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vzniklé události zachovat.
Vývoj této uživatelsky příjem−
né aplikace obstarali studen−
ti, začínající podnikatelé, kte−
ré město podporuje prostřed−
nictvím Správy informačních
technologií města Plzně.
Aplikace Bezpečná Plzeň je
dostupná zdarma, a to pro
operační systém Android
i iOS, je tedy ke stažení na
Google Play i App Store.
„Na vývoji aplikace se pra−
covalo delší čas, ale její spuš−
tění připadlo na dobu, která
maximálně ukazuje, že otázku
... pokračování na straně 3

s

Na zefektivnění komunikace
s občany západočeská met−
ropole dlouhodobě pracuje,
dalším krokem v tomto smě−
ru je proto spuštění aplikace
Bezpečná Plzeň. Ta umí za−
sílat varovná upozornění tý−
kající se krizových událostí
na území města. Může jít na−
příklad o povodně, požáry
většího rozsahu, únik nebez−
pečných látek do ovzduší
a podobně.
Kromě toho, že se lidé
v případě potřeby obratem
dozvědí, co a kde se děje,
obsahuje varovné upozorně−
ní a také instrukce, jak se při

Kostel Nanebevzetí Panny Marie prošel obnovou
Před několika dny byla ukončena
obnova kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Plasích, který je duchovním
a uměleckým těžištěm tamního are−
álu bývalého cisterciáckého kláš−
tera. Stavba chrámu byla zahájena

v polovině 12. století. Zásadní obnova
kostela, která mu dala dnešní podo−
bu, proběhla v 60. letech 17. století.
K úpravě ploch střechy presbytáře
a tvaru okapní římsy došlo následně
v 30. letech 19. století za knížete
Metternicha, a to spolu se změnou
sklonu pultových střech bočních lodí.
Současná obnova kostela byla
provedena za pomoci programu
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IROP a její celkové náklady předsta−
vují 70 mil. Kč. Výše dotace IROP či−
ní 95 %, přičemž skutečná spolu−
účast zahrnující i nezbytné, ale z hle−
diska projektu neuznatelné výdaje, je
předpokládána ve výši 7 mil. Kč.

Projekt finančně podpořil také Plzeň−
ský kraj částkou více než 1 milion
korun a město Plasy.
V rámci projektu IROP byly prove−
deny: oprava omítek, opatření proti
vlhkosti, statické zajištění, oprava
střechy, oprava trhlin zdiva, restauro−
vání unikátního románského portálu,
dvou gotických portálů, transfer ba−
rokního portálu do prostoru severní

arkády v podkruchtí, obnova podla−
hy, okenních paspart v sakristii,
kamenných ostění a prahů dveří,
restaurování oltářů, kazatelny, dveří
a lavic, balustrády presbyteria a ob−
razů. Obnova probíhala od podzimu
2018 do konce roku 2021.
Plzeňský kraj podpořil opravy této
unikátní národní kulturní památky,
tvořící součást kláštera v Plasích,
v rámci vyhlášených dotačních pro−
gramů, a to v letech 2014 (100 tis.
Kč), 2015 (130 tis. Kč) a v roce
2017 pak 1 mil. Kč.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Obnova památek a zachování je−
jich podoby, účelu a původní tváře pro
další generace patří k jedněm z nej−
složitějších úkolů dneška. Náš vztah
k dílu předků svědčí o naší vlastní kul−
tuře a odpovědnosti za předání jejich
odkazu těm, co přijdou po nás,“ řekl
během slavnostního aktu hejtman
Plzeňského kraje Rudolf Špoták.
Ocenil práci restaurátorů: „Bez jejich
umu, šikovnosti a trpělivosti by vlože−
né finanční prostředky do obnovy
kostela a jeho nádherného sakrálního
prostoru byly k ničemu,“ dodal.
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město dává příleži−
tost studentům s pod−
nikatelskými ambice−
mi dostat první za−
kázku a cennou refe−
renci. Vývoj obstarali,
dnes již dva vysoko−
školáci, Ondřej Boha−
tý a Daniel Zábojník.
„Jejich přístupem
jsm e byli nadšeni,

se jinak jen těžko dostali.
Za jejich kvalitně odvedenou
práci získali samozřejmě i fi−
nanční odměnu a doporučení
na jejich práci, o tom všem
je projekt Výzvy,“ zhodnotil
Luděk Šantora, ředitel Sprá−
vy informačních tech nologií
města Plzně.
Mladí vývojáři aplikace si
chválí zejména skutečnost,
že získali komplexní pově −
domí o průběhu vývoje pro−
jektu pro privátní sektor, ať
už jde o programování, ale
na příklad i o právo,
ekonomii nebo psy−
chologii.
„Byla to zajímavá
příležitost, za kterou
děkujeme. Správa
informačních tech−
nologií města Plzně
je skvělým partne−
rem ke spolupráci
Novou aplikaci Bezpečná Plzeň
a výbornou oporou.
už vyzkoušel a užívá také vedoucí
Ceníme si toho, že
odboru bezpečnosti Aleš Průša
nám byla dána abso−
zvládli aplikaci naprogramovat lutní volnost realizovat projekt
a zabezpečit tak, že mohla být podle našich představ. Zároveň
nasazena na městské servery, cítíme především velikou zod−
s čímž mají problémy i leckteré povědnost, protože jsme vytvo−
IT firmy. Jsme moc rádi, že řili systém, na který se lidé bu−
jsme jejich služeb využili, my dou během krizových situací
jsme dokázali vyřešit problém, spoléhat, a tak musí být nepřetr−
přičemž oba zmínění studenti žitě plně funkční,“ uvedli spo−
dostali šanci pracovat na pro− lečně Ondřej Bohatý a Daniel
jektu z praxe, ke kterému by Zábojník.

bezpečnosti je nutné
mít na paměti. Město
má samozřejmě řadu
informačních kanálů,
jimiž může v případě
potřeby upozornit ob−
čany, ale přáli jsme si
využít moderní tech−
nologie a na bídnout
další možnost. Chytré
mobily a tablety jsou
dnes samozřejmostí,
Ondřej Bohatý
Daniel Zábojník
máme je v podstatě
pořád u sebe a díky nim má− dubnová zkouška sirén bude
me příležitost být v obraze bě− vzhledem k situaci na Ukrajině
hem pár vteřin. A přesně to je zrušena,“ doplnil Aleš Průša.
Aplikace Bezpečná Plzeň
cílem nové aplikace,“ řekl pri−
má navíc další přidanou
mátor Plzně Pavel Šindelář.
„Součástí varovného hlášení hodnotu, a to fakt, že
jsou kromě popisu události ta− vznikla jako součást
ké pokyny, jak se zachovat. projektu Výzvy, kterým

Jejich dodržováním lze předejít
možným komplikacím při zá−
sahu složek IZS,“ uvedl radní
pro oblast bezpečnosti Martin
Zrzavecký. Podle vedoucího
magistrátního odboru bez−
pečnosti, prevence kriminality
a krizového řízení Aleše Průši
nelze opomenout ani preven−
tivní charakter aplikace.
„Jsou v ní popsané nejrůz−
nější krizové situace a dopo−
ručení, jak reagovat. Kromě
toho aplikace také zobrazu−
je novinky, které sdílí městský
web projektu Bezpečná Plzeň,
jedna z posledních aktualit
například upozorňovala, že
Plzeňský rozhled 5/2022
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Modrý dům nabídne
sociální byty i služby občanům
Přeštice otevřely tzv. Modrý
Rekonstr ukce
dům, ve kterém mělo vedení
začala v listopadu
podniku Prefa administrativní
2020 a trvala 16
prostory s ubytovnou. Rad−
měsíců. Část bu−
nice sedmitisícového města
dovy si zachovala
nechala budovu opravit za té−
svůj čistě bytový
měř 70 milionů korun, část
ráz, a tak zde
z toho pokryly dotace. Rekon−
vzniklo 16 no−
struovaná budova nově nabízí
vých nájemních
Starosta Přeštic
celkem 32 malometrážních
bytových jedno−
Karel Naxera
bytů a moderní nebytové pro−
tek velikostí 1+kk
story. Nejvýznamnějším partnerem a 2+kk. Druhá část budovy již není
zde nadále zůstane úřad práce.
čistě komerční, ale její jedna třetina
Objekt, který se nachází v Palac− je nyní tvořena šestnácti novými
kého ulici u házenkářského hřiště
vedle velké světelné křižovatky
na Plzeň, město získalo od státu
v 90. letech a prostory byly zko−
laudovány na malometrážní byty.

„To nám umožnilo žádat dotaci
z evropských fondů na rekonstrukci
bytového domu. I když tam bylo
snížené nájemné, plášť budovy byl
v tak špatném stavu, že co lidé
ušetřili na nájmu, utratili za teplo.
Celkové náklady města na realizaci
stavební rekonstrukce činily celkem
69 686 101 korun bez DPH. Část
nákladů jsme pokryli hned ze tří do−
tačních programů, a to z IROPu
(Integrovaný regionální operační
program) 3 880 201 korun, Ope−
račního programu životního prostře−
dí 6 108 142 korun a Státního fondu
podpory investic 7 353 280 korun,“
říká starosta města Karel Naxera.
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sociálními byty rovněž o velikostech
1+kk a 2+kk.
„Zbylé dvě třetiny si zachovaly
své původní určení pro občanskou
vybavenost. Bude zde umístěna
např. pobočka úřadu práce, ordi−
nace fyzioterapie či fitness. Celý
objekt je bezbariérový a je obsluho−
ván výtahem. Nová obálka budovy,
výplně otvorů, dálkově řízené vy−
tápění, ale též nově instalovaná
fotovoltaická elektrárna s výkonem
20kW umístěná na střeše, činí
z objektu výjimečnou městskou
nemovitost. Některé nebytové pro−
story jsou zatím stále v nabídce,“
doplňuje Karel Naxera.

Plzeňský rozhled 5/2022
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REALITNÍ
PORADNA
Neoprávněná
nabídka bytu,
jak to řešit?
Dobrý den, na několika
realitních serverech se
před několika týdny
začala objevovat na−
bídka našeho bytu
včetně poměrně de−
tailního popisu, foto−
grafií a včetně osob−
ních věcí. Realitní kan−
celář u nás před měsí−
cem byla, ale na pro−
deji jsme se nedo−
hodli. Přesto nabídku
inzerují bez našeho
souhlasu. Volali jsme
tam i psali, ale vždy jen
vše svedli na nefunkční
server a nic se nestalo.
Jak máme postupovat?
Nevíme si rady.
Děkujeme moc,
manželé Plívovi.
Dobrý den, pokud kdo−
koli nakládá s Vaším ma−
jetkem proti Vaší vůli,
a to i tak, že pokud pou−
ze inzeruje neoprávněně
jeho možný prodej, mů−
žete se bránit dvěma
možnými způsoby. V trest−
něprávní rovině se může
jednat o pokus o pod−
vod, kdy je nutné podat
trestní oznámení. V ob−
čanskoprávní rovině lze
podat žalobu tzv. zápůr−
čí neboli negatorní, kdy
soud nařídí, aby škůdce
svého protiprávního jed−
nání zanechal, a případ−
ně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené
škody. Oba kroky prosím
realizujte pouze za asis−
tence advokáta.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Děti si i letos užijí Sportovní
hry mateřských škol
Ani v letošním roce nepřijdou děti
z plzeňských mateřských škol
o sportovní vyžití v podobě Spor−
tovních her mateřských škol
(SHMŠ). Akci pořádá město Plzeň
ve spolupráci s Pohyb a zdraví,
o. p. s. a Nadací sportující mládeže.
SHMŠ budou probíhat od 2. května
do začátku června. Místo tradičních
kvalifikací v jednotlivých městských
obvodech a velkého finále na
Atletickém stadionu města Plzně
budou organizátoři vyjíždět za dětmi
přímo do mateřských škol.

„Pohyb je u dětí naprosto zásad−
ní a u předškoláků je zvládnutí ele−
mentárních pohybových doved −
ností bezpodmínečně nutné pro je−
jich vstup do základní školy. I proto
město Plzeň každoročně tuto akci

v plzeňských mateřinkách usku −
tečňuje. V současné době je přihlá−
šeno 43 z 46 plzeňských mateř−
ských škol. Všechny, nejen před−
školní děti tak budou mít mož −
nost otestovat svo−
je schopnosti,“ řekl
první náměstek pri−
mátora města Plzně
Roman Zarzycký.
SHMŠ budou pro−
bíhat jako nesoutěž−
ní, i přesto si děti
vyzkoušejí všechny

obvyklé disciplíny, jako jsou skok
z místa, hod do dálky, běh kolem
met nebo přeskakování a podlézání
překážky. Kromě toho bude na−
chystán další doprovodný program
a také stanoviště, kde bude možné

otestovat svoje dovednosti s míčem
nebo se švihadlem.
„Mám radost, že si děti opět za−
sportují a vyzkouší tradiční atletické
disciplíny. Těším se, že navštívím

některé mateřské školy a budu mít
tak možnost sledovat, jak se děti
vzájemně motivují k pohybu,“ sděli−
la radní pro oblast školství Lucie
Kantorová.
Sportovní hry mateřských škol
jsou určené především pro před−
školáky. S ohledem na uzpůsobe−
ný charakter akce ale organizátoři
v rámci kapacitních možností umož−
ní i zapojení mladších dětí. V loň−
ském roce si SHMŠ aktivně užilo
téměř 3 000 dětí. V letošním se oče−
kává podobný počet. O SHMŠ je
mezi mateřskými školami velký zá−
jem a již nyní jsou zaplněné prak−
ticky všechny volné termíny.

