. Tel.:
602469253 – Domažlice. RR
22158
PAP KRÁLOVSKÝ loňský
kroužkovaný. 5 kusů z ven−
kovní
voliéry.
Tel.:
721834449. RR 22168
ZDRAVOTNÍ polohovací lůž−
ko, zánovní – měsíc použí−
vané, za 12.000 Kč, tel.:
608756622. RR 22186
REPRO soupravu HIFONICS
do auta, cena 15.000 Kč,
možno
sleva.
Tel.:
608939616. RR 22183

PRODÁM
NAFUKOVACÍ VÍŘIVKU
PURESPA GW
PREMIUM HWS 800
v záruce, použitá jednu
letní sezonu. Příslu−
šenství (vysavač, che−
mie), stan na zastřešení
v ceně 3990 Kč zdar−
ma. Celková cena
17000 Kč. Plzeň.
Tel. 723 813 260
RAMENO k nakl. UHNZ−750
(prostřední) nový ND, šrouby
do sádrokartonu, nářadí pro
zedníka, sněhové řetězy
PEWAG – nákladní. Vše nové
– levně. Tel.: 728803097. RR
22181
SUCHÁ smrková prkna délka
5m a sazenice lesních strom−
ků, tel.: 728553330. RR
22205
VŠE PRO KOVOVÝROBU
(stroje, nástroje, přípravky,
nářadí, měřidla, kovové skříň−
ky, skladový materiál ap.).
Tel.: 736670876. RR 22220

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SBĚRATEL koupí staré obra−
zy a jiné starožitnosti. Solid−
ní jednání. Tel.: 608979838,
E−mail: vladislav.soucek@
seznam.cz PM 22038

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba.
Plzeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail: rahei@atlas.cz PM
22013

PANELY 2x3x0,15 m, okres
Domažlice, cena dohodou,
tel. 603146840. RR 22127

l

NOVÝ nepoužitý plynový
sporák a čalouněné manžel−
ské postele s úložným pro−
storem. Cena dohodou. Tel.:
603298166. RR 22221
KONSTRUKCI obloukové ha−
ly. Délka 30 m, šířka 15 m,
výška 5 m, dvoje posuvná
vrata, cena dohodou. Tel.:
602940952. RR 22226
MUŠKAŘENÍ, nepoužitá plná
výbava pro rybáře. Dlou−
há Ves u Sušice. Tel.
602305142. RR 22238
VELKÉ SANĚ, potah koněm.
5000 Kč. Dlouhá Ves u Su−
šice. Tel. 602305142. RR
22239

KOUPÍM staré jízdní kolo do
r. 1950, mosaznou pumpič−
ku, starou Babetu i nepojízd−
nou, Škodu 120M, nová za−
dní světla aj. náhradní díly,
také na starého Pionýra.
Návody na obsluhu a katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.:
721720982 PM 22006
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, plakáty,
flašky a jiné. Vše staré,
spojené se Starým Pl−
zencem: pohlednice, fo−
to, plakáty, obrazy aj.
Telefon
603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
22041

NUMISMATIK koupí mince
ČSR, ČSSR, ČR a ostatní
Evropu, i zlaté. Tel.:
602857551. RR 22179

KOUPÍM lešenářské trubky,
jednotlivé kusy nebo celé
lešení. Tel: 721866006. RR
22216
KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21080

KOUPÍM staré dětské hračky,
vánoční ozdoby, rádia, mlýn−
ky, hmoždýře, lustry. Mo−
pedy, motorky, Pionýry, mo−
topřilby, smalt. nádobí, pa−
nenky, obrazy, porcelán
apod.
Tel.: 605080878
PM 22010
KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu. Dále litinovou vý−
levku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými závity,
řeznický špalek, různé li−
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn. PŘIJE−
DU, tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 22043
KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526 PM 22015
VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňová−
ní historického vojenského
materiálu, převážně z obdo−
bí I+II světové války. Též
možnost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamenné
hrnce, hodiny obrazy, nádo−
bí, váhy, rádia, vojen. věci
z války atd. Tel.: 737903420
PM 22009
KOUPÍM starou vojenskou
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice, rajt−
ky, vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960 –
až 3 tis. Kč. Odznaky voj. uči−
lišť, pilotní aj. Těžítka ve tvaru
voj. techniky, letecké uni−
formy, vše z pozůstalosti po
pilotech. Tel.: 721730982
PM 22007

KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, por−
celán, sklo, obrazy, hračky,
hodiny, hodinky, trojúhel.
plechovky od olejů, moto
díly−Jawa, Moped, Pionýr,
reklamní plech. cedule
na zeď. Tel.: 732431470
PM 22053

KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod.. Tel.:
605080878 PM 22011
VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016

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, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM zbytky stavebního
materiálu: ztracené bednění,
cihly, venkovní dlažba, ce−
ment, písek, kamenivo, pře−
klady, atd. Tel: 721866006.
RR 22215
MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a starožitný nábytek a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. Tel.: 608887371
/ E−mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 21081

PRODÁME výrobní a sklado−
vé prostory s komplexní vy−
baveností. Zastavěná plocha
1.700 m2, užitná plocha
2.670 m2, tel.: 603298166.
RR 22214
Plzeňský rozhled 3/2022
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MLADÝ pár z Klatovska shání
zemědělské pozemky k pro−
nájmu, popř. ke koupi. Pro−
síme, nabídněte mladému
páru, který chce udržet dlou−
holeté rodinné hospodářství.
Možnost platby nájemného
dopředu. Tel.: 721868304.
RR 22129

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připravíme
k předání a prodeji. Vy−
klízení, likvidace odpa−
du, vymalování, úklid
okolních prostor – za−
hrady. Prohlídka a nace−
nění služby ZDARMA.
papo9@seznam.cz.
PM 22046
Peníze za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň−jih, Plzeň−se−
ver. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená elek−
třina. Peníze vyplácíme do
tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 22017

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžeme
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 22018
PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 100m2 –
2.500 Kč/měsíc. I dlouho−
době. Vratná kauce 5.000
Kč. Klatovy. A zároveň kou−
pím podlážky, spony, spoj−
ky, trubky. Tel: 720686209.
RR 22133

l

Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

PRO ZAMĚSTNANCE do ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 PM 22019
PRONAJMU mezonetový
byt 3+kk v RD v Klatovech,
100 m2, nejlépe bezdětné−
mu páru nekuřáků. (Výji−
mečně s jedním puberťá−
kem.) Kauce! Info na tel.:
605758988. RR 22219

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA
800737309
PM 22020
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3 + 1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 4 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
22021
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1 + kk o výměře 20−30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Kč. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA
800737309
PM 22022
POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1.
Stav nerozhoduje. Nejsem
realitka a ani překupník!!
Děkuji za nabídky. Tel.
721081547. RR 21898

PRODÁM zařízený byt 1+1,
35 m2, v osobním vlastnict−
ví, v Klatovech v Prusíkově
ul. Cena dohodou. Tel.:
727841914. RR 22218

KOUPÍM náhradní díly: blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto. Tel.:
737903420 PM 22012
KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/Pionýr.
Tel.
771221112. PM 22049

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21428
KOUPÍM Multicar M 25 ne−
bo dodávku VW, MB i jiné
pro dělníky. Možno s končí−
cí nebo prošlou STK. Drob−
ná závady nevadí. Možno
i firmou vyřazené. Tel.:
736736059 PM 22052
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR22054
KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135
PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 22187
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PRODÁM 4ks letní pneu
DUNLOP Sport Pure M5e
185/60/R15 s ráfky – nové
(nejeté), Klatovy, levně,
tel.: 723724001.

KOUPÍM Škoda 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel.: 603535061.
PRODÁM Opel Meriva OPC
line 1,6i 77kw, 94 000km,
model OPC line, vyhřívané
sedačky, po výměně roz−
vodů, zánovní pneu. Tel:
603535061.

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a férové jednání.
Tel.:
607946866.
E−mail:klsp@seznam.cz
RR 22142
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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 nejde optimální řešení.
Důležité je, nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 22023

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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
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 22024

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů
a dlažeb na tel. 776434705.

