
Nebyla to příliš velká změna?
Nelitujete?

Vůbec ne. Nejprve jsem mohl
srovnávat, jak se politická scéna
změnila ve srovnání s prvními pore−
volučními roky a pak jsem se mohl
nějak podílet na veřejném dění. Sám
bych do toho asi nešel, ale přesvěd−
čili mne tenkrát přátelé a známí na
Plzeňsku, stejně tak to bylo později
s mou kandidaturou do Senátu. 
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Nikdy jsem nehlasoval v rozporu
se svým svědomím

Senátor Václav Chaloupek ani doma není bez zvířecího kamaráda.

V Plzni jsme začali od května regulovat popíjení 
alkoholu na veřejném pro stranství. Neplatí to ploš−
ně po celém městě, ale ve vybraných lokalitách, dále
také v okruhu 50 metrů od škol a v prostoru nástu−
pišť MHD. Chceme tím zlepšit situaci v centru i na
dalších místech, na nichž se shlukují skupiny problé−
mových osob popíjejících alkohol a znepříjemňujících
tak pobyt občanům. Cílem tedy není, aby si Plzeňané
nemohli dát pivo na oblí bené předzahrádce, na kon−
certu, nebo si připít na Nový rok. Cílem je, aby si
‚partičky‘ bezdomovců či jiných dalších skupinek přestaly dělat zejména
z centra města svoji předzahrádku. Po roce vyhodnotíme, jak se opatření
osvědčilo. Osobně jsem rád, že se nám ho povedlo prosadit. Městská poli−
cie díky němu dostává do rukou nástroj, jak může situaci usměr ňovat. Na
druhou stranu jsem realista a vím, že se tohoto jevu zcela na 100 procent
nezbavíme. Nicméně věřím, že nová vyhláška přispěje ke zklidnění veřejné−
ho prostranství, zvýšení pocitu bezpečí a celkovému zlepšení situace.  

Všichni ho znali nejenom v Plzeň −
ském kraji, ale dokonce v  celé
České republice. Pravda, nejprve
spíše jako milovníka a ochránce
přírody, následně jako reportéra
České televize, později také jako
autora oblíbených zvířecích ve−
černíčků a cestovatele. Jistě jste
poznali, že hovoříme o součas−
ném senátorovi Mgr. Václavu
Chaloup kovi. Do politiky vstoupil
před osmi lety.

Proč nová vyhláška v Plzni?
Odpovídá primátor Pavel Šindelář: 

Čtěte na straně 11

Open Air Libuše s Evou Urbanovou             
pod Zelenou Horou
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Nová vyhláška v Plzni by měla
pomoci snížit počet spáchaných
přestupků proti majetku, tedy
případů vandalství, k nimž do−
chází zejména pod vlivem alko−
holu. Zákaz konzumace alkoholu
také sníží znečišťování ulic a par−
ků sklem a  dalšími odpadky.
Sou časně zvýší ochranu zdraví
osob, zejména dětí a mládeže,
využí vajících veřejná prostranství
v okolí škol a školských zařízení.

Alkohol v Plzni nebude možné
popíjet na veřejném prostranství
ve čtyřech lokalitách. První za −
hrnuje Plzeň–střed, kam patří 
kompletně širší centrum města
ohrani čené po obvodu ulicemi: Tylova,
Korandova, Hálkova, Purkyňova, U Trati,
Železniční, Lobezská, U  Prazdroje, Tyr −
šova, hranice břehu řeky Mže kolem areá−
lu za OC Plzeň Plaza, kolem ulice Na
Jíkalce až k napojení na Vejprnickou ulici
a z ní do Tylovy ulice. Druhá lokalita zahr−
nuje náměstí Českých bratří na Borech,

třetí lokalita vymezuje oblast kolem Ob −
chodního centra Luna na Borech a čtvrtá
pak oblast U  Ježíška podél břehů řeky
Radbuzy až k mostu Malostranská.

„Dále zákaz platí v  okruhu 50 metrů od
škol a  školských zařízení, na nástupištích
a nástupních ostrůvcích veřejné hromadné
dopravy včetně přístřešků pro cestující
umístěných mimo nástupiště či nástupní
ostrůvky. V případě nástupišť umístěných
u hrany chodníku se zákaz vztahuje na pro−
stor nástupiště v  rozsahu dva metry před
označníkem zastávky ve směru jízdy 
a 30 metrů od označníku zastávky do pro−
storu nástupiště v celé šíři chodníku,“ do−
plnil Martin Zrzavecký, radní města Plzně
pro oblast bezpečnosti.

Vyhláška obsahuje i vý jimky. Ty se týkají
pro storů zahrádek a před zahrádek, které
jsou součástí restaurací, hospod, kaváren
a barů, a to v souladu s jejich provozní do−
bou. Zákaz se nevztahuje ani na schvá −
lené a povolené akce, jako jsou slavnosti,
kulturní a sportovní udá losti, společenské
akce a trhy. Další výjimka se týká případ−

ného konání oslav u příležitosti
zisku mistrovského titulu v nej −
vyšší republikové sou těži ně−
kterým z plzeňských sportov−
ních klubů či oslav u příležitosti
zisku mistrovského titulu ná−
rodního sportovního týmu.

Město při tvorbě vyhlášky,
kterou projednalo se všemi
městskými obvody, vycházelo
z poznatků městské i státní po−
licie, z poznatků z přestupkové−
ho řízení, ze znalostí Odboru
bezpečnosti, prevence krimi −
nality a krizového řízení Magis −
trátu města Plzně. Zohlednilo
i  připomínky zástupců nezis −

kových organizací a  také výstupy ze
Studie bezdomovectví v Plzni 2021, kterou
si nechalo město zpracovat. Součástí stu−
die bylo oslovení i  bezmála 800 občanů
z řad veřejnosti, kdy více než polovina do−
tázaných respondentů označila jako nej−
vhodnější bezalkoholovou zónu oblast
parků, obchodních domů a  jejich okolí
a pěších zón.

Primátor Plzně Pavel Šindelář

Proč nová vyhláška? 
Aby v Plzni bylo bezpečněji!
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Před zvolením do Senátu jste sli−
boval, že se na setkáních s občany
budete zodpovídat ze svých posto−
jů a aktivit v Senátu…

To je pravda, to jsem ovšem netu−
šil, že na dva roky mi takovou mož−
nost znemožní kovidová krize a pak
i naši politickou a hospodářskou situ −
aci ovlivní válka na Ukrajině. Na be−
sedy mě lidé zvali, ale věřte mi, že si
opět chtěli víc povídat o medvědech
než o práci v Senátu. Pokud bych své
volební období měl shrnout několika
slovy, tak nikdy jsem nehlasoval
v rozporu se svým svědomím a pře−
svědčením a nikdy jsem neudělal
nic, za co bych se měl před svými
voliči stydět.
Změnil se nějak váš život? A pokud
ano, tak pozitivně, nebo negativně?

Změnil se především profesně.
To, co bylo dřív povoláním, se stalo
nyní koníčkem a zájem o politiku se
změnil v povolání. Když jsem kandi−
doval do Senátu, sliboval jsem, že

se práci budu věnovat plně a jiné
aktivity omezím. To jsem opravdu
také splnil. 
Jak se to konkrétně projevilo?

Třeba v  docházce. V  prvních le−
tech v Senátu jsem měl téměř sto −
procentní účast na zasedání pléna,
později jsem se občas musel omlu−
vit z  důvodu účasti na pracovních
schůzkách  nebo cestách. Ale pořád
mám vysokou účast. A také to, co
dělám mimo Senát, je na úkor mého
volného času. V uplynulých šesti le−
tech jsem nebyl nikde na dovolené,
pouze dva týdny jsem natáčel
v Africe. Knihy se dají psát po veče−
rech, vyšly mi dvě – Doteky přírody
a Africká abeceda. Obě byly zařa −
zeny mezi nejlepší knihy pro děti
a mládež vydané v tomto roce.

Liší se nějak práce v Senátu od
původních představ?

V  některých činnostech úplně,
jindy se mé představy a záměry po−
tvrdily. Pokud kandidát do Senátu
slibuje, že bude prosazovat zájmy
obyvatel svého obvodu, je to ne−
smysl. Jen výjimečně se na jednání
dostane nějaký zákon, týkající se tak
úzkého tématu. Těžko se prosazují

i zákony, které nemají podporu sil−
ného klubu. Většina zákonů, které
přijdou do Senátu, jsou vládní nebo
poslanecké. To by měli lidé vědět. 
Takže Senát je jen něco navíc a tak
trochu zbytečný?

Ale vůbec ne! Takhle se to nedá
chápat. Senát může k zákonům dá−
vat pozměňovací návrhy, může je
vracet do Sněmovny zamítnuté ne−
bo schválené, ale představa, že po−
může postavit v obci obchvat nebo
kanalizaci, nebo něco zamítne či
schválí na místní úrovni, to je ne−
smysl a předvolební prázdný slib.
Máte za sebou v Senátu i nějaký
osobní úspěch?

Jsou věci, které se mi podařily
prosadit, nebo jsem se je snažil ale −
spoň ovlivnit, ale mám ještě několik

nepovedených a nedokončených 
restů. V ochraně přírody jsem prosa−
zoval zákazy farmových chovů kože−
šinových zvířat, zákazy klecových
chovů slepic i zákaz cirkusové drezů−
ry některých zvířat. I když jsem se
snažil, aby dopady na majitele byly
co nejmenší, stejně jsem si je
znepřá telil. Za úspěch považuji i pro−
sazení zákonů posilujících úlohu
a postavení národních parků, a zvláš−
tě NP Šu mava. Od zvolení do funkce
před sedy Stálé komise pro sdělovací
prostřed ky (SKPSP) jsem navázal
kontakty s  kolegy ve sněmovně
a snažil se o změnu zákona o ČT, kte−

rou se snad brzy podaří prosadit.
Česká televize potřebuje změnu, ale
je nutné zamezit vliv politic kých stran
včetně těch, které jsou právě u moci.
Jak byste hodnotil svoji práci 
v regionu a v místní kanceláři?

Jednotliví občané se na mne
obra celi poměrně málo. Většinou

měli problémy s  úředníky nebo
místními samosprávami. V  něčem
jsem jim jako senátor mohl pomo−
ci, jindy jsme narazili na aroganci
nikým nevo lených úředníků, až
jsem měl občas dojem, že u nás
vládnou byrokrati. Ale řada věcí se
mi i povedla při jednání s  vyššími
úřady – třeba pomoc Atom muzeu
v  Míšově nebo zastavit porážení
stromů v  intravilánu. Hodně jsem
se angažoval proti záměru postavit
úložiště radio aktivních odpadů ne−
daleko Horaž ďovic. To by negativně
ovlivnilo život obyvatel více než
dvaceti obcí. 

V současné době se věnuji velice
důležité přípravě novely zákona
o myslivosti. Současná vyhláška

umožňuje odstřel březích samic 
jelení a dančí zvěře a také mláďat jen
několik týdnů starých. Je to barbar−
ství a já požaduji okamžité zrušení 
této krutosti. Je nutné pomáhat obno −
vě lesů zničených kůrovcem, ale ne
za každou cenu. A zákon o myslivosti
vyžaduje i další kompromisy.

... dokončení ze strany 1�

Nikdy jsem nehlasoval v rozporu
se svým svědomím
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Senioři jsou důležitou součástí
naší společnosti, ale ne vždy se
jim dostává takové pozornosti, ja−
kou si zaslouží. MO Plzeň 3 se
proto aktivně snaží seniory zapojo−
vat do života, bavit je a přinášet jim
informace. Jedním z  projektů na
centrálním obvodě jsou v současné
době velmi oblíbené Herní pátky
v Kontaktním místě pro seniory.  

Vytvoření Kontaktního místa pro
seniory mělo velkou prioritu
v  rámci rodinné politiky na MO
Plzeň 3. Funguje už více než rok
a za tu dobu poskytlo služby ve
stovkách případů. Najít ho mohou
všichni zájemci v  sadech Pěta −
třicátníků 1. „Senioři jsou často
ohroženi samotou, nečinností ne−
bo dlouhou chvílí. Nejen s tímto
jim dokážeme pomoci na  našem
Kontaktním místě, které zazna −
menalo velmi úspěšný rok fungo−

vání,“ říká Stanislav Šec, místo−
starosta MO Plzeň 3.

Herní pátky jsou určené pro
všechny seniory, které baví des −
ko vé hry a vědomostní kvízy.
Připraveny jsou pro ně rozmanité
stolní hry, od klasických až po ná−
ročnější strategické hry. „Senioři
mají možnost při hraní deskových
her procvičit svou paměť, pozor−

nost, soustředění, rychlost a krea−
tivitu. Zároveň podpoří jemnou
motoriku. Po celou dobu je jim
k  dispozici pracovnice našeho
Kontaktního místa,“ vysvětluje
místostarosta. 

Herní pátky se konají každý 
lichý pátek v měsíci od 10 hodin.
Přihlásit se je možné na tele −
fonním čísle 378  036 458 nebo
osobně v  Kontaktním místě pro
seniory v pondělí a ve středu od
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

Pomocí deskových her
cvičí paměť i motoriku

V rokycanském informačním cent −
ru můžete zakoupit novou publi −
kaci Zdeňka Vejvody Rokycansko
a Plzeňsko v lidových písních, po−
věstech a zvykosloví ze sbírky
Mar tina Kozáka. Publikace před−
stavuje komentovanou edici hu −
deb ního folkloru a dalších etnogra−
fických materiálů ze sbírky roky−
canského učitele Mar tina Kozáka
(1861−1924), včetně doprovod −
ných studií. Náro do  pisnému výzku−
mu na Rokycan sku a Plzeňsku se

Kozák věnoval od 90. let 19. století
do první světové války. Rukopisnou
písňovou sbírku sestavil v souvis−
losti s přípravami Národopisné vý−
stavy českoslovanské (1895), dílčí
výsledky své práce rovněž publi −
koval v odborných časopisech.
Souborně jsou jím sebrané lidové
písně, slovesný folklor a popisy ro−
dinného i výročního zvykosloví
publikovány poprvé, v podobě pří−
stupné pro širo kou kulturní veřej−
nost, školní a uměleckou praxi.

Nová publikace v info centru
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Konference Právo v Plzni se
koná ve dnech 31. 5. – 1. 6.
2022 v pro storách Plzeň ského
pivovaru. Jedná se o unikátní
akci, které se zúčastní špičky
právního světa a je určena pro
širokou právnickou veřejnost.
Klíčovými tématy tohoto kon−
gresu budou aktuální otázky
justice, postavení rozhodčího
soudu vůči soudní soustavě,
veřejné právo, stavební zákon
a veřejné zakázky včetně le −
gislativního procesu.

Záštitu nad kongresem pře−
vzal děkan Fakulty právnické
Zápa do české univerzity v Plz ni
JUDr. Et PhDr. Stanislav Balík,
Ph.D.  Celou akci odborně 
i orga nizačně zajišťuje renomova−
ná plzeňská Advo kátní kancelář
Dejmek & spol., ve spo lupráci
s ATLAS GROUP. 

„Je to pro nás samozřejmě čest,
ale i výzva. Hodně věcí v  našem
oboru se mění, ačkoli se může zdát,

že je konference určena výhradně
odborníkům, není tomu tak. Mo −
men tálně zejména občany jistě zají−
má třeba stavební zákon, firmy zase
například veřejné zakázky,“ sdělil
MGr. Antonín Dejmek ml., z přední
plzeňské advokátní kanceláře. 

Časový harmonogram
Úterý 31. 5. 2022
Program se koná v prostorách
Plzeňského pivovaru – Formanka.

Začátek v  17:00 hod: své pří−
spěvky přednesou JUDr. Ivo
Jahelka, doc. JUDr. Monika
Forejtová, Ph.D. a JUDr. Martin
Maisner, PhD, MCIArb.

Podvečer – hudební vystoupení
JUDr. Iva Jahelky, advokáta, který
na právní problematiku umí na−
hlédnout i veselou formou.

Neformální diskuze – v rámci ve−
čera bude probíhat neformální
work shop s přednášejícími.

Středa 1. 6. 2022
Program se koná v prostorách
Plzeňského pivovaru – sál Secese.

9:00 – 11:00 hod: JUDr. et PhDr.
Stanislav Balík, Ph.D., JUDr. Martin
Maisner, PhD, MCIArb., JUDr. Libor
Vávra – aktuální otázky justice,  po−

stavení rozhodčího soudu vůči 
soudní soustavě.

11:30 – 13:30 hod: JUDr. PhDr.
Josef Benda, Ph.D., LL.M.,
Mgr. Tomáš Machurek, JUDr. Tomáš
Havel, Ph.D. – veřejné právo,
staveb ní zákon a veřejné zakázky
včetně legislativního procesu

JUDr. Et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D
Děkan Fakulty právnické Západočeské

univerzity v Plzni

Mgr. Antonín Dejmek

Špičky právního světa míří do Plzně
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Může pronajímatel zvý−
šit nájem, kdykoliv se
mu zachce? 
Dobrý den, můj dotaz
je, zda může, a pokud
ano za jakých okol nos −
tí, pronajímatel mne 
jako nájemce, nutit po−
depsat novou nájemní
smlouvu. Stará smlou−
va je na dobu neurči−
tou. Návrh nové také,
ale je v ní spousta dal−
ších věcí včetně navy−
šování nájemného pra−
videlně ročně. 

Děkuji. Kolář

Dobrý den, nikoli, pokud je
smlouva platná a účinná, lze
ji měnit pouze dohodou
smluvních stran. Výjimkou je
právě jednostranné zvyšová−
ní nájmu, které však má své
jasné limity. Zvyšování nájmu
je upraveno v § 2249 zákona
č. 89/2012 Sb.,  občanský
zákon, který pro jednostran−
né zvýšení nájmu v průběhu
platnosti smlouvy o nájmu
stanovuje tři podmínky:
1) Pronajímatel může na −
vrhnout zvýšení nájemného
pouze jednou za 12 měsíců.
2) Navrhované zvýšení ná −
jmu v  součtu se zvýšením,
k němuž již došlo v posled−
ních třech letech, nesmí pře−
sáhnout hranici 20 % stávají−
cího nájmu.
3) Nově zvýšené nájemné
nesmí přesáhnout srovnatel−
né nájemné obvyklé v daném
místě a čase.
Pozor, zde je řeč o zvyšo −
vání nájmu v průběhu plat−
né smlouvy. V  případě, že
smlou vu ukončíte a uzavíráte
novou, mohou být podmínky
zcela odlišné a výše uvedená
omezení se na ně nevztahují,
protože se jedná o novou do−
hodu, nikoli úpravu stáva −
jících podmínek.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

V květnu 2020 změnila Plzeň pra−
vidla pro nakládání s městskými
byty, kterých vlastní řádově tři 
tisíce. Zájemci už nemusí podávat
žádost na magistrátní bytový 
odbor, ale mohou se zaregistrovat
a byt si vybírat na realitním portálu
města. V  souvislosti s tím vzniklo
Kontaktní místo pro bydlení sídlící
v Jagellonské ulici 8, kde s regis −
trací či přihláškou na byt zájem−
cům pomohou magistrátní úřední−
ci. Kontaktní místo je žadatelům
k dispozici každé pondělí a středu
od 8 do 17 hodin.  

„Kontaktní místo pro bydlení
jsme otevřeli v  červnu roku 2020,
tedy následně po změně pravidel
pro nakládání s  městskými byty.
Měsíčně odbaví průměrně 180
klientů, nejčastěji ženy. Nejvíce do−
tazů je na volné městské byty,
o které se mohou ucházet, na dru−
hém místě jsou to dotazy, jak získat
městský byt. Třetím nejčastějším
požadavkem návštěvníků je změna
údajů v registraci na dostupné byd−
lení,“ vysvětlil David Šlouf, náměs−
tek pro oblast ekonomickou, byto−
vou, sociální začleňování a naklá−
dání s majetkem města. 

Na Kontaktním místě pro bydlení
se návštěvníkům dostane nejen
pomoci se správou jejich registra−
ce na dostupné bydlení a přihlašo−
vání na uvolněné byty, ale také po−
radenství v  oblasti bydlení a so −

ciální problematiky. Nejčastěji se
jedná o poradenství v oblasti dáv−
kového systému, kontakty na so −
ciální služby a jiné možnosti bydle−
ní na území města Plzně včetně
sociálního poradenství. 

„Změnou pravidel a otevřením
Kontaktního místa pro bydlení
jsme ale nepřestali ve zkvalit −
ňování aktivit, které se týkají
informo vanosti veřejnosti v  by −
tové oblasti. Na Kontaktní místo
pro bydlení je možné se nově
objed nat prostřednictvím webu

https://uradbezcekani.cz/, náv−
štěvníci tak mají možnost si re −
zervovat datum a konkrétní čas
konzultace. Poslední novinkou je
zprovoznění informační linky, na
které dotazy zodpovídá robo −
tická operátorka, tzv. Voice Bot,
nazývaná jako Samantha. Robo −
tická operátorka je v  provozu
24 hodin denně, sedm dní v  týd−
nu. Volajícího provede a seznámí
s  možnostmi, jak získat měst−
ský byt,“ doplnil novinky ná −
městek Šlouf.

Robotická operátorka Saman tha
je v ostrém provozu od 1. dubna
2022 na telefonním čísle
378  032  222. Nový systém po−
máhá zaměstnancům Kontakt −
ního místa pro bydlení při vy ři −
 zování telefonátů na téma tý −
kající se registrací na dostupné
bydlení. „Samozřejmě ne všem
může robotický operátor vyho −
vovat, proto je dále nastavena
možnost spojit se i s  pracovní−
kem úřadu, a to v  případě, když
jejich požadavek nebude robo −
tickou operátorkou vyřízen k  je−
jich spo ko jenosti,“ zdůraznila
Karolí na Vodičková, vedoucí
magistrát ního odboru dostupné−
ho bydlení a sociálního začle −
ňování, pod které Kontaktní místo
pro bydlení spadá.

Náměstek primátora David Šlouf 

Kontaktní místo pro bydlení
funguje dva roky

Je vám 10, 40 nebo 80 let a ne −
chce te se jen tak bezcílně toulat po
plzeňských ulicích? Pak právě pro
vás je už druhý ročník soutěže, která
vás provede tajemstvím domovních

znamení. Vyberte si jeden z dvaceti
plzeňských objektů s domovním zna−
mením, označený na webu soutěže,
při procházce Plzní se před ním 
vyfoťte a fotografii nahrajte přes 
webové rozhraní pod odkazem na
http://plzenskaznameni.cz/.

Soutěž nabízí individuální aktivitu
bez nutnosti kontaktů s cizími lidmi,
jen za účasti vlastní rodiny či pár
kama rádů. A nikde si nemusíte vy−
zvedávat žádná soutěžní pravidla,
herní listy a ani je nikam neodnášet
nebo neposílat. Vše si zařídíte v tele−
fonu nebo v počítači.

Vítěze čekají zajímavé ceny –
speciální komentované prohlídky

zoo, vstupenky na kulturní akce,
knihy a dárkové balíčky od partne−
rů soutěže.

Soutěž je určena pro děti a mla−
distvé do 18 let, jejich rodiče i další
dospělé, ale také pro seniory 65+.
Aktivita není spojená s žádnými 
finanční náklady.

Úkolem soutěžících je najít v Plzni
podle mapy na webu soutěže co
nejvíce objektů s domovním zna −
mením, vyfotit se u každého z nich
a snímek odeslat prostřednictvím
nahrávacího formuláře na interneto−
vých stránkách http://plzenskazna−
meni.cz/. Každý, kdo pošle alespoň
5 snímků, bude zařazen do sloso −
vání a 5 šťastlivců z každé kategorie
získá jednu z cen. Zároveň bude
oceněn i absolutní vítěz, který pošle
největší počet snímků domovních
znamení se svou podobenkou.

Přihlásit se do soutěže je možné
prostřednictvím registrace na we −
bových stránkách soutěže až do 
30. června 2022. 

Poznejte domovní znamení v Plzni, 
ať je vám deset nebo osmdesát



7Plzeňský rozhled  6/2022 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



8 Plzeňský rozhled  6/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

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

SLEDUJTE

Podle údajů Policejního prezidia
ČR bylo v Plzeňském kraji v roce
2021 spácháno 8  224 registro−
vaných trestných činů, což před−
stavuje nejnižší počet trestné
činnosti v  celé časové řadě od
roku 1991. Nejvyšší počet trest−
né činnosti byl zaznamenán v ro−
ce 1999, a to 18 446 registrova−
ných trestných činů, což byl více
než dvojnásobek trestných činů
zaznamenaných v roce 2021. 

Meziročně se snížila trestná
činnost o  8,6  %. V  celorepubli −
kovém měřítku se Plzeňský kraj
podílí 5,4  % na celkové registro−
vané trestné činnosti a  řadí se
na šesté místo. Na celkové re −
gistrované trestné činnosti v  ČR
se nejvíce podílel kraj Hl.  město
Praha s  téměř 23,0  %, naopak
nejmenší podíl byl v Karlovarském
kraji (2,4 %). 

Celkové procento objasněnosti
se od roku 2011 v Plzeňském kraji
pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %.
V  roce 2021 objasnila policie 
v  regionu 47,0  % registrovaných
trestných činů, čímž se Plzeňský
kraj zařadil po Hl.  městě Praze,
Jihomoravském a  Středočeském
kraji na čtvr té místo s  nejnižším
podílem objasněných případů.

Z pohledu regionálního uspořá−
dání uvnitř kraje bylo registrováno
nejvíce trestných činů v  okrese
Plzeň�−�město (3  830), což byla
téměř polovina z celkového počtu
registrovaných trestných činů.
Nejnižší podíl trestné činnosti byl
zaznamenán v  okrese Rokycany
(6,8  %). Celkově došlo v  kraji
meziročně k  poklesu registro −
vaných trestných činů. V  okrese
Tachov byl zaznamenán nejvyšší

pokles, a  to o  13,0  % registro −
vaných trestných činů proti před−
chozímu roku.

Nejvíce trestných činů se po da −
řilo objasnit policejním orgánům
v  okrese Domažlice (62,7  %),
nejmé ně potom v  okrese Plzeň−
město (34,8 %). Ve srovnání s ro−
kem 2020 byl v regionu zazname−
nán v  roce 2021 nárůst procenta
objasněnosti trestních činů ve
všech jeho okresech, nejvíce
v okrese Rokycany, a to o 7,9 pro−
centních bodů. Celkově došlo
v  Plzeňském kraji oproti roku
2020 ke zvýšení procenta objas−
něnosti trestných činů o 2,5 pro−
centního bodu.

Většina registrovaných trest−
ných činů je klasifikována obec −
ným činem a  v  Plzeňském kraji
představoval v  roce 2021 jejich
podíl na celkovém počtu trest−
ných činů 73,4 %. Z oblasti obec −
né kriminality je nejvíce trestných
činů majetkových (64,5 %) a  ná−
silných (10,6  %). Z  majetkové
trestné činnosti se jedná    přede−
vším o  krádeže vloupáním, jež
představovaly necelou třetinu
obec ných trestných činů (29,4 %).
Hospodářská kriminalita se v kraji
podílela 8,8  % na celkovém po−
čtu registrovaných trestných či−
nů. Z  násilných činů se jedná
nejčas těji o  úmyslné ublížení
na zdraví, porušování domovní
svobody nebo nebezpečné vy −
hrožování apod. V porovnání s ro−
kem předchozím kriminalisté za−
znamenali celkově pokles o  772
registrovaných trestných činů,
u  obecné kriminality se jednalo
o pokles o 9,5 %, u hospodářské
kriminality o 11,8 %.

Kriminalita v Plzeňském
kraji vloni výrazně klesla
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Hospodaření Plzně za rok
2021 skončilo přebytkem 
Přebytkem ve výši téměř 616 mili−
onů korun za loňský rok skončilo
hospodaření města Plzně. Z   toho
přebytek Magistrátu města Plzně 
činí 439 milionů korun, přebytek
městských obvodů 177 milionů ko−
run. Vyplývá to ze závěrečného
účtu, který schválili zastupitelé.
Příjmy města za rok 2021 činily
7,615 miliardy korun, výdaje 
6,874 miliardy korun. Po započtení
všech operací finančního vypořá −
dání je možné z přebytku magistrátu
rozdělit na různé akce a projekty
439,3 milionu korun, peníze dá
město na dofinancování řady akcí a
podporu projektů z různých oblastí. 

„Výše přebytku byla ovlivněna
lepšími příjmy z cizích daní, z po−
platků za likvidaci odpadů, ze
správních poplatků, ale i například
příjmy z pronájmu či prodeje ma−
jetku a dalších. Kromě toho se
nám dařilo také šetřit na výdajích,
a to nejen na běžných výdajích
úřadu, ale i u výdajů na stavební
investice a u dalších položek,“ vy−
světlil náměstek primátora pro
oblast ekonomickou, bytovou, so−
ciální začleňování a pro nakládání
s majetkem David Šlouf. 

Co se týká peněz z  přebytku,
půjde například 40,8 milionu ko−
run na dofinancování akce Revi  ta −
lizace konečné stanice tramvaje
č. 4 u Borského parku. Posílen bu−
de o 20,5 milionu korun také roz−
počet určený na opravy bytového
a nebytového městského fondu.
„Například vyměníme výtahy na
adrese Kaznějovská 43, zrekonst −

ruujeme sociální zázemí pro se−
niory v Hřímalého 30 a 32. Vy čle −
níme více peněz také na zajištění
kofinancování dotačních projektů,
tedy na převod do Fondu pro kofi−
nancování dotačních projektů, a to
o 15 milionů korun. Třináct milio−
nů korun dáme do rekonstrukce
objektu v Bolzanově ulici, o milion
méně pak na propojovací tunel
mezi první a druhou ledovou plo−
chou na zimním stadionu,“ vyjme−
noval další z projektů náměstek
David Šlouf. 

Z  přebytkových peněz se bude
řešit také využití užitkové vody
z  Mže pro údržbu v  areálu zoolo−
gické a botanické zahrady v Plzni
(11,5 milionu korun), díky peně−
zům navíc se bude i modernizovat
systém řízení dopravy na světel−
ném signalizačním zařízení kři −
žovatky Lidická – Plaská v  Plzni,
a to za deset milionů korun.
„V  oblasti dopravy počítáme dále
také s  částkou deset milionů 
korun na projektovou dokumen −
taci tramvajové trati na Vinice –
Mikulášské náměstí,“ doplnil
David Šlouf. O částku 9,5 milionu
korun město posílí i rozpočet akce
výstavby zázemí tréninkového
centra mládeže v Luční ulici. 

Část prostředků přebytku byla
již dříve rozhodnutím zastupi tel −
stva přerozdělena na krytí nezbyt−
ných potřeb jednotlivých správců,
a to včetně zajištění financí pro
poskytnutí humanitární pomoci
pro občany postižené válkou na
Ukrajině. 
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Už v sobotu 11. června  se uskuteční výpravné
provedení naší národní opery oper – Smetanovy
Libuše. Tuto Open Air Libuši návštěvníci uvidí ve
spolupráci se sólisty Národního divadla v Praze
a Severočeským divadlem. Pro účely představení
budou vystavěna v Klášteře u Nepomuka na návsi,
kde jsou rozvaliny středověkého cisterciáckého
konventu, dvě velká krytá pódia, představí se kom−
pletní orchestr, sbor a 12 sólistů v hlavních ro−
lích.  Představení bude nepochybně regionální 
událostí roku 2022. Libuše se odehraje u příleži−
tosti 150. výročí vzniku opery pod místem nálezu
Rukopisu zelenohorského, hlavního zdroje libreta.
Titulní role se zhostí Eva Urbanová, roli Přemysla
ztvární Svatopluk Sem. Operu bude živě přenášet
rovněž TV Noe, která o přestávce zařadí i tematický
dokument k výročí tohoto díla. 

Téma kněžny Libuše se v historických prame−
nech objevilo několikrát, dvě jeho nejčistší zpo −
dobnění najdeme v Kosmově kronice a v Rukopisu
zelenohorském, nalezeném v roce 1817 na zámku
Zelená Hora u Nepomuka. Právě tento rukopis, kte−
rý je dnes oficiálně považován za palimpsest z do−
by krátce před svým nálezem, byl hlavním inspirač−
ním zdrojem pro libreto opery. Josef Wenzig, autor
libreta Libuše, nepřevzal z tohoto dílka pouze námět
a některé postavy, ale rovnou i celé věty.

Wenzig dokončil libreto v roce 1866, na překla−
du spolupracoval s Ervínem Špindlerem. Smetana
hudbu finalizoval v roce 1872 a opera byla při prv−
ním otevření Národního divadla uvedena až
11. června 1881, tedy 9 let po jejím dokončení.

Vznik Libuše spadá do politicky přelomové do−
by. V říjnu 1860 se sice uvolňuje politické vědo−
mí, které naznačuje konec centralismu a možnost
samostatného národního rozvoje, bohužel tento
směr nemá dlouhého trvání. A zatímco Maďaři si

staví vlastní parlament, Češi mohou zbudovat
„jen“ Ná rodní divadlo. A v něm pak pěstovat
umění, které bylo zároveň bojem za vlastní nezá−
vislost a obrození.

Původně byla opera zamýšlena jako korunovační
u příležitosti již přislíbené korunovace Františka
Josefa I. Josef Wenzig si proto přál, aby na konci
proroctví byla zpívána píseň Kde domov můj.
Vzhledem k následnému nenaplnění nadějí vlasten−
ců a neuskutečnění korunovace Smetana zvolil na−
opak motiv husitského odbojného chorálu Ktož jsú
boží bojovníci, a zároveň patrně záměrně oslabil
hudbu při nástupu panovnické osoby – Přemysla
na knížecí stolec, kdežto slavnostní ráz ponechal až
na samotný závěr, oslavu českého národa. 

Smetanova Libuše má proto v české opeře
i kultuře mimořádné postavení. Je přímou sou−
částí snahy našich předků o obnovení české stát−
nosti a národní nezávislosti. Smetana v parafrázi
staré české pověsti o kněžně Libuši velebí zašlou
slávu národa, ale především zdůrazňuje nadčaso−
vý ideál, který se dnes zdá být téměř nedosažitel−
ný: vlídnost, skromnost, moudrost a svornost
přísluš níků jednoho národa, jedné společnosti.
V exteriérech byla Libuše uváděna při význam−
ných příležitostech, na Děvíně u Bratislavy ji v ro−
ce 1959 zhlédlo 150.000 diváků, další provedení
následovala na Řípu, na Pražském hradě či ve
Smetanově Litomyšli. Pod Zelenou Horou bude
opera uvedena poprvé v historii.

„Scénu a kostýmy pro Libuši na Nepomucku
vytvořil přední výtvarník Josef Jelínek, Libušina
bělouše zapůjčí Jezdecký klub Úslavan Blovice,
který se pyšní největším soukromým chovem
starokladrubského plemene koní. Eva Urbanová,
která na Nepomucku žije, si v dubnu letošního ro−
ku připomněla 35. výročí profesionální kariéry,“
uvádí Pavel Motejzík, vedoucí nepomucké kultury.

„Od šestnácti let jsem doma na Nepomucku
a po loňském úspěšném koncertu Open Air
Nepomuk z nepomuckého náměstí jsme vymys−
leli provedení opery Libuše pod širým nebem.
Velmi se těším, ráda vystupuji na venkovních
scénách, protože takovýto přírodní amfiteátr udě−
lá výjimečnou kulisu ať již ke koncertu, nebo ještě
lépe k opernímu představení,“ říká Eva Urbanová.

Vstupenky jsou v  cenové relaci 550−990 Kč.
Diváci budou mít možnost využít bezplatné auto−
busové dopravy od nádraží v Nepo mu  ku−Dvorci
a dalších zastávek v Nepo muku tam i zpět.
Předprodej zajišťuje Plzenskavstupenka.cz.

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:
Ministerstvo kultury ČR, 

Plzeňský kraj a KLAUS Timber, a.s. 
Akce se koná pod záštitou Mgr. Martina Baxy, 

ministra kultury ČR a Rudolfa Špotáka, 
hejtmana Plzeňského kraje. 

Představení pořádají Mikroregion Nepomucko,
obec Klášter a město Nepomuk ve spolupráci
se Seve ro českým divadlem v Ústí nad Labem
a sólisty Národního divadla.

OBSAZENÍ HLAVNÍCH POSTAV:
Libuše, česká kněžna – Eva Urbanová
Přemysl ze Stadic – Svatopluk Sem 
Chrudoš od Otavy – Zdeněk Plech
Šťáhlav na Radbuze, jeho bratr – Aleš Briscein
Lutobor z Dobroslavského Chlumce, jejich strýc
– Pavel Vančura
Radovan od Kamena Mosta – Petr Matuszek
Krasava, Lutoborova dcera – Michaela Katráková
Radmila, sestra obou bratří – Kateřina Jalovcová
Čtyři ženci – Jarmila Baxová, Lucie Vagenknech −
tová, Jana Kubicová, Jaroslav Kovacs
Kmeti, leši, vladykové, panny, čeleď, lid
Libušin bělouš (JK Úslavan Blovice)

Orchestr a sbor Severočeského divadla

Hudba: Bedřich Smetana
Libreto: Josef Wenzig
Překlad libreta: Ervín Špindler
Režie: Andrea Hlinková  
Dirigent: Milan Kaňák  
Výtvarník scény a kostýmů: Josef Jelínek   
Sbormistr: Jan Snítil
Korepetice: Jan Snítil, Irina Lorenc

Open Air Libuše s Evou Urbanovou       
pod Zelenou Horou
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Městské muzeum Zbiroh zve na
výstavu Čtyřlístek a jeho přátelé,
která se koná ve výstavních pro−
storách zbirožského Muzea J.V.
Sládka. Návštěvníci se mohou se−
známit s tím, jak známka vzniká, vy−
barvit si sami komiks anebo si za−
hrát poznávací hru. Čtyřlístek a jeho
přátelé čekají ve zbirožském muzeu
do  neděle 26.  června 2022. Vý −
stavní předměty zapůjčilo Poštovní
muzeum v Praze.

Neobyčejná výstava poštovních
známek pro malé i  velké s názvem
Čtyřlístek a  jeho přátelé představuje
k padesátému výročí (2019) znám−
kovou tvorbu duchovního otce slav−

ného komiksu Čtyřlístku Jaroslava
Němečka, autora příběhů o čtveřici
z Třeskoprsk, a jeho přátel, kteří bě−
hem padesátileté historie do stejno −
jmenného časopisu pro děti tradičně
přispívali. Na stáncích se komiks po−
prvé objevil 15. května 1969. Kromě
známek s Fifinkou, Bobíkem, Pinďou
a Myšpulínem uvidíte také známky
s Večerníčkem, Bobem a Bob kem,
Rumcajsem, Mankou a  Cipískem
a spoustou dalších! K  vidění budou
navíc poštovní známky dalších auto−
rů, kteří během půlstoletí historie
do komiksového časopisu přispívali.
Například Adolfa Borna, Karla Franty,
Heleny Zmatlíkové či Radka Pilaře.

Čtyřlístek a jeho přátelé

Čestné stipendium generála George
S. Pattona na rok 2022 získala
Natálie Jeslínková. Stu dent ka obo−
ru zdravotnický asistent na Střední
zdravotnické a Vyšší odborné škole
zdravotnické Plzeň při studiu pra−
cuje v  Domově se zvláštním reži−
mem Čtyřlístek a jeho klientům vě−
nuje výjimečnou péči. Stipendium
uděluje Nadace Briana LaVioletta již
11 let jednomu z absolventů střed−
ních plzeňských škol, který se roz−
hodl pro veřejnou službu nebo hu−
manitární práci. Letos poprvé se
slavnostního ceremoniálu zúčastni−
ly dvě finalistky, neboť rozhodování
mezi nimi bylo velmi složité. Čest −
nou medaili předal laureátce ame−
rický veterán George Thompson.

„Byly to poslední dva roky, kte−
ré ukázaly,  že lidé mají srdce na
správném místě a že dokážou
zvládnout i ty nejtěžší situace. Byl
jsem dojatý, když jsem si mohl
přečíst eseje o tom, jak mladé že−
ny sedící v  tomto sále uvažují
o důležitosti pomáhat druhým.
Moc si toho vážím a děkuji,“ uvedl
primátor města Pavel Šindelář při
slavnostním aktu v  obřadní síni
plzeňské radnice.  

Na druhém místě skončila Eliška
Rohlíková z  Církevního gymnázia
Plzeň, aktivní skautka a dobrovol −
nice v mnoha organizacích, která
mimo jiné pomáhala v  očkovacím
centru v době pandemie covidu−19.

Natálii Jeslínkovou do soutěže
přihlásili kolegové z  Domova se

zvláštním režimem Čtyřlístek v Ko −
tí kovské ulici, kde nejprve vykoná−
vala studentskou praxi a od čer−
vence 2020 tam brigádně pracuje.
„Velmi si vážím toho, že jsem sti−
pendium získala právě já. Je to pro
mě velká čest a  jsem velmi nadše−
ná. Netuším, co s výhrou udělám,
ale vím, že chci pokračovat ve
svém oboru, miluju to,“ řekla oce−
něná studentka, která po absolvo−
vání maturitní zkoušky chce dále
studovat na Fakultě zdravotnic−
kých studií Západočeské univerzity
v  Plzni obor všeobecná sestra
a porodní asistent. 

Podle vedení domova je Natálie
nejen vzornou studentkou s  výji−
mečným přístupem ke klientům,
ale i všestrannou a velmi nadanou
slečnou. Zajímá se o  zdravot nict −
ví, klienty, jejich příběhy a osudy.
Je mezi nimi i spolupracovníky
oblíbená a  skvěle odvádí svou
práci. Tu chápe jako poslání, které
vykonává srdcem.

Čestné stipendium generála
Pattona je určeno studentkám
a stu dentům plzeňských středních
škol, kteří se po absolutoriu chys−
tají vstoupit do armády, k  hasi−
čům, záchranářům, zdravotní−
kům nebo jiným veřejným bez −
peč nostním či sociálním službám.
Musí vypracovat esej, ve které vy−
jadřují a  zdůvodňují svoje roz −
hodnutí věnovat se této činnosti.
Stipendium představuje tisíc ame−
rických dolarů a medaili.Natálie Jeslínková a primátor města Pavel Šindelář

Natálie Jeslínková, George Thompson, Eliška Rohlíková

Stipendium generála Pattona pro Natálii
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V  Plzeňském kraji bylo v  roce
2021 zaznamenáno celkem
3 914 dopravních nehod a v celo−
republikovém porovnání byl Pl −
zeňský kraj po kraji Karlo varském
druhým regionem s  nejnižším 
počtem dopravních nehod. Ve
sledované časové řadě od roku
2011 byl počet dopravních nehod
nejnižší v roce 2014. 

Od roku 2014 je sledován ros−
toucí trend až do roku 2020, kdy
došlo k  meziročnímu poklesu
dopravních nehod. V  roce 2021
počet dopravních nehod opět
mír ně vzrostl (meziročně o 4,9 %).
Nehodovost v kraji v přepočtu na
1 000 obyvatel byla v roce 2019
nejvyšší od roku 2011 (7,0  ne−
hod na 1 tis. obyvatel). Plzeňský
kraj měl v  roce 2021 druhou
nejniž ší nehodovost (6,8  nehod
na 1  tis.  obyvatel) ve srovnání
s  ostatními kraji. Nejnižší neho−
dovost byla zaznamenána v  Ji −
ho moravském kraji (5,4  nehod
na 1  tis.  obyvatel), naopak nej−
vyšší nehodovost byla v Ústec −
kém kraji (14,1  nehod na
1 tis. obyvatel). 

Věcné škody na majetku způ−
sobené dopravními nehodami
v roce 2021 dosáhly v kraji část−
ky 315,3  mil.  Kč. V  mezikraj−
ském porovnání se tak Plzeňský
kraj s podílem 4,7 % na věcných
škodách celkově zařadil na de−
sáté místo. Ve srovnání s rokem
2020 částka za majetkové škody
v roce 2021 vzrostla o 61,2 mil.
Kč, tj. relativní nárůst o 24,1 %.

Při dopravních nehodách bylo
v roce 2021 usmrceno 34 osob,
o 3 osoby více než v předchozím
roce, osob s  těžkým zraněním
bylo 84. U nehod s  lehkým zra−
něním v  meziročním srovnání
byl zaznamenán pokles o 3,4 %
(o 50 osob méně). Plzeňský kraj
se zařadil na druhé místo s  tra−
gickými následky dopravních
nehod (8,7  úmrtí na 1  tis.  ne−
hod). Mezi kraji byla nejhorší 
situace v  Jihočeském kraji
(10,4 úmrtí na 1 tis. nehod), na−
opak nejméně tragické násled−
ky dopravních nehod byly re −
gistrovány v  Hl.  městě Praze
(1,3 úmrtí na 1 tis. nehod).

Dopravních nehod
v kraji méně,

mrtvých ale více

V současné době se město Nepo −
muk zapojuje (společně s Mikrore −
gionem Nepomucko a obcí Klášter)
do záměru vybudovat  cyklostezky,
které povedou  z nepomuckého ná−
městí k milníku na Borku a dále po
stávající cestě k rybníku Klejnotu či
k Novému rybníku. 

Plán zahrnuje rovněž veřejné
osvětlení a  lávku přes potok Mi −
hovka. Účelem je odklonit cyklisty
mimo dopravní tepnu komunikace

I/20. Nyní jsou aktivně vykupovány
pozemky a  je dokončována projek−
tová dokumentace k realizaci. Cílem
je bezpečné vedení nadregionální
cyklotrasy č. 2042, která začíná na
hlavním nepomuckém náměstí
a  končí ve Kdyni na Domažlicku,
v místní části Prapořiště. 

Dále město počítá s propojením
Nepomuka a  Dvorce pro cyklisty.
Nyní je možné jet z Nepomuka do
Dvorce pouze po chodníku či silnici

a poté po zpevněné polní cestě pod
Kuvagem. V letošním roce je v plánu
investic zahrnuta částka na projek−
tovou přípravu. Mikroregion Nepo −
mucko chce  v  letošním roce také
pořídit nové dobíjecí  stanice pro
elektrokola. V  regionu se objeví 
během léta první čtyři stanice –
v  Nepomuku, Žinkovech, Spále −
ném Poříčí a  Mladém Smolivci.
S  tímto záměrem souhlasí i nepo−
mučtí zastupitelé. 

Podpora cyklistiky na Nepomucku
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Myslivci  
s ochránci

Český svaz ochránců přírody
a myslivecké spolky v  Litohla −
vech a Volduchách nacházejí
společnou řeč při mnoha akcích.
Nespolupracují však jen při 
praktické činnosti v  přírodě, ale
společně propagují ochranu pří−
rody i myslivost v rámci nejrůz−
nějších akcí. Jmenujme nejen
dny dětí, ale i tradiční akce za−
měřené na děti a mládež. Těmi
nejbližšími budou odpoledne
s přírodou, která se budou konat
19. června od 14.00 hodin u lo−
vecké chaty v Siré a následně
30. července od 16.00 hodin na
návsi v  Přísednici. Čeká vás
vždy tříhodinový program plný
zábavy i poučení s živými zvířát−
ky. Představí se sokolníci, kyno−
logové a věříme, že dorazí i ko−
níčci. Na obě akce vás srdeč −
ně zvou myslivci  s  ochránci,
a v  pří padě dalších informací 
volejte 603239922 nebo pište
na pavel.moulis@tiscali.cz.

Výstava 
kosatců

Kulturní centrum Nepomuk
zve na VÝSTAVU KOSATCŮ 
A OKRAS NÝCH ČESNEKŮ. Koná
se ve dnech  3.−5. června 2022,
v pátek od 14−18 hodin, v sobotu
a v neděli vždy od 10−16  hodin
v rodném domě A. Němejce čp.
129 na nám. A. Němejce. Vysta −
vuje Ing. Pavel Novák z Plzně.

Vstup pro návštěvníky je ulič−
kou nahoře na náměstí vedle
budovy bývalé školy (největší
budova náměstí). Vystaveny bu−
dou americké, australské, fran−
couzské, ale i české kosatce
(zejména velkokvětých odrůd)
a také velké až obří odrůdy
okrasných česneků. Součástí
výstavy bude prodej kontejnero−
vaných sazenic kosatců, deni−
vek a lilií, dále bruty gladiol a ta−
ké objednávka vystavených ko−
satců a okrasných česneků pro
léto 2022. Odborné poradenství
zajištěno po celou dobu akce.

Vstupné je dobrovolné. 

Nejen plzeňská část Valcha, která
spadá pod centrální městský obvod,
se dlouhodobě potýká s  absencí
místa pro předškolní děti. Obvod tu
proto vybuduje novou mateřskou
školku, která na Valše citelně chybí. 

„Je to dlouhodobý požadavek
obyvatel Valchy, nedostatek míst je
tu velmi akutní a my to vnímáme.
Proto jsme se s  developerskou fir−
mou, která má na starosti výstavbu
čtvrti Nová Valcha, domluvili, že tu
vznikne zbrusu nová školka,“ vy−
světluje místostarosta MO Plzeň 3
Petr Baloun. 

Mateřinka nabídne místo pro
48 dětí a uleví tak spádovým mateř−
ským školám na Borech. Budova

bude mít zajímavé architektonické
řešení. „Projektant navrhl organický
tvar kruhu, který poskytne klidné
a pohodové zázemí jak pro děti, tak
odstíní od hluku i okolní prostředí,
protože školka bude přímo sousedit

s  bytovými a řadovými domy,“
dodá vá místostarosta. V  případě
potřeby je možné po omezenou do−
bu kapacitu školky ještě navýšit
o dalších 24 míst využitím multi−
funkčního sálu.   

Výstavba plánuje zachovat maxi−
mální množství stávající perspektiv−
ní zeleně a budova sama bude mít
zelenou střechu, která minimalizuje
odtok dešťových vod a zároveň při−
spěje k příznivějšímu klimatu v celé
lokalitě.   Projekt školky na Valše je
zařazen jako jedna z priorit pro fi−
nancování z dotačních programů
Evropské unie i České republiky.
Náklady na výstavbu se předpoklá−
dají ve výši 35 milionů korun a pří−
padná dotace zaplatí až 95 % těchto
plánovaných nákladů. Pokud půjde
vše hladce, mohla by realizace pro−
běhnout v letech 2023 až 2024.

Mateřská školka na Valše získává
konkrétní podobu
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V prostoru bývalého hřiště BMX na
okraji sídliště Košutka vznikl nový
park Podzemník, který rozšíří první
plzeňský park na přání Zemník. Park
zrealizovala Správa veřejného statku
města Plzně na základě přání obča−
nů ze setkání organizovaných ve
spolupráci s Centrem pro komunitní
práci západní Čechy. Na okraji
jednoho z  největších plzeňských
sídlišť v městském obvodě Plzeň 1
tak vznikla za 18,5 milionu korun
nová, skoro 2,5 hektaru velká par −
ková plocha.  

V  místech, kde se
často objevovaly čer−
né skládky a občas
přespávali bezdomov−
ci, vznikla nově upra−
vená parková plocha.
„Chtěli jsme, aby se
toto místo stalo zele−
nou oázou hlavně pro
ty, kteří bydlí v  jeho
okolí. Po dobré zku −

šenosti s  vybudováním parku na
přání Zemník v  sousedství nové −
ho parku Podzemník jsme chtěli 
zkrášlit i sousední zelenou plochu.
Pracovně byl pro nový park v místě
bývalého BMX hřiště používán ná−
zev Podzemník, neboť se jedná o te−
rénní sníženinu pod parkem Zemník.
Ten název mu již zůstal,“ řekla
místostarostka městského obvodu
Plzeň 1 Ilona Jehličková.

V prostoru po opuštěném BMX
hřišti   je ohniště, místo pro grilová−
ní, piknikové stoly, lavice, šachové
stolky, odpočívadlo s pohyblivými fit
prvky nebo rovný zatravněný plácek
pro provozování jakýchkoli míčo−
vých her. Masivní lavice byly do −
plněny také k oblíbené streetwor −
koutové sestavě. Do vzdálenější
části parku byl umístěn psí koutek

s dřevěnými prvky k procvičení psí
zdatnosti. Prvky pro přeskakování či
slalom mohou ale sloužit i dětem.
Celý nově založený park lze přehléd−
nout z vyhlídky pod borovicí.

Pojetím se nová část parku podo−
bá parku na přání Zemník, veškeré
úpravy, jako například kamenné zíd−
ky či mlatové cesty, jsou provedeny
z přírodních materiálů. V parku bylo
vysazeno 64 listnatých dřevin
domá cích druhů, převážně dubů, 
habrů, javorů a bříz, ale i ovocné

stromy, jako napří−
klad hrušně, třeš−
ně či moruše a 48
jehličnatých dře−
vin, převážně bo−
rovic lesních. Jed −
 ná se o druhy, kte −
ré jsou pro toto
stanoviště na okra −
ji borového lesa
vhodné. Velká část
dřevin v parku při−

tom pochází z původních náletů
(jasa ny, javory, duby, hlohy), u ně−
kterých z nich došlo pouze k vý−
chovnému řezu a zapěstování koru−
ny. Tyto dřeviny lze poznat podle to−
ho, že nemají ochranné kotvení
kmene. Ke zpomalení odtoku vody
byla ve spodní části parku upravena
tůň, v níž jsou po delší dobu zachy−
távány srážky a slouží tak zároveň
i jako ptačí napajedlo.

Podzemník navazuje severním
a západním směrem na park
Zemník, který byl dokončen v  roce
2002. Spolu tak vytvářejí téměř
čtyřhektarovou parkovou plochu
v  těsné blízkosti jednoho z  největ−
ších plzeňských sídlišť. Autorkou
projektu Parku Podzemník byla Jana
Kohlová, která se podílela také na
návrhu Parku Zemník.

Podzemník na Košutce
vznikl podle přání lidí
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Fakultní nemocnice Plzeň se po
dlouhých dvou letech s  pandemií
pomalu vrací k běžnému životu
a může tak představit nové projekty
a investice. Přestože doba nebyla
lehká, díky zdravé ekonomické situ−
aci může management nemocnice
nejen investovat do zařízení a re −
konstrukcí, ale také zvyšovat platy
svým zaměstnancům. 

„Průměrný hrubý plat lékaře u nás
v roce 2019 činil 98 963 korun,
v loňském roce to bylo již 116 596
korun. U všeobecných zdravotních
sester byl nárůst ve stejném mezi−
ročním srovnání o zhruba 16,5 tisíc
korun, na konci roku 2021 prů −
měrný plat dosáhl 68 466 korun,“
uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D. a dodal: „Právě díky
dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu,
dobrým výsledkům hospodaření
a nulovým závazkům po splatnosti
jsme jako nemocnice zvítězili v ce −
lo státním projektu Nemocnice ČR
2021 v kategorii Finanční zdraví
fakult  ních nemocnic.“

Výraznou proměnou prochází 
letos díky investicím nemocnice
Trans fuzní oddělení na Borech, kde
se za 20,5 milionu korun moderni−
zují vnitřní prostory, vybavení pro
dárce a  zároveň i venkovní fasáda.
V programu REACT−EU, který finan−
cuje mimořádné evropské projekty
pro stabilizaci zdravotního systému,
uspěla FN ve třech výzvách v celko−
vé hodnotě 847 milionů, z toho výše
dotace bude 685 milionů korun.
Těmi největšími plánovanými pro−
jekty je rozsáhlá rekonstrukce JIP

I. Interní kliniky, nákup nového 
celotrupového Hybridního systému
PET/CT a obnova a modernizace vy−
bavení onkologických pracovišť. Po
dokončení a otevření nové budovy
Psychiatrické kliniky na Lochotíně
bude další velkou investiční akcí
dvanáctipatrový Pavilon chirurgic−
kých oborů.  

Významné události se dějí napříč
jednotlivými klinikami, ať už jde
o nové metody léčby či přístroje. Na
Oddělení léčebné rehabilitace probí−
há od února klinická studie na využi−
tí virtuální reality u pacientů s bolestí
a omezením funkce v oblasti ramen−
ního kloubu, na Anesteziologicko−
resuscitačním oddělení vznikl nový
konziliární tým paliativní péče, který
pomáhá osobám se závažným one−
mocněním i jejich rodinám, a na
Klinice zobrazovacích metod zásad−
ně pomůže nový přístroj CT. 

„Jedná se o revoluční způsob re−
gistrace rentgenových paprsků digi−
tálním detektorem na bázi polovodi−
čů. Nový způsob zobrazení dovoluje
zobrazit detaily v lidském těle od

veli kosti 0,1 mm a současně snížit
dávku záření pro vyšetření tkání.
Podíleli jsme se na klinickém testo−
vání prototypu detektoru a nyní pro−
vádíme klinické zkoušky nového kli−
nického přístroje. Spolupráce na vý−
voji probíhá intenzivně mezi naší kli−
nikou a Siemens Healthineers od ro−
ku 2020, kdy u nás byly provedeny
vůbec první klinické zkoušky nové
technologie u nemocných na zákla−
dě povolení Státního ústavu pro
kontrolu léčiv,“ představuje zařízení
přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří
Ferda, Ph.D.

Nedílnou součástí aktuálního dění
v lochotínském areálu FN Plzeň je
také tzv. Obláček nad Plzní, který
vzniká jako dvoupodlažní nástavba
nad Hemato−onkologickým oddě −
lením. Stavbu financuje a realizuje
obecně prospěšná společnost Čes −
ký národní registr dárců dřeně. 

„Rozsáhlé a náročné práce bohu−
žel doprovází zhoršené podmínky
pro naše hospitalizované pacienty

i zaměstnance. Všechny prosíme
o shovívavost, zadavatel přislíbil, že
hlučné stavební práce by měly být
v létě u konce,“ uzavírá ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

Nemocnicí ČR 2021 
se stala i plzeňská fakultka
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Borská věznice se postará 
o ložní prádlo pro uprchlíky

Plzeňský kraj, který je provozo −
vatelem ubytovny pro uprchlíky
váleč ného konfliktu z  Ukrajiny,
a Věznice Plzeň, se dohodly na
spolupráci, jejímž předmětem je pra−
ní veškerého ložního prádla pro uby−
tovnu v Plzni. V rámci osobní návště−
vy věznice v Plzni se na tom domlu−
vili hejtman Rudolf Špoták a ředitel
Věznice Plzeň Pavel Kopačka.

Spolupráce Plzeňského kraje
a Věznice Plzeň (Česká republika –
Vězeňská služba ČR) je podepsána
až do dubna 2023, přičemž se jed−
ná o praní, sušení, žehlení, man−
dlování a škrobení vybraného dru−
hu ložního prádla, které Plzeňský
kraj využívá pro ubytovnu pro
uprchlíky z  válečné oblasti v  Če −
cho vě ulici v  Plzni. Kapacita uby−
tovny je více než 200 lůžek, v sou−
časné době je obsazeno zhruba do
150 z nich. Maximální výše zakáz−
ky podle smlouvy je 200 tisíc Kč.

„Dvakrát měsíčně bude Věznice
Plzeň prát ložní prádlo pro kraj−
skou ubytovnu, kde jsou ubytování

uprchlíci, kteří přišli z Ukrajiny. Po −
važuji spolupráci se složkami zá−
chranného systému za ověřenou,
proto jsme se rozhodli domluvit tuto
činnost také s  ozbrojenými složka−
mi. V  tomto případě s  vězeňskou
službou. Spolupráce s organizacemi
z veřejného sektoru považujeme za
důležitou,“ říká hejtman Plzeňského
kraje Rudolf Špoták.

Hejtman také v  rámci této do −
hody s  Věznicí Plzeň navštívil její
prostory a setkal se se zástupci
vedení zařízení. Hovořilo se přede−
vším o jejím provozu, spolupráci
věznice s firmami, které zaměstná−
vají vězně, a také o zaměstnanosti,
vzdělávání a volnočasových čin−
nostech vězňů.

„Jsme samozřejmě rádi, že
Věznice Plzeň může pomoci. Tato
zakázka má navíc i výchovný vliv na
zaměstnané odsouzené, kterým
práce pro potřebné umožňuje za −
žívat pozitivní pocit důležitosti to−
ho, co dělají,“ uvedl ředitel Věznice
Plzeň Pavel Kopačka. 
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Jedinečný technologický park
TechTower v Plzni ve Světovaru se
pomalu začíná chystat na nové ná−
jemníky. Rekonstrukce areálu, jed−
na z aktuálně největších investičních
akcí města Plzně, jde podle plánu.
První objekt bude dokončen v červ−

nu, od září se chystá jeho otevření –
jde o bývalou vilu s  kancelářemi,
prostory pro správce a mateřskou
školou. Na podzim se uskuteční
i předání největší budovy bývalých
ležáckých sklepů. V současné době
má město zarezervovánu téměř
polovinu unikátních prostor, které
nabídnou kromě kanceláří i prototy−
pové prostory s moderním vybave−
ním, konferenční zázemí, laboratoře
včetně vodní nádrže, zasedací míst −
nosti a další. Celkem nové plochy
tvoří deset tisíc metrů čtverečních.
Svoje brány technologický park 
otevře v únoru příštího roku. 

Na projekt za 720 milionů korun
včetně DPH získala Plzeň příspěvek

z  fondů Evropské unie ve výši
181 milionů korun prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR v rámci dotace z Integrovaných
teritoriálních investic pro Plzeň −
skou metropolitní oblast z Operač −
ního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost. Stavbu
provádí sdružení GEOSAN GROUP,
a. s., a Pohl CZ, a. s.

„Plzeň má velkou průmyslovou
tradici, přičemž TechTower nabízí
skvělou příležitost, jak napsat její
další kapitolu. Inovativní společnosti
zde najdou mnohem
víc než zdi, v  nichž
mohou pracovat.
Vzniká místo, kde se
spojí komunita lidí,
místo, které bude 
sršet nápady, kde ti
zkušenější budou
předávat svoje zna−
losti a nechají se 
inspirovat energií

a kreativitou mladých podnikavců.
Jsem moc rád, že se tento záměr
podařilo zrealizovat a těším se na
projekty, které zde vzniknou. Sou −
časně věřím, že právě díky těmto
aktivitám se nám v  Plzni podaří
udržet vzdělané mladé lidi, přilákat
kapacity v  daných oborech, a tím
profilovat město jako metropoli 
vědy a výzkumu, jako město zamě−
řené na odvětví s přidanou hodno−
tou,“ řekl primátor města Plzně
Pavel Šindelář.

V současné době město spouští
kampaň na obsazení prostor, cel−
kově může nabídnout přes 2,5 tisí−
ce metrů čtverečních kanceláří.
Téměř polovina z uvedeného počtu
je už zarezervována, firmy se hlási−
ly bez toho, aniž by město  prosto−
ry speciálně inzerovalo. Kampaň
spouští až nyní, přičemž hledáme
podnikatele z řad startupů a již fun−
gujících společností, kteří se reali−
zují v oblasti moderních technologií
– například vir tuální a rozšířená
reali ta, 5G sítě, zpracování tak −
zvaných velkých dat, roboti, apli−
kační vývoj a podobně.
Nájemníky do areálu si chce město
pečlivě vybrat, a to podle několika
kritérií. Jedním z  nich je i zapojení
do ekosystému na podporu technic−
kého vzdělávání a podnikání PINE.

Skrze PINE chce v západo−
české metropoli udržet ta−
lentované lidi tak, aby neod−
cházeli za příležitostí napří−
klad do Prahy. Chce  fungu−
jící společnosti propojit se
star tupy, proto potřebuje
od podnikatelů vědět, kam
směruje jejich business,
aby  dokázalo ovlivnit vzdě−
lávání dětí a mladých lidí
a rostla zde generace při−
pravená na budoucnost. 

Technologický park TechTower 
v Plzni ve fináleBudují cyklotrasy 

a cyklostezek
Zastupitelstvo Plzeňského kraje
bude rozhodovat o poskytnutí
účelových dotací ve výši 30 mil.
Kč z programu Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a speciali−
zované cyklistické infrastruktury
v Plzeňském kraji v roce 2022.  

V období od 1. 3. – 1. 4. 2022
probíhal sběr žádostí, poté bylo vy−
hodnoceno celkem 10 subjektů,
které obdrží dotaci. Jde celkem
o osm projektů, jejichž předmětem
je oprava nebo výstavba dílčích
úseků dálkových cyklotras v Pl zeň −
ském kraji. Dále budou podpořeny
dva projekty s realizací specializo−
vané cyklistické infra struktury.

„Ve výběru jsme zohlednili na−
příklad možnost jednotlivých pro−
jektů rovněž žádat o kofinanco vání
z programů ITI, IROP a SFDI. To je
třeba příklad Chotěšova, který žá−
dal o podporu na výstavbu lávky
přes Radbuzu. Ta bude sloužit pro
pěší i cyklisty jedoucí po cyklotra−
se č. 3 vedené v  současné době
po silnici 2. třídy do Stoda,“ říká
náměstek hejtmana Pavel Čížek. 

Mezi dalšími záměry je Hor šov −
ský Týn s  projektem vybudování
dílčí části dálkové cyklotrasy CT
3. V Dobřívi a obci Zruč−Senec
pak budou vybudovány pump−
trackové dráhy. „Jedná se o malé
obce, které ze svého rozpočtu
nejsou schopné projekt bez do−
tační podpory plně financovat.
A vzhledem ke geografické poloze
obou míst a navazující infrastruk−
tuře bude mít jejich realizace  širší
přesah,“ vysvětluje Pavel Čížek.

Peníze na sport
Krajská rada schválila druhé kolo
dotačního titulu Podpora tělo −
 výchovy a sportu v roce 2022.
Žádosti budou přijímány od 23. 6. –
2. 7. 2022 prostřednictvím aplikace
eDotace. Cílem dotačního titulu je
vytvoření podmínek a možností
k pravidelné aktivitě dětí a mládeže
v rámci pravidelného sportování
v rámci volnočasových aktivit, rov−
něž i podpora tělovýchovné a spor−
tovní činnosti dětí a mládeže s han−
dicapem. Vyhlá šení druhého kola
dotačního titulu pak umožní získat
prostředky i neúspěšným žadate−
lům z prvního kola.
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Po zimní odstávce se vrátily do pl−
ného provozu kašny, fontány, pum−
py a pítka ve městě Plzni. Nejslo −
žitější je opětovné spuštění tří kašen
na náměstí Republiky, které letos
vstupují do své 13. sezony. 

Celkem bylo v širším centru města
zprovozněno 32 vodních prvků, které
budou zpříjemňovat veřejný prostor
nejen v horkých letních dnech. Jarní
spuštění vodních prvků stojí městský
rozpočet přibližně 92 tisíc korun,
nejná kladnější je zprovoznění tří ka−
šen na náměstí a kašny Rusalka ve

Smetanových sadech pod Velkým
divad lem. Ročně jde z  městského
rozpočtu na údržbu a provoz kašen
více než 700 tisíc korun.

Nejnáročnější na opětovné spuš−
tění jsou pozlacené kašny na ná−
městí Republiky – Anděl, Velbloud
a Chrtice. Trojice moderních kašen
vyrobených podle návrhu pražského
architekta Ondřeje Císlera, ozdobe−
né sedmi druhy plátkového zlata,
má své technologické zázemí ukryté
v prostorách plzeňského podzemí.
Tam se také nachází největší, skoro

dvacetikubíková rekuperační nádrž
kašny Velbloud. Moderní kašny vra−
cející vodu na plzeňské náměstí
spustilo město na konci července
2010. Od té doby došlo k  jejich
drobným opravám, například v  le−
tech 2014 a 2015 k opravě zlacení
poškozených míst chrliče. Dosud
největším zásahem byla loňská
insta lace olověné vany kašny Vel −
bloud kvůli objevené trhlině.

Voda v jednotlivých kