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Plzeňští radní poprvé podpoří
zdravotní péči a svozové služby
Vůbec poprvé schválili plzeňští
radní dotační program nazvaný
Podpora zdravotní péče a svozo−
vé služby na rok 2022. Tento
program v tomto rozsahu v sobě
spojuje aktivity dlouhodobě pod−
porované z rozpočtu Odboru
sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Na další podrob−
nosti jsme se zeptali Elišky
Bartákové, náměstkyně primá−
tora pro oblast kultury, památ−
kové péče a sociálních věcí.

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

Mgr. Eliška Bartáková.

na 2022, jejich výsledky zveřejní
odbor sociálních služeb nejpozději
do 31. září 2022. Pro letošní rok jsou

navrženy čtyři dotační priority – pod−
pora zdravotní péče ve vybraných za−
řízeních sociálních služeb, fakulta−

w Mohla byste upřesnit jednotlivé
priority?
První dotační priorita je určena na
podporu zdravotní péče ve vybra−
ných zařízeních sociálních služeb.
Zahrnuje domovy pro seniory, domo−
vy se zvláštním režimem, týdenní
a denní stacionáře a domovy pro
osoby se zdravotním postižením.
Tato priorita, stejně jako fakultativní
služba doprava uživatelů do organiza−
cí poskytujících sociální služby, byla
do nového dotačního programu pře−
sunuta z důvodu přechodu města na
víceleté financování sociálních služeb
od letošního roku. Každá z dalších
dvou priorit, hospicová a paliativní
péče a zdravotní péče poskytovaná
osobám bez domova a sociálně
... pokračování na straně 2

s

w Paní náměstkyně, o jakou částku
se jedná a komu je určena?
V tomto programu je alokováno
8,5 milionu korun. Žádosti budou při−
jímány pouze ve dnech 4. až 6. dub−

tivní služba doprava uživatelů do
organizací poskytujících sociální
služby, hospicová a paliativní péče,
zdravotní péče poskytovaná osobám
bez domova a sociálně vyloučeným.

Plzeňští radní poprvé podpoří
s

zdravotní péči a svozové služby
... dokončení ze strany 1

vyloučeným, podpořila v minulých
letech vždy jednoho žadatele pro−
střednictvím individuální dotace.
w Město schválilo také finance na
služby a činnosti v sociální oblasti,
o co konkrétně jde?
Pro tyto účely jsou v rozpočtu
Odboru sociálních služeb Magistrá−
tu města Plzně alokovány prostřed−
ky ve výši jednoho milionu korun.
Schválený dotační program je vy−
hlašován už od roku 2017, kdy do−
šlo ke sloučení dotačních programů
Sociální služby a ostatní činnosti
v sociální oblasti a Aktivity prorodin−
né politiky. Od roku 2019 byl do to−
hoto dotačního programu včleněn
další, a to Integrace cizinců a pod−
pora menšinových aktivit. Od roku
2019 se tedy jedná o jediný dotační
program Odboru sociálních služeb
Magistrátu města Plzně. Ten pod−
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poruje projekty v sociální oblasti,
které nejsou sociálními službami dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociál−
ních službách nebo na ně nejsou
přímo navázány. Projekty podporo−
vané v plánovaném dotačním pro−
gramu doplňují a dále rozvíjejí síť
sociálních služeb na území města
Plzně pro všechny cílové skupiny,
se kterými je na území statutárního
města Plzně pracováno.

b) podpora klienta při přechodu
z programu pracovní rehabilitace
na otevřený trh práce;
c) aktivní život seniorů a mezigene−
rační aktivity;
d) osvěta v péči o osoby s poru−
chou autistického spektra;
e) podpora organizací sdružujících
zdravotně postižené a chronicky
nemocné občany;
f) preventivní služby na podporu
funkčnosti rodiny;
g) aktivity podporující integraci
cizinců a menšinové aktivity na
území města Plzně.

Pro rok 2022 jsou navrho−
vány dotační priority:
a) dobrovolnictví a aktivní zapojení
občanů města Plzně do komuni−
ty, ve které žijí;

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

w Je o tyto dotační programy zá−
jem? Jaké jsou dosavadní zku−
šenosti?
Dotační priority jsou navrženy na
základě zkušeností odboru so −
ciálních služeb magistrátu s pro−
jekty dlouhodobě podporovanými
z uvedeného dotačního programu,
v souladu s koncepčními doku−
menty odboru, se zjištěními z od−
borných studií a po domluvě s od−
borem dostupného bydlení a so −
ciálního začleňování magistrátu.
V loňském roce přijal magistrální
odbor sociálních služeb celkem
30 žádostí na 38 projektů v celko−
vém objemu 2,2 milionu korun,
přičemž podpořeno bylo 29 žada−
telů, tedy 36 projektů, v celkovém
objemu 1,49 milionu korun.

Dotační program najdete na webu

www.plzen.eu/urad/
granty−a−dotace
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Na kole po barokních perlách
Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku
odkrývají tajemnou dobu baroka
Barokní cyklotrasy na severním
Plzeňsku se linou malebnou barok−
ní krajinou za architektonickými
skvosty našeho kraje. Po krásách
jak přírodního, tak kulturního cha−
rakteru si můžete odpočinout u 10
stylových barokních odpočívadel,
která jsou šetrně a vkusně zasazena
do barokní krajiny a nabízí výhled na
významné památky na severním
Plzeňsku. Barokní cyklotrasy propo−
jují kulturního ducha ve zdravém těle
a na své si přijdou nejen sportovci
a cykloturisté, ale i milovníci maleb−
né krajiny ve spojení s jedinečnými
kulturně−historickými památkami.
Středobodem barokních cyklotras
jsou Plasy, kde začínají 3 barokní
okruhy, které mají různou obtížnost,
přičemž délka každé trasy je kolem
40 km. Trasy vedou po značených
cyklotrasách Klubu českých turistů
s logem Západočeského baroka.
Pro snadnou orientaci byla vydána
cykloturistická mapa barokních cyk−
lotras. Barokní cyklotrasy dozajista
procvičí tělo a potěší ducha.
Jak již bylo zmíněno, tak vý−
chozím místem barokních cyk−
lotras jsou Plasy, a to přímo ná−
dvoří mezi cisterciáckým kláš−
terem a Centrem stavitelského
dědictví. Klášter je jedinečným
architektonickým skvostem
hned z několika důvodů. Jed−
ním z nich je architektonická
stránka samotná, když se na
jeho barokních proměnách po−
díleli jedineční umělci jako Jan
Blažej Santini nebo Kilián Ignác
Dientzenhoffer. Unikátní je například
Santiniho samonosné schodiště ne−
bo terén, na kterém je klášter posta−
ven. Stojí na vodě a mniši vymysleli
dokonalé řešení základů konventu,
které bylo kvůli bažinaté půdě zpev−
něno 5 100 dubovými kůly zatlučený−
mi do země. Přes ně byl položen trá−
mový rošt a teprve na něj vystavěno
zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít
a budova se propadat, byla do zákla−
dů přivedena voda z několika prame−
nů, která zamezila přístupu vzduchu
ke dřevu, a to de facto zkamenělo.
Centrum stavitelského dědictví před−
stavuje průřez historií stavitelských
technik a materiálů a v působivých
Plzeňský rozhled 4/2022

v obcích Jarov a obora nebo k jed−
nomu z prvních renesančních
zámků v Čechách – Kaceřovu.

Kalec
Na západním okraji Plaska, neda−
leko od vsi Žihle leží hospodářský
dvůr Kalec. Barokní dvůr byl vybu−
dován na místě původní tvrze a do
majetku plaského kláštera patřil
v letech 1624−1785. Zásadní sta−
vební změnou prošel za opata
Eugena Tyttla. Dvůr byl pronajímán

prostorách bývalého pivovaru a hos−
podářského zázemí plaského kláštera
se vžijete do role stavitele.

Baroko I.
Vede z Plas od cisterciáckého kláš−
tera krásnou barokní krajinou, kde
jsou patrné vysázené aleje stromo−
řadí v barokní době. Po trase přímo
ze sedla kola jsou patrné barokní

Baroko II.

památky v podobě barokních hos−
podářských dvorů, jako je například
nově opravený Kalec nebo Sechu−
tice. V soukromé zahradě v Mlado−
ticích se nachází Santiniho kupolo−
vitá kaple a vrcholem trasy je barok−
ní skvost Mariánská Týnice s pout−
ním kostelem zvěstování Panny
Marie. V areálu sídlí Centrum Baro−
ka a Muzeum a galerie severního
Plzeňska. V letošním roce došlo na
dokončení východního ambitu dle
původních plánů Santiniho. Na trase
se nacházejí také barokní odpočí−
vadla, která nabízejí příjemné pose−
zení s nádherným výhledem na ba−
rokní památky.

Trasa Baroko II vede
kopcovitou krajinou ná−
ročnějšího charakteru,
ale odměnou je barokní
perla západních Čech –
zámek Manětín. Manětín
přímo překypuje barokní−
mi památkami. Kromě
samotného, veřejnosti
přístupného zámku s nád−
herným anglickým par−
kem, je to také děkanský
kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní
kostel sv. Barbory, náměstí s barok−
ními domy a bohatou sochařskou vý−
zdobou. V této lesnaté, řídce osídlené
krajině v romantickém údolí řeky
Střely působí Manětín svojí historií
a kulturou jako malý zázrak.

Baroko III.
Třetí z barokních tras nás zavede
jihovýchodně od Plaského kláštera
a povede malebnou krajinou orá−
movanou řekou Střelou, potokem
Třemošná a Berounkou. Cyklotrasa
vedoucí barokními alejemi a divoký−
mi lesy nás zavede mimo jiné za
vesnickou barokní architekturou

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a díky tomu z něj plynuly klášteru
bohaté příjmy. V současné době je
dvůr v soukromém vlastnictví, je
citlivě opraven a do okolní krajiny
vnáší romantickou atmosféru.
Dispozice dvora, který je připiso−
ván architektu Janu Blažeji Santinimu,
je nejoriginálnější ze všech barokních
dvorů plaských cisterciáků. Půdorys
areálu tvoří dvě proti sobě rozevřená
písmena „V“. Hlavní budovu hospo−
dářského dvora tvoří zámeček, který
má trojkřídlý půdorys. Ke střednímu
převýšenému křídlu jsou symetricky
připojena boční křídla. Zámeček má
pět pater, dvě jsou obytná a tři horní
patra tvoří sýpka. Zámeček měl něko−
lik místností, v přízemí byla kuchyně,
kvelb, dřevník, spíže a sklad. V patře
byly obytné pokoje a výše pod stře−
chou pak sýpka. Dvůr v barokním
stylu je doplněn kaplí svaté Marké−
ty. Na zámeček navazují objekty hos−
podářského charakteru – stáje, chlé−
vy, stodola. Na vnější stěně budovy
zámečku, a také na vnitřní straně bu−
dovy směrem do dvora jsou umístě−
ny dvoje sluneční hodiny.

www.turisturaj.cz
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Plzeňští strážníci
získali nové prostory
Větší a kvalitnější zázemí mají
nově plzeňští strážníci, kteří se
denně věnují řešení dopravních
přestupků v širším centru města.
Město nechalo zrekonstruovat slu−
žebnu jejich Dopravní skupiny v Do−
minikánské ulici. Práce trvaly čtyři
měsíce, probíhaly za plného pro−
vozu služebny a nijak nenarušily
její chod. Investorem byla městská
organizace Obytná zóna Sylván, a. s.
„Modernizace služebny městské
policie v Dominikánské 12 zahr−
novala především rozšíření
a zkvalitnění prostor do celého
přízemí domu. Přestavbou bý−
valého skladu vznikly další
kancelářské místnosti sloužící
pro administrativu a provoz.
Nově budou strážníci pracovat
i v dosud nevyužívaném bytě
o velikosti 4+1 ve třetím patře,
který prošel kompletní rekonst−
rukcí. Zatepleny byly stropy
a přibylo zde sociální zázemí
včetně kuchyňského koutu,“
uvedl primátor města Plzně
Pavel Šindelář.
Rekonstrukce obou částí slu−
žebny, v přízemí a třetím patře,
probíhala za plného provozu
činnosti Dopravní skupiny.
Práce trvaly od září 2021 do
začátku ledna tohoto roku, ná−
klady dosáhly částky téměř 4,3 mi−
lionu korun bez DPH.
„V přestavěném bytě najdou své
zázemí zpracovatelé dopravních
přestupků, kteří byli dosud zařazeni
pod služebnu Městské policie Bory.
Potřeba rozšířit prostory zdejší slu−
žebny vyplývá z aktuální koncepce
městské policie a ze zařazení zpra−
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covatelů dopravních přestupků pod
Dopravní skupinu. Pracovní prostře−
dí strážníků zlepšujeme dlouho−
době, v roce 2016 jsme na této slu−
žebně nechali opravit šatny a sociál−
ní zařízení,“ řekl radní pro oblast
bezpečnosti Martin Zrzavecký.
Podnětem pro vytvoření zázemí
zpracovatelům dopravních přestup−
ků byla také stále narůstající admi−
nistrativa související s agendou pře−
stupků. Nyní do jejich agendy přiby−
de i vyřizování veškerých přestupků

ve statické dopravě zjištěných
plzeňskými strážníky.
„Rád bych poděkoval vedení
města a zastupitelům za podporu
Městské policie Plzeň při zřízení
těchto nových prostor, mé poděko−
vání samozřejmě směřuje také ke
zhotoviteli,“ uvedl velitel Městské
policie Plzeň Petr Vlk.
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Prožij RE:START! Krašovská připravila
čtyřměsíční program plný sportu, tance a hudby

Restartuj tělo i mysl! Tak zní výzva, se kterou teď přišel
tým z Krašovské Aktivity centrum Plzeň a která se váže
na program plného sportovních, tanečních a hudebních
aktivit. Akce s názvem RE:START má za cíl vrátit děti, ale
i dospělé zpátky na sportoviště, zpátky na taneční parket,
zpátky za hudbou.

„A protože nám není jedno, co se aktuálně děje ve světě, rozhodli jsme se, že vstup na
drtivou většinu akcí bude zdarma. Místo vstupného budeme rádi, když přispějete tam, kde je
to aktuálně potřeba,“ dodává Ilona Křížková.
Z pestrého výběru akcí jmenujme třeba parkourové workshopy, které proběhnou vždy
každou druhou neděli v měsíci, a to na parkourovém hřišti, které se nachází přímo v areálu
Krašovské a které je největší v ČR. Dále tančírny, Fit maraton – více než tříhodinový cvičební
program, DJský workshop anebo BUSHIDO OPEN PLZEŇ – bojový workshop. Velkým
lákadlem pak bude bezpochyby i Festival kondice a Jumping party, největší jumpingová
show na západě Čech.

Podrobný program RE:STARTU a všechny další informace najdete
na webu www.krasovska.cz nebo na Facebooku Krašovské.
Program RE:STARTU odstartoval už v březnu. Nyní přinášíme rozpis na zbylé 3 měsíce.