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem Peníze máte
na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 PM 22025
KUPUJETE NEMOVITOST ?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky a navíc vyjednáme
maximální SLEVU ! Neza−
platíte ani korunu navíc! Ví−
ce na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
800888957 PM 22026
PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel.: 777554484
PM 22054
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089

PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
rekonstrukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby, bourací
práce a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatov−
sko, Domažlicko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399. RR 21190

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda,
provádíme zednické práce,
úprava bytového jádra, ob−
klady a dlažby, sádrokar−
tony, štukové a šlechtěné
omítky, zateplovací systé−
my, zemní a výkopové prá−
ce. Tel.: 725763582. RR
22058
PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
kompletní rekonstrukce
bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce
a další práce dle domluvy.
Strakonice a okolí do
40km. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21191

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …

RR 22236

HLEDÁM pohodovou ženu,
nekuřačku z Plzeňska. Jsem
nekuřák bez závazků,
62/167 z Plzně. Těším se, že
se ozveš po 18. hod. na tel.:
776107499 PM 22057

PRODÁM štěňata výmar−
ského ohaře s průkazem pů−
vodu, odběr květen, tel.:
721124597. RR 22172

HLEDÁM štíhlou pohodovou
ženu na diskrétní, trvalejší
schůzky, bez narušení sou−
kromí, diskrétnost a vzájem−
ná důvěra podmínkou. Jsem
pohodový muž 50/180/85
sport. postavy, KT, DO, tel.:
733407817. RR 22165

36/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu.
Tel.: 604969788 PM 22005

ROZVEDENÝ
nekuřák
62/179/štíhlý, hledá sympa−
tickou ženu štíhlé nebo
střední postavy se zájmem o
přírodu a ve věku 54 až 62
let. Domažlice a okolí do
20km. Prosím SMS nebo
volat po 20. hod. Tel.:
737125670. RR 22167

HLEDÁM kamarádku s vý−
hodami. Mám 55 let, roz−
vedený, štíhlé postavy.
Nejlépe okr. Klatovy. Tel.:
704348765. RR 22164

62LETÝ muž hledá ženu,
která je také sama. Zajdem
na kávu, věk nerozhoduje.
Sušice – Klatovy – HO. Tel.:
607863707. RR 22173

AHOJ. Hledám ženu, přílel−
kyni na kávu – turistiku do
72 let. Z Domažlicka, SMS –
704331049. RR 22174

ŠTÍHLOU ženu z Klatov,
zastánkyni a praktikantku
hookupu, casual sex. Tel.:
724516519. RR 22177

KLÁŠTERKA –
kolaudační revize
komínů,
tel.: 604871028.

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám po−
můžeme najít partnera
v Bavorsku. www.vdejse−
dobavorska.cz nebo tel.:
702891012.
68 LET/176/82 – vdovec,
vitální, abstinent, zdravý,
klidné povahy, dobře situo−
vaný, nabízí sympatické
a štíhlejší ženě do 62 let tr−
valý vztah ve společné do−
mácnosti v RD se zahra−
dou. Nejlépe z okr. DO, KT.
ŘP vítán, ale není podmín−
kou. Tel.: 728803097. RR
22182

ŽENA 70/160− Cítíš se osa−
měle a nebo sám? Já ne−
hledám milence, ale kama−
ráda – vzájemná pomoc
a porozumění. Plzeň a okolí
do 30 km. „Jen upřímné
jednání“. PM 22055
Inzerát můžete podat
elektronicky na e−mail:
sekretariat@
plzenskyrozhled.cz
Zaplatit inzerci můžete
bankovním převodem:
ČSOB:
72827293/ 0300

l
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Tel. 731 002 305
Jen ty a já v mé postýlce.
Ta představa tě láká? Tak
mi zavolej (SMS ne)
a domluvíme se, v mém
bytečku poznáš skuteč−
nou smyslnost, něhu, vá−
šeň. Jsem na vlastní ori−
ginál fotečce zdravá a pl−
ně očkovaná. S dobrou
náladou se těším na te−
lefon – 731002305 (ve
dne). PM 22001

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

4. 4. 2022
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

Uzávěrka řádkové inzerce je 25. března 2022
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