Mytický pár zobrazuje nová známka
Společným tématem známky Euro−
pa, jenž pro rok 2022 vyhlásila
asociace veřejných evropských
poštovních operátorů PostEurop,
jsou Příběhy a mýty. Právě tuto pří−
ležitostnou písmenovou poštovní
známku uvádí Česká pošta do pro−
deje 6. dubna a jejím motivem jsou
mýtické postavy naší historie Libuše
a Přemysl. Výtvarného návrhu se
ujala Renáta Fučíková. Nominále
nové známky je zastoupeno písme−
nem „E“, které odpovídá ceně za
obyčejnou zásilku do evropských
zemí do 50 g, tedy 39 Kč.
Cílem této emise je přiblížit ve
zpracování tradiční příběhy, zejména
ty, které se týkají rané historie lidí

nebo vysvětlují přírodní či sociální
fenomén, a obvykle zahrnují nadpři−
rozené bytosti nebo události. Jedna
z dcer vojvody Kroka, Libuše, byla
mytická česká kněžna. Proslula též
jako věštkyně, která předpověděla

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

slávu města Prahy, jež založila.
Známá je též jako manželka Pře−
mysla Oráče, mytického českého
vládce, jenž založil nejstarší českou
vládnoucí dynastii Přemyslovců.
Součástí emise je i obálka první−
ho dne vydání (FDC), jejímž námě−
tem je bronzový šperk z archeolo−
gických nálezů s podobným výje−
vem jako na známce. Celou emisi
vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o.,
známku plnobarevným ofsetem
v nákladu 78 000 kusů a FDC digi−
tálním tiskem v počtu 2 700 kusů.
Zájemci o tuto příležitostnou písme−
novou poštovní známku si ji mohou
zakoupit na přepážkách či na e−sho−
pu České pošty.
Plzeňský rozhled 5/2022
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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.

Prestižní závod prověřil
schopnosti dívek z Plzně
Závodnice plzeňského Sport studia
J&A pod vedením trenérky Adély
Hasmanové se v portugalském
Cantanhede zúčastnily 10. ročníku
mezinárodního klání a světového
poháru v gymnastickém aerobiku
FIG. Zde poměřili své síly nejlepší
závodníci z 20 zemí.
Sport studio J&A vyslalo na tento
prestižní závod čtyři své nejlepší
závodnice, které reprezentovaly ne−
jen Českou republiku, ale i město

Barbora Linhartová a Veronika Ku−
becová. Veronice Kubecové se za−
dařilo nejvíce a v obrovské konku−
renci nakonec skončila na krásném
25. místě (ze 47 závodnic světa).
Jako nejlepší česká juniorka z úvod−
ní kvalifikace dokonce byla jednou
z náhradnic na postup do finále.
Všechny tři juniorky startovaly ještě
v kategorii TRIO. Letos poprvé
v tomto složení a s novou choreo−
grafií na téma „Tour de France“.

Plzeň. Nejmladší, dvanáctiletá Aneta
Tesařová, startovala poprvé ve vyš−
ší věkové kategorii 12−14 let a byla
tak nejmladší závodnicí této kate−
gorie. V obrovské konkurenci však
dokázala zabojovat.
V kategorii juniorek (15−17 let)
reprezentovaly Natálie Tesařová,

Po návratu z Portugalska se dívky
nyní pilně připravují na další dva
mezinárodní závody, které je čekají
následující víkendy – Slovak Aerobic
Open v Bratislavě a Czech Aerobik
Open v Praze. Czech Aerobik Open
je současně i Mistrovstvím České
republiky.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

SLEDUJTE

důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
8
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Recept, jak mnohem lépe vypadat

setkání ukazuji ženám trochu jiný způ−
sob péče o svůj obličej, který je mno−
hem účinnější než ten nejdražší zázrač−
Setkali jsme se s Lenkou Jahodovou pro své pěstění a omlazování od nepa− ný krém. Mám pro ženy přirozenou
– lektorkou omlazení obličeje v jejím měti. Kleopatra se koupala v oslím metodu, která je neuvěřitelně účinná.
ateliéru ve Starém Plzenci, kde pořá− mléce, v římských lázních se nabízely Jedná se o umění obličejové masáže
dá workshopy, natáčí kurzy a nabízí různé kosmetické procedury. Vždyť být a jógy pro zářivou pleť a zpevnění po−
své služby každému, kdo chce vy−
vislých kontur.
padat mladě a cítit se krásně.
l Povězte nám, co ženy nejvíce
Položili jsme Lence (46 let) otázky,
zajímá a s čím se na vás nejčastě−
které pravděpodobně zajímají kaž−
ji obracejí?
dou ženu.
Oblíbenými se staly „Beauty party”.
l Jaké je podle vás tajemství
To se skupinka žen domluví a sejde
krásy?
u kávy či vína na takovou dámskou
Být veselá, spokojená, sebevědo−
jízdu. Mou maličkost si pak pozvou,
má a mít se ráda.
abych jim v uvolněné atmosféře
l Čekal jsem nějaký zázračný
předvedla dovednosti a tipy na ri−
olej nebo nějakou proceduru…
tuály krásy pro účinné a velmi pří−
Tím, že se mám ráda, tak o sebe
jemné omlazování a hýčkání se.
pečuji. To je recept na krásu. Když
Nejvíce ženy trápí vrásky mezi obo−
o sebe pečuji, jsem pak spokojená,
čím, spadlá víčka, povislé koutky
sebevědomá a veselá.
a ztráta dolní kontury obličeje. Na to
l Jaké jsou ty nejefektivnější
vše skutečně pomáhají techniky,
způsoby, které ženu nejlépe zkrás− „Chceš−li býti krasavicí, staň se sobě lazeb− které ženy vesele naučím.
ní a omladí?
l Jaké jsou ohlasy na vaší me−
nicí,” doporučuje ženám Lenka Jahodová.
Každou ženu zaručeně a téměř
todu?
okamžitě učiní půvabnější kvalitní spá− krásná a líbit se patří k největším ra− Slýchávám „Udělala jsi z nás Bohyně”
nek, pohyb na čerstvém vzduchu a ně− dostem ženy. Věk zde nehraje žádnou nebo „Proč jsem to nepoznala dříve!?”
jaký ten zkrášlující rituál.
roli. Jde jen o to najít si čas. Najít si čas a také „Začala jsem se mít ráda a těším
l Co máte na mysli tím zkrášlujícím
na to nejdůležitější na světě – na SEBE. se na své chvilky krášlení”. Opravdu se
l Co radíte ženám?
rituálem?
dostaví lifting a zpevnění, vytvarují se
Krášlící umění a rituály používají ženy Na workshopu nebo při osobním kontury, ALE chce to pravidelnost.

Být krásná patří k největším radostem ženy

Plzeňský rozhled 5/2022
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„Inspirujme se – kočky stráví 30 %
svého života péčí o sebe,” dodává
Lenka Jahodová.
Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale
častým kapáním. Navíc se jedná
o nádherné zklidnění, uvolnění a celko−
vý relax.
l Máte prosím na závěr nějaký tip
pro čtenářky, co pro svoji krásu udě−
lat právě teď?
Srovnat záda, vypnout prsa a zatlačit
koutky úst nahoru. Pak už stačí jen
ozdobit svou tvář tím nejkrásnějším
úsměvem – a jste neodolatelná.
Děkuji Lence za milý rozhovor. Více
o jejích službách na www.luxmaru.cz

SLEVA 20 %
s kódem: KVETU
e−shop: www.luxmaru.cz

tel.: 723 703 997
9

Ve Špitálském lese bylo
obnoveno dětské hřiště

10

Oblíbené místo malých i větších
dětí získalo několik nových herních
prvků, které nahradí staré doží−
vající. Proměnu hřiště na žádost
městského obvodu Plzeň 4 naplá−
novala a realizovala Správa veřej−
ného statku města Plzně. Městský

ného statku města Plzně za per −
fektní spolupráci,“ uvedla místo −
starostka městského obvodu Plzeň
4 Lenka Kočová.
Zbytek původního dětského hřiš−
tě byl demontován, zbyla jen lano−
vá pyramida a velký kolotoč. Malé

obvod za ni zaplatí celkem téměř
900 tisíc korun. Nejdříve pískoviště
pro děti, pak i herní prvky byly
na tomto místě již od roku 2003,
kdy v lokalitě vznikl park na přání.
„Instalací nových herních prvků
plníme přání nejen dětem, ale i ro−
dičům, školám a školkám, které
Špitálský les často navštěvují.
Věřím, že se nám podařilo vybrat
herní prvky, které uspokojí ty
nejnáročnější ratolesti, a zároveň
se díky své podobě stanou novým
architektonickým prvkem celého
lesoparku. Děkuji Správě veřej −

děti tu najdou houpacího šneka
a včelu, dřevěný kolotoč, závěsnou
dvouhoupačku, pirátský domek
a samozřejmě nové pískoviště
s herním stolkem. Pro starší tu
bude nová, přes 20 metrů dlouhá
hbitostní lanová stezka, kterou mo−
hou děti různými způsoby přelézt
bez dotyku se zemí. Všechny prvky
procházejí pravidelnou údržbou.
Plánovaná výměna lan v pyramidě
se ale zpozdila kvůli problémům
s dodávkami materiálu. Její oprava
by měla být hotová přibližně
v polovině května.
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V Pekle dočasně, v Dominikánské
integrační centrum
Plzeň poskytla dva své objekty
v centru pro pomoc válečným
uprchlíkům. Ve svém areálu KD
Peklo vybudovala dočasné nou−
zové přístřeší pro válečné uprchlí−
ky z Ukrajiny. Zároveň město po−
skytlo svůj bývalý Dům digitálních
dovedností v Dominikánské 9 pro vy−
tvoření integračního centra. Uprchlí−
ci v něm najdou šatník, sociální
a právní poradenství i pomoc ohled−
ně bydlení a zajištění zaměstnání.
„V bývalém Kulturním domě
Peklo, v částech, které dříve sloužily
jako kanceláře společnosti Plzeň
2015, jsme vybudovali dočasné
nouzové přístřeší. Kapacita je 50 lů−
žek, čímž splňujeme rozhodnutí

hejtmana Plzeňského kraje,
že obce s rozšířenou působ−
ností musí zajistit dočasná
nouzová přístřeší s kapacitou
právě minimálně 50 osob.
Cílem zdejšího centra je, aby
válečný uprchlík,
který přijede na−
příklad v noci do
Plzně, si zde mohl
odpočinout po dlouhé
cestě, poté si vyřídit věci
v KACPU neboli Krajském
asistenčním centru po−
moci Ukrajině. Také, po−
kud by neměl vyřešené
ubytování na první dny
v naší zemi, může zde
nějakou dobu pobýt. Uby−
tovací kapacity v Plzni
jsou prozatím dostateč−
né,“ řekl David Šlouf, ná−
městek pro oblast ekono−
mickou, bytovou, sociální
začleňování a nakládání
s majetkem města.
Zázemí v KD Peklo vy−
budovala Plzeň v admi−

nistrativní části, nikdo z válečných
uprchlíků ani osob, které provoz za−
jišťují, se nedostane do hlavního sá−
lu, jenž je uzavřen z důvodu špatné
statiky stropů.
„Centrum jsme vybudovali za pět
dní. Vybavili jsme bývalé kanceláře
lehátky, lůžkovinami, vznikl zde hra−
cí koutek, dále je zde kuchyňka
se společenskou místností, lidé
si zde mohou tedy uvařit nebo
ohřát jídlo a společně si popovídat.
Mohou si zde také vyprat. Jídlo do
KD Pekla bude zajišťovat město
Plzeň. V jed notlivých kancelářích
můžeme umístit od tří do sedmi lů−
žek, pokud zde najde přístřeší ro−
dina, budeme se snažit jim zajistit

zázemí pospolu,“ vysvětlil
Aleš Průša, vedoucí Odboru
bezpečnosti, prevence kri−
minality a krizového řízení
Magistrátu města Plzně,
jenž má na starosti technic−
kou část zajištění KD Pekla
pro válečné uprchlíky.
Během dne budou do
Pekla docházet sociální pra−
covníci, kteří umí ukrajinsky,
na psycho−sociální pomoc. Sociální
pracovníky zajišťuje magistrátní
odbor dostupného bydlení a sociál−
ního začleňování.
„V místě nouzového ubytovacího
centra v KD Peklo bude sloužit měst−
ská policie, a to 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu. Vyjma bezpeč−
nostního dohledu zajistí i evidenci
příchozích a odchozích ubytovaných
uprchlíků z Ukrajiny. Počty zapoje−
ných zaměstnanců do této činnosti
se budou měnit v návaznosti na po−
třebě, standardní výkon služby tím
nebude ovlivněn. Váleční uprchlíci
v KD Peklo mohou strávit maximálně
30 dní,“ doplnil radní pro oblast bez−
pečnosti Martin Zrzavecký.

Adaptační skupiny pro děti válečných uprchlíků
Město Rokycany plánuje zřízení
adaptačních skupin pro děti váleč−
ných uprchlíků z Ukrajiny. Reaguje
tak na fakt, že Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy připravuje
zveřejnění výzev na realizaci volno−
časových adaptačních skupin. Vý−
zvy se zaměří na snižování negativ−
ních dopadů spojených s válečným
konfliktem a podpoří adaptační sku−
piny do konce letošního srpna.
Rokycany otevřou takové skupi−
ny v případě dostatečného počtu
dětí, které by do nich měly zájem
12

docházet. Adaptační sku−
piny je možné zřídit pro
děti ve věku od 3 do 6 let
v počtu 12 až 24 dětí,
nebo pro děti od 6 do 15
let pro minimální počet
15 účastníků v jedné
skupině. Do skupin mo−
hou docházet pouze děti,
které se ještě nezačaly
vzdělávat v mateřské ne−
bo základní škole.
Jedná se o volnočasové organi−
zované skupiny pro děti ukrajin−

ských uprchlíků, které jim mají po−
moci uvyknout si na novou zemi
a nové prostředí a usnadnit násled−
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ný nástup do mateřské, základní ne−
bo střední školy. Adaptační skupiny
zároveň umožňují zapojení rodičů na
trhu práce.
Adaptační skupiny by měly být
v provozu v pracovní dny v mini−
málním časovém rozsahu 20 hodin
týdně. Všichni zájemci o účast
v adaptačních skupinách se mohou
hlásit na odboru školství a kultury
na Městském úřadu Rokycany,
e−mail thulka@rokycany.cz, telefon
371 706 220 nebo osobně v kance−
láři číslo 229.
Plzeňský rozhled 5/2022

Dotace na podporu
integrace cizinců
Město Plzeň získalo účelovou ne−
investiční dotaci od Ministerstva
vnitra České republiky. Částka ve
výši 1,256 milionu korun je určena
na realizaci projektu s názvem
Podpora integrace cizinců na lo−
kální úrovni v roce 2022.

Eliška Bartáková

„Vnímáme nutnost pomoci pří−
chozím cizincům s bezproblémo−
vým začleněním se do majoritní
společnosti dlouhodobě. Proto jsme
i loni v listopadu podali ministerstvu
vnitra žádost o dotaci na tento pro−
jekt. Tehdy jsme ještě nemohli před−
jímat události, které nastanou v sou−
vislosti s válkou na Ukrajině, a jak
moc naléhavé bude pomoci lidem,
kteří v Plzni hledají azyl, s jejich za−
členěním do společnosti,“ uvedla
náměstkyně primátora města Plzně
Eliška Bartáková, do jejíž gesce
spadá také oblast sociálních věcí.

Vysvětlila, že získaná dotace bude
využita zejména na pořádání jazy−
kových kurzů češtiny pro cizince.
„Kurzy českého jazyka pořádáme
v jedenácti modifikacích, neboť stále
vnímáme, že základní bariérou cizin−
ců v jejich integraci je neznalost čes−
kého jazyka. Dále peníze z dotace vy−
užijeme k dalšímu vzdělávání peda−
gogů, kteří pracují s dětmi s odlišným
mateřským jazykem i k doučování
těchto dětí. Díky dotaci budeme moci
také pořádat informační semináře pro
cizince a zajistit předávání relevant−
ních informací nově příchozím, a to
i v rámci neformálního setkávání ko−
munit,“ upřesnila Eliška Bartáková.
Město Plzeň prostřednictvím Od−
boru sociálních služeb Magistrátu
města Plzně pořádá jazykové kurzy
pro cizince ze třetích zemí a další
aktivity vedoucí k jejich začlenění
do společnosti už druhou desítku
let. Kurzy i všechny další aktivity
jsou zdarma.
Dotace ministerstva vnitra pokryje
přibližně 80 procent částky, o niž
město Plzeň žádalo. Krácena byla
z nedostatku finančních prostředků,
které jsou vzhledem k uprchlické krizi
z Ukrajiny potřeba jinde. Finanční
krytí ve výši 10 procent nákladů na
projekt Podpora integrace cizinců na
lokální úrovni v roce 2022 zajistí ze
svého rozpočtu Odbor sociálních
služeb Magistrátu města Plzně.

Mateřinky vybaví své zahrady
Plzeňští zastupitelé schválili rozpoč−
tové opatření, které poskytne fi−
nanční prostředky mateřským ško−
lám na vybavení jejich zahrad her−
ními prvky. Částka ve výši 273 tisíc
korun z rozpočtu magistrátního od−
boru školství mládeže a tělovýchovy
bude převedena do rozpočtů přísluš−
ných městských obvodů, ty je poté
rozdělí konkrétním mateřským ško−
lám. Kromě toho rada města již dříve
schválila částku 27 tisíc korun na
vybavení zahrady pro Benešovu ZŠ
a MŠ. Celkem tak město do vybave−
ní zahrad mateřských škol investuje
300 tisíc korun.
„Odbor školství, mládeže a tělo−
výchovy má ve svém rozpočtu
částku 300 tisíc korun na vybavení
zahrad u mateřských škol. Jed −
Plzeňský rozhled 5/2022

notlivé mateřinky finance získají
prostřednictvím městských obvo−
dů. Ty, které jsou součástí základ−
ních škol, dostanou peníze přímo
od odboru školství, mládeže a tělo−
výchovy. Finanční dotace je účelo−
vá, prostředky mohou být použity
pouze na pořízení herních prvků,
zahradního nábytku a podobně,“
vysvětlila radní pro oblast školství
Lucie Kantorová.
Účelovou dotaci získají mateřské
školy v městských obvodech Plzeň
1 až 6 a 10. Konkrétní finance bu−
dou stanoveny podle výpočtu prů−
měrného výdaje na jedno dítě
v rámci všech mateřských škol.
Rozdělení jednotlivých částek zajistí
obvody podle skutečných potřeb
a stavu vybavení zahrad.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

13

Na Jiráskově náměstí poběží
přírodní klimatizace
Hospodaření s dešťovou vodou
představuje ve spojitosti s promě−
nou Jiráskova náměstí v Plzni na
Slovanech a klášterní zahrady me−
zi lidmi hojně probírané téma.
Není divu. Prostor se díky promyš−
lenému přístupu v zachytávání srá−
žek a v jejich využívání pro zeleň
stane příkladem pro města daleko
za hranicemi Slovan. Řešení zapadá
do snahy města Plzně a Nadace
Proměny Karla Komárka učinit v do−
bě vzrůstajících klimatických extré−
mů náměstí a přilehlou klášterní
zahradu příjemným místem pro po−
bývání obyvatel.

čtvereční. A to není málo! Cenná vo−
da, valící se při bouřce ze střech,
chodníků a silnic, však ve velké míře
přijde vniveč – skončí v kanále.
Jakmile vyjde slunce, sucho a parno
pokračuje.
Je proto dobře, že rekonstrukce
Jiráskova náměstí na zachytávání
vody hodně myslí. „Všechna voda
z pevných ploch nyní teče do kanali−
zace. Abychom tomu zamezili, na−
vrhli jsme systém, v němž se dešťo−
vá voda svede ze střechy kláštera,
školy a z pevných ploch před klášte−
rem do podzemních akumulačních
nádrží. Vodu, která se do nich při

Nadace Proměny Karla Komárka

Když si odmyslíme klimatizované
obchodní domy a koupaliště, lze ve
městě neúnosné vedro a sucho pře−
žít v letních měsících prakticky jen
díky zeleni. Jistě, dost pomůže
uchýlit se do stínu. Jenže stromy
a keře (a ostatně také tráva) nás ne−
chladí jen stínem. Když mají dosta−
tek vody, fungují jako přírodní klima−
tizace. Jak? Jednoduše – listy ote−
vřou průduchy a odpařují vodu,
čímž prostor ochlazují. Tak třeba je−
den vzrostlý strom odpaří za letního
dne 100 až 400 litrů vody.
Že bez vody to prostě nejde a že
voda je jediný prostředek pro ochla−
zování (je tzv. klimatizačním mé−
diem), si uvědomují všichni, kteří
pracují na přípravě rekonstrukce
Jiráskova náměstí. Vycházejí ze
skutečnosti, že vody z nebe spadne
za rok poměrně mnoho. V Plzni se
jedná o 500–600 litrů na každý metr
14
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silném dešti nevejde, necháme
odvést přepadem do stok. Zčásti vy−
užijeme dešťovou vodu ze silnic
a chodníků. Ta zamíří jak do nově
vytvořených pásů pro trávu, tak ke
kořenům stromů,“ vysvětlil architekt
Jiří Žid ze studia re:architekti a do−
dal, že v klášterní zahradě půjde
dešťovka potrubím do nádrže s čer−
padlem, které slouží pro plnění zalé−
vacích bazénků.
Řešení propojení vody a zeleně
na Jiráskově náměstí patří v ČR
k prvním vlaštovkám. Lidé ocení, že
díky vodě se bude dobře dařit zeleni.
Té zeleni, která bude v místě fungo−
vat jako krásná a především výkon−
ná přírodní klimatizační jednotka.
Informace uvedené v textu vycházejí
z myšlenek hydrobiologa Jindřicha
Durase a souhrnné technické zprávy
architektů.
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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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Agentura a kraj
se dohodly
Český les, druhá nejmladší chrá−
něná krajinná oblast (CHKO), pe−
čuje o nejcennější části přírody na
Domažlicku a Tachovsku. O příro−
du tohoto jedinečného území se
stará Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, regionální pracoviště
Správa CHKO Český les, na jehož
vzniku se v roce 2005 významně
podílel Plzeňský kraj. Obě insti−
tuce podepsaly dohodu o spolu−
práci v oblasti ekologických
a vzdělávacích akcí.
AOPK ČR v Plzeňském kraji
každoročně pořádá vycházky
s odborníky na zajímavá místa,
exkurze pro školy, přednášky. Ve
spolupráci s Českým svazem
ochránců přírody vydává regio−
nální časopis Český les: příroda
a historie. Spolupodílí se i na vy−
dávání jiných tiskovin, například
průvodců k naučným stezkám,
kalendáře akcí „Pojďte s námi do
přírody“. Mnohé z toho by ne−
vzniklo bez finančního přispění
Plzeňského kraje.

Stavba roku
Do letošního 19. ročníku soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje, ve
kterém budou oceněna nejlepší
stavební díla uplynulého roku, je
možné se přihlásit až do 27. květ−
na 2022. Odborná porota bude
posuzovat novostavby, rekonst−
rukce, stavby pro bydlení, do−
pravní a inženýrské stavby, spor−
tovní a volnočasové stavby a ve−
řejná prostranství, které byly zko−
laudované nebo uvedené do pro−
vozu v roce 2021.
Přihlásit je do soutěže mohou
jejich vlastníci, zhotovitelé, inves−
toři nebo projektanti. Všechny při−
hlášené stavby následně posoudí
sedmičlenná porota a nominuje
z nich ty, které postoupí do klání
o ceny. Titul Stavba roku Plzeň−
ského kraje pak může porota udělit
v každé ze sedmi soutěžních kate−
gorií, stejně tak má ale právo titul
vůbec neudělit. Stavby mohou
získat také Cenu poroty, Cenu hejt−
mana Plzeňského kraje, Cenu
Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve
stavebnictví. Výsledky budou slav−
nostně vyhlášeny 8. září 2022.
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Nová železniční zastávka je na Slovanech
Správa železnic zprovoznila v po−
lovině dubna novou zastávku
Plzeň−Slovany. Ta nahradila nedale−
kou stanici v Koterově,
která přestala sloužit
osobní dopravě. Vlaky
tak mohou využívat zre−
konstruovanou 2. traťo−
vou kolej mezi hlavním
a koterovským nádra−
žím, a to včetně nového
nástupiště poblíž Lobez−
ské ulice. Tím se cestují−
cím rozšířily možnosti
přestupu na MHD.
Pasažérům bude dis−
pozici zatím jen jedna ná−
stupní hrana, druhé ná−
stupiště se začne využívat až po do−
končení rekonstrukce 1. traťové kole−
je na jaře příštího roku. Výstavba
nové zastávky na Slovanech byla
součástí další etapy modernizace

plzeňského uzlu, která probíhá v úse−
ku Lobzy – Koterov a byla zahájena
v listopadu 2020.

Modernizace kolejiště v Plzni−
Koterově a v přilehlých úsecích po−
stupuje po etapách, aby se minimali−
zovala omezení železničního provozu.
Prvním viditelným výsledkem jsou
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nové koleje a výhybky v jižní části
stanice s přípravou na částečné
zdvoukolejnění trati směrem ke
Starému Plzenci, zpro−
vozněné loni v srpnu.
V dalších měsících
bude pokračovat vý−
stavba zbylé části
kolejiště v Plzni−Kote−
rově a 1. traťové koleje
do Plzně s předpo−
kládaným dokončením
v červnu příštího roku.
Na zastávce Plzeň−
Slovany přibude ještě
jedno nástupiště, lávka
přes koleje a výtah pro
bezbariérový přístup.
Stanici Plzeň−Koterov budou tvořit
dvě hlavní a dvě předjízdné koleje,
které umožní potřebné křižování,
předjíždění nebo krátkodobé odsta−
vení vlaků.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Začala příprava dětských
hřišť na jarní sezónu
Na území obvodu MO Plzeň 3 už
začalo pravidelné čistění všech
hřišť a pískovišť. Jedná se o parní
čištění herních prvků v parku Na
Hvězdě a také ve 44. Mateřské škole
v Tomanově ulici. Obvod se stará
celkem o 90 hřišť a pískovišť. Každé
z nich je potřeba před jarní sezónou
vyčistit, aby byla zaručena bezpeč−
nost pro všechny malé obyvatele,
kteří hřiště využívají.
Pravidelná a dů−
sledná starost o kaž−
dé hřiště je nezbytná.
Nálezy nejrůznějších
předmětů, které na
těchto místech ne−
mají co dělat, totiž
nejsou výjimkou. Pra−
covníci tady často
nacházejí například
víčka od nápojů, ba−
terie, zbytky hraček
a pomocí detektorů
kovů také dráty, šrou−
by nebo hřebíky.
„Detektory zde využíváme už pá−
tým rokem a velmi se osvědčily.
Speciálně vyškolený pracovník kaž−
dé hřiště jednou týdně zkontroluje
pomocí detektoru kovů a také má
na starosti kontrolu všech herních
prvků, zda jsou v pořádku,“ vysvět−
luje starosta David Procházka.
Součástí péče o hřiště je také dů−
kladné vyčistění všech herních prv−
ků. K tomu využívají sílu páry o te−
plotě 90 stupňů, která nejenže od−
straní z atrakcí a laviček nečistoty

18
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jako je špína, lišejník nebo grafity,
ale současně herní prvky termálně
vydezinfikuje. Čištění probíhá po−
mocí vroucí vody a páry pod tlakem
v rozmezí 70–180 barů, při kterém
se nepoužívá žádná chemická látka.
„Nezapomínáme samozřejmě ani
na hřiště v areálech mateřských škol
na území našeho obvodu, která
pravidelně procházejí důkladným

úklidem a čištěním. U všech prvky
také pravidelně kontrolujeme ze stra−
ny technického stavu. Díky tomu
udržujeme dětem bezpečné a čisté
prostředí,“ dodává Petr Baloun,
I. místostarosta MO Plzeň 3.
Z celkového počtu 90 hřišť na
území MO Plzeň 3 se pět větších
komplexů hřišť nachází na Borech
a šest ve Skvrňanech. Ty zahrnují
kromě koutků s dětskými prvky
také víceúčelová hřiště s umělým
povrchem.
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Renovace PORTAS® to je chytré
řešení pro Vaše bydlení!
Jedničku na renovace firmu PORTAS jsme Vám zde již
několikrát představovali. S celým sortimentem služeb
a produktů renovací se můžete seznámit na stránkách
www.renovace−novak.cz
Dnes Vám představíme
napínané stropní podhledy:
Stropní podhledy PORTAS na míru, na
přání s integrovaným osvětlením, pro−
půjčí Vašemu obydlí zcela novou at−
mosféru. Podhled bude namontován
za jediný den, aniž by bylo zapotřebí
vyklízet nábytek z pokojů.
Nový stropní podhled PORTAS se mon−
tuje přímo pod stávající strop. Tímto způ−
sobem lze jednoduše překrýt stávající
nehezké nebo staré konstrukce stropů,
jako např. starý dřevěný obklad. Náklad−
né malování stropů odpadá navždy. Do
minulosti náleží potom také zdlouhavé
stěrkování prasklin, odlupující se omítka
nebo nerovnosti. A starý dřevěný obklad
nemusí být ani demontován. Dokonce
odpadá před montáží pracné vyklízení
místnosti. Další přednost: v jednom pra−
covním postupu může být rovnou integ−
rováno vhodné osvětlení místnosti.
Kabely a transformátory zmizí jednodu−
še pod novým podhledem PORTAS.

Zeptali jsme se majitele
firmy pana Nováka na
renovaci stropních podhledů
l Jak postupovat v případě zájmu

o stropní podhled na míru?
Stačí nás zavolat na tel.: 602 11 77 30,
popřípadě
vyplnit
poptávkový
for mulář na našich stránkách
www.renovace−novak.cz a my Vás
budeme v co nejkratším možné do−
bě kontaktovat, abychom domluvili
podrobnosti.
l Jaký je rozdíl oproti ostatním
stropům, například sádrokartonu?
Hlavních rozdílů je několik. Náš
stropní podhled na míru je zabu −
dovaný během jediného dne. Při
montáži se nic nekytuje a nebrousí.
Proto se také nepráší. Používáme
vysoce kvalitní materiály, které mají
dlouhodobou životnost. Nikde nic
nepraská. Do budoucna se námi za−
budovaný stropní podhled již nikdy
nemaluje.

l Jak je časově náročná montáž?

Montáž do běžné místnosti rodinného
domu zabere cca: 4–5 hodin.
l Jaké nabízíte provedení a barvy?
Sortiment nabízí varianty od klasické
po supermoderní a umožňuje kombi−
naci s jakýmkoli stylem zařízení. Velký
výběr barev a povrchy v lesklém a mat−
ném provedení dokáží uspokojit každé
přání. Barvy jsou od bílé až po černou.
l Jdou zabudovat napínané stropní
podhledy i do vlhkých prostor?
Ano, napínané stropy na míru jsou ze
speciálního plastového materiálu, který
je odolný vlhkosti. Koupelny, prádelny,
sušárny apod. nejsou žádný problém.
l Jak je řešeno osvětlení?
Před montáží je třeba rozmyslet, jaké
chcete osvětlení. Možností je několik.
Vaše stávající osvětlení, pravděpo−
dobně lustr, je možno zachovat.
Umíme také do napínaného stropu za−
budovat bodové osvětlení. Další mož−
nost je zabudovat pod napínaný pod−
hled světla a při použití transparentní−
ho stropního podhledu vyvolat dojem
svítícího stropu.
l A v neposlední řadě záruka a ná−
sledný servis?
Naše firma provádí záruční i pozáruč−
ní servis námi zabudovaných strop−
ních podhledů na míru. Na veškeré

komponenty dáváme záruku 10 let.
Tato záruka se nevztahuje na žárovky
a transformátory.
l Nabízíte pro naše čtenáře nějaké
akce?
Samozřejmostí je zaměření a doprava
zdarma. Dále právě probíhá akce na
napínané stropní podhledy. Na zakáz−
ky uzavřené do konce června posky−
tujeme slevu 20 %.

Celkový přehled o námi nabíze−
ných službách PORTAS může
zájemce získat v našich vzor−
kovnách, na internetu

www.renovace−novak.cz,
nebo tel.: 602 117 730.

Změny v projektu Klatovské nemocnice
Veletrh ITEP 2022
Rada kraje schválila vyhlášení
poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na
„Realizaci expozice veletrhu ces−
tovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP 2022“ a výzvu pro uchaze−
če. Předpokládaná hodnota za−
kázky činí 1,15 mil. Kč. Veletrh
se bude po dvouleté pauze způ−
sobené covidovou pandemií ko−
nat ve dnech 15. – 17. září letoš−
ního roku ve dvou sportovních
halách TJ Lokomotiva Plzeň.
Na veletrhu se budou prezen−
tovat kraje, města, informační
centra, cestovní kanceláře
a destinační společnosti, chybět
nebude ani interaktivní prezen−
tace vybraných oblíbených turis−
tických cílů.
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Navýšení finančních prostředků
pro stavební projekt Klatovské ne−
mocnice schválila rada Plzeň−
ského kraje. Jde o částku ve výši
4 mil. Kč na zpracování projektové
dokumentace na dostavbu budov
SO1 a SO2 v monobloku a výstavbu
nové budovy S07 u monobloku
v Klatovské nemocnici. Radní tuto
akci sloučili se zpracováním projek−
tové dokumentace ke stavebnímu

projektu na vybudování urgentního
příjmu v Klatovské nemocnici.
„Celková částka na vypracování
projektových dokumentací tak činí
18,52 mil. korun. Prodloužen byl
i termín jejich dokončení až do roku
2024,“ informoval náměstek pro
oblast ekonomiky, investic a ma−
jetku Roman Zarzycký.
Dále krajská rada schválila sta−
vební úpravy druhého nadzemního
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podlaží v objektu č. 204. Je na ně
vyčleněno 4,6 mil. Kč a spočívají ve
změně původního užívání prostor
2.NP jako lůžkového oddělení ORL
na lůžkové oddělení dlouhodobé
intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče
(DIOP). Změnou charakteru pacien−
tů bude mimo jiné nutné vybudovat
dvě venkovní úniková schodiště
z 2.NP objektu čp. 204.
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Střípky
z Plzně
Rozpočet Plzně
doznal změn
První změnou je blokování pěti
milionů korun na humanitární po−
moc ve Fondu rezerv a rozvoje
města Plzně. Tyto peníze jsou urče−
ny na humanitární pomoc lidem
postiženým válkou na Ukrajině.
Budou průběžně uvolňovány bě−
hem letošního roku na základě
aktuálních potřeb jednotlivých
organizací, které v Plzni uprchlíkům
z Ukrajiny pomáhají. Součástí roz−
počtového opatření pro rok 2022 je
pak také využití části přebytku hos−
podaření města z roku 2021, a to
ve výši 291 milionů korun.
Dále se letošní rozpočet ještě
navýšil o cca 150 milionů korun
v oblasti příjmů z cizích daní.
Východiskem pro tuto úpravu
jsou predikce Ministerstva financí
České republiky z ledna letošního
roku, při nichž však byla zohled−
něna i možná rizika související
s dalším ekonomickým vývojem
našeho státu. „Část těchto zvýše−
ných příjmů do letošního roz−
počtu využijeme především na
vyrovnání navýšených cen ener−
gií v budovách a objektech ve
vlastnictví města Plzně, jako jsou
například sportoviště. A také je
přerozdělíme našim příspěvko−
vým organizacím. I ty je využijí
především na úhradu zvýšených
nákladů za energie. Navýšíme
také rozpočty jednotlivým plzeň−
ským obvodům,“ vysvětlil ná−
městek primátora města Plzně
pro oblast ekonomickou, byto−
vou, sociální začleňování a naklá−
dání s majetkem David Šlouf.

Zahradu čeká kompletní proměna
Už jsou to dva roky, co před nepo−
muckým Dětským domovem začali
s úklidem zahrady, která ležela
ladem nejméně posledních sedm−
náct let. Prvotní úklid znamenal hlav−
ně sběr odpadků, kterých se na za−
hradě nahromadilo na pět stodvaceti−
litrových pytlů. Následně ještě v břez−
nu 2020 začali shrabovat suchou trá−
vu a listí, sbírat popadané dřeviny
a skládat kameny z rozbitých cest.
V dubnu jim pomohla specializo−
vaná firma porazit některé poško−
zené stromy a zafixovat ostatní
vzrostlé stromy před rozlomením
koruny. Následně pak v průběhu ro−
ku zajišťovali již jen sekání trávy
a sběr starého dřeva. V roce 2021
už ale začali s kácením náletových
stromů, které mohli porazit sami.
Konkrétně šlo o třináct akátů a ně−
kolik náletových ovocných stromků.

významně narušen dutinami, že bylo
nařízeno pokácení z důvodu bezpeč−
nosti. Velké části kmene jsme si po−
nechali na zahradě pro využití do při−
praveného projektu,“ uvedl podrob−

„Ještě v březnu stejného roku do−
šlo bohužel na kácení nejkrásnějšího
stromu na zahradě, zhruba sto třicet
let starého javoru. Tento strom prošel
několika kontrolami, zda by bylo mož−
né jej zachránit, ale jeho kmen byl tak

nosti akce ředitel Dětského domova
Nepomuk Roman Suda.
Během roku 2021 také představilo
vedení města Nepomuk, a to pro−
střednictvím Komise pro rodinnou
a seniorskou politiku, záměr přemě−

Roman Suda, ředitel Dětského domova Nepomuk.

ny zahrady na volnočasový park pro
rodiny s dětmi a seniory. Už totiž
mají první návrh, jak by budoucí za−
hrada mohla vypadat a věří, že zá−
kladní charakter projektu je tak na−
staven. V letních měsících navíc vy−
užili také pomoci dobrovolníků
z Českého olympijského výboru,
kteří přijeli pomoci prořezat a uklidit
velké množství keřů a prosekat ne−
přístupné části. V zadní části za−
hrady byl také odstraněn zbořený
a vyhořelý altánek, který už nebylo
možné opravit.
„Věříme, že během letošního ro−
ku již začnou první přípravné zem−
ní práce a bude dotažen projekt
parku do finální verze. Pokud se
vše podaří, velice rádi bychom v lé−
tě 2023 zahradu otevřeli a zahájili
provoz. Důležité je, že se snažíme
v rámci projektu spolupracovat
s městem Nepomuk i místními
podnikateli, aby tento záměr co
nejlépe zapadl do koncepce fungo−
vání města. Na výsledek se moc
těšíme,“ dodal Roman Suda, ředi−
tel Dětského domova Nepomuk.

Centrální nákup šetří miliony za nákup energií
Plzeňský kraj připravuje prostřed−
nictvím své příspěvkové organiza−
ce Centrální nákup Plzeňského
kraje (CNPK) nákup energií pro
období let 2023−2024. Vzhledem ke
složité situaci na trhu těchto komodit
ustavil kraj odbornou pracovní skupi−
nu, která situaci průběžně sleduje.
Následně je jejím cílem nakoupit
elektřinu a plyn ve chvíli, kdy bude
moci dosáhnout co nejvyšší úspory
peněz tak, jako se to dařilo dosud.
U posledního nákupu elektřiny a ply−
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nu na roky 2021 a 2022, který byl
proveden Centrálním nákupem PK
v roce 2020, kraj uspořil miliony
korun. Pro rok 2021 činila úspora
za výše uvedené energie celkem
151,7 mil. korun bez DPH. Spočítána
byla oproti tržní ceně v roce 2021.
Za první čtvrtletí letošního roku již
činí navzdory prudkému nárůstu cen
obou komodit téměř 65 mil. Kč.
Pro období 2021 – 2022 poptával
CNPK na Českomoravské komoditní
burze Kladno pro Plzeňský kraj a jeho

organizace celkem 101 tisíc MWh
zemního plynu a 48 tisíc MWh elektři−
ny. Využil výrazného poklesu cen
energií a výhodně nakupoval na
ČMKBK prostřednictvím dohodce
Fin−servis, a.s., metodou jednorázové
fixace ceny. Pro nákup plynu a elektři−
ny pro roky 2023−2024 ze závěrů
pracovní skupiny zatím vyplývá, že
nákup energií je předběžně očekáván
v období konce jara a začátku léta.
„Situaci na trhu komodit je ale
stále nutné průběžně sledovat
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a hodnotit, jelikož není výjimečnou
situací, že jsou vypovídány již uza−
vřené smlouvy o dodávkách energií
a samosprávné celky se tak ocitají
u dodavatelů poslední instance.
Věříme ale, že toto nebude náš pří−
pad a i pro následující období se
nám podaří dosáhnout co nejvyš−
ších možných úspor a i nadále bu−
deme dobrými hospodáři krajských
peněz,“ poznamenal vedoucí odbor−
né pracovní skupiny pro nákup ener−
gií a náměstek hejtmana Pavel Hais.
Plzeňský rozhled 5/2022

Podpoří 60 uměleckých a kulturních projektů
Celkem tři miliony korun rozdělí
Plzeň pořadatelům uměleckých
a kulturních projektů konaných
v Plzni v tomto roce. Dotace
schválili zastupitelé města pro
57 žadatelů v celkové výši 2 940 ti−
síc korun. Finanční podporu dalším
třem subjektům ve výši 60 tisíc
korun schválili již v únoru radní
v rámci svých kompetencí.
„O Jednoletý dotační program
na podporu uměleckých a kultur−

Plzeňský rozhled 5/2022

ních projektů na rok 2022 je mezi
pořadateli v Plzni velký zájem.
Pro tento dotační program byly
v rozpočtu města alokovány tři
miliony korun. Celkem přijal od−
bor kultury 96 žádostí ve výši
téměř 13 milionů korun. Přestože
jsme nemohli vyhovět všem žada−
telům, je příjemné sledovat, jak po
dvou letech omezení kvůli pan −
demii opět kulturní a umělecká
scéna v Plzni ožívá,“ uvedla Eliška

Bartáková, náměstkyně primátora
pro oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí.
Dotace získají například projekty
Me zinárodní filmový festival pro
děti a mládež Juniorfest, Pilsen
Busking Fest, Národní cena za stu−
dentský design, Osm světel, Ve
stopách slavných loutkářů, Meziná−
rodní knižní veletrh a literární festi−
val Svět knihy Plzeň, akce k 60. vý−
ročí založení Konzervatoře Plzeň,
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30. Hayd no vy hudební slavnosti,
Filmové večery na náplavce, Inspi−
ral Garden, Večery vážné hudby
v Proluce a mnoho dalších.
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U Tyršova mostu začali stavět kruhový objezd
Plánovaná výstavba kruhového
objez du v křížení ulic Edvarda
Beneše a Zborovské začala první
etapou. Na ni naváže oprava povr−
chu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd
místem bude výrazně omezen, přes
Tyršův most ve směru od Rado −
byčic v době stavby projedou jen
vozy MHD a cyklisté. Automobilová
doprava bude moci projet jen jed−
nosměrně z Doudlevec přes Tyršův
most do Radobyčic anebo ulicí
Edvarda Beneše na Bory, pro druhý
směr bude používat objízdnou
trasu. Stavba by měla být dokonče−
na v září.
„Vybudováním kruhové křižovatky
u Tyršova mostu chceme zlepšit ply−
nulost provozu a odstranit dlouhé če−
kání řidičů přijíždějících do křižovatky
22

ze Zborovské ulice,“ vysvětlil primá−
tor města Plzně Pavel Šindelář.
Jde o dvě na sebe navazující stav−
by, z nichž oprava povrchu ulice
Edvarda Beneše od železničního via−
duktu k teplárně bude kratší. Vý−
stavba kruhového objezdu v křížení
ulic Edvarda Beneše a Zborovské
omezí dopravu v lokalitě v různé míře
přibližně na půl roku. Pro potřebu
stavby využijí okružní křižovatky
a zároveň opraví přilehlou část ulice
Edvarda Beneše.
Průjezd linek MHD bude umožněn,
některé ale budou zčásti nebo zcela
odkloněny. Frekventovaná autobuso−
vá linka číslo 30 bude vedena ze
Slovan na Bory v původní trase, v ob−
ráceném směru odklonem přes Zbo−
rovskou a Samaritskou ulicí, linky 23

a 32 projedou přes Tyršův most a ulicí
E. Beneše jen ve směru do města, ve
směru z Bor budou tyto linky vedeny
odklonem ulicemi Samaritská a Zbo−
rovská na Tyršův most, obdobně jako
linka 39. Trolejbusová linka 14 bude
po dobu stavby ukončena v zastávce
„Révová“, výjimku tvoří ranní školní
spoj zajišťující spojení ke školám
v sídlišti Bory. Odvoz dětí z Bor zpět
do Doudlevec bude zajišťovat autobu−
sová linka 32. Spoje linky 14 končící
v Doudlevcích obslouží při cestě do
konečné stanice oblast Mlýnského
nábřeží a následně se budou Průmys−
lovou ulicí vracet zpět do centra.
Autobusové linky veřejné linkové
dopravy (VLD) z jihu Plzně budou
částečně odkloněny podobně jako
individuální automobilová doprava již
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v Radobyčicích. Tyto autobusy bu−
dou přes Tyršův most jezdit jen ve
směru do centra města, ve směru
opačném pojedou ze zastávky Ter−
minál Hlavní nádraží přímo na Bory
a poté do Útušic.
Individuální automobilová doprava
(IAD) z lokalit na jih od Plzně bude
jezdit přes Bory nebo Slovany. Infor−
mace o uzavření Tyršova mostu
dostanou řidiči už ve Štěnovicích,
Útušicích, Radobyčicích a Liticích.
Při cestě z Doudlevec budou moci ze
Zborovské ulice projet přes Tyršův
most, který bude pro automobilovou
dopravu jednosměrně průjezdný
směrem z města. Jednosměrná bude
pro automobilovou dopravu také uli−
ce Edvarda Beneše, ale v tomto
případě směrem do města.
Plzeňský rozhled 5/2022

Plzeňský rozhled 5/2022
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Amfiteátr rozezní písně skupiny Lucie
Vysokorychlostní
pointy zdarma
Díky projektu Evropské unie
WiFi4EU, který nabídl 100 %
dotaci na realizaci internetové−
ho připojení, mají v Nepomuku
a ve Dvorci nově tzv. WI−FI po−
inty, které nabízejí internet zdar−
ma (bez hesla).
Nacházejí se na těchto
místech:
• Sportovní hala Nepomuk,
šatny, tenisové kurty,
zahrádka u Sokolovny
• Knihovna, prostor před
knihovnou, zastávka Třebčická
• Dvorec – vlaková a autobuso−
vá stanice, zahrádka restaura−
ce a zahrádka KODUSu
Zakázku realizovala firma
ARENIS s. r. o. ze Spáleného
Poříčí. Dlouhodobě WIFI při −
pojení zdarma nabízí také
Infor mační centrum Nepomuk,
Poliklinika Nepomuk či restau−
race ve městě. Případně je
možné využít internetovou
úřední desku, která je na bu −
dově městského úřadu (budo−
va B) na náměstí.

Podpora spolků
Rada kraje schválila rozdělení
alokované částky 3 mil. Kč na
podporu celkem 28 subjektů
v rámci dotačního programu
„Podpora spolkové činnosti
v roce 2022“ v Plzeňském kraji.
Cílem programu je vytváření
a zlepšování podmínek činnosti
nestátních neziskových orga −
nizací ve venkovských obla−
stech Plzeňského kraje. Dotace
jsou určeny na opravy, rekonst−
rukce a modernizaci nemo −
vitého majetku ve vlastnictví
spolků se sídlem v Plzeňském
kraji v obci do 30 tis. obyvatel,
spolky mohou nemovitý maje−
tek také mít v nájmu.
„Dobrovolnické spolky na
venkově zajišťují určitou formu
společenského života a je
pro to nutné je podpořit právě
v modernizaci prostor, kde
svou činnost vykonávají,“ říká
hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták.
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Legendární kapela Lucie vyrazí na
svou letní tour „CHCI ZAS…” zaví−
tá i do Plzeňského kraje. Ve čtvrtek
16. června vystoupí v Amfiteátru OC
Plzeň Plaza, který se nachází neda−
leko centra Plzně, hlavního města
piva. Dveře areálu se otevřou
v 18:00 a koncert začne ve 20:00.
Rockoví fanoušci se po téměř dvou
letech mohou opět těšit na open air
vystoupení, na kterém zažijí tu pra−
vou rockovou atmosféru.
„Těšíme se na open air turné
v krásných a osobitých prostorách,
kde si budeme moci být mnohem
blíže, než je tomu ve velkých ha−
lách. Společně budeme zažívat
ohromnou energii, která při vaší
účasti při živém vystoupení vzniká.
To jsou zážitky, které nelze ničím
nahradit,“ zvou na koncert členové
skupiny Lucie.

PRÁVNÍ
PORADNA
Otázka čtenáře
Jsem účastníkem sporu o ná−
hradu škody v pozici žalova−
ného a nechce se mi ve věci
u soudu vypovídat, z toho dů−
vodu, že si myslím, že proka−
zovat tvrzené skutečnosti má
žalobce. Je moje povinnost
podrobit se výslechu?

Odpověï advokáta:
Zákon zásadně v občansko−
právních sporech tuto povin−
nost účastníkům neukládá.
Podle § 131/1 Občanského
soudního řádu může soud dů−
kaz výslechem účastníků (to
se samozřejmě vztahuje i na
žalobce jako druhou stranu
sporu) nařídit, jestliže dokazo−
vanou skutečnost nelze proká−
zat jinak a jestliže s tím sou−
hlasí účastník, který má být
vyslechnut. Zásadně je tedy
možnost Vašeho výslechu vá−
zána na Váš souhlas a zákono−
dárce k takovémuto ustano −
vení vedla celá řada důvodů.
Především je třeba říci, že

Kapela Lucie pro své fanoušky při−
chystala na rok 2022 dvě zcela odliš−
ná a přitom výjimečná koncertní tur−
né. Kromě letní rockové šňůry chystá
na podzim dlouho očekávanou halo−
vou show LUCIE V OPEŘE 2022
předmět sporu vidí každý
z účastníků odlišně, tedy svojí
vlastní optikou, a to i tehdy,
když naprosto nemá v úmyslu
soudu lhát, nebo nějaké sku−
tečnosti zatajovat. Ve vlastní
věci je totiž velmi obtížné zů−
stat objektivní a nepodlehnout
subjektivním dojmům a emo−
cím, kterým se nikdo z nás
občas neubrání, zejména ve
vypjaté situaci, kterou soudní
řízení nepochybně je. Prostě
účastník řízení vyjadřuje své
stanovisko a směřuje ke konk−
rétnímu cíli, kterým je obvykle
úspěch ve sporu.
I účastníci mají za povinnost
(§ 131/2 OSŘ) vypovídat prav−
du a nic nezamlčovat. S ohle−
dem na to, co je shora uvede−
no však porušení této povin−
nosti nemá za následek žád−
nou sankci a zjednodušeně ře−
čeno porušení této povinnosti
není trestné, jako je tomu na−
příklad u svědka nebo znalce.
Neměla by být rozhodujícím
důkazem ve sporu a soud by
se měl bez ní obejít a rozhod−
né skutečnosti prokazovat dů−
kazy jinými. Důkazní břemeno
je pak vždy na žalobci, žalova−
ný navrhuje důkazy jen ke
svým tvrzením a veškeré dů−
kazy soud hodnotí podle své
úvahy, a to tak, že každý důkaz

s originálním aranžmá, v doprovodu
filharmonie Hradec Králové.
Možnost nákupu vstupenek a de−
tailní program LETNÍ ROCK TOUR
2022 „CHCI ZAS …” najdete na
webových stránkách www.lucie.cz
hodnotí jednotlivě a všechny
důkazy pak ve vzájemné sou−
vislosti.
Zásadně tedy vypovídat po−
vinen nejste. Na druhou stranu
Vaše výpověď může být jedním
z důkazů, které přispějí k ob−
jasnění věci a zvažte proto, co
je pro Vás výhodnější.
To že nemusíte vypovídat,
však ještě neznamená, že Vám
soud nemůže uložit povinnost
se ve věci vyjádřit. Tuto povin−
nost upravuje § 114a. odst. 2
OSŘ podle kterého Vás může
soud vyzvat k písemného vy−
jádření a také k předložení lis−
tinných důkazů, které s ta −
kovýmto vyjádřením souvisí.
V této souvislosti je třeba vý−
slovně upozornit na ustanove−
ní § 114b. odst. 5, podle kte−
rého se má za to, že pokud se
žalovaný bez vážného důvodu
na výzvu soudu nevyjádří ve
stanovené lhůtě a soudu ne−
sdělí z jakého důvodu, má se
za to, že uplatňovaný nárok
uznává, o tomto však musí být
soudem poučen. Takováto si−
tuace ovšem by mohla mít za
následek neúspěch ve sporu.
Zjednodušeně řečeno, vypo−
vídat jako účastník sporu povi−
nen nejste, ale vyjádřit se k ža−
lobnímu návrhu povinen jste.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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XI. zimní olympiáda
dětí a mládeže
Plzeňský kraj se uchází o pořada−
telství Her XI. zimní olympiády dětí
a mládeže v ČR 2025, ale konečné
rozhodnutí o přidělení her učiní
Český olympijský výbor. Zimní
olympiáda dětí a mládeže (ODM) se
koná pod patronací Českého olym−
pijského výboru od roku 2003.
Ucházet se o pořadatelství ODM
pro rok 2025 rozhodla rada kraje
již v únoru tohoto roku.
„Předpokládáme, že hry proběh−
nou v našem kraji v termínu od 26.
do 31. ledna 2025 a jejich hlavním
centrem by byla atraktivní lyžařská
střediska v našem kraji – Železná
Ruda společně se Špičákem, kde by
se konaly všechny lyžařské disciplí−
ny,“ říká radní pro školství a sport
Vladimír Kroc.
Konkrétně alpské lyžování, skik−
ros a snowboarding by měly pro−
běhnout v areálu Ski & bike Špičák.
Běžecké lyžování a lyžařský orien−
tační běh by se konaly v běžkař−
ském lyžařském areálu Belveder
v Železné Rudě a biatlonisté by své
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závody odběhli v areálu Hohen−
zollern Skistadion v Bavorské Rudě.
Dalšími olympijskými městy se
stanou Domažlice, Klatovy a Suši−
ce. Na zimních stadionech v Do−
mažlicích a Klatovech by se odehrál
turnaj v ledním hokeji a v Sušici by
se konala soutěž v krasobruslení.
V Sušici by konal i turnaj v šachu
jako doprovodná soutěž olympiády.
Se starosty olympijských měst
a provozovatelem areálu Ski & bike
Špičák již proběhlo setkání, na němž
všichni vyjádřili zájem o pořadatel−
ství Her XI. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2025.
„Celkové finanční náklady na po−
řádání her jsou odhadovány na 36
milionů korun a budou nárokovány
v rozpočtu kraje v průběhu násle−
dujících tří let – let 2023, 2024
a 2025,” uzavřel radní Vladimír
Kroc. Část nákladů v konečném vy−
účtování uhradí dotace z NSA
(6 mil. Kč), Českého olympijského
výboru (2 mil. Kč) a zbylých 24 mil.
Kč půjde na vrub Plzeňského kraje.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zájemci o myslivost skládali zkoušky v Mýtě
Konec zimy a příchod jara je jed−
ním z nejkrásnějších období roku.
Sluníčko postupně ukazuje svoji
sílu, opeřenci se vracejí z teplých
krajin a obsazují svá teritoria. V pří−
rodě začíná zrození nového života
a k vidění jsou i první mláďata zají−
ců, divokých prasat či muflonů.
Pro myslivce má však ještě další
kouzlo. Je totiž dobou, kdy po roč−
ní lhůtě skládají své zkoušky noví
zájemci o první lovecký lístek, tedy
o možnost provozovat myslivost.
A nejinak tomu bylo i nedávno na
Rokycansku.
Vše začalo slavnostním troube−
ním a následným zahájením ve
vkusně vyzdobeném salonku Res−
taurace Club Sladovna Mýto. Ta
připravila nejen zkoušeným, ale
i zkoušejícím kvalitní podmínky pro
úspěšné absolvování těchto ná−
ročných zkoušek připomínajících
zkoušku z dospělosti. Přezkušo−
vání se týkalo sedmi předmětů,
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přičemž všetečné otázky byly nej− slední myslivecké vzdělávání, ne−
en z teoretických znalostí, ale v řa− boť i v tomto oboru je potřeba se
dě případů i z praktických, přičemž neustále zdokonalovat a získávat
nebyla nouze ani o mysliveckou nové poznatky.
latinu. Předsedou
zkušební komise
byl Michal Duda
a místopředsedou
Ing. Miloslav Žán.
Pečlivě a do po−
sledního detailu
připravené zkoušky
nakonec úspěšně
absolvovalo deset
uchazečů o první
lovecký lístek. Je−
jich znalosti měly
velice dobrou úro−
Nejúspěšnější absolventi
veň, a tak sedm
JUDr.
Petra Weiglová a Luboš Knížek
uspělo s vyzname−
náním, tři prospěli a jeden si bohu−
Je sympatické, že zkoušky pro−
žel bude muset z jednoho předmě− běhly tradičně v přátelské a milé
tu zkoušku zopakovat. Nejúspěš− atmosféře, která byla kladně hod−
nějšími adepty byli Luboš Knížek a nocena nejen zkušební komisí, ale
JUDr. Petra Weiglová, kteří získali i samotnými aktéry zkoušek. Velký
vyznamenání ze všech sedmi před− dík patří především jednatelce
mětů. I ostatním úspěšným absol− Okresního mysliveckého spolku
ventům samozřejmě gratulujeme ČMMJ v Rokycanech paní Světlaně
a doufáme, že to nebylo jejich po− Vlnové za kvalitní přípravu a orga−
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nizaci zkoušek, lektorům za per −
fektní přípravu uchazečů, Ing. Ma−
xové za vkusný doprovod, majite−
lům a obsluze restaurace za vlídné
přijetí i kvalitní občer−
stvení a pochopitelně sa−
motným adeptům za od−
povědnou přípravu a pro−
kázané znalosti.
A co dodat. V součas−
né době probíhá další
myslivecký kurz, který
jistě stejně tak dobře při−
praví „mladé„ myslivce
k úspěšnému složení
zkoušek a pokračování
tak českých myslivec−
kých tradic, které ve svě−
tě nemají obdoby. Takže
za rok na viděnou. Kdo
však nechce čekat, může se zú−
častnit některé z pořádaných mys−
liveckých akcí, které Okresní mysli−
vecký spolek ČMMJ v Rokycanech
připravuje. Jejich výčet lze najít na
webových stránkách rokycanské−
ho mysliveckého spolku.
Pavel MOULIS,
zkušební komisař
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IV−Nakladatelství s.r.o. hledá do svého call centra v Plzni

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

Požadujeme:

Nabízíme:

• Schopnost samostatně pracovat
a plnit zadané úkoly
• Mateřský jazyk češtinu
• Znalost práce na PC (vyplnění objednávky,
odeslání a přijetí e−mailu)

• fixní plat + provize v neomezené výši
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku, teplé a studené nápoje
zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

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

Tel.: 602

336 997 (paní Hatalová)
e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz
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Více informací:

PRACOVNÍ NABÍDKY

www.iv−nakladatelstvi.cz
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Festival duchovní hudby

„Šumava−Bayerischer Wald“
přispívá k česko−bavorskému hudeb−
nímu setkávání již celé čtvrtstoletí
Na přelomu května a června se
v pohraničním regionu Šumava−
Bayerischer Wald koná stejno−
jmenný Evropský festival duchovní
hudby. V letošním roce se tak sta−
ne již po pětadvacáté a festival se
dožívá významného jubilea.
Jedná se o nejrozsáhlejší setká−
vání pěveckých sborů na území
Plzeňského kraje s rozhodujícím
přesahem do bavorského pohraničí,
jež se může vykázat nejdelší tradicí
svého trvání. U zrodu projektu na
konci devadesátých let minulého
století stála idea česko−německého
hudebního a kulturního setkávání,
které by pomohlo překonat důsled−
ky komplikované minulosti tohoto
regionu ve 20. století. Od roku
2008, kdy po pražském spolku
Laetitia převzal organizační štafetu
klatovský spolek Kolegium pro du−
chovní hudbu, se dařilo tuto spolu−
práci rozvíjet a navazovat nové
přeshraniční hudební a mezilidské
kontakty, jež svým dosahem a vý−
znamem překročily období konání
festivalu.
Festival si během svého trvání
dokázal v regionu vytvořit pevnou
komunitu svých příznivců, sestáva−
jící krom publika na obou stranách
hranice zejména z jednotlivých
téměř „domácích“ sborů, které na
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festival opakovaně dojíždějí, a také
z jednotlivých pořadatelských lokalit
a jejich samosprávných i církevních
institucí. V neposlední řadě s myš−
lenkou projektu souzní významné
osobnosti regionálního kulturního

pandemické vlny. Na stránkách to−
hoto časopisu jsme před rokem
psali, že čtyřiadvacátý ročník se
stane symbolem kulturního dění na−
šeho regionu v nepříznivých ča−
sech. Míra, s jakou se tak stalo, nás

i politického života stejně jako vzdě−
lávací instituce (Západočeská uni−
verzita).
Síla s ním spjaté komunity se na−
plno ukázala zejména v minulém ro−
ce, kdy festival po roční covidové
přestávce opět obnovil svoji činnost
v podmínkách doznívající jarní

zaskočila. Nikdy v dosavadní festi−
valové historii se tomuto projektu
nedostalo tolik podpory od význam−
ných osobností regionu, nikdy ne−
měla jeho vystoupení konaná on−li−
ne či naživo tak silnou atmosféru.
Velká míra podpory a zájmu, ja−
kou tento festival dlouho ve své his−
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torii nezažil, pokračuje také v letoš−
ním jubilejním roce, umocněna opě−
tovným probuzením českého sboro−
vého života po překonaném pande−
mickém období. Letošního festiva−
lu, který se koná od 18. května do
12. června, se v pohraničním regio−
nu zúčastní nebývalé množství
třiadvaceti sborových těles, která
zrealizují rekordních jednačtyřicet
vystoupení v téměř třech desít−
kách lokalit na obou stranách hra−
nice. Nejvýznamnějšími z nich jsou
tradiční festivalová centra Klatovy,
Plzeň a bavorský Bodenmais.
Krom tradičních míst se některá
vystoupení jubilejního ročníku
uskuteční na některých význam−
ných lokalitách, plnících roli archi−
tektonických a duchovních domi−
nant, od nichž náš pohraniční re−
gion odvíjí svoji kulturní identitu
(vrch Hůrka u Klatov,
Prusíny u Nebílov, vrch
Silberberg u Bodenmais,
poutní místo Bogenberg
u Straubingu aj.).
A ještě jedním aspek−
tem se jubilující čtvrt−
stoletý festival zapíše do
kulturních dějin našeho
regionu. Některé z letoš−
ních festivalových sborů
totiž až zde zahajují svoji
koncertní činnost po
dlouhé nucené přestávce
uplynulých dvou let. Náš
festival se tak i tentokrát
stane symbolem nového
začátku, otevírajícího
další čtvrtstoletí jeho
existence.
Podrobné informace o programu
letošního ročníku naleznete na fes−
tivalových webových stránkách
www.fdh.klatovynet.cz. Děkujeme
vám za vaši dosavadní podporu
a těšíme se na setkání s vámi v rámci
letošních festivalových vystoupení.
Vít Aschenbrenner
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Navštivte na Nepomuckou pouť 14. 5. novou prodejnu, nebudete litovat

Koupelny, kuchyně a vše co
potřebujete pro vaši stavbu

Více než 25letou tradici má klatovská
firma Koupelny Šota s.r.o., kterou si
většina jejich zákazníků cení nejenom
pro možnost velkého výběru v prodá−
vaném sortimentu, ale také pro pro−
fesionální a individuální přístup za−
městnanců, jejich vysokou odbornost

„Protože víme, že každá firma se musí
neustále rozvíjet, rozhodli jsme se využít
nedávné nabídky a výrazně rozšiřujeme
svoji prodejnu v Nepomuku,“ vysvětluje
nám pan Mach. „Pobočku v Nepomuku
jsme otevírali před 10 lety v areálu firmy
Unibrick. Postupně jsme ji rozšířili

Pan Václav Kopidlanský tyto informace
doplňuje: „Budujeme pro občany Nepo−
mucka a širokého okolí novou, prostor−
nou vzorkovnu, která bude nejen největ−
ší v regionu, ale hlavně bude splňovat
parametry moderních obchodů. Jelikož
jsme před 2 lety rozšířili svůj sortiment

Poslední stavební úpravy na nové prodejně
a ochotu vyhovět všem požadavkům
zákazníků na stavbu nebo rekonstruk−
ci koupelny, kuchyně, nebo dalších
bytových staveb. Oceňována je i pro
různé cenové akce a příznivou ceno−
vou politiku.
Firma je známá nejen realizací kou−
pelen a kuchyní v rodinných stav−
bách, ale i velkých bytových, hote−
lových a průmyslových investicí.
O jejich novém projektu na Nepo−
mucku jsme hovořili s jednateli firmy
panem Václavem Machem a Václa−
vem Kopidlanským.

do největších možných rozměrů, které
nám objekt poskytoval. Bohužel ale vše
má své limity. V loňském roce za námi
přišel majitel stavebnin a nabídl nám
možnost postavit si vlastní objekt
vedle krásné, nové prodejny BILLA,
kterou vybudoval. Neměli jsme o čem
dlouho přemýšlet a šli do toho. Po pří−
pravě projektu začala začátkem letošní−
ho roku realizace. Trochu v nadsázce
jsme si dohodli termín otevření za ne−
celých 5 měsíců od „kopnutí do země“
a tento původně asi šibeniční termín se
díky úsilí všech podaří naplnit.“

o kuchyně, rozhodli jsme se i v Nepo−
muku otevřít nové kuchyňské studio.
Zákazníci uvidí nejen poslední trendy
v oblasti koupelen, obklady, dlažby, sa−
nitární vybavení, všechny možné a ne−
možné doplňky, otopná tělesa, nespo−
čet koupelnového nábytku, ale nově
i kuchyně, které budeme mít od nejlev−
nějších v řádech tisícikorun až po ty lu−
xusní. Zájemci si budou moci prohléd−
nout nejen samotné kuchyně, které
tu budou postavené, ale také moderní
kuchyňské spotřebiče a poslední
trendy v kuchyňském segmentu.“

„Občané z širokého okolí Nepomucka
nebudou muset cestovat do vedlejších
okresů a doufáme, že si u nás vybe−
rou. Samozřejmostí bude poradenský
servis, grafická 3D vizualizace nejen
kuchyní, ale i koupelen a osobní přístup
ke každému zákazníkovi,“ říká jednatel
pan Václav Mach.
„Další z novinek v nabízeném sorti−
mentu budou plovoucí podlahy, vinylo−
vé podlahy, interiérové dveře a mnoho
dalšího.
Otevření naší nové prodejny plánujeme
na nepomuckou pouť v sobotu 14. 5.
od 14:00. Zákazníci si budou moci vše
prohlédnout a zhodnotit, jak se nám
úsilí povedlo. Jako bonus budeme mít
pro děti připravené překvapení a pro
každého návštěvníka nějakou pozor−
nost. Plně doufáme, že se bude nová
vzorkovna Koupelny Šota a kuchyní
líbit a zákazníci budou spokojeni.
Budeme se snažit pokračovat v nasto−
leném trendu a nabízet kvalitní produkty
za rozumné ceny. Přijďte se na zahájení
podívat, u nás platí: ‚Pro Váš domov je
jen jedna značka – Šota‘,“ zve jednatel
pan Václav Kopidlanský.
(kr)

Zahájení stavby
Plzeňský rozhled 5/2022
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Střípky
z Plzně
Pomáhající
Plzeň
Veřejnou sbírku s názvem Po−
máhající Plzeň vyhlásilo město
na začátku března. Jejím cílem
bylo pomoci lidem nacházejí−
cím se na území krajské metro−
pole, kteří museli z důvodu vál−
ky na Ukrajině opustit svoje do−
movy, ale také těm, jež se ocitli
v tíživé životní situaci způso−
bené bytovou nouzí. Sbírku na
dobu neurčitou na území České
republiky schválili radní města,
nyní také určili pravidla pro
žadatele o poskytnutí daru
z dané sbírky.
„Mezi Plzeňany se v souvis−
losti s válečným konfliktem na
Ukrajině zvedla obrovská vlna
solidarity. Město za ni velmi
děkuje a zároveň děkuje všem
dárcům, kteří do dnešního dne
přispěli na sbírku garantovanou
jejich městem. Na účtě je již
3,019 milionu korun,“ uvedl ná−
městek pro oblast ekonomic−
kou, bytovou, sociální začle−
ňování a nakládání s majetkem
David Šlouf.
Administraci veřejné sbírky
svěřila rada města Odboru do−
stupného bydlení a sociálního
začleňování Magistrátu města
Plzně. Zároveň rozhoduje o uza−
vírání darovacích smluv na po−
skytnutí finančních prostředků
z veřejné sbírky v souladu s je−
jím účelem, a to po předchozím
souhlasu náměstka primátora,
který má ve své kompetenci
agendu sociálního začleňování
a bytovou politiku.
„Výše darů fyzické nebo
právnické osobě nepřesáhne
částku 20 tisíc korun v jednom
kalendářním roce z finančních
zdrojů veřejné sbírky. O vyšších
darech rozhoduje Zastupitelstvo
města Plzně. Maximální výše
daru je pak sto tisíc korun,“ vy−
světlila vedoucí odboru Karolína
Vodičková. Žádost o dar lze po−
dat pouze na předepsaném for−
muláři (dostupný na www.
pomahajiciplzen.eu) v českém
nebo ukrajinském jazyce. Dar
může být poskytnut i v nižší
částce, než je požadovaná výše.
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Špičácký areál se nově promění
po více než 50 letech
Novodobá éra špičáckého areálu
v srdci železnorudské Šumavy
byla zahájena v roce 1970. Stalo
se tak poté, co se komunisté uvolili
v rámci politického uvolnění
v 60. tých letech 20. století zpří−
stupnit do té doby zapovězené hra−
niční pásmo Špičáku a jeho okolí.

Původní dolní stanice vleku
Transporta

Výstavby nové restaurace a celé
víceúčelové budovy je tak po vybu−
dování čtyřsedačkové lanovky před
17 lety a otevřením rozhledny na
vrcholu Špičáku v roce 2014 opět
zásadním rozvojovým milníkem ce−
lého sportovního areálu Ski&Bike
Špičák.
Veškeré níže uvedené informace
jsou přejaty z knihy již bohužel ze−
snulého někdejšího spolumajitele
Ski&Bike Špičák Josefa Tremla:
Sportovní areál Špičák – čtyřicet
let, 1971−2011.
S výstavbou prvního dvoumíst−
ného kotvového vleku na vrchol
Špičáku (Transporta), jehož strojov−
na se právě nyní bourá, aby ustou−

pila novému víceúčelovému objek−
tu, se začalo v červnu 1970.
Vlek dosahoval rychlosti 2,5 met−
ru za sekundu a vedl po trati dlouhé
skoro 1207 metrů. Přepravil 455 lidí
za hodinu a přišel na 3,5 milionu ně−
kdejších korun československých.
Stavba se prováděla v tehdy typické
„akci Z“, tzn. brigádnicky a zadarmo
pro ty, co přiložili ruku k dílu. Vlek
byl před Vánocemi 1970 (přesně
22.12.) předán do zkušebního pro−
vozu a slavnostně spuštěn přesně
před 51 lety v dubnu 1971 (24. 4.).
Naplno se tak rozjel až v sezoně
1971/72, protože předchozí zima
byla na Špičáku sice mrazivá, ale na
sněhové srážky chudá, což v době,
kdy nebylo k dispozici technické
zasněžování, znamenalo lyžařské
utrum. Jeho zprovozněním, jak pí−
še J. Treml, „skončily v propadlišti
dějin pěší výstupy s lyžemi na ra−
menou na vrchol Špičáku.“
Pro zajímavost – jedna jízda teh−
dy vyšla na 3 Kč (20 jízd na korun
9). Lyžovalo se na horní části sjez−

dovky číslo 3 Slalomové, která pře−
cházela tzv. rukávem na spodní část
dnešní dvojky U Zalomeného. Dále
se lyžovalo ještě i na spodním úse−
ku trojky Slalomové, v těch letech
více zalesněné, tedy i užší. Zajímavý
byl vlek, který tu sloužil. Nazývali jej
„bizon“ a šlo o zpřevodovaný moto−
cykl Jawa – dokázal vytáhnout na−
horu najednou 6 lyžařů. Byl obslu−
hován jedním člověkem a dolů se
vždy musely dopravit úchyty pro
další skupinu lyžařů.
Turistické chaty s restaurací ne−
bo jídelnou v areálu – Blaženka (na
fotu níže před dokončením v roce
1972) a Hanička, jsou také v provo−
zu 50, respektive 48 let a svůj zenit
mají dávno za sebou. V létě 1972 se
postavila první ze současných chat
– Blaženka (jméno dostala po
tehdejším řediteli areálu Blažeji
Benešovi). Nabízela 40 lůžek, spo−
lečenskou místnost k posezení,
zkolaudovaná byla 21. 12. 1972.
Hanička se pak dostavěla o dva roky
později.
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„Květen je podle mne zvláštní měsíc,“
prozrazuje na sebe známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Květen je měsícem především čis−
toty a lásky. Pro ty, kteří ještě žijí
minulostí, doporučuji, aby se pro−
budili z letargie a starostí uplynu−
lých dvou let a znova nastartovali
svůj život.
Jako základ fungování naší psychi−
ky (a tím i těla) je rovnováha v našem
organismu. Připomínám to vždy na
jaře, abychom se dokázali lépe vy−
rovnat s jarní únavou. Podle mé teo−
rie je naše tělo složeno ze dvou polo−
vin – pravá a levá. Ověřil jsem si při
práci s lékařem (spolupracovali jsme
jeden rok), že tento stav lze ověřit pří−
strojem na elektroakupunkturu, který
jsem tehdy koupil. Lze jím měřit drá−
hy všech orgánů v těle a u párových
orgánů porovnávat pravou a levou
stranu těla. Právě při spolupráci
s tímto lékařem jsem vyzkoušel „můj
vynález“ – akupresuru na zápěstí.
Když přišel člověk s problémy, zjistil
jsem, že jeho organismus má ne−
rovnováhu pravé a levé strany, a lékař
to ověřil oním přístrojem. Naměřil, že
jedna strana byla energeticky v po−
řádku, druhá ne a měl tendenci léčit
oslabenou stranu těla. Před námi
klient provedl moji akupresuru – 25
minut držel zápěstí na zápěstí. Po
jejím skončení lékař naměřil u páro−
vých orgánů správné hodnoty ener−
getických drah na jedné i druhé
straně těla.
Už před třiceti lety jsem přišel na to,
že stresem, nedostatkem vitamínů,

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

špatnou stravou se náš organismus
zablokuje pro přijímání energie a tím
i vitamínů a minerálů. To je
základní moje teorie po−
psaná prvně v mé
knize Jak se dožít
140 let. Ten pro−
ces v našem or−
ganismu jsem
viděl ve své vizi
tak, že stres od−
čerpá z našeho
organismu téměř
všechnu energii.
Abychom nezemře−
li (patrně z pudu
sebezáchovy), se náš
organismus zablokuje pro
vydání posledního nutného množství
energie (tím i biologicky účinných lá−
tek). Jenže problém je v tom, aby se
opět náš organismus otevřel pro přijí−
mání energie, museli bychom žít
aspoň rok až dva v naprosté pohodě.
To je v dnešní době nesplnitelný sen
mnoha lidí.
Přišel jsem na to, že v tomto zablo−
kovaném stavu náš organismus není
schopen přijímat energii, a tím pá−
dem ani biologicky účinné látky.
Schopnost příjmu, podle mé teorie,
souvisí s množstvím energie v těle.
Pokud máme v těle maximum, to je
100 % energie, náš organismus je
schopen přijmout maximum, tedy
100 % vitamínů a minerálů. Když
jsme zablokováni stresem (například
v důsledku nemoci, nevhodné stravy,
operace, rozchodu, rozvodu, auto−
havárie, úrazu) můžeme mít v našem
organismu maximálně 50 % energie
a tím i maximálně 50 % vitamínů.
Takže v tomto stavu, i když vitamíny
užíváme v množství 100 %, projdou
bez užitku tělem.
Zjistil jsem a ověřil v praxi, že pra−
váci mají oslabenou levou část těla

a leváci pravou. Oslabená část orga−
nismu při zablokování přestává dobře
fungovat a jako první přízna−
ky se objevují alergie,
nespavost (abychom
se dobře vyspali,
musíme mít mini−
málně 70 % ži−
votní energie rá−
no, protože ve−
čer máme jen
50 %). Další pro−
jevy nedostatku
energie a vitamínů
je, jako varování, že
něco není v pořádku,
dysfunkce oslabených
orgánů a později nemoc.
Pokud jsme úplně zablokovaní, máte
ráno 50 % energie a večer 30 % = tr−
valá únava. To je moje teorie, kterou
ověřuji už 30 let v praxi. Právě na to
okamžité odblokování jsem objevil
onu popsanou akupresuru, kterou
doporučuji 2x týdně všem. Sám ji
dělám, a proto jsem neměl nikdy
zdravotní problémy.
Když už zmiňuji svoji teorii „jak
vzniká nemoc“, tak jako další nevidi−
telný problém jsou bloky na páteři.
Dochází k nim mnohdy už při porodu,
většinou na krční páteři mezi 1.–2.
krčním obratlem, což se později pro−
jeví jako například ADHD, mozková
obrna, dyslexie, dyskalkulie a po−
dobné problémy, zaviněné dysfunkcí
mozku. Zejména po úrazech tento
problém mnoho lidí neřeší a málokdo
jde hned na rentgen.
Aby náš organismus mohl produ−
kovat správné množství hormonů
a dobře fungovat, musí mít schop−
nost přijímat energie, vitamíny a mi−
nerály. Protože ve stravě v žádném
případě není možné mít těchto látek
dostatek, musíme užívat také do −
plňky stravy. Dal jsem dohromady

seznam vitamínů a minerálů, které
nám většinou chybí. Je to například
rutin, který ovlivňuje činnost žil, cév,
očí, srdce a mozku. Další minerál,
který chybí většině lidí, je jod. Proto
má hodně lidí například problémy
s činností štítné žlázy, prostaty, gy−
nekologických a prsních žláz. Fosfor
(zinek, selen), ovlivňuje činnost
jater, srdce, mozku. A tak by se dalo
pokračovat.
Je doba „virová“ (nejenom kovid,
ale i rakovinové viry), proto má větši−
na lidí mnoho virů v těle a je dobré se
jich zbavovat. Na to jsem vyzkoušel
kombinaci tří bylin – rakytník+šal−
věj+zlatobýl. Prvně doporučuji užívat
cca 6 týdnů a 2x za rok opakovat.
Mnoho lidí se nestravuje dobře. Ve
stravě je spousta nevhodných potra−
vin, ze kterých náš organismus ne−
umí vyloučit to, co našemu tělu ško−
dí. Proto je dobré aspoň jednou ročně
provést „očistu našeho organismu“
a k tomuto účelu existuje mnoho
hotových produktů.
Nezapomínejme na pohyb. Díky ne−
vlídnému počasí se nám hýbat moc
nechce. Je to chyba, protože pohy−
bem podpoříme metabolismus a tím
samočistící schopnost. Pohybem
jsme schopní posilovat svalovou
hmotu, jinak to bohužel nejde. Pokud
nemáte dostatek svalové hmoty, vaše
tělo „nedrží pohromadě“ a výsledkem
je, že vás bolí celé tělo.
Jaro, kdy se vše probouzí, je ten
nejvhodnější čas pro sebe něco
udělat.
Jako první je nutné přestat sdílet
problémy druhých, zbavit se stra−
chu, starat se o sebe a o své blízké.
Co se má stát, se stane, a většinou
to neovlivníme, proto nemá smysl
řešit něco, co nevyřešíme. Ale co
můžeme ovlivnit – je naše zdraví.
Stanislav Brázda

Podpora mikroregionů Plzeňského kraje
Dotační titul nazvaný „Integrované
akce mikroregionů Plzeňského
kraje 2022“ schválila a vyhlásila
Rada Plzeňského kraje. Počítá při−
tom s alokovanou částkou 5 mil. Kč
z vlastního rozpočtu, přičemž sběr
žádostí bude probíhat ve dnech
23. 5. – 3. 6. 2022. Program je určen
na podporu integrovaných akcí, které
34

propojují členské obce mikroregionu
(dobrovolné sdružení obcí za účelem
společného rozvoje území).
„Zásadní podmínkou je INTE−
GROVANOST, tedy podpora takové
akce mikroregionu, která je společ−
ně financovaná, realizovaná a její
výsledek je též společně užívaný. Do
akce se musí zapojit minimálně

jedna pětina obcí daného mikrore−
gionu,“ říká náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj, IT a evropské zále−
žitosti Petr Vanka.
Názorným příkladem může být
nákup mulčovače, který budou vy−
užívat členské obce mikroregionu,
není však možné nakoupit sekačky
pro jednotlivé obce zvlášť.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský kraj mikroregiony pod−
poruje dlouhodobě. Až do roku
2020 byl v rámci Programu stabili−
zace a obnovy venkova PK vyhla−
šován dotační titul Integrované pro−
jekty. V roce 2021 tento dotační titul
nebyl vyhlášen. V letech 2012 –
2020 bylo podpořeno celkem
128 projektů za 29,8 mil. Kč.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM pomocníka na
stavbu na dlouhodobou bri−
gádu, smlouva na DPP.
Požaduji spolehlivost, čistý
RT,
flexibilitu.
Tel.:
721757399. RR 22369

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba.
Plzeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail: rahei@atlas.cz PM
22013
JEDNOOSOU rek. maringot−
ku část. vybavenou, nové
pneu, tech. prohlídka do
června 2022, tech. průkaz
v NJ, r.v. 2000, cena 98.000
Kč, tel.: 721216369. RR
22370
LEVNĚ prodám televizi
Grundig 70cm, 6 let stará +
Evolveo Alpha T2 k napájení
„kabelovky“, s doklady, tel.:
723771488. RR 22373
OBRAZ Vladimír Levora,
olej na plátně „Na pastvě“
autorův kůň Jiskra v ohradě
na Klenové, rok 1964,
rozměr 75x50cm, tel.:
602857551.

PRODÁM
NAFUKOVACÍ VÍŘIVKU
PURESPA GW
PREMIUM HWS 800
v záruce, použitá jednu
letní sezonu. Příslu−
šenství (vysavač, che−
mie), stan na zastřešení
v ceně 3990 Kč zdar−
ma. Celková cena
17000 Kč. Plzeň.
Tel. 723 813 260
36

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016
SBĚRATEL KOUPÍ staré
obrazy a jiné starožitnosti.
Solidní
jednání.
Tel.:
608979838,
E−mail:
vladislav.soucek@seznam.cz
PM 22038
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, a jiné. Vše staré,
spojené se
Starým
Plzencem: pohlednice,
foto, plakáty, obraz a ji−
né. Tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 22041

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 starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960 –
až 3 tis. Kč. Odznaky voj.
učilišť, pilotní aj. Těžítka
ve tvaru modelů voj. tech−
niky, letecké uniformy,
vše z pozůstalosti po pilo−
tech. Tel.: 721730982. PM
22007

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

KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 774707147 PM 22061

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM zbytky stavebního
materiálu: cihly, škvárové
tvárnice, venkovní dlažba,
dlažební kostky, cement, ka−
meny atd. Tel.: 721866006.
RR 22388
KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porce−
lán, sklo, obrazy, hračky, ho−
diny, hodinky, trojúhel. ple−
chovky od olejů, moto díly−
Jawa, Moped, Pionýr, re−
klamní plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM 22053

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

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
MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek a
bytové doplňky (lustry, lam−
py apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvo−
nit. Odpovím. RR 22073

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z období I+II světové války.
Též možnost odkupu, nebo
prodeje. Tel.: 731454110.
KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod.. Tel.:
605080878 PM 22011
KOUPÍM stavební stojky,
lešenové kozy a trubky, jekly
– ocelové profily. Tel.:
721866006. RR 22389

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22020
NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3 + 1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 22021

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 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

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná vo−
zidla, vláčky, vše na klíček
nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samo−
statné loutky, hračky mů−
žou
být
poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.:603512322 PM 22042
KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na
starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 22006

l

KOUPÍM kotoučový magne−
tofon na kotouče průměr
18cm, 2 rychlosti 4, 9, nejlé−
pe B700, nemusí nahrávat,
tel.: 605579683. RR 22399

ELEKTROKOLO zánovní,
původní cena 20.000 Kč,
nová cena 10.000 Kč, za−
chovalé, tel.: 702635458.
RR 22411

ELEKTROKOLO EASY BIKE
silnější baterie, dojezd
60 km, v dobrém stavu.
Cena 19.800 Kč. Tel.:
603874595. RR 22412

PRODÁM zánovní letní pneu
zn. DUNLOP, 185/60/15, ce−
na 2000 Kč celá sada. Tel.:
731163829. PM 22069

ŘÁDKOVÁ INZERCE

CIRKULÁRKU, kompresor,
saelit TV – levně, tel.:
602647363. RR 22338 RR
22395

10 BALÍKŮ sena, průměr
130cm, uskladněné. Zn.:
Levně. A psa, zlatá colie,
bez PP. Tel.: 702149706. RR
22400

HLEDÁM brigádníka na řezá−
ní a štípání dřeva – Chude−
nicko. Tel.: 606517303. RR
22415

l

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.
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
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POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1.
Stav nerozhoduje. Nejsem
realitka a ani překup−
ník!! Děkuji za nabídky.
Tel. 721081547. RR 21898

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti−
síce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžeme sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22018
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o, VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22019
Plzeňský rozhled 5/2022
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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 emi−
sí, 93.000 Kč, telefon:
723439518, Klatovy. RR
22406

PRONAJMU BYT 1+1,
kompletně zařízený, Plzeň−
Škvrňany. Podmínka: Ne−
kuřák, žádné zvíře. Tel.:
723977664. PM 22067

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň−jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22017

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.:775104121. RR 22054
KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135
PRODÁM 4 ks zimní pneu
na ocel. discích, rozteč šrou−
bů 4 ks je 10 cm – 165/65
R15 81T, dále 1 ks moto
pneu nová 3,25–16, tel.:
724761250. RR 22350

PRODÁM hrobové místo
v Sušici. Cena 6.000 Kč.
Tel.: 605269361. RR 22349

KOUPÍM garáž
v Klatovech.
Cenu respektuji.
Tel: 724225696.
NABÍZÍME parcelu v Želez−
né Rudě o výměře přes
6 000 m2 na krásném slun−
ném místě, kde se dá po−
stavit velký rodinný dům
i s příslušenstvím. Cena za
m2 dohodou. Váš zájem za−
sílejte písemně do redakce
Rozhled, Vídeňská 218,
339 01 Klatovy pod Zn.:
Klatovačka.
MLADÝ pár z Klatovska
shání zemědělské pozemky
k pronájmu, popř. ke koupi.
Prosíme, nabídněte mladé−
mu páru, který chce udržet
dlouholeté rodinné hospo−
dářství. Možnost platby ná−
jemného dopředu. Tel.:
721868304. RR 22129

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/
Pionýr.
Tel.
771221112. PM 22049
TAŽNÉ zařízení na ja ký −
ko li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz tel.: 775104121.
RR22054
Plzeňský rozhled 5/2022

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68 kw,
černá metalíza, nový model,
esp, abs, el okna, imobiliser,
2 klíče, klimatronik, 153 tkm,
servisní knížka, velmi pěkný
stav, cena: 145.000 Kč, tele−
fon: 723439518. RR 22404
PRODÁM Dacia Sandero
Stepway,r.v.2012, 1. majitel,
červená metalíza, obsah 1.6
benzin, 97tkm se servisní
knížkou, klima, radio, abs, el
okna, servo, auto je v top
stavu, nekuřák, nová stk
a emise, cena: 135.000,− ,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 22405
PRODÁM Citroen C3, r.v.
2007, obsah 1.4 hdi, 50 kw,
malá spotřeba, šedá meta−
líza, klima, el. okna, servo,
abs, centrál, velmi pěkný
stav, nová stk a emise,
cena: 79.000 Kč, telefon:
723439518, KT. RR 22407

l
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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
PRODÁM Škoda Favorit
Forman r.v. 1992 original
km 38000 km, vše ori −
ginalni ,tažné zařízení,
střešni okno, pneu „obno−
va Brno“ , original radio,
vyhřivane sedačky, krásný
veterán... prodej z důvodu
nedostatku místa, cena:
69.000,−,
telefon:
723439518. RR 22410

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 do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21428
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PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, originál tónovaná
skla. Cena 120.000 Kč.
Tel. 603535061.

PRODÁM Fiat Punto,
r.v. 2005, obsah 1.2 ben−
zin, najeto pouze 65tkm,
servisní knížka, bez koroze,
5 dveří, klima, el. okna,
centrál, 2x klíč, nová stk
a emise, cena: 49000,− ,
Klatovy, tel.: 723439518.
RR 22408
PRODÁM Peugeot 207,
r.v. 2007, obsah 1.4 65 kw,
dobrý typ motoru, najeto
116tkm, abs, el. okna,
servo, centrál, 1.majitel,
nová stk a emise, cena:
65.000,−
KT,
Tel:
723439518. RR 22409

l

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se ne−
výhodných půjček? Jako
jediná realitní kancelář v Pl−
zeňském 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
PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484. PM
22054
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
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 22056

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

KUPUJETE NEMOVITOST ?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky a navíc vyjednáme
maximální SLEVU ! Neza−
platíte ani korunu navíc! Ví−
ce na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
800888957 PM 22026

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování. Prohlídka
a nacenění služby ZDAR−
MA. Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 22045
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
22089
PROVÁDĚNÍ staveb a re−
konstrukcí od podlahy po
střechu. Reference najde−
te na: http://onlinemanzel.
webnode.cz. Tel.: +420
732808608. RR 22398
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KLÁŠTERKA –
kolaudační revize
komínů,
tel.: 604871028.
RR 22236

PRONAJMU trubkové
lešení+podlážky cca
100m2 – 2000Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná
kauce 5000Kč. Klatovy.
A zároveň koupím spoj−
ky−doutníky, trubky. Tel:
720686209.

KOUPÍM štěně německého
ovčáka, krátkosrstý (REX).
732816976. RR 22365

RÁD POZNÁM hodnou, po−
hodovou ženu, nekuřačku,
přiměřeného věku, pro spo−
lečné chvíle. Čeká tě Plzeňák
63/168, nekuřák, bez zá−
vazků. Volej po 18 hod.
Tel.:776107499 PM 22066
37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil s dív−
kou výhradně od 16−19 let,
ne starší ženy. Mám rád ces−
tování, toulky přírodou a kul−
turu. Tel.:604969788, e−ma−
il: lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005
HLEDÁM partnerku, která
by se mnou ráda jela cca
v září 2022 na dovolenou do
Španělska. Dovolená bude
ode mě, 65letého muže, za−
placená. I když jsem právě
vstoupil do důchodového
věku, partnerku uvítám ve
věku od 45 do 65 let. V pří−
padném zájmu prosím o pí−
semnou odpověď do redak−
ce Rozhledu. RR 22289
HLEDÁM ženu, diskrétně,
pište
SMS
na
tel.
606331064. RR 22394
HLEDÁM pohlednou ženu do
50 let na trvalý vztah. Já 43
let, vyšší sportovní postavy,
prý pohledný. Ozveš se??
Tel.: 607720266. PM 22071
37
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HLEDÁM ŽENU do 40 let pro
společné výlety po hradech
a zámcích, popřípadě spo−
lečné dovolené. Plzeňský
kraj. Tel.: 739649310. PM
22070
57LETÝ vdovec 175 neku−
řák hledá ženu nekuřačku
pro vážné seznámení. Moc
rád bych poznal hodnou
ženu, které schází pohla−
zení, políbení, pěkné slo−
vo. Pouze volat. DO, PM,
KT. Tel.: 723870534. RR
22327
35LETÝ svobodný muž bez
závazků z vesnice hledá
svobodnou, ideálně bezdět−
nou partnerku kolem 30 let
k vážnému seznámení a pří−
padně založení rodiny. RR
22339
HLEDÁM pohodovou, bez−
konfliktní ženu, která to má
v hlavě srovnaný, dá se s ní
na všem v pohodě domlu−
vit, na diskrétní, trvalejší
schůzky, bez narušení sou−
kromí, diskrétnost a vzá−
jemná důvěra podmínkou,
co požaduji, také nabízím,
jsem pohodový, 50/180/85
spor tovní muž, spor tovní
postavy, KT, DO, tel.:
733407817. RR 22356
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DEUTSCHER Mann sucht
Frau aus Tschechien bis 65
J. für Partnerschaft. Bin 60
J., 170/70, ehrlich, treu,
liebevoll, dunkles Haar,
eigenes Haus, alleinle−
bend, Schwimmmeister.
Ernste anrufe unter 0049
016099579735 – bitte ab
19. Uhr. RR 22413
HLEDÁ se žena, sympatic−
ká, vtipná a milá, do 50 let,
štíhlejší postavy, z KT, DO
a okolí, s podob. zájmy – pří−
roda, zvířata, výlety, hudba…
Kdo hledá: muž 52/180, ne−
kuřák, štíhl. postavy. Díky
moc za odpověď na čísle
722120245. RR 22403
POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý 48letý, slušný, něžný,
hledá ženu i starší, která je
taky sama a chybí jí něžný
dotek, pohlazení a hezké po−
povídání u kávy. Můžu na−
masírovat, namazat i záda.
Uvítám dlouhodobé přá−
telství, diskrétnost zaru−
čena. PS: Dotek něhy. SMS:
722512502 – DO, KT,
Sušice, Horažďovice a okolí.
RR 22372
HLEDÁM ženu k intimním
schůzkám, nejlépe okr. Kla−
tovy. Mám 56 let, jsem roz−
vedený. Tel.: 704348765.
RR 22402

l
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HLEDÁM parťačku pro ži−
vot 65–70 let, společně
vše zvládneme, já 70 let,
nejraděj
KT–PJ,
tel.:
739003974 – děkuji. RR
22392

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

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

AHOJ, hledá se žena, která
je sama bez závazku do 72
let a ráda cestuje autem,
z KT−DO, tel.: 607683508.
RR 22371

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň
tel.: 377 221 764

BLÍŽÍ se léto a nechceš
být sám. Ozvi se štíhlé
64leté z KT. Hledám muže
od 60 do 65 let. Tel.:
739809937. RR 22344
52LETÁ modrooká blon−
dýna hledá romantického
muže na trvalý a vážný
vztah plný lásky. SMS –
604848189. RR 22363
60 HLEDÁ obyč. přítele
k vážnému seznámení
a zároveň dědečka ke své−
mu vnoučeti. Doufám, že
ještě existuje normální muž,
který ví, co chce a hlavně,
který by nás měl rád. Auto
vítáno, nejraději z vesnice.
Zn.: Jen vážné nabídky.
Volat. PJ, KT. Tel.:
722778014. RR 22397

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

Tel. 731 002 305
SPLŇ SI svůj sen. Poznej
mě v mém diskr. soukro−
mí – hnízdečku erotiky,
potěšení těla i duše. (Na
fotečce jsem 100% já,
ne jiná). Prosím výhrad−
ně volat (SMS ne). Ve
dne 731 002 305. KŘI
PM 22068

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

30. 5. 2022

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 20. května 2022
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