„Program jsme připravili ve spolupráci s našimi
partne ry, což jsou lektoři, kluby a skupiny, které na
Krašovské působí. Mezi akcemi tak najdete různé taneční
a sportovní workshopy, ale také cvičební a hudební
(případně mediální) akce,“ vysvětluje hlavní kreativní ma−
nažerka centra Ilona Křížková.
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, s přítelem chceme
koupit rodinný dům přes RK.
Máme svoji finanční poradkyni,
která nám vyřizuje hypotéku, ale
banka chce návrh kupní smlou−
vy. V RK nám bylo řečeno, že
jakmile složíme rezervační zálo−
hu, vystaví nám ji, ale když by
nám hypotéku neschválili, o zá−
lohu přijdeme. Naše poradkyně
do RK volala a žádný návrh ani
standardní kupní smlouvu nema−
jí. Až po složení rezervačního
poplatku nám vystaví kupní
smlouvu přímo na naše jména
a tu jistou nemovitost. Je to
možné a může toto po nás RK
chtít? Děkuji.
Dobrý den, Vámi zmíněný problém
má dva pohledy. Ten Váš, kdy logicky
nechcete uzavírat rezervační smlouvu
bez jistoty získání hypotéky. Na druhé
straně je pak pohled zprostředkovate−
le, který se Vám pokusím vysvětlit.
V první řadě nic jako mustr kupní
smlouvy neexistuje a pokud Vám ně−
jaká RK něco takového nabídne, bude
to dokument bez valné právní váhy.
Smlouva kupní na nemovitost má
mnohá specifika a náležitosti vyplý−
vající z aktuálního právního a technic−
kého stavu nemovitosti. Jinak řečeno,
musí se v ní odrazit vše, co se koupě
konkrétní nemovitosti týká. Tedy ze−
jména veškerá omezení vlastnického
práva a způsob jejich vypořádání, na−
bývací tituly, forma vypořádání kupní
ceny atd. Smlouvu připravuje právník
realitní kanceláře (alespoň by to tak
mělo být) a není to práce zadarmo.
Nelze tedy pro každého zájemce, kte−
rý teprve žádá o hypotéku a není
ochoten složit rezervační zálohu, při−
pravovat takový dokument a nevěřím,
že s pouhým nevyplněným formulá−
řem by se banka spokojila. Jaké je
tedy řešení? Nabízejí se dvě varianty.
Osobně nevím, proč banka již ve fázi
prvotního předschválení hypotéky
požaduje smlouvu kupní, která je
především podkladem pro finální
schválení úvěru či až jeho čerpání.
Nicméně proti bance si protestovat
troufne málokdo. Druhá varianta je
dohoda s realitní kanceláří, že v přípa−
dě nezískání hypotéky Vám vrátí re−
zervační zálohu. Ne každá RK ale na
toto přistoupí, protože únikových cest
z takové rezervace je tolik, že sama
rezervace postrádá svůj smysl.
Doporučuji tedy nejdříve zjistit Vaše
finanční možnosti a nabídky bankov−
ních domů (mít tzv. předschválenou
hypotéku s určitým stropem) a až po−
té hledat nemovitost.

Plzeň buduje úpravnu vody
pro Velký bolevecký rybník
Koncem března byla zahájena vý−
stavba zařízení k úpravě vody
pro Velký bolevecký rybník. Za
objekt na jímání vody z řeky
Berounky a zařízení na její čištění
i potrubí, které vodu povede, Plzeň
zaplatí 60,2 milionu korun včetně
DPH. První vodu by měl oblíbený
plzeňský rekreační rybník dostat
v průběhu září. Zhotovitelem je
STAVMONTA spol. s r. o. Za město
Plzeň byl u podpisu smlouvy primá−
tor Pavel Šindelář, za zhotovitele
jednatel společnosti Milan Leška.
„Projekt doplnění vody do Velkého
boleveckého rybníka považuji za jed−
nu ze svých priorit. Jsem rád, že už
za několik dní začne stavba jímacího
objektu na vodu z řeky Berounky
a potrubí, které bude odvádět vodu
k objektu čistírny odpadních vod.
V areálu čistírny bude také vystavěna
nová budova úpravny vody vybave−
ná potřebnou technologií. Součástí
stavby je i položení potrubí se zajiště−
nou výpustí, které bude přivádět vy−
čištěnou vodu do rybníka. Doplňovat
vodu bude možné až deset měsíců
v roce v objemu až 20 l/vteřinu při
zachování minimálního zůstatkového
průtoku v Berounce. Práce potrvají
přibližně šest měsíců, voda do rybní−
ka by měla začít přitékat v průběhu
září,“ uvedl primátor Pavel Šindelář.
Město vybíralo z několika řešení,
v úvahu přicházela voda z vrtů, z čis−
tírny odpadních vod nebo přečištěná
voda z Berounky. Zastupitelé nako−
nec rozhodli o vybudování zařízení
s technologií na jímání a čištění vody
z řeky Berounky, které bylo ekono−

micky výhodnější a umožňovalo do−
dávat do Velkého boleveckého rybní−
ka dostatečné množství vody.
„Nás, jako zhotovitele stavby, nyní
čekají intenzivní jednání s dodavateli

kdy došlo ke snížení asi o 30 centi−
metrů, v roce 2019 byl již 104 cen−
timetrů a dále pokračoval. Pokles
hladiny na podzim 2020 představo−
val maximální úbytek ve výši asi

materiálůa technologií, abychom
mohli zahájit práce neprodleně po
předání staveniště. Vzhledem k rela−
tivně krátké lhůtě výstavby i s ohle−
dem na logistické problémy v doda−
vatelsko−odběratelských vztazích, se
kterými se nyní potýká celý svět, je
zapotřebí řešit každý detail zakázky,
aby se stavba vyvarovala problémů a
na podzim byl Velký bolevecký ryb−
ník dotován vodou z Berounky,“
řekl při podpisu smlouvy jednatel
STAVMONTY spol. s r. o. Milan Leška.
Hladina Velkého boleveckého
rybníka je v posledních letech pod
dlouhodobým normálem. V listopa−
du 2020 klesla na dlouhodobé mini−
mum asi 1,26 metru pod dlouhodo−
bý normál, nyní je 1,05 metru pod
normálem. Pokles město sleduje od
mimořádně suchého roku 2017,

480 000 kubických metrů, aktuální
úbytek je asi 410 000 kubických
metrů. Spolu s podzemní vodou
chybí podle odhadů v rybníce asi
600 000 kubických metrů vody.
Podle odborníků je evidentní, že ná−
drž má spojitost s hladinou pod−
zemní vody.
Pro ekosystém rybníka je zásad−
ní, aby se čistá voda zde neznečisti−
la sloučeninami fosforu, bakteriolo−
gicky, organickými mikrokontami−
nanty, jako jsou zbytky léčiv, hormo−
nální látky atd., a aby se do rybníků
nezavlekl račí mor prostřednictvím
spór (velikost 0,4 µm). Na tyto
faktory byla navržena také úpravna
vody, která bude umístěna v areálu
ČOV Plzeň. Velký bolevecký rybník
tak bude dostávat vodu podobného
složení, jako v něm již je.

Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

Realitní poradnu sponzoruje
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Dotace na OBCHŮDEK 2021+
Celkem 3 mil. Kč je určeno vybra−
ným maloobchodním prodejnám
v obcích z dotačního programu
„OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském
kraji“. Ten je financován z prostřed−
ků Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a jeho cílem je udržení provozu
maloobchodních prodejen v obcích
do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000
obyvatel, jejichž místní část/části
mají méně než 1 000 obyvatel.
Dotace napomáhá snížit provozní
výdaje prodejen na venkově, ve kte−
rých převažuje prodej potravin, ná−
pojů a tabákových výrobků. Mini−
mální částka na jednu prodejnu je
50 000 Kč, maximální pak 100 000 Kč.

8
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Sběr žádostí v Plzeňském kraji pro−
běhl v lednu 2022, přijato jich bylo
celkem 108. Dotaci dostane v tomto
kole celkem 31 prodejen. Plzeňský
kraj dotace předfinancovává ze své−
ho rozpočtu, prostředky ve výši
3 mil. Kč obdrží z Ministerstva prů−
myslu a obchodu až ex post.
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Přijďte na mysliveckou burzu a večerní koncert
Rokycanští ochránci přírody se zabývají nejen záchrannou volně
žijí cích živočichů na území Berounska, Hořovicka a Rokycanska,
výchovou mladé generace a ekologickou výchovou, ale i pořádáním
nejrůznějších akcí pro veřejnost.
Jednou z těch zajímavějších bude v sobotu 23. dubna v sále
Kulturního domu Volduchy myslivecká burza. Opět se tak propojí
aktivity ochránců přírody a myslivců, což je doménou rokycanské
pobočky Českého svazu ochránců přírody, který v letošním roce slaví
40 let svého trvání.
Začátek burzy je stanoven na 9.00 hodin, přičemž prodejci mají vstup
již od 8.00 hodin. Akce potrvá do oběda. Jedná se nejen o nákup nej−
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různějších pomůcek či potřeb pro myslivost, rybářství či sokolnictví,
ale i přátelského setkání s výměnou zkušeností. Zároveň
zde budou prezentovány i nejrůznější materiály propagující ochranu
přírody. Máte−li i vy co nabídnout, tak určitě neváhejte a přijďte. Na své
si jistě přijdou nejen zkušení myslivci, rybáři, sokolníci či ochránci
přírody, ale i všichni obdivovatelé přírody.
Ve stejném sále se pak večer od 20.00 do 24.00 hodin uskuteční
koncer t skupin TURBO revival Plzeň a DARALL rock v rámci oslav
40 let Českého svazu ochránců přírody Rokycany. I v tomto případě
Vás srdečně zveme k účasti. Případné bližší informace sdělíme
na tel. 6032399232 nebo e−mailu: pavel.moulis@tiscali.cz .
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Krabička Ecocheese
na domácí třídění baterek

10

Za loňský rok se v České republi−
ce ve sběrných místech posbíralo
více než 2 026 tun odpadních ba−
terií. K tomuto výsledku přispěli
i občané Plzeňského kraje svými
66 tunami baterií. Plzeňané tím
překonali svůj sběrový výkon z ro−
ku 2020, a to o celých 6 tun. Sběr−
ných míst je v Plzeňském kraji
již více než 1 400 a v roce 2021 do
nich, v přepočtu na jednoho obyva−
tele, jeden Plzeňan odnesl 4 baterie
typu AA. Stejně jako v předchozích
letech patřila i loni mezi nejvyužíva−
nější sběrná místa ta, která jsou
umístěna v obchodech a prodej−
ních sítích, úřadech a ve firmách.

tuje výsledky sběru Ing. Michaela
Helclová, specialistka provozu spo−
lečnosti ECOBAT.
Významnými partnery pro sběr
baterií jsou města a obce. Svým
občanům nabízejí možnost ode−
vzdávat baterie přímo na úřadech,
ve sběrných dvorech nebo do ven−
kovních červených kontejnerů.
Aktivně též přistupují k osvětě. I díky
tomu třetina všech baterií, která byla
v roce 2021 určena k recyklaci, po−
cházela z měst a obcí.
S každou vybitou baterií není nut−
né okamžitě vyrážet do sběrného
centra. Pro větší pohodlí je možné si
baterie doma skladovat do originál−

Nejčastěji se zde sbíralo do
sběrných míst v obchodních sítích
COOP, Penny a Kaufland. „Co se
týče sběru ve městech, máme vel−
kou podporu ve spolupráci s Čistou
Plzní nebo například Pošumavskou
odpadovou. Nesmíme však zapomí−
nat ani na školy, kde se také velmi
aktivně sbírá. Například v ZŠ a MŠ
Bezvěrov nasbírali přes 1 tunu
baterií! To je neuvěřitelné,“ komen−

ního boxu Ecocheese. V rámci
České republiky ji ECOBAT zájem−
cům na vyžádání posílá do jejich
poštovních schránek. Za dobu exis−
tence projektu bylo takto distri−
buováno na stovky tisíc krabiček.
V současné době si lidé mohou vy−
brat ze 4 barevných designů – zele−
né, modré, růžové nebo s rybičkou.
Projekt má své webové stránky
www.ecocheese.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:

Gymnazista roku 2022
Vítězem 6. ročníku vědomostní
soutěže pro žáky gymnázií Plzeň−
ského kraje Gymnazista roku
2022 se stal student Masarykova
gymnázia Plzeň Matouš Křížek.
Ve finálovém rozstřelu porazil
Davida Maříka z Církevního gym−
názia Plzeň a Antonína Ereta
z Gymnázia Blovice.
První kolo soutěže proběhlo ta−
ké letos formou testu. Soutěžící
měli na vypracování otázek cel−
kem 120 minut. Test obsahoval
uzavřené otázky, které byly zamě−
řeny na oblast přírodních a spole−
čenských věd a všeobecný pře−
hled. Závěreč ného kvízu se pak

zúčastnili 3 nejúspěšnější řešitelé
prvního kola.
„Soutěž Gymnazista roku vyhla−
šuje Plzeňský kraj od roku 2016 a
jsem velmi rád, že ani covidová
pauza, kdy jsme museli přizpůso−
bit soutěž on−line prostoru, stu−
denty od vzdělávání neodradila.
Potvrdila, že mají i nadále chuť
a zájem se učit a zároveň ukázali
svou cílevědomost. Kvízové otáz−
ky byly opravdu náročné napříč
obory a klobouk dolů před finá −
lovou trojicí i všemi ostatními
účastníky letošního ročníku,“ říká
radní pro oblast školství a sportu
Vladimír Kroc.

Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
12
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Sanitka na Ukrajinu
Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje daruje sanitku na
Ukrajinu, kterou již vyřadila ze
svého majetku. Jedná se o sanitku
Mercedes Benz Sprinter 314, kterou
za odhadní cenu odkoupí na základě
znaleckého posudku pro Ukrajinský
Nadační Fond Děti Ukrajiny jeho po−
věřený český zástupce.
Sanitka je plně funkční, v dobrém
stavu, a proto krajští radní umožnili
záchranné službě její vyřazení z ma−

jetku a poskytnutí tam, kde je v tuto
chvíli potřeba. Tedy na Ukrajině,
pro zajištění pomoci tamějším oby−
vatelům v souvislosti s válečným
konfliktem. Poskytnutí sanitky kraj−
ská rada schválila k okamžitému
předání, protože za běžných podmí−
nek by prodej vozu trval i několik
týdnů. Český zástupce nadačního
fondu doložil k nákupu sanitky po−
věření konzula Ukrajinského velvy−
slanectví v Praze.

Automobil pro hasiče
Krajská rada schválila dotaci ve
výši 10 mil. Kč pro Hasičský zá−
chranný sbor Plzeňského kraje na
pořízení speciálního technického
automobilu a dalšího vybavení.
Povinnost přispívat HZS PK na fi−
nancování jeho potřeb vyplývá
pro kraj ze zákona o požární
ochraně, k zabezpečení plošného
pokrytí území kraje jednotkami
požární ochrany. Dotaci využijí
HZS PK na pořízení technického

14

automobilu chemického průzku−
mu pro CHL Třemošná, termoka−
mer, statické stolice pro měření
IDP, dopravních automobilů, ná−
razníkových monitorů pro CAS
30, praček pro údržbu zásaho−
vých oděvů, třetího sedadla do
automobilového nosiče kontejne−
rů, protichemických oděvů, pře−
nosné
motorové
stříkačky,
ochranných a věcných prostřed−
ků.
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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
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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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Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1
Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.
Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot−
kany z obytných prostor, sklepů
či garáží.
Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za−
hra du, jak hledají v půdě drobné
živočichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.
Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.
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Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla.
Díky minimálnímu odběru proudu
není třeba mít obavy z jeho vybití.
Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.
Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.
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O grant Oranžový přechod Nadace ČEZ
mohou obce žádat i letos, a to až do 29. dubna!
Nejvíce srážek vozidel s chodci
se podle statistik odehraje za
šera či v noci, tedy při sníže−
né viditelnosti. Dobře osvět−
lené přechody tak přirozeně
snižují riziko nehody. Podle
expertů je to až o 65 pro−
cent. Už od roku 2013 proto
Nadace ČEZ pomáhá měs−
tům a obcím lépe zabezpečit
frekventované přechody pro
chodce právě prostřednict−
vím kvalitního osvětlení. Zís−
kat mohou až 120 tisíc korun.
Žádosti o letošní grant na no−
vý Oranžový přechod, a to
v intravilánu i extravilánu
měst či obcí přijímá nadace
do 29. dubna.

v Chlumčanech, Dobřanech (2x, při−
čemž jeden byl nasvícen díky uži−
vatelům aplikace EPP−Pomáhej po−
hybem), Chotěšově, Starém Plzen−
ci, Horní Lukavici, Lužanech, Břa−
sech (v části Stupno), Plzni, Rábí,
Blovicích a Líních.

Břasy – Stupno

Zájem obcí o grant
neutichá
„Dobře osvětlené přechody při−
rozeně snižují riziko nehody. Podle
expertů je to až o 65 procent. Jsme
proto rádi, že zájem obcí o grant
Oranžový přechod ani po devíti

Horní Lukavice

200 přechodů
po celé republice
„Podle dopravních statistik se 40
procent nehod s chodci odehraje na
vyznačeném přechodu. Správné
a dostatečné osvětlení je tudíž jed−
ním z klíčových faktorů, jak neho−
dám zabránit. Nadace ČEZ proto
i letos spouští grant Oranžový pře−
chod, který pomáhá zvyšovat bez−
pečnost přechodů pro chodce jejich

nasvícením. Během uplynulých de−
víti let se takto podařilo zabezpečit
na 200 přechodů po celé České re−
publice, ne−li více, neboť někde
dokázali z jednoho grantu nasvítit
třeba i dva, či dokonce pět přechodů
najednou. Nejčastěji chtěli žadatelé
lépe osvětlit ty v blízkosti mateř−
ských a základních škol. Zvláště
v zimních měsících, kdy děti chodí
domů z různých kroužků až za šera,
je totiž důležité, aby byly pro řidiče
hodně vidět,“ říká Michaela Ziková,
ředitelka Nadace ČEZ.

Lužany

Rábí

Problematické
přechody pro chodce
Od roku 2013 věnovala Nadace
ČEZ městům a obcím na nasvícení
problematických přechodů pro
chodce celkem 28,3 milionů korun.
Jen vloni se přitom jednalo o 27
projektů za celkem tři miliony ko−
run. V Karlovarském kraji se již na−
chází šest Oranžových přechodů
za celkem 924 106 korun, konkrét−
ně v Nejdku (2x), Novém Sedlu,
Drmoulu, Jáchymově a Hroznětíně.
V Plzeňském kraji jich je dvanáct
za celkem 1 823 652 koruny a jsou
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letech neutichá a je stále velmi vyso−
ký. Takže jen připomínám, že příjem−
cem nadačního příspěvku mohou
být pouze obce, města nebo měst−
ské části hlavního města Prahy,
které splňují kritéria daná grantový−
mi podmínkami zveřejněnými na
webových stránkách nadace. Maxi−
mální výše nadačního příspěvku je
120 000 korun a posledním dnem
příjmu letošních žádostí je 29. du−
ben,“ uzavřela Michaela Ziková.
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Není nic špatného na tom být zralá žena
Oblíbená česká spisovatelka pro
velký úspěch opět přijíždí se svou
zábavnou talk show do Měšťanské
besedy v Plzni. Vystoupí 5. května
2022 v Malém sále od 19 hodin
v programu nazvaném Halina
Pawlowská: Manuál zralé ženy.
„Není nic špatného na tom být
zralá žena, i když slovo zralá mi
připomíná sýr, u kterého je nejvyšší
čas ho zkonzumovat,“ říká Halina
Pawlowská a dodává, že zralost je
ale zároveň i báječná!

Podpoří včelaře
Ke schválení zastupitelstvu dopo−
ručila rada rozdělení dotací z pro−
gramu na podporu včelařství
v Plzeňském kraji ve výši 2, 4 mil.
Kč, a to celkem 7 žadatelům.
Program je určen na podporu za−
čínajících a stávajících včelařů,
realizaci ozdravných a preventiv−
ních opatření proti závažným
onemocněním včelstev. Týká se
ale i stabilizace počtu včelstev,
zkvalitnění včelích chovů, rozšíře−
ní a zlepšení opylovací služby
včelstev. Na podporu včelařství
bylo v předchozích letech (2010
– 2021) z krajského rozpočtu po−
skytnuto celkem 27,4 mil. Kč.

Peníze zvířecím
záchranářům
Rada odsouhlasila a doporučila
zastupitelstvu ke schválení cel−
kem 4 žádosti záchranných sta−
nic z Plzně, Tachova, Spáleného
Poříčí a Rokycan o poskytnutí do−
tace v celkové výši 2 mil. Kč.
Finanční podpora je určena na za−
jištění péče o zraněné volně žijící
druhy živočichů ve vymezené
části území Plzeňského kraje, tedy
na zajištění servisu a péče o zmi−
ňované živočichy. Z dotace lze
pokrýt úhradu nákladů na odchyt,
deponaci, ošetření a léčbu, návrat
do přírody nebo na nákup krmení,
případně na modernizaci a rozší−
ření chovatelského zázemí stani−
ce. Podmínkou přidělení dotace je
registrace od ministerstva životní−
ho prostředí a také členství
v Národní síti záchranných stanic.
18

Buď z toho důvodu, že si můžete
gratulovat, že jste se dožili už pěkné−
ho počtu let, anebo proto, že jste
sice ještě velice mladí, ale jste je−

dinci s moudrým pohledem na svět.
Zralost má bohužel i negativní strán−
ku – nikoho už nepřitahuje. Zralý
muž nevzbuzuje takovou chuť jako
zralý meloun a zralá padesátnice
prostě není broskev k nakousnutí.
Pokud jste to ale i přesto nezabalili
a chcete vzbuzovat touhu, potřebujete
vědět, jak zvládnout své šikanující děti
a nezadržitelně se zvětšující tělo, jak
znovu najít lásku a hlavně jak se smát
všemu blbému, co vás potká, přijďte
si poslechnout Halinu Pawlowskou.

Slavnostní průvod se svitkem
Tóry bude 10. dubna
Po třech letech se Velká synagoga
v Plzni opět otevře veřejnosti, a to
10. dubna 2022. V 17 hodin vyjde
slavnostní průvod se svitkem Tóry,
která bude přenesena ze Staré do
Velké synagogy přes Smetanovy
sady a Klatovskou třídu a tam ulo−
žena do svatostánku. Od 18 hodin
bude následovat program spojený
s koncertem.
„Mám velikou radost, že po leti−
tém úsilí se tato krásná budova a její
okolí dočkaly kompletní rekonstruk−
ce a konečně se otevřou veřejnosti.
Cílem celého projektu není pouze
navrácení synagogy do žádoucího
stavu, ale zároveň přestavba celého
komplexu budov pro široké využití,
které dalece přesahuje jeho původní
sakrální význam. Obnova byla z vět−
šiny financována z veřejných zdrojů,
a proto chceme, aby v budoucnu co
nejvíce sloužila veřejnosti. Rádi by−
chom, aby byla významným místem
na kulturní mapě města a prostorem
pro živou kulturu,“ říká předseda
Židovské obce Plzeň Jiří Löwy.
Plzeňská synagoga je významnou
kulturní památkou nejen České re−
publiky, ale i celé Evropy: řadí se
mezi pět největších synagog na svě−
tě. Společně s kostelem sv. Barto−
loměje je dominantou města Plzně.
Od roku 2019 zde probíhala kom−
plexní rekonstrukce vnitřních pro−
stor a souběžně i oprava přilehlého
Rabínského domu. Celkové náklady
na opravu dosáhly 100 milionů ko−
run, majoritní podíl byl hrazen pro−
střednictvím dotací Evropské unie
(IROP), zbylou část hradila Židovská
obec Plzeň.
„Jedná se o největší plzeňskou
Tóru, která však, k našemu překva−
pení, z Plzně nepochází. Teprve
před několika týdny se s pomocí lu−

miniscenčních metod
podařilo identifikovat
donační nápisy na
nástavcích Tóry a roz−
krýt jména dárce,
jímž byl Abraham
Eliezer Pfeiffer. Ten ji
věnoval v roce 1896
při příležitosti naroze−
ní svého syna Jaako−
ba Chaima. Pátráním
v archivech a matrikách se nám
podařilo zjistit, že Pfeiffer, a tedy
i naše Tóra, pocházejí z bavorské−
ho města Straubing. Jak se Tóra
dostala do Plzně, zůstává prozatím
záhadou. Tóru jsme nechali ozdo−
bit tradičními doplňky: korunou,
štítem a ukazovátkem. Uspořádali
jsme na vyhotovení těchto atributů
sbírku, v níž se díky příspěvkům
mnoha lidí jak z řad židovské obce,
tak i mimo ni vybralo více než půl
milionu korun. Významným darem
přispěl například můj kamarád
Asraf abu Taha, což je Palestinec
žijící v Česku,“ dodává k příběhu
Tóry Jiří Löwy.
Koruna, štít i ukazovátko jsou
inspirovány Velkou synagogou.
Autorem a realizátorem návrhu je
český návrhář a šperkař Petr Vogel.
Uvedl, že si velice považuje, že
byl tímto projektem osloven: „Tako−
vá krásná věc se dělá jen jednou za
život. Koruna je koncipovaná do tří
symbolických úrovní. První patro
tvoří sedmiúhelník, základna po−
zemské matérie v podobě přenese−
ného stavebně dekorativního prvku
ze synagogy. Druhé patro předsta−
vuje ztvárnění lidské činnosti. Vinná
réva symbolizuje nejen hojnost, ale
především cíleně kultivované dílo
neboli dobrého hospodáře a sklizeň
jeho plodů. Vrcholná sféra před−
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stavuje esenci světla
ve své čisté mate−
riálové původnosti.
Horský křišťál osa−
zený v květné náruči
sedmi ramen je ko−
runován Davidovou
hvězdou. Štít na
Tóru vychází z novo−
románského průčelí
Velké synagogy. Uka−
zovátko je zpracová−
no tradičně v klasic−
ké podobě. V rámci
vizuálně výtvarné
jednoty s korunou je
zakončeno miniatu−
rou horského křišťálu s pozlacenou
Davidovou hvězdou.“
Na tvorbě ozdob se podílel i vý−
znamný český klenotník a šperkař−
ský mistr Jiří Urban, který dodává:
„Práce na této koruně byla trochu ji−
ná než ty, jež jsem dříve dělal. Není
to předmět do vitríny, kde se dá ně−
co ošidit a narafičit. Naopak bude žít
a sloužit, proto jsme museli řešit,
jak jednotlivé prvky ukotvit, aby dílo
přežilo i manipulaci.“
Na horních galeriích bude k vidění
nová stálá expozice věnovaná
židovským památkám Plzeňského
kraje s názvem TADY ŽILI ŽIDÉ.
Autorem a kurátorem je fotograf
Radovan Kodera: „Jedná se o sou−
bor fotografií, zpracovaný na dvou
dotykových obrazovkách přímo
ovládaných návštěvníky, a šesti
obrazovek, na nichž poběží obrazo−
vé smyčky sestavené do šesti tema−
tických okruhů. Fotografie mapují
historii a proměnu židovských pa−
mátek v Plzeňském kraji a vycházejí
z mé třicetileté dokumentace těchto
památek. Do souboru jsou zařazeny
i archivní fotografie přestavěných
nebo dnes již neexistujících syna−
gog a dalších objektů.“
Veřejnosti bude synagoga pří−
stupná od pondělí 11. dubna, každý
den od 10 do 17 hodin s výjimkou
sobot a dalších židovských svátků.
Plzeňský rozhled 4/2022
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Střípky
z Plzně
Architekti představí
novou
podobu Sokolovny
V bývalé restauraci v Sokolovně
v Rokycanech se 6. dubna 2022
od 17 hodin odehraje představení
vítězného projektu z architekto−
nické soutěže na rekonstrukci
objektu. Součástí akce bude dis−
kuse s obyvateli města, přínosné
podněty pak architekti zpracují
v dalších fázích přípravy projektu.
Bývalá Sokolovna se promění
v nové kulturní centrum Roky −
can. V plánu je obnova historické
budovy, nahrazení dožilé přístav−
by mnohem kompaktnější novo−
stavbou a vytvoření důstojného
předprostoru ve formě náměstí.
Architekti kladli důraz na jedno−
duchost a vysokou variabilitu
dispozic.
Sokolovna nemá v relativně
úzké Jiráskově ulici dostatečný
předprostor. Demolicí technicky,
ekonomicky a provozně nevyho−
vujících dostaveb z 20. století se
na východní straně budovy ote−
vírá prostor pro novou nástupní
piazzettu pozvolně stoupající
k novostavbě kulturního centra.
Vstup do kulturního centra je
v rohu novostavby, tak aby byl
přístupný po piazzettě od parko−
viště i po schodech přímo z ulice.
Mírný sklon piazzetty zajišťuje
bezbariérový přístup. Piazzetta
slouží také pro pořádání venkov−
ních kulturních a společenských
akcí. Předpokládá se možnost zří−
zení venkovního mobilního pódia
a hlediště. Pod novostavbou bude
podzemní parkoviště.
Historická budova sokolovny
se dočká očištění od nekoncepč−
ních stavebních zásahů a obnovy
jejích architektonicky hodnotných
prvků, zejména neorenesanční
fasády, interiéru sálu a foyeru.
Stará budova se využije hlavně
pro velký společenský a divadel−
ní sál s odpovídajícím jevištěm
a scénickou technikou. V novo−
stavbě bude kromě vestibulu
více účelový malý sál, zázemí
účinkujících a taneční studio.
Obě budovy tvoří jeden funkční
celek. Sály lze propojit do jedno−
ho velkého společenského pro−
storu na úrovni parketu.
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Za legendou Šumavy
V pondělí 14. března 2022, třetí den
po tragické kolizi na kašpersko−
horské sjezdovce, zemřel ve věku
osmaosmdesáti let Emil Kintzl.
Nečekaná zpráva hluboce zasáhla
nejen jeho rodinu, ale i početný
okruh Emilových přátel a známých.
Vzbudila i soucítění široké veřej−
nosti, neboť milovanou Šumavu na−
vždy opustil její zasvěcený znalec
a neúnavný všestranný propagátor.

si vybavit jen úryvky, které vždy odrá−
žejí pozitivnost jeho osobnosti. Snad
k dokreslení mimořádné účasti na
rozloučení postačí zmínit alespoň dva
z těch, kteří přišli do kostela a na ná−
městí vyjádřit svou úctu k velkému
Šumavákovi. Byli to aktéři oblíbeného
seriálu Policie Modrava – režisér
Jaroslav Soukup a herec Jaroslav
Satoranský. Představitel filmového
šumavského učitele pana Emila

Emil Kintzl při značkování Luzen−
ského údolí. Správním rozhodnutím
však musely být značky zrušeny.
Foto archiv rodiny

Emil Kintzl (uprostřed) při tradičním proslovu u zbytků dřívější Juránkovy chaty
na Svarohu, za jejíž obnovu se spolu s dalšími zasazoval. Realizace záměru
vybudování nové chaty je stále ještě v nedohlednu.
Foto M. Míková

Porevoluční péefka Emila Kintzla.
Foto archiv rodiny
Poslední rozloučení s legendou
Šumavy se konalo v kostele svaté
Markéty v Kašperských Horách, ve
městě, kde Emil prožil většinu svého
činorodého života. Vzpomenout v úpl−
né celistvosti, čím vším Emil Kintzl
byl a co vše vykonal, je nemožné, lze

Kintzla herec Ladislav Mrkvička už
bohužel přijet nemohl.
Rodina a Emilovi přátelé pozvali
všechny kamarády, lyžaře, vodáky
a další sportovní veřejnost na kaš−
perskohorskou sjezdovku Lišák na
vzpomínkové setkání. V blízkosti mís−
ta neblahé události se sešlo snad na
tři sta lidí, kteří Emila znali a vážili si
ho. Několik hodin trvající setkání bylo
zaplněné folkovými a country písnič−
kami v podání Jardy Friče a Honzy
Vejskala a i druhé početnější folkové
skupiny. Právě ta byla z části složena
z bývalých žáků jejich někdejších
učitelů Emila a Nadi Kintzlových.
Samozřejmě několikrát zazněl spo−
lečný zpěv Emilovy oblíbené písně
Život je jen náhoda. Slova písně jako−
by předznamenávala osud každého
z nás. Všichni účastníci přispěli ke
spontánní atmosféře bez okázalého
smutku, ale především ve smyslu
Emilova životního optimismu. Všem
se spíše vybavovaly radostnější
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a pohodovější chvíle, které se svým
kamarádem společně strávili.
Zapomínat by se však nemělo.
Emilův život nebyl vždy procházka
růžovým sadem. Před více jak čtyři−
ceti lety se musel vyrovnat se ztrátou
syna Petra, který podlehl zranění při
lyžařských závodech na krkonošské
sjezdovce. Emil musel v období nor−
malizace, jak říkal „za bolševika“,
opustit místo učitele a stát se kotelní−
kem. Nad lidmi, kteří mu lidsky nesa−
hali ani pod kolena a nad bolševikem
nakonec zvítězil.
Jeden boj, jehož byl aktivním účast−
níkem, však zůstal nedokončen. Byla
to snaha o otevření turistické cesty
z Březníku přes hraniční přechod
Modrý sloup směrem k Luznému.
Před lety už dokonce Emil vyznačil
trasu turistickými značkami, ale lid−
ská zaslepenost a malost pseudo−
ochránců přírody vše zmařila. Dou−
fejme, že symbolický odkaz jeho přá−
telům ze spolku Otevřená Šumava
snad bude naplněn a jednou po této
„Kintzlově cestě“ pokojně dojdeme
na jeden z nejvýraznějších vrcholů
Šumavy i z české strany.
Marie Míková

PODĚKOVÁNÍ
Nečakaný odchod Emila Kintzla
bola rana pre nás všetkých.
Vážíme si vašej účasti na posled−
nej rozlúčke v kostole sv. Markéty.
Ďakujeme Vám za nespočet
kondolencií a kvetin.
Cítíme vašu oporu a veríme, že
odkaz, ktorý nám Emil zanechal,
bude žiť naveky. Nezabudneme,
nezabudnite.
Vnuk Peter za rodinu Kintzlových
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Nezůstanete sami
– nyní jsme pro vás i doma
Možná už víte, že Hospic svatého
Lazara rozšířil od letošního roku
své služby o domácí hospicovou
péči na území města Plzně a při−
lehlých obcí. Nevyléčitelně ne−
mocný člověk tak může důstojně
prožít své poslední dny doma
v kruhu svých blízkých.
Kvalita života každého jednotlivce
by měla být zajištěna od jeho na−
rození až do doby, kdy opouští tento
svět. Právě období před
tímto posledním okamži−
kem může být složité
nejen pro něj samotné−
ho, ale i pro členy rodiny.
Proto pomoc v oblasti
domácí hospicové péče
a zázemí Hospice svaté−
ho Lazara mnoho klientů
i jejich blízkých vítá,
protože zkušenosti zdej−
šího personálu jsou zá−
rukou kvalitní péče na
vysoké odborné úrovni.
„Je vidět, že vzájemná důvěra
mezi hospicem a rodinou klienta
v terminálním stadiu nemoci je jed−
nou z nejdůležitějších věcí. Jsem
velmi rád, že je projekt domácí
hospicové péče Hospice svatého
Lazara dlouhodobým záměrem.
Jeho služba se nachází vlastně na
zdravotně−sociálním pomezí a v na−
šem kraji je velmi potřebná,“ kon−
statuje hejtman Rudolf Špoták.
Zkušenosti s doprovázením lidí
v terminálním stadiu nemoci má
Plzeňský rozhled 4/2022

plzeňský Hospic svatého Lazara
už od roku 1998. Rostoucí potřeba
pokrýt domácí hospicovou péči
na Plzeňsku ho vedla k uskutečnění
kroku, na který se již delší dobu
připravoval. Základem kvalitní péče
je totiž týmový přístup.
„Naši službu zajišťuje multi −
disciplinární tým ve složení lékařů,
sester a psychosociální pracovni−
ce, a to 24 hodin denně. Podstatou
péče je umožnit nevyléči−
telně nemocným lidem žít
v posledních dnech, týd−
nech, případně měsících
svého živo ta tak, jak si

přejí, bez
a strádání
Věříme, že
pacientovi

zbytečného utrpení
a ve svém prostředí.
naše odborná pomoc
i jeho blízkým vede

k těmto cílům,“ uvádí hlavní lékař
domácího hospice Radovan Kunc.
Jak upřesnila Markéta Karpíško−
vá, vrchní sestra domácího hospi−
ce. rodině pomohou získat příspě−
vek na péči, k dispozici je také
půjčov na kompenzačních pomů−
cek. Služby domácího hospice po−
skytují v okruhu 30 km, pokud to
kapacity dovolí, jsou k dispozici
i na větší vzdálenost. Profesionál−
ní podpora vedená s respektem
k hod notám a přáním pacienta

pomáhá vracet umírání tam, kam
přirozeně patří – domů.
„Domácí hospicovou péči Plzeň−
ský kraj velmi podporuje a rád při−
spívá jejím poskytovatelům na její
rozvoj i finančně. Víme, že finan−
cování těchto služeb je komplikova−
né a dlouhodobě podfinancované.
Plzeňský kraj podporuje činnost
Hospice svatého Lazara už šestým
rokem. V posledních dvou letech
je to částkou 1,5 milionu korun.
Celkem již hospic svatého Lazara
získal od roku 2017 z rozpočtu kra−
je 13,1 milionu korun, což činí téměř
5 % rozpočtů hospice v uvedených
letech,“ říká Jan Karásek, vedoucí
odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
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Světlušky
odstartovaly
Noční běhy v Plzni
Po dvouleté pauze odstartovala
Světluška, projekt Nadačního
fondu Českého rozhlasu, další
ročník Nočních běhů s přícho−
dem jara. Jako první odstartovalo
z plzeňského areálu DEPO2015
celkem 305 běžců, kteří na po−
moc nevidomým a slabozrakým
vyběhali 127 180 korun. Nyní se
Světlušky chystají na běh do
Ostravy (7. 4.), Prahy (21. 4.),
Brna (28. 4.), Olomouce (5. 5.) a
celou štafetu dotáhne do cílové
rovinky Jihlava (11. 5.).
Díky možnosti výběru z delšího
a kratšího okruhu si běh mohli
vychutnat jak zapálení sportovci,
tak i ostatní nadšenci všech vě−

kových i výkonnostních kategorií,
kteří chtěli podpořit dobrou věc.
Plzeňští běžci si kromě samotné−
ho spor tovního zážitku užili také
doprovodné vystoupení sportov−
ního týmu JUMP IT. Ukázky „ská−
kacích“ týmů doprovázejí letos
Světlušku ve všech městech
a podporují tak heslo letošních
běhů „Skoč na Noční běh pro
Světlušku“.
Výtěžek ze všech běhů poputu−
je do sbírky Světluška a pomůže
tak těžce zrakově postiženým dě−
tem i dospělým po celém Česku
prožít plnohodnotný čas.

Paliativní tým pomáhá lepší
kvalitě života nemocných
Fakultní nemocnice Plzeň začíná
nově poskytovat konziliární čin−
nost multidisciplinárního týmu
v rámci paliativní neboli pod −
půrné péče. Cílem je zlepšit kva−
litu života pacientů se závažným
onemocněním a jejich rodin, a to
s úctou a respektem k jejich přá−
ním a hodnotám.
„Konziliární tým paliativní péče
je novým úsekem Anesteziolo −
gicko−resuscitačního oddělení na
Borech a zaměřuje se zejména na
časnou paliativní péči prostřed−
nictvím multidisciplinárního tý−
mu. Odborníci pečují o osoby se
závažným onemocněním, zamě−
řují se zejména na poskytnutí úle−
vy od symptomů a stresu, které
závažná onemocnění provázejí.
Věnují se nejen léčbě, ale pomá−
hají se vyrovnat s novou životní
situací a podporují pečující oso−
by. Ulehčují orientaci v možnos−
tech podpory systému sociálního
i zdravotního, napomáhají nalézt
potřeby každého jednotlivce tak,
aby léčba byla v souladu s jeho
zájmy. Péči poskytují všem pa−
cientům bez ohledu na jejich věk
nebo fázi vážného onemocnění,“
přiblížila náměstkyně pro ošetřo−
vatelskou péči FN Plzeň Andrea
Mašínová.
FN Plzeň vycházela ze zkuše−
ností Kliniky paliativní medicíny
Všeobec né fakultní nemocnice
v Praze, která vznikla v roce 2021.
Tým je personálně zajištěn z lékařů
– paliatrů a všeobecných sester,
kteří se v poskytování specializo−
vané paliativní péče aktivně vzdě−
lávají, dále zdravotně sociálního
pracovníka, psychologa, nutriční−
ho terapeuta, klinického farma−
ceuta a dle potřeby také nemoc−
ničního kaplana.

Mgr. Jaroslava Bursíková, vedoucí sestra paliativního týmu
a MUDr.Tereza Petrů, vedoucí lékařka paliativního týmu

„Paliativní péče je určena pro
pacienty všech věkových kategorií
s nevyléčitelnými chorobami.
Komunikace s pacientem a samo−
zřejmě i s jeho rodinou je obtížná,
nemocného je třeba podpořit a ná−
sledně s rodinou prodebatovat
možnosti v péči, zda se mohou
o pacienta starat nebo je vhod −
nější zvolit jako další postup umís−
tění v hospicu či jiném zařízení.
Nedílnou součástí je pak samo−
zřejmě i sociální podpora, vhodná
následná ambulantní péče či kri−
zová intervence,“ vysvětlila ve−
doucí lékařka konziliárního týmu
Tereza Petrů.
Součástí paliativní péče je do−
stupnost vhodných a důstojných
prostor, kde mohou zdravotníci
s pacienty a jejich rodinami vést
tyto nelehké rozhovory. Proto by−
la v borském areálu v pavilonu
č. 61 zahájena rekonstrukce, díky
níž vznikne zázemí týmu pro tyto
účely, včetně paliativní ambu −

lance. Odhadované náklady jsou
vyčísleny na 1,5 milionu korun,
vybavení nového pracoviště a sta−
vební úpravy realizuje FN Plzeň
také díky finančním darům od
štědrých dárců.
„Naším záměrem je brzké pro−
puštění nemocného do domácí
péče a v případě nepříznivé pro−
gnózy eliminace neúčelných,
nadbytečných konzilií a vyšetření.
To samozřejmě není vždycky
možné, a proto paliativní péče
stojí na veli ce rozsáhlých proce−
sech empatické komunikace i od−
borné vzdělanosti. Projekt je te −
prve na začátku, ale náš paliativní
kon ziliární tým se již věnuje ně −
kolika pacientům a jejich blízkým
II. interní kliniky a Neurochi −
rurgické kliniky. Věřím, že v bu −
doucnu budeme moci zlepšit
kvali tu života mnoha dalším ne−
mocným, kteří se potýkají s ne −
přízní osudu,“ dodal ředitel
FN Plzeň Václav Šimánek.

Pamatují také na hendikepované sportovce
Částkou ve výši 15,5 milionu korun
přispěje město plzeňským spor−
tovním organizacím na jejich čin−
nost v letošním roce. Rozdělení
finančních příspěvků v rámci dotač−
ního programu Podpora sportu a tě−
lovýchovy včetně podpory hendike−
povaných sportovců pro rok 2022
22

projednala Rada města Plzně, dotaci
většině subjektů musí ještě schválit
zastupitelé města Plzně.
„Cílem tohoto každoročního do−
tačního titulu je podpora především
neziskových organizací, které mají
omezenou možnost získání finanč−
ních prostředků z vlastních zdrojů

a činnosti, avšak svými aktivitami za−
jišťují sportovní vyžití volného času
Plzeňanů, především dětí a mládeže,
nebo se v nich mohou sportovním
aktivitám věnovat lidé s hendike−
pem,“ uvedl první náměstek primá−
tora města Plzně Roman Zarzycký,
do jehož gesce spadá i oblast sportu.
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Celkem 15,5 milionu korun je
rozdělováno mezi 154 plzeňských
sportovních organizací, což je úcty−
hodné číslo, které ukazuje, že spor−
tovní nabídka je v Plzni opravdu
široká. Město Plzeň se snaží spor−
tovní organizace podporovat napříč
jejich širokým spektrem.
Plzeňský rozhled 4/2022

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Dotační program
míří na sociální
začleňování
Aktivity v oblasti sociálního za−
čleňování 2022 je název dotač−
ního programu, který schválila
Rada města Plzně. Odbor do−
stupného bydlení a sociálního
začleňování Magistrátu města
Plzně v tomto programu rozdělí
2,5 milionu korun.
„Program je určen především
pro organizace, které na území
města Plzně poskytují nej−
různější sociální a podpůrné
služby. Chceme je podpořit v je−
jich dosavadní činnosti, pří−
padně pomoci zavést na území
města Plzně aktivitu, která zde
ještě není zastoupena, ale je
pro rozvoj města a lidi v něm ži−
jící potřebná,“ uvedl náměstek
primátora města Plzně David
Šlouf, do jehož gesce mimo jiné
spadá i oblast sociálního začle−
ňování.
Oblastí, které je možné
v rámci tohoto dotačního tituly
podpořit, je opravdu hodně.
Dotační program je cílen napří−
klad na financování projektů,
které budou směřovat k podpo−
ře osob žijících v nevyhovují−
cích podmínkách k hledání lepší
formy bydlení či k podpoře pro−
jektů, které klientovi pomohou
se získáním zaměstnání a jeho
udržením.
„Chceme dále podpořit také
aktivity zaměřené na zvyšování
dostupnosti a kvality zdravotní
péče určené lidem se sníženým
přístupem ke standardní zdra−
votní péči, nebo aktivity, které
zajistí lidem bez domova kvalitní
stravování a podobně,“ upřesnil
David Šlouf a dodal, že realizace
těchto projektů může probíhat
až do konce roku 2023.
Žádosti o dotaci bude možné
podávat od 9. do 11. května.
Původně byl naplánován dub−
nový termín, ale většina po−
skytovatelů sociálních služeb
v tomto čase zabezpečuje péči,
pomoc a podporu lidem, kteří
prchají z Ukrajiny před váleč−
ným konfliktem. Díky pozdější−
mu termínu předložení žádostí
budou mít čas na přípravu pro−
jektů a zpracování žádostí.
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Charita v Plzni už vydala 21 tun
humanitární pomoci

Diecézní charita Plzeň eviduje už
na 3 000 ukrajinských rodin, jimž
poskytla potravinovou a materiální
pomoc ze svého Humanitárního
skladu v Cukrovarské ulici v Plzni.
Hmotností dosahuje vydaná huma−
nitární pomoc 21 tun. Není do ní
však počítáno velké množství oble−
čení, ale i dek, hrnců nebo dětských
kočárků, které zde Charita také vy−
dává. Pro pomoc sem chodí nejčas−
těji ukrajinské matky s dětmi.
Diecézní charita Plzeň od začátku
invaze na Ukrajinu několikrát zopako−
vala svou výzvu k doplnění Huma−
nitárního skladu trvanlivými potravi−
nami a hygienickými potřebami.

V posledních dnech totiž do
Cukrovarské ulice přichází pro okam−
žitou pomoc kolem 300 nových
ukrajinských rodin. Dosavadní nápor
se podařilo zvládnout zejména díky
darům hmotné pomoci od veřejnosti
a rozšířením personálních kapacit
Charity o desítky dobrovolníků.
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Pracovníci Charity byli nejednou
svědky závozu obecních sbírek
materiální pomoci pro uprchlíky,
velké dodávky přivezly také ně −
které organizace nebo firmy. Ne−
zbytná je pro humanitární výdej
i úzká spolupráce Diecézní charity
Plzeň a Potravinové banky Plzeň.
Charita podle potřeby také záso−
buje Krajs ké asistenční centrum
pomoci Ukrajině, ubytovací kapa−
city v TJ Lokomotiva Plzeň a pře−
dává humanitární pomoc i obcím,
které už ukrajinským běžencům
poskytly azyl.
Humanitární pomoc je stále tře−
ba, bez vás to nezvládneme!
Příjem i výdej potravinové a ma−
teriální pomoci probíhá v Huma −
nitárním skladu Diecézní charity
Plzeň na adrese Cukrovarská 16,
Plzeň. Ve všedních dnech od 9 do
16 hodin, o víkendech od 9 do 12
hodin. Individuální předání větších
darů mimo uvedenou dobu lze do−
mluvit na tel. čísle 777 167 004.
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Krásu i zdraví můžeme najít za jídelním stolem
Zamysleli jste se někdy nad
otázkou, co nás odlišuje od zví−
řat? Jsou to neurony v předním
laloku, ale také vaření jídla. To,
co nás lidi odlišuje a následně
spojuje, je právě stolování. Tady
jsme si totiž blíž. Ovšem i ten
nejchutnější pokrm může být
„znehodnocen“ servírováním,
například použitím nevhodného
jídelního nádobí nebo příboru.

Jídelní stůl je místem, kde se set−
káváme s rodinou i přáteli. Proto by
měl být oltářem dobré nálady.
Máme možnost změnit jeho vzhled
i náladu přísedících. Je zřejmé, že

bílý ubrus v nás evo−
kuje pocit výjimeč−
nosti okamžiku. Je
symbolem obřadnosti
a čistoty. I proto by
jídelní stůl měl být
vždy správně upraven.
Pro běžné obědy nebo
večeře se můžete in−
spirovat středomoř−
ským stylem stolová−
ní, kde dominují výrazné barvy, vzo−
ry i tvary. I když doba v tomto směru
dále pokročila, stále je poměrně
těžké sehnat nápadité doplňky,
abyste se mohli seberealizovat.

Tuto cestu vám
usnad ní v e−shopu
Oliver&Olivie, kde
vybírají nápadité do−
plňky pro váš jídelní
stůl. Ke každému
produktu navíc nabí−
zejí i vhodně zvolené
dekorace, proto mů−
že Oliver&Olivie slou−
žit také jako skvělá
inspirace. Stačí zajít
do Show roo mu, který najdete
v Purkyňově ulici 706/41, Plzeň 3 –
Jižní Předměstí. Vybrat si můžete
i v pohodlí domova, stačí kliknout
na https://www.oliverolivie.cz/ ne−

bo zavolat na telefon +420 608
818 282. Paní Tereza Hrdličková
vysvětlí vše, co budete potřebovat.
U společného stolu zkrátka platí
pravidlo, že jíme očima. Pozvěte

proto rodinu ke své−
mu stolu a vychut−
nejte si společně
strávené chvíle u do−
brého jídla na krás−
ném talíři. Vždyť není
nic cennějšího než
být si blíž.

Co nevíme o krůtím mase,
ale měli bychom…
Podle statistik sní každý Čech roč−
ně asi 2 kilogramy krůtího masa,
v Evropě je průměr kolem 6 kilo.
Krůtí maso patří prostě mezi
potraviny, které bychom neměli
vynechávat. Naopak jsou skvělou
pravidelnou součástí jídelníčku.
Podle odborníků totiž patří mezi
superpotraviny.

Krůtí maso má minimální obsah
tuků a ve srovnání s jinými masy
mnohem vyšší obsah bílkovin, které
jsou důležité pro obnovu a správné
fungování buněk. Jen pro srovnání
– ve 100 g krůtího masa bez kůže
jsou přibližně jen asi 4 gramy tuku,
ve vepřové krkovici to je cca 15
gramů a v mletém je to v průměru
kolem 20 gramů. Tuk krůty má
26
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ovšem i příznivější složení než
ostatní živočišné tuky.
Krůtí maso, konkrétně prsní sva−
lovina, obsahuje asi 25 % bílkovin,
stehno více než 21 %. Právě proto
se hodí i do jídelníčku sportovců
nebo těch, kteří mají těžší práci. Je
velmi snadno stravitelné, takže se
hodí do jídelníčku lidí s přísnou
dietou, například pro pacienty s ne−
mocnou slinivkou či játry, pro diabe−
tiky i kardiaky. Pochopitelně je vhod−
né i pro ty, kteří chtějí zhubnout.
Protože kromě vitaminů skupiny
B obsahuje i dost železa a vápníku,
podpoří krvetvorbu a prevenci osteo−
porózy u žen v menopauze. Kromě
toho je v něm i zinek a selen, mine−
rály důležité v boji proti volným radi−
kálům a pro imunitu. Je v něm i ami−
nokyselina tryptofan, která pomáhá
s nespavostí, snižuje deprese, uklid−
ní vaše nervy a dokonce podpoří
vaši snahu přestat kouřit. Díky
obsahu kyseliny linolové podporuje−
te konzumací krůtího masa snížení
cholesterolu v krvi.
Plzeňský rozhled 4/2022
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Výzkum protilátek ve FN Plzeň
Oddělení imunochemické diag−
nostiky (OID) zajišťuje imuno −
analytická vyšetření pro potřeby
samoplátců, Fakultní nemocnice
Plzeň a dalších zdravotnických
zařízení a lékařů na jihozápadě
Čech. V březnu 2020, kdy se po
celém světě začalo masivně šířit
onemocnění covid−19, zahájila
labo ratoř OID vyšetřování proti −
látek proti viru SARS−CoV−2. Od té
doby provedli zdravotní laboranti
přes 8 100 vyšetření a některé
zdejší studie a výzkumy se staly
unikátní nejen v českém, ale
i v evropském měřítku.
„Na začátku výzkumu jsme v la−
boratoři zkoumali čtyři dobrovolné
skupiny osob – ty, které prodělaly
onemocnění covid−19, zaměst −

nance fakultní nemocnice, klienty
a zaměstnance Ústavu sociální
péče a zájemce z řad veřejnosti.
Díky velkému zájmu našich za−
městnanců jsme velice rychle
získa li kolem dvou tisíc vzorků,
které později znatelně rozšířili
zájem ci z řad veřejnosti. Mohli
jsme tak brzy začít se zásadním
výzkumem o tvorbě protilátek,“
říká primář OID a náměstek pro
vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej
Topolčan, CSc.
O rok později se rozvinulo další
šetření, především ve vztahu proti−
látek a očkování, které ukázalo,
že výše hladiny protilátek závisí
na závažnosti prodělaného one−
mocnění i na typu mutace covido−
vého viru.

„Po očkování je hladina proti −
látek vysoce individuální, souvisí
s pohlavím, věkem, obezitou i cel−
kovým zdravotním stavem člově−
ka. Nejnovější studie* naznačují,
že hladiny protilátek jsou po očko−
vání vyšší a přetrvávají delší dobu
než po prodělaném covidovém
onemocnění,“ doplňuje profesor
Topolčan. „Hodnoty protilátek po
pěti měsících od aplikace třetí
dávky jsou navíc podstatně vyšší
než za stejné období po aplikaci
druhé dávky. Vypočítané přetrvá−
vání účinku protilátek po třetí dáv−
ce je minimálně 12 měsíců.“
V současné době zahajuje OID
ve spolupráci s Ústavem mikro−
biologie porovnání sérové imunity
a imunity buněčné. Tato srovnání

budou prováděna ve vztahu
k očkování, ve vztahu k poruchám
imunity a ve vztahu k chorobám,
které jsou rizikem závažného prů−
běhu onemocnění (jako je obezita,
diabetes, hypertenze a chronické
onemocnění ledvin).
„Systematické zkoumání výše
protilátek po prodělaném onemoc−
nění a očkování už přineslo mnoho
zajímavých výsledků, za zcela zá−
sadní považuji vyvracení dezinfor−
mací, které se bohužel stále šíří
mezi veřejností. Někteří lidé stále
věří, že pokud mají vyšší hladinu
protilátek, nemusejí se očkovat
nebo se chtějí raději nakazit, aby
protilátky získali. To jsou ne −
bezpečné lži,“ zdůrazňuje ředitel
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D. „Věřím, že jsme na dobré
cestě v boji s koronavirem, za
mnohé vděčíme pokrokovým labo−
ratorním výsledkům a studiím, ale
stále je třeba být na pozoru.“
Novinkou je spolupráce FN Plzeň
s Ústavem organické chemie a bio−
chemie Akademie věd ČR, který
vyvinul test měřící pouze hladinu
virus neutralizačních protilátek proti
SARS−CoV−2 a ignoruje ty, u kterých
není znám jejich význam a mecha−
nismus účinku. FN Plzeň je jediným
pracovištěm v ČR, které používá
tyto testy nejen pro výzkumné účely,
ale i ve speciálních diagnostických
indikacích.

Diecézní charita poskytuje uprchlíkům i poradenství
Významnou úlohu v pomoci lidem
přicházejícím z Ukrajiny sehrává
také plzeňská charitní Poradna
pro cizince. Od prvních dnů zá−
sadně pomohla navýšením asis−
tenční služeb na Odboru azylové
a migrační politiky Ministerstva
vnitra v Jagellonské ulici.
Pracovnice zde příchozím, kteří
čekali v mnohahodinových fron−
tách, pomáhaly s vyřízením spe −
ciálního víza a předávaly jim dal−
ší důležité informace. Například
o tom, co je třeba si vyřídit na dal−
ších úřadech, a o možnostech pod−
pory od státu nebo pomáhajících
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organizací. Připravily zde také dět−
ský koutek pro utrmácené děti.
Poradně se během několika dnů
podařilo rozšířit síť tlumočníků
z ukrajinštiny o více než dvacet do−
brovolníků. Společně poskytovaly
poradenství 250–300 lidem denně.
V zázemí Poradny pro cizince pro−
bíhalo i vyhledávání volných ubyto−
vacích kapacit.
Jak se proměňuje situace přichá−
zejících rodin, je nyní pomoc smě−
řována na činnosti, jako je pomoc
s vyřízením dočasné ochrany,
s umisťováním dětí do škol nebo
s registrací u lékaře. Poradna v ne−

ztenčené míře pomáhá také všem
dalším cizincům potřebujícím asis−
tenci například při jednání s úřady.
„Naše charitní služby nebyly
v důsledku přílivu uprchlíků nijak
omezeny a jsou otevřeny všem li−
dem bez rozdílu. Mezi charitní služ−
by provozované na území Plzeň −
ského a Karlovarského kraje totiž
patří také azylové domy pro matky
s dětmi v tísni, rodiny či jednotliv−
ce, domovy pro seniory, nízkopra−
hová a komunitní centra, občanské
poradny, noclehárny, sociálně tera−
peutické dílny, programy sociální
rehabilitace, pečovatelské služby,
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stacionáře pro handicapované
a další. V oblasti humanitární po−
moci a poradenství pro cizince pra−
cujeme ještě více než dříve, aby se
pomoci dostalo opravdu všem,“
uvádí Petr Šimek, tiskový mluvčí
Diecézní charity Plzeň.
Charita poskytuje pomoc lidem
v ohrožení nebo nouzi bez ohledu
na jejich věk, pohlaví, politické
smýšlení, rodinné uspořádání,
zdravotní stav, sexuální orientaci,
sociální a ekonomickou situaci
a postavení, jejich příslušnost
k etnické nebo národnostní menši−
ně, víře, náboženství a kultuře.
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Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk vzkazuje:

Prodáváme za stejné ceny jako loni
Ze všech stran slyšíme, jak ceny té− Jahoda je tmavá, velká, voňavá, šťav−
měř všech produktů nevídaně rostou. natá, sladká a má chuť lesní jahody.
Proto jako balzám na duši může půso− Vhodná je i do vyšších poloh a zaruču−
bit sdělení pana Bonka, že v klatovské je vysokou a stálou sklizeň. Oblibu si
Jahodárně koupíte kvalitní sazenice, rovněž získaly odrůdy Rumba, což je
například jahod, kanadských borůvek, jedna z nejlepších raných odrůd
keříkové nebo stromkové rybízy,
angrešty, maliny, ostružiny a brusinky,
za ceny loňského roku. To je jeden
z důvodů, proč navštívit Jahodárnu.
Ovšem ten hlavní spočívá v měsíci
dubnu, který je totiž ideálním časem
pro výsadbu.
n Jahodárna v Klatovech letos vstu−
puje do 11. sezony a měsíc duben je
vždy jakýmsi ostrým startem. Jak je na
ni připraven její majitel Pavel Bonk?
Předně musím říci, že každým rokem
k nám přijíždí stále více lidí, což doka−
zuje vzrůstající popularitu zahrádek. s mimořádně chutnými plody a odol−
Jejich majitelé mají radost a potěšení ností. Vysoce plodná odrůda je Senga
z plodů, které si sami vypěstují. sengana, jedna z nejstarších odrůd.
Investice do zdraví a vitality rostlin Jahoda je sladká, vhodná k přímé kon−
a zahrady hned na začátku se opravdu zumaci i k výrobě marmelád a zavaře−
vyplatí. Naše nabídka je velmi bohatá, nin. Dále je to jahodník Malwina, který
a protože máme své dlouholeté zku− je zajímavý tím, že u jeho květů je mini−
mální pravděpodobnost, že zmrz−
šenosti, jsme i dobrými rádci svým
nou. Plody jsou velké, jasně
klientům.
n Buďme konkrétní
červené a mají vynikající
a začněme u jahod.
chuť. Jedná se o odrůdu
Myslím si, že by ne−
s nejzazší dobou sběru.
měly chybět na žád−
Nabízíme celkem 15
né zahradě, protože
odrůd jahod.
Mám v sobě tolik vitamínu
n Máte v nabíd−
jsou doslova na−
C, že se mohu srovnávat s cit−
ce i nějakou no−
bité vitamíny C, B,
rusovými plody. Posiluji imunitu.
vinku?
A, E a maximálně
Když mě sníte jen 100 gramů,
Je to Joly. Odrůda je
posilují imunitu.
pokryjete doporučenou den−
středně raná italské−
Zájemci si u nás mo−
ní dávku vitamínu C. Se
mnou získáte silnou
ho původu. Její plody
hou vybrat odrůdy
imunitu. Chřipka a
jsou mimořádně atrak−
jednoplodící, stáleplodí−
nachlazení se
tivní, pevné, krvavě čer−
cí, rané, polorané, pozdní,
vám budou
vené s fantastickým les−
převislé, dále sazenice za−
vyhýbat.
kem a výjimečně sladké. Joly
kořeněné v květináčích a fri−
je po sklizni velmi odolná a jen
go. Odrůdy, které nabízíme, sa−
minimálně ztrácí na atraktivitě
mi pěstujeme, takže máme letité
i několik dní po sklizni. Snadno se
zkušenosti. V nabídce také nechybějí
Měsíční jahody, které jsou docela dro− pěstuje a je odolná vůči většině
bounké a milují je hlavně děti. Plodí po chorob.
celou sezonu nepřetržitě a potřebují n Chtějí lidé znát i vaše zkušenosti
mnohem méně péče než klasické a ptají se na rady?
Velmi často a tento kontakt je nesmír−
zahradní jahody.
n Která odrůda jahod je nejžádanější?
ně důležitý, když zákazníkovi nabízíte
Královnou je stále odrůda Karmen. sazenice. Prodáváme jen kvalitní
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uznanou sadbu, která má dobře vyvi−
nutý kořenový systém a krček. Je to
silná zdravá sadba. Kdo si ji od nás
koupí a zasadí, může očekávat boha−
tou úrodu. Snad jednu dobře míněnou
radu. Sadba jahod by se měla každé

dva až tři roky obnovovat, aby se ja−
hody rodily stále v hojném množství
a výborné kvalitě.
n Vedle jahod si stále větší oblibu
získávají i kanadské borůvky.
Těch máme v nabídce 30 odrůd od
raných až po pozdní, a to jak klasic−
ké, zakrslé i stále plodící. Například
plody odrůdy Concord jsou vynikající
chuti. Obrovskými plody se vyznaču−
je odrůda Chandler. Kromě kanad−
ských borůvek si mohou u nás zá−
kazníci vybrat brusinky, maliny,
ostružiny, ostružinomaliny, rakytníky,

vinnou révu, kamčatskou borůvku,
kustovnici, a to jak jedno, nebo stále
plodící. Například u malin nabízíme
plody několika barev – červené, žlu−
té, oranžové, černé. Dále máme
stromkové i keřové rybízy, angrešty,
jiné drobné ovoce a bylinky.
n Kdo touží po jablku, hrušce,
třešni?
Může ji mít. Prodáváme ovocné
stromky jabloně, hrušně, meruňky,
broskvoně, třešně, višně, švestky.
Kromě toho dostanou u nás zákazníci
i sadbové brambory. V současné
době si u nás mohou koupit ještě kon−
zumní brambory a cibuli. Díky našim
mnohaletým zkušenostem zákazníko−
vi nejen odborně poradíme, ale umí−
me se trefit i do jeho představy. U nás
dostanou další potřebné věci k pěsto−
vání, jako jsou hnojiva, substráty,
netkané textilie, fólie a další.
n Kdy vás mohou zákazníci na
Jahodárně v Klatovech navštívit?
Otevírací doba je od pondělí do pátku
od 9:00 do 16:00 hodin. V sobotu od
9:00 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy. Další informa−
ce máme na facebooku. Zavedli jsme
novou službu. Po vzájemné dohodě
pošleme zákazníkovi jeho vybranou
sadbu prostřednictvím přepravní
služby.
(re)

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Město Rokycany
koupí Střelnici
Zastupitelstvo města schválilo
koupi objektu Střelnice a sou−
visejících pozemků za 16,9 mi−
lionu korun.
Na Střelnici je v současné do−
bě jediný sál ve městě, který
lze využít pro kulturní akce.
„Zastupitelé při rozhodování
o Sokolovně odmítli opravu,
která by umožnila rychle objekt
využívat, a rozhodli se jít cestou
architektonické soutěže. To zna−
mená, že nemáme pro několik
příštích let žádné prostory pro
pořádání nejrůznějších akcí,“
vysvětluje starosta Rokycan
Václav Kočí hlavní důvod, proč
zastupitelstvo koupi Střelnice
schválilo. V objektu se pořádaly
taneční, Jazz bez hranic, Vánoč−
ní cena města Rokycan, různé
přednášky, zábavy, bály, koncer−
ty, výstavy nebo školní akce. Pro
koupi hlasovalo 16 z 18 přítom−
ných zastupitelů, jeden byl proti
a jeden se zdržel hlasování.

Stavba je podle předběžných
posudků, které nechalo město
vypracovat, v dobrém stavu
a bylo by možné ji po drobných
opravách prakticky hned provo−
zovat. Město už také oslovili dva
zájemci, kteří si chtějí prona−
jmout a provozovat restauraci.
Podle odborného vyjádření je
tržní cena nemovitosti 15 mi−
lionů korun. Součástí prodeje je
také kompletní vybavení kuchy−
ně, restaurace, sálu a dalších
prostor v hodnotě dvou milionů
korun.
„Koupě Střelnice vyřeší pro−
blém s chybějícím kulturním sá−
lem. Po dokončení oprav Soko−
lovny se rozhodne, zda si Střel−
nici ponechat a využít ji třeba ja−
ko školní jídelnu nebo tělocvičnu
pro sousední školy, nebo ji pro−
dat,“ doplňuje starosta.
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Památky v kraji zahájí sezonu
bez mimořádných opatření
Plzeňské památky ve správě Ná−
rodního památkového ústavu zahá−
jily po dvou letech sezonu v tradič−
ním jarním termínu, a to v sobotu
2. dubna. Návštěvníci již nemají po−
vinnost nosit respirátory v prosto−
rách památkových objektů. Dopro−
vodným programem roku 2022 je
Rok šlechtických slavností.
„Věřím, že je před námi plnohod−
notná sezóna bez dramatických
omezení, protože na návštěvníky
čeká řada novinek. Poprvé bude
veřejnosti zpřístupněno předzámčí
v Červeném Poříčí s výstavou Děti
ze zlaté kolébky nebo zážitkový
okruh na lodičkách kolem hradu
Švihov. Chybět nebude ani oblíbená
Hradozámecká noc na konci prázd−
nin nebo projekt Po stopách šlech−
tických rodů, který se ponese v du−
chu slavností a zábav,“ informuje
Petr Pavelec, ředitel územní pa−
mátkové správy NPÚ v Českých
Budějovicích.
Omezený návštěvnický provoz
během pandemických let spolu
s růstem mandatorních výdajů, jako
je cena za elektřinu či cena za služ−
by za údržbu a zabezpečení objektů,

vedly v letošním roce k mír−
nému zvýšení vstupného,
maximálně však o 30 Kč.
Očekávané výnosy ze zvýše−
ného vstupného ovšem zda−
leka nepokryjí veškeré výda−
je. Snižují se naopak ceny
vstupného pro děti a mládež
až do 24 let, přičemž děti do
6 let mají nadále vstup zdar−
ma. Tyto změny navazují na
dlouhodobou snahu učinit
skupině mladých návštěvníků pa−
mátky co nejdostupnější.
V souvislosti s válkou na Ukrajině
nabízí Národní památkový ústav
vstup zdarma na své památky také
pro ukrajinské uprchlíky.

Novinky
na prohlídkových trasách
Se zahájením sezony bude na
zámku Červené Poříčí otevřena vý−
stava o výchově mladých šlechticů
v 19. století nazvaná Děti ze zlaté
kolébky. Veřejnosti tak bude vůbec
poprvé zpřístupněno první patro bu−
dovy předzámčí. Tříletá obnova,
která zahrnovala také vybudování
expozice, odstranění garáží a re−
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konstrukci ohradní zdi, vyšla na
30, 3 mil. Kč. Od začátku května se
mohou návštěvníci hradu Švihov vy−
dat na zážitkový okruh na loďkách
vodním příkopem s osmi tematický−
mi zastaveními. Stávající hlavní pro−
hlídkovou trasu doplní model tří vý−
vojových fází hradu a černínská ga−
lerie v Tanečním sále. Správa klášte−
ra Plasy ve spolupráci s plaskou far−
ností zpřístupní nově opravený kos−
tel Nanebevzetí Panny Marie.
„Na návštěvníky čeká i několik
novinek, které se během rekonstruk−
ce podařilo v kostele objevit. Během
prohlídky uslyší příběh budovy od
jejího vzniku do současnosti, pro−
hlédnou si románský portál, barokní
interiér a seznámí se se základními
principy cisterciácké architektury.
Zapáleným nadšencům pak bude ve
vybraných prohlídkách rozšířena
nabídka o malé muzeum v prostoru
sakristie, jehož expozice je věnová−
na stavebně−historickému vývoji bu−
dovy,“ upřesňuje správce kláštera
Pavel Duchoň.
Návštěvníci zámeckého parku
v Horšovském Týně se mohou po−
kochat výhledem na okolní krajinu
z hlásky, jejíž obnova byla dokonče−
na v závěru loňského roku za téměř
10, 2 mil. Kč.
Plzeňský rozhled 4/2022
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I malá města mají své mediální hvězdy
Za rok 2021 je takovým městečkem Nepomuk

V českých médiích se o nejmen−
ších městech příliš nehovoří. O to
více je proto pozoruhodné, když se
nějakému městečku daří v člán−
cích objevovat častěji než jiným,
stejně velkým obcím. Podle analý−
zy ročního monitoringu tisku je ta−
kovou mediální hvězdou roku 2021
mezi pětadvacítkou čtyřtisícových
městeček České republiky obec
Nepomuk.
Praha – Mediální hvězdou mezi
malými městečky České republiky
je za rok 2021 zcela nepochybně
městečko Nepomuk v Plzeňském
kraji. V médiích se jméno tohoto
téměř čtyřtisícového městečka
objevilo ve více než 2200 příspěv−
cích a reportážích. Daleko za ním je
pak na stříbrné pozici Přibyslav
s 1615 články a na třetím místě
obec Rájec−Jestřebí, kterou tisk
zmiňuje 1452krát. Vyplývá to z ana−

lýzy ročního mediamonitoringu spo−
lečnosti TOXIN, která čítala téměř
dvacet tisíc mediálních výstupů.
Obec Nepomuk se svými 3730
obyvateli je známá především jako
rodiště svatého Jana Nepomuc−
kého. I to hraje nepochybně ve
zmínkách v tisku svou roli, protože
se jedná o nejznámějšího světce
u nás. Zatímco Nepomuku pomáhají
k lepšímu povědomí o městě vedle
zveřejňování aktualit například i sva−
tojánské oslavy, Přibyslav komuni−
kuje nejaktivněji ze všech a vydává
týdně několik zpráv přímo pro mé−
dia. Rájec−Jestřebí má pro změnu
na oficiálním webu města i vlastní
místní rozhlasové zpravodajství,
které si může každý návštěvník we−
bu sám poslechnout. A právě tyto
příklady, jak lépe komunikovat s ve−
řejností a tiskem, mohou být inspira−
cí do budoucna pro další městečka.

Proč se vlastně Nepomuk dostal
v minulém roce do popředí zájmu
médií? „Nepomuk má od ledna vlast−
ní městskou policii, která se stará
o bezpečnost obyvatel i silničního
provozu a pořádek ve městě. Město
zároveň přijalo obecně závaznou vy−
hlášku o zákazu požívání alkoholic−
kých nápojů a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném
prostranství, tedy v centru, okolo ná−
draží ve Dvorci, v parcích a na hřiš−
tích. Vyhlášku po radnici požadovala
státní policie, aby mohla pokutovat
narušování veřejného pořádku, bez−
pečnosti a přestupky proti ochraně
zdraví a majetku,“ uvedl pro IPG
starosta města Nepomuk Jiří Švec.
„Svatojánské oslavy v loňském
roce zahrnuly přes 70 akcí, ať již se
jednalo o koncerty, mše, výstavy
či přednášky. Hlavním mediálním
partnerem byla Česká televize, která

Analýza mediamonitoringu pro 25 čtyřtisícových měst v ČR za rok 2021
(sledované období 1.1.2021 – 1.1.2022, obce s počtem obyvatel mezi 3710 – 4052 obyvateli dle údajů ČSÚ)

zdarma celý měsíc vysílala propa−
gační spot (sledovanost zhruba
1 milion diváků) i natočila a odvysíla−
la koncert Evy Urbanové z nepomuc−
kého náměstí. Vynikající spolupráci
jsme navázali rovněž s TV Noe,
Českým rozhlasem či regionálními
deníky a weby. Celkový program
oslav byl natolik zajímavý, že přita−
hoval celý rok velkou mediální po−
zornost,“ doplnil Pavel Motejzík,
vedoucí nepomucké kultury.
Celkově mají malé obce do 4 tisíc
obyvatel v českých médiích totiž do−
cela nerovné postavení. Tu a tam se
sice nějaký ten článek o nich objeví
i v celostátních denících, ale v konku−
renci s problémy větších měst to ne−
ní zrovna často. Mediální obraz ma−
lým obcím vylepšují alespoň regio−
nální noviny a rádia. I tak je ale pro
městečka složité se do médií vůbec
dostat. Jejich viditelnost pro noviny
i jejich čtenáře ještě více ovlivňuje
série lokálně podmíněných okolností.
Záleží na aktivitě představitelů samo−
tného městečka i na atraktivitě dané
lokality ohledně přírody, kultury, prů−
myslu i dopravní dosažitelnosti.
Dalším faktorem, který rozhoduje
o tom, jak mnoho se o dané obci
v tuzemském tisku mluví, je přítom−
nost významnějších kulturních pa−
mátek, celebrit či třeba živelné ka−
tastrofy. Díky těmto faktorům se do−
stávají na titulní stránky deníků a ča−
sopisů i docela malé obce. Typic−
kým příkladem z posledního čtvrt−
století jsou Troubky postižené před
25 lety povodněmi nebo kdysi třeba
obec Kytlice, kde v minulosti mělo
chalupu velké množství našich ce−
lebrit a kterou si oblíbili filmaři. Je
pravděpodobné, že letos mediální
obraz malých městeček výrazně
ovlivní také příchod tisíců uprchlíků
z válkou rozvrácené Ukrajiny.
Autor textu: Věra Tůmová,
Infoprofigroup.cz

Přípravné práce ke vstupní brány do Borského parku
Město Plzeň začíná s přípravou re−
vitalizace severozápadního cípu
Borského parku, který je vymezený
ulicemi U Borského parku a Kla−
tovskou třídou. Prostor dříve slou−
žil jako plocha pro tramvajovou
smyčku (konečná zastávka) linky
č. 4. Vznikne zde nová vstupní brá−
na do parku. Její dominantou bude
liniový, ve velké míře prosklený
jednopodlažní pavilon s plochou
zelenou střechou.
V místě bývalé tramvajové smyč−
ky linky č. 4 u největšího plzeňského
parku – Borského již proběhlo káce−
32

ní 54 kusů dřevin a keřového poros−
tu o rozloze 1955 metrů čtverečních
v prostorách budoucího pavilonu.
Kácení v měsíci březnu bylo z důvo−
du období vegetačního klidu (říjen–
březen). Město vysadí náhradních
54 kusů dřevin.
„V současné době probíhá přípra−
va výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Samotná výstavba víceúčelo−
vého objektu se zelenou střechou by
měla začít začátkem léta, hotovo by
mělo být v březnu 2023. Předpo−
kládané stavební náklady jsou
38 milionů korun bez DPH,“ vysvětlil

primátor města Plzně Pavel Šindelář,
do jehož gesce patří odbor investic.
Objekt bude rozdělen na část ka−
várny s půjčovnou kol a na část ve−
řejných toalet. Mezi těmito dvěma
částmi vznikne volný prostor umož−
ňující průchod do parku. Stavba tak
vytvoří jakousi bránu do parku navá−
záním na stávající parkovou cestu.
U autobusové zastávky v ulici
U Borského parku střecha objektu
nahradí přístřešek zastávky.
Vstupní brána do Borského parku je
jedním z projektů, jež zásadně promě−
ňují danou oblast bývalé konečné
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tramvaje číslo 4. V lednu město uve−
dlo do předčasného užívání velkoka−
pacitní parkoviště typu P+R v blízkos−
ti dopravního terminálu Kaplířova na
Borech. Je určeno všem, kteří přijíždí
do Plzně, aby na parkovišti odstavili
vůz a pro cestu po městě využili měst−
skou hromadnou dopravu. Druhým
projektem, který letos město spustí, je
vytvoření zázemí pro řidiče Plzeňských
městských dopravních podniků a ve−
řejné linkové dopravy, v jehož přízemí
budou veřejné toalety, kavárna, pro−
story pro technickou správu objektu,
nájemní komerční prostory.
Plzeňský rozhled 4/2022

Hledáte nové zaměstnance?
My Vám s tím pomůžeme.
Využijte našich dlouholetých zkušeností
s personální inzercí a oslovte ty správné uchazeče.

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

Statistiky hovoří – mzda v regionu vzrostla
V roce 2021 průměrná mzda v Plzeňském kraji mírně vzrostla a meziročně se
také zvýšil počet zaměstnanců. Pokud zohledníme inflaci, mzda v regionu
vzrostla nominálně i reálně.
Plzeňský kraj se průměrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané
v 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 zařadil na čtvrtou pozici mezi jednotlivými kraji České
republiky. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha (46 152 Kč), Středočeský
(38 359 Kč) a Jihomoravský (37 069 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna
v Karlovarském kraji, a to 33 165 Kč, což je o 4 674 Kč méně, než je republikový
průměr (37 839 Kč). Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna
především výší mzdy v kraji Hl. město Praha, výše průměrné mzdy v ČR tak nedo−
sahuje kromě Středočeského již žádný jiný kraj.
Průměrná mzda nominálně vzrostla v celé ČR, nejvíce v kraji Zlínském (o 7,4 %),
Vysočina (o 7,1 %) a Královéhradeckém (o 6,9 %), nejméně pak ve Středočeském
(o 5,2 %). Plzeňský region se v meziročním nárůstu zařadil až na předposlední
místo. Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 3,8 %.
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V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla
o 6,1 % a reálně o 2,2 %. Medián mezd činil 34 360 Kč a proti stejnému období
předchozího roku vzrostl o 4,9 %, u mužů dosáhl 36 792 Kč, u žen 31 720 Kč.
Ve 4. čtvrtletí roku 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda v ČR celkem
40 135 Kč a v Plzeňském regionu 38 688 Kč. V kraji vzrostla mzda oproti stejné−
mu období předchozího roku o 2,4 %, a ačkoli to byl nejnižší nárůst, přesto do−
sáhla čtvrté nejvyšší hodnoty v mezikrajském porovnání. Spotřebitelské ceny se
zvýšily za uvedené období o 6,1 %, reálně tak mzda klesla o 3,5 %. Průměrný evi−
denční počet zaměstnanců v kraji meziročně vzrostl o 0,8 % na 211,0 tisíc.
Počet zaměstnanců v roce 2021 se oproti stejnému období předchozího roku
v kraji zvýšil o 0,3 % na 209,2 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo v sed−
mi krajích ČR, nejvíce se počet zaměstnanců zvýšil v Praze. Největší pokles u to−
hoto ukazatele byl zaznamenán v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém
kraji. V celé České republice evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně
zaměstnané vzrostl o 3,3 tisíc zaměstnanců, tj. o 0,1 %.
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Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták křtil knihu novinářů

Perem, kamerou a mikrofonem
V areálu Plzeňského Prazdro−
je ve známé reprezentativní
budově Formance proběhl
křest nové knihy Publikace,
která pojednává o historii no−
vinářské práce ve druhé
polovině 20. století.
Autoři knihy jsou redaktoři teh−
dejšího deníku Pravda, Česko−
slovenského rozhlasu Plzeň,
televizního štábu Plzeň Česko−
slovenské televize a další.
Knihu pokřtili hejtman Plzeň −
ského kraje Rudolf Špoták, se−
nátor a starosta městského ob−
vodu Plzeň 2 Slovany Lumír
Aschenbrenner, vydavatel kni−
hy Roman Pešír a předseda
Syndikátu západočeských no−
vinářů Jaroslav Nedbal.
Hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták ve svém úvo−
dním proslovu vyzdvihl význam
této nové knihy, která nejen
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mapuje významný úsek našich
dějin, ale i práci žurnalistů v ne−
lehkém období.

Publikace Perem, kamerou
a mikrofonem, kterou vydal
Syndikát západočeských novi−

Slavnostní křest knihy Perem, kamerou a mikrofonem. Zleva: předseda
Syndikátu západočeských novinářů Jaroslav Nedbal, senátor a starosta měst−
ského obvodu Plzeň 2 Slovany Lumír Aschenbrenner, hejtman Plzeňského kra−
je Rudolf Špoták a vydavatel knihy Roman Pešír.
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nářů v Plzni, určitě potěší nejen
dobové pamětníky, ale zcela
jistě i další čtenáře, které zajímá
novinářská činnost. Prodej kni−
hy probíhá v některých plzeň−
ských knihkupectvích například
Dobrovský nebo Kosmas.
Objednat si ji můžete i pomocí
internetu na e−mailové adrese:
info@syndikát−novinaru−zpc.cz
(jan)
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PRÁVNÍ
PORADNA
Otázka čtenáře
B.A. z Plzně:
Můj bratr žijící v Ostravě
byl trestně stíhán a trestní
řízení skončilo osvobozu−
jícím rozsudkem. Má za
toto trestní stíhání nárok
na nějaké odškodnění?

Odpověï advokáta:
Váš bratr má nárok na od−
škodnění, přičemž právním zá−
kladem pro toto odškodnění
je zákon 82/1998 Sb. O odpo−
vědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci roz−
hodnutím nebo nesprávným
úředním postupem. Podle
kons tantní judikatury se má
zásadně za to, že pokud skončí

řízení pravomocným zprošťu −
jícím rozsudkem, znamená to,
že řízení proti konkrétní osobě
bylo vedeno nezákonně. Zproš−
těný obviněný pak má nárok
jednak na náhradu hmotné
škody spočívající pře devším
v ušlém výdělku nebo ušlém
zisku, ale i náhradu škody způ−
sobené na zdraví (náklady za
léčení a za bo lestné a ztížení
společenského uplatnění), ná−
hradu za poškození věcí (na−
příklad nábytek rozbitý při do−
movní prohlídce) a tato náhra−
da škody zahrnuje náhradu ná−
kladů řízení, které byly poško−
zenou osobou účelně vynalo−
ženy. Váš bratr má tedy i nárok
na náklady obhajoby, pokud je
svému obhájci v tomto trest −
ním řízení uhradil.
Podle § 31a citovaného zá−
kona však má poškozený ná−
rok i na zadostiučinění za
vzniklou nemajetkovou újmu,
a to bez odhledu na to, zda mu
byla způsobena škoda, po −
skytuje se toto zadostiučinění

v penězích. Podmínkou je, že
nemajetkovou újmu není mož−
né nahradit jinak a samotné
konstatování, že práva byla
porušena, by se nejevila jako
dostačující.
Pro odškodnění nemajetkové
újmy jsou stanovena v zákoně
konkrétní kritéria, zejména se
přihlédne k celkové délce říze−
ní, složitosti řízení, k tomu, zda
poškozený nějakým způsobem
zavinil, či nezavinil průtahy v ří−
zení, k tomu, jak postupovaly
orgány veřejné moci v průběhu
řízení a jaký význam měl před−
mět řízení pro poškoze ného.
Zjedno dušeně řečeno, trest ní
řízení pro majetkový delikt má
jiný dopad na důchodce a jiný
na státního zaměstnance, u kte−
rého je bezúhonnost podmín−
kou k výkonu státní služby.
Náhrada za vzniklou nema−
jetkovou újmu je samozřejmě
komplikovanější a je třeba ji
individualizovat podle konkrét−
ních okolností případu a si −
tuace poškozeného.

Uplatňování takovýchto ná−
roků vůči státu je poměrně
komplikovanou záležitostí. Ná−
hrada škody vzniklé nezákon−
ným vedením trestního řízení
se zásadně uplatňuje u Minis−
terstva spravedlnosti ČR. Toto
ministerstvo má lhůtu k vyříze−
ní žádosti 6 měsíců, po tuto
dobu neběží promlčení a tepr−
ve pokud ji ministerstvo ne −
dodrží, lze podat vůči němu
žalo bu u příslušného soudu,
kterým je většinou Obvodní
soud pro Prahu 2, tedy soud,
v jehož obvodě ministerstvo síd−
lí. Lze však uplatnit tento nárok
i u soudu, v jehož obvodu došlo
ke škodné události, obvykle je to
okresní soud v místě, kde bylo
vedeno trestní řízení a rozhodo−
val soud prvního stupně.
S ohledem na složitost této
záležitosti doporučte svému
bratru, ať se obrátí na advoká−
ta, který mu se zpracováním
a případným vymáháním soud−
ní cestou pomůže.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

38

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 4/2022

Plzeňský rozhled 4/2022

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

39

V Besedě budou Žalman Lohonka, Javory i Samson
Na své si v Měšťanské besedě v Plzni
přijdou hudební fanoušci, výběr pro
ně bude vskutku pestrý. Už 11. dub−
na se ve Velkém sále odehraje spo−
lečný koncert skupin Hop trop
a Samson a jeho parta. Vystoupí
každá zvlášť, ale zahrají i spolu. Zazní
písničky z alba Proč bychom se ne−
topili, které otextoval Zdeněk Šmíd.
O několik 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.

KONCERTY
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 na−
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víc 55 let společného vy−
stupování, 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, projek−
tem Javory Beat a zajíma−
vými hosty, se kterými pod
názvem Javory Old zahrají
písně z nové reedice alba
Nikola Šuhaj loupežník.
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 re−
pertoár vycházející ze swingových
tradic, hitů Franka Sinatry a odkazu
legendárních big bandů.

9. 5. 19:00
Radůza & Band
Oblíbená písničkářka se vrací do
Měšťanské besedy, kde představí se
svou kapelou průřez dosavadní tvor−
bou. Radůza se zvládne doprovodit
na několik hudebních nástrojů, její
zpěv hřmí, ale i jemně vypráví do−
jemné příběhy, jako například v nád−
herných baladách Madeleine nebo
Jeannine, které se staly skvostem
jejího repertoáru.
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22. 5. 19:00
Magdalena Kožená &
Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers
Magdalena Kožená
nás už dlouho překva−
puje a okouzluje origi−
nálními projekty, v nichž
elegantně a s dechbe−
roucí virtuozitou putuje
všemi historickými epo−
chami klasické hudby.
Tentokrát však chce
českému a slovenské−
mu publiku nabídnout
koncertní program, jenž
je vskutku nečekaný
a v pravém slova smyslu výjimeč−
ný. Světoznámá mezzosopranistka
se rozhodla na chvíli opustit svět
klasické hudby a zakoketovat si
s múzami lehkými. Pro svůj výlet
do světa klasického amerického
muzikálu zvolila autora vskutku
oduševnělého a nesmírně vtipného
– Cole Por tera. Jeho proslulé,
jazzem inspirované hity zazpívá za
doprovodu Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers.
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Jak restartovat svůj organismus ?
Na tuto otázku odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Začíná jaro a s ním přichází i jarní
únava, což je důsledek stresů, zimy,
málo světla, nedostatku vitamínů
a minerálů z čerstvého ovoce a zele−
niny. Má to negativní vliv na psychi−
ku, která ovlivňuje náš organismus.
Po dvou letech pandemie je to doce−
la velká zátěž. Mými alternativními
způsoby léčby je možné zkrátit dobu
s důsledky (postcovidový syndrom),
o kterých odborníci tvrdí, že mohou
trvat až dva roky, na tři měsíce.
Podle mé teorie se stresem organis−
mus zablokuje pro přijímání energií,
vitamínů a minerálů. Prvním signá−
lem, že něco není něco v pořádku, je
únava, nespavost a později se přida−
jí i zdravotní problémy.
Základem léčby je moje akupresura,
kterou si dělá každý sám. Přiloží zá−
pěstí na zápěstí a je dobré držet mír−
ným tlakem cca 24 minut. Akupresuru
můžeme dělat kdykoliv a doporučuji
v dnešní stresové době ji opakovat
2x týdně. Tím zajistíme rovnováhu
mezi pravou a levou stranou těla, což
má pozitivní vliv na otevření našeho
organismu pro přijímání energie, vita−
mínů a minerálů. Navíc bez toho nejde
s trvalým efektem odblokovat páteř.
Pak už stačí užívat vitamíny, minerály

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

a bylinu Oregáno na zbavení se drob−
ných infekcí. To je základní prvek
mých alternativních způsobů léčby.
Když je organismus bez energie,
není schopen přijmout vita−
míny a minerály, je ná−
sledně bez biologicky
účinných látek. Tím
začne
problém
s psychikou, s ní
souvisí blbá ná−
lada a netvoří se
hormony štěstí.
Těch je víc a mno−
ho lidí má tendenci
je vytvářet uměle po−
žíváním drog nebo
alkoholu. Připomenu pár
hormonů štěstí.
Serotonin zajišťuje mnoho funkcí, ja−
ko například srážení krve, pocit sy−
tosti, peristaltiku střev, spánkový re−
žim, obranyschopnost a také dobrou
náladu. Doporučuji si udělat čisticí
kúru celého organismu i tlustého stře−
va. Existuje mnoho hotových extraktů.
Na zbavení se virové zátěže po očko−
vání či prodělání kovidové infekce
užívejte alespoň 6 týdnů dohromady
extrakty rakytníku, šalvěje a zlatobýlu.
Doporučuji 2x za rok opakovat.
Jednoduchá pomoc při tvorbě sero−
toninu je po probuzení studená spr−
cha, která aktivuje serotonin (doporu−
čuje se i proti depresím) a vlivem pro−
krvení povzbuzuje také mozek a obra−
nyschopnost. Z potravin podporuje
tvorbu serotoninu červená řepa, ka−
kao, hořká čokoláda, luštěniny, cibule,
lněný olej, rybí tuk.

Další hormon štěstí je Dopamin, kte−
rý nám pomáhá zvládat těžké úkoly
psychické i fyzické, jako je zátěž,
stres, pocit vyčerpání. Pro jeho tvorbu
je vhodný pohyb, spánek,
sex, konzumace někte−
rých potravin, napří−
klad mandlí, jablek,
avokáda. Pomáhá i
kvalitní čokoláda
nebo meloun.
Zajímavý hor−
mon štěstí je
Oxytocin uvolňují−
cí naše mezilidské
vztahy, přátelství
a lásku. Tvo ří se zej−
ména tehdy, když dochází
k fyzickému kontaktu, objetí
a jiným projevům náklonnosti. Jeho
tvorbu podmiňují projevy lásky, ná−
klonnosti, čas trávený s rodinou,
s domácím mazlíčkem.
Progesteron zmírňuje pocit úzkosti,
podrážděnosti a ovlivňuje i nekontro−
lovatelné změny nálad. Jeho hladina
po čtyřicítce klesá, zejména u žen, což
mnohdy ovlivňuje vznik stresu, depre−
se, špatné nálady, nekvalitní spánek.
Jeho množství dokáží zvýšit příjemné
činnosti, jako je relaxace, klid a péče
o tělo, příjemná lázeň či návštěva kos−
metického salonu. Pro jeho tvorbu je
třeba doplnit i vitamín C a D, zinek
a hořčík. Pomohou vám i kvalitní po−
traviny, jako vlašské ořechy, špenát,
libové červené maso, tmavá čokolá−
da, dýně či meloun.
Estrogen je hlavně ženský hormon.
Pro jeho zachování pomáhá jóga,

cvičení či snížení příjmu cukru. Po−
travinami, které pomohou zachovat
tvorbu estrogenu, jsou například bru−
sinky, švestky, meruňky, lněná semín−
ka, brokolice, hrách či fazole.

Test: Jaké vás napadne písme−
no z možností A, B, C, D, E?
Výsledek testu je na konci článku.
Radujte se ze života, poslouchejte
svoji intuici a snažte se udělat si svůj
vlastní názor na dění kolem nás. Už
v r. 2020 jsem radil, že není dobré stá−
le poslouchat zprávy, protože nikdo
nevěděl, jak to bude s covidovou infek−
cí. Seriózní odpovědi budeme znát za
cca 5 až 10 let. Nemá smysl poslou−
chat množství zpráv, protože nejsme
schopni vyhodnotit, co je a co není
dezinformace. Výsledkem je strach
z nejistoty, že nemáme svůj život pod
kontrolou. Zprávy poslouchá jen ten,
kdo chce v sobě přiživovat strach.
Všechno máme v hlavě, proto se
snažme předcházet stresu. Dopo−
ručuji užívat si život. Mnoho lidí se mě
ptá, co bude dál. Dál bude to, co si sa−
mi vytvoříme. Já to vidím hodně pozi−
tivně. Kdo chce, může se přidat.
Všem přeji hodně sil, relaxace, sexu,
peněz, zdraví a pohody, protože stejně
umřeme, což je jediná naše jistota.
Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, jak se radujete
ze života (užíváte život). Odpověď je:
A = na jedničku, B = na dvojku,
C = na trojku, D = na čtyřku,
E = propadáte!! na pětku.
Známkování jako ve škole.

Mezinárodní mládežnické sportovní akce
Celkem 600 tisíc korun je určeno
na dotační program s názvem Pod−
pora tradičních mezinárodních
mládežnických sportovních akcí
pro rok 2022. Jde o konkrétní
sportovní pořadatele se sídlem na
území města Plzně, kteří organizují
vícedenní sportovní akce meziná−
rodního charakteru.
„Akce musí být zaměřena na mlá−
dež ve věku 10 až 18 let, musí se jí
účastnit závodníci nejméně ze tří stá−
tů mimo Českou republiku a musí mít
nejméně pětiletou historii,“ vysvětlil
první náměstek primátora města
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Plzně Roman Zarzycký, do jehož
gesce spadá také oblast sportu.
Dodal, že mezi kritéria při posu−
zování žádosti bude patřit počet
zúčastněných závodníků nebo druž−
stev, celkový rozpočet akce a také
to, zda je například připravován do−
provodný program či zda akce při−
spívá k oživení turismu v Plzni.
Minimální výše dotace činí 50 tisíc
korun, maximální částka je stanove−
na na 150 tisíc korun.
Město Plzeň vyhlásí také program
k přijímání žádostí o finanční dary pro
mimořádné sportovní talenty a spor−

tovní kolektivy v kategorii dětí a mlá−
deže. Žádosti mladých sportovců ve
věku od 10 do 19 let o peněžité dary
budou posuzovány na základě jejich
dosažených sportovních výsledků
v období mezi 1. září 2021 a 18. srp−
nem letošního roku. Žadatelé by
měli předložit výsledky z nejvyšších
národních akcí, jako je například
mistrovství České republiky nebo
Olympiáda dětí a mládeže nebo z vý−
znamných mezinárodních akcí – na−
příklad Mistrovství Evropy, Mistrov−
ství světa a podobně. V individuál−
ních disciplínách, jako jsou atletika či
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plavání, bude oceněno maximálně 10
nejlepších mladých sportovců, v ko−
lektivních sportech pak maximálně tři
družstva z jednoho sportu.
Kromě sportovních výsledků
patří mezi hodnotící kritéria i studijní
úspěchy žadatele, to však pouze
v kategorii individuálních sportů.
Žadateli mohou být sportovci s trva−
lým bydlištěm na území Plzně nebo
členové sportovních klubů, jež mají
své sídlo na území Plzně. Minimální
výše daru činí 5 tisíc korun, maxi−
mální 20 tisíc pro individuální spor−
tovce a 40 tisíc korun pro kolektivy.
Plzeňský rozhled 4/2022

Sníží vizuální smog
Motivovat podnikatele v centrál−
ní části Plzně, zkvalitnit označení
jejich provozoven a podniků
a snížit vizuální smog se rozhod−
lo město Plzeň. Radní proto
schvá lili Dotační program na
podporu řádného označení provo−
zoven v roce 2022. Finanční dota−

tedy mimo jiné eliminovat křiklavá
a například i nevhodně velká a ne−
vhodně umístěná označení na obcho−
dech, provozovnách a podobně. Tím−
to provozovatelům říkáme: pojďte,
přemýšlejte s námi o tom, jak by mo−
hla tvář centra vypadat, zapojte se,“
uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.
O dotaci mohou žádat
fyzické i právnické oso−
by, jejichž provozovny
se nacházejí v parteru
budov (v přízemí do uli−
ce) na území centrální
oblasti města. Dotace se
nevztahuje na provozov−
ny v městských objek−
tech, které řeší vzhled
provozovny v rámci ná−
jemních smluv. Výše dotace se bu−
de odvíjet od délky parteru provo−
zovny, počítá se s dvěma tisíci ko−
run na metr, maximální výše dotace
v jednotlivém případě nesmí pře−
sáhnout 15 tisíc korun. Žádosti pro−
jdou hodnotícími kritérii a bodovým
systémem pro stanovení pořadí
jejich vyřizování, pořadí nebude mít
vliv na stanovení výše dotace.

ce v celkové výši 100 tisíc korun
je určena na grafický návrh, mate−
riál, výrobu a montáž označení
provozoven. Žádosti pouze v lis−
tinné formě přijímá Technický úřad
Magistrátu města Plzně od
16. dubna do 6. května 2022.
„Je to jeden z kroků, jak udělat ve−
řejné prostranství přívětivější. Cílem
je postupně snižovat vizuální smog,
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
učilišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru voj. techniky, letecké
uniformy, vše z pozůstalosti
po pilotech. Tel.: 721730982
PM 22007

PRODÁM veškeré včelařské
nářadí, úly, ocel. podstavce,
rámky 39/24, vystav. plásty−
panenské, žemle, tavidlo,
mezistěny, škrabadlo, dý−
mák, rukavice a další věci
pro chov. Včel. krmítka. Tel.:
603585879 PM 22062
PRODÁM kmen DOUGLA−
SKY, průměr 85 cm, výška
25 m, volně stojící na zahra−
dě, k lepšímu využití než na
palivo. Tel.: 603585879
PM 22063
HLEDÁM brigádníka na ře−
zání a štípání dřeva – Chu−
denicko. Tel.: 606517303.
RR 22323

SUCHÁ smrková prkna dél−
ka 5m a sazenice lesních
stromků, tel.: 728553330.
RR 22205

PRODÁM
PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba.
Plzeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail:
rahei@atlas.cz
PM 22013
ELEKTRICKÝ sporák šíře 50
cm, sklokeramická deska.
Tel.: 608050423. RR 22250
Plzeňský rozhled 4/2022

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

KOTOUČOVÉ nůžky na
plech do 2mm š. 1650mm,
válečky na transportér
průměr 50mm d. 500mm,
nové pneumatiky 6,50x16
V1 nové, kotel dřevoplyn
atmos DC 18kW, váhu šká−
lovou do 200 kg, kamna
Club, trubky na plot prů−
měr 60 x 5mm, svařovací
elektrody nerez, návarové
tvrdokov, samosběrací vůz
na zelené krmení, masivní
konstrukce, funkční pro−
dám nebo vyměním za
menší.
Dotazy
tel.:
775642436. RR 22260

STARŠÍ piano, sbírku od−
znaků a poháry ze závodů
poštovních holubů. Tel.:
739499535. RR 22305

TÚJE na živý plot. Výška 80
cm – 1 kus za 50 Kč. Místo
prodeje: Točník u Klatov.
Tel.: 737776416. RR 22272

ZDRAVOTNÍ polohovací lůž−
ko, repasované – měsíc
používané, za 10.000 Kč,
tel.: 608756622. RR 22321

ZBYTKY stavebního mate−
riálu – Ytong Univerzal Tvár−
nice 300, Ytong Start
Tvárnice 300, Ytong U profil
300. Cena dohodou. Tel.:
736288810. RR 22307
PALIVOVÉ dřevo řezané, ští−
pané na 25cm. Možnost
dovozu, cena 500 Kč/m3,
tel.: 776560074. Nejraději
KT a okolí. RR 22317

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou pum−
pičku, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škodu 120M,
nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982
PM 22006
KOUPÍM – chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku atd. chrom může
být
poškozený.
Tel.:
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
Přijedu. PM 22044
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NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný, dý−
hovaný, selský),lustry,
lampy, vánoční ozdoby,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 22040
Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z války atd. Tel.: 737903420
PM 22009
KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 774707147 PM 22061
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Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …
KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždýře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878
PM 22010
VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z období I+II světové vál−
ky. Též možnost odkupu,
nebo
prodeje.
Tel.:
731454110.
SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti.
Solidní
jednání.
Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz
PM 22038
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 22070

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526 PM 22015
44

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

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−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 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 22071

KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod.. Tel.: 605080878
PM 22011
VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016

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 řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exe−
kuce 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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vojen−
skou techniku (i části), mo−
tocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
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 pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 22073

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

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
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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
63LETÝ muž – abstinent
a nekuřák, bez zvířat, hledá
k doživotnímu pronájmu ne−
zařízený byt 1+1, 1+kk,
1+0 v Plzni v dosahu MHD.
Vlastnictví jakékoliv. Pod−
mínkou možnost přihlá−
šení k trvalému pobytu. Tel.:
+420 705404111. RR
22302
HLEDÁM pronájem zahrady,
možno i s chatkou. Případně
koupím. Koloveč a okolí.
Tel.: 792763097. RR 22316

NABÍZÍME parcelu v Železné
Rudě o výměře přes 6 000
m2 na krásném slunném
místě, kde se dá postavit
velký rodinný dům i s příslu−
šenstvím. Cena za m2 doho−
dou. Váš zájem zasílejte
písemně do redakce Roz−
hled, Vídeňská 218, 339 01
Klatovy pod Zn.: Klatovačka.
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
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 22017

PRODÁM PNEU 165/70,
R 1379T BARUM BRILIAN−
TIS – 5 KS. KOMPLETNÍ
VČ. DISKŮ – NOVÉ. TEL.:
737612995 PM 22065

ÚPRAVA NEMOVITOSTI –
k prodeji, předání, rekon−
strukci. Vyklizení, likvida−
ce odpadu, vymalování,
úklid okolních prostor –
zahrady. Prohlídka a na−
cenění služby ZDARMA.
papo9@seznam.cz, tel.:
603512322 PM 22047
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
KOUPÍM NÁHRADNÍ DÍLY :
blatníky, nádrže, rámy, kola,
motory, světla na DAW, Pio−
nýr, ČZ, Moped a jiná moto.
Tel.: 737903420 PM 22012
KOUPÍM MOPED Stadion/
Jawetta/
Pionýr.
Tel.
771221112
PM 22049

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135
Plzeňský rozhled 4/2022
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21428
TAŽNÉ zařízení na ja ký −
ko li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz tel.: 775104121.
RR22054

PRODÁM OPEL MERIVA
OPC line, 1,6 Benzín,
2008, 97 000 km,
120.000 Kč. Doložen po−
slední certifikát STK z Ně−
mecka. Originál tónovaná
skla, klimatizace, couvací
čidla, vyhřívané sedačky,
celoroční pneu 80%, po
výměně rozvodů. Tel.:
603535061.

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 22054
PRODÁM Citroen C3 picas−
so, r.v. 2009, béžová meta−
líza, klimatronik, el okna, ser−
vo, centrál, obsah 1.6 hdi,
80 kw, radio, nová stk
a emise, panorama střecha,
parkovací senzory... cena:
119.000
Kč,
Telefon:
723439518. RR 22279
PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68 kw,
černá metalíza, nový model,
esp, abs, 2 x klíč, el okna,
imobiliser, 2 klíče, klimatro−
nik, 153 tkm, servisní kníž−
ka, velmi pěkný stav , cena:
147.000
Kč,
telefon:
723439518. RR 22280
Plzeňský rozhled 4/2022
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PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2009,modrá metalíza,
obsah 1.6 benzin, 66 kw,
starý dobrý motor, abs, kli−
ma, el. okna, servo, nové
rozvody, nová stk a emise,
cena : 125.000 Kč, Klatovy
telefon: 723439518. RR
22281
PRODÁM Dacia Sandero,
r.v. 2009, obsah 1.2 benzin,
malá spotřeba, 1 majitel,
abs, el. okna, servisní kníž−
ka, klima, el. okna, servo,
velmi pěkný stav i vzhled,
cena včetně nové stk
a emisí, 97.000 Kč, telefon:
723439518, Klatovy. RR
22282
PRODÁM Citroen C3, r.v.
2007, obsah 1.4 hdi, 50 kw,
malá spotřeba, šedá metalí−
za, klima, el okna, servo,
abs, centrál, velmi pěkný
stav, nová stk a emise, ce−
na: 79.000 Kč, telefon:
723439518, KT. RR 22283
PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin, na−
jeto pouze 65tkm, servisní
knížka, bez koroze, 5 dveří,
klima, el okna, centrál, 2x
klíč, nová stk a emise, cena:
53.000 Kč, Klatovy. RR
22284
PRODÁM pneu 195/65/15
na Opel Zafira téměř nové,
celoroční, cena 5.000 Kč, na
discích, při rychlém jednání
sleva, tel.: 722780414. RR
22287
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

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484 PM
22054

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056
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

KLÁŠTERKA –
kolaudační revize
komínů,
tel.: 604871028.
RR 22236
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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.
NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů
a dlažeb na tel. 776434705.
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.
PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
rekonstrukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby, bourací
práce a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21190

PRODÁM štěňata výmarské−
ho ohaře s průkazem pů−
vodu, odběr květen, tel.:
721124597. RR 22172
KOUPÍM pejska Jorkšíra,
světlý, malá rasa. Prodám
kávovar Sencor, nový. Tel.:
728646200. RR 22304

JE TI SMUTNO a ráda bys
zašla s kamarádkou na ká−
vu, popovídat , na výlet?.
Pak se ozvi, ale jen Plzeň
a okolí. Já jsem 69 letá.
Tel.:608049215 PM 22064

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 ne−
movitosti 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!
Více na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
800888957 PM 22026
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36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu.
Tel.: 604969788 PM 22005

PRONAJMU trubkové leše−
ní+podlážky cca 100m2 –
2.000 Kč/měsíc. I dlouho−
době. Vratná kauce 5.000
Kč. Klatovy. A zároveň kou−
pím spojky−doutníky, trub−
ky. Tel.: 720686209. RR
22270

50/183 rozvedený nekuřák
s vyřešenou minulostí, se
zájmem o přírodu, turistiku
a drobné práce na zahradě
u RD, hledá příjemnou ženu
podobných zájmů. Ve dvou
je život veselejší, nejlépe
okres PM, PJ. Tel.:
731163829 PM 22058
Muž 56/183/95 rozvedený,
nekuřák, hledá obyčejnou
ženu na trvalý vztah.
Plzeňsko. Tel.: 730698771
PM 22060
MUŽ 61/174/80 hledá ženu
střední postavy pro trvalý
vztah. Tel. vše urychlí.
Klatovy – Sušice, Domažlice
a okolí. Tel.: 728936319. RR
22286

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

HLEDÁM par tnerku, která
by se mnou ráda jela cca
v září 2022 na dovolenou
do Španělska. Dovolená
bude ode mě, 65letého mu−
že, zaplacená. I když jsem
právě vstoupil do důchodo−
vého věku, partnerku uví−
tám ve věku od 45 do 65
let. V případném zájmu pro−
sím o písemnou odpověď
do redakce Rozhledu. RR
22289
SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessiert, aktiv,
idealerweise sollte sie
mobil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkompliziert, sport−
lich, 50–60 Jahre, ohne
Altlasten. Kontakt +49
1715091010,
freund.
regensburg@web.de. RR
22297
63LETÝ muž – abstinent
a nekuřák, se zájmem o pě−
ší organizovanou turistiku
a cestování vlakem hledá
osamělou ženu, která bude
ochotna se se mnou odstě−
hovat do Plzně. Tel.: +420
705404111. RR 22301
50/175 hledá sympa−
tickou ženu nekuřačku vše−
stranných zájmů. Tel.:
721310270. RR 22303
43LETÝ, vyšší sportovní
postavy, prý pohledný, hle−
dá ženu do 48 let na trvalý
vztah a rodinný život. Pokud
víš, co chceš, tak se budu
těšit na Tvoji odpověď. Tel.:
607720266. RR 22306
45
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NAJDI partnera v Ba−
vorsku –www.vdejsedoba−
vorska.cz – 702891012.
HLEDÁM parťačku na do−
volenou do Chorvatska,
ženu štíhlejší postavy od 40
do 60 let, dovolená je již
uhrazena, v případě sym−
patií možno trvalejší vztah.
Muž středního věku, nej−
raději KT, Plzeňský kraj –
není podmínkou. Tel.:
725760931. RR 22318
ŠTÍHLEJŠÍ
nekuřák,
52/180, hledá sympatickou
a veselou ženu do 50 let,
štíhlejší postavy, z KT, DO a
okolí, která má ráda výlety,
přírodu, občas kulturu a ji−
né hezké věci. Děkuji za od−
pověď na čísle 722120245.
RR 22322
70LETÝ hledá ženu, která
může být i starší než jsem
já. Pouze z Plzně. Písemné
odpovědi prosím do redak−
ce. RR 22325

ŽENA 62/160 plnoštíhlá
blondýna hledá muže 55−
62/180, finančně zajištěné−
ho, nejlépe podnikatele, cito−
vě založeného s vyřešenou
minulostí. Nejraději Plzeň
a okolí. Pouze vážný vztah.
Tel.: 777421890 PM 22059
VDOVA hledá muže do 77
let na občasné výlety do
přírody, do divadla, na různé
společenské akce. Plzeň
a okolí. Tel.: 733706493
PM 22050
ŽENA 71 let hledá muže
přiměřeného věku – návště−
vy, výlety, příp. spol. dovo−
lená, řidič vítán – auto
mám, KT. Tel.: 731346161.
RR 22275
ČERNOVLÁSKA 60 let by
chtěla ještě poznat lásku.
Domažlicko, Klatovsko.
Tel.: 733462867. RR
22324

UVÍTÁM taťku 42–48 let
s děckem ve vlastní péči.
Nejlépe 1.–2. tř. Setkání
v dětském koutku v Sušici
u Vítků. Prosím, odpovědi
písemně do redakce.
Děkuji. RR 22288
ŽENA 65 r., 174 v., plnoš. p.,
blond. vlasů, společ., něžná,
pohledná, pozná muže vyso−
ké p., poh., intel., něžného,
s autem, od 60 r., který mů−
že vzít milenku s autem na
výlety, procházky a do spo−
lečnosti. Mám ráda sex, mi−
lování a něžnost. Milenecký
a romantický vztah zatím.
Jen v blízkosti Sušicka a KT.
Úroveň. tel.: 604442915.
RR 22300

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
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Tel. 731 002 305
Jsem příjemná, sexy, dlou−
hovlasá blondýnka na své
originál fotečce. Potřebuješ
se odreagovat? Pohladím
a potěším tvé tělíčko i dušič−
ku. Zavolej a přijeď do mého
diskrétního soukromí. Čistota
a luxus. Volej 8 – 18 hod.
/SMS ne/. Umím … Uvítáme
spolu jaro? Tel.: 731002305.
Už se těším. PM 22001

vyjde

2. 5. 2022

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:
sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:
ČSOB: 72827293/ 0300

Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
Sekretariát, soukromá inzerce:
Jaroslava Skalová
tel.: 377 221 996, 777 730 254
e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Květoslava Spoustová
tel.: 777 730 256
e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. dubna 2022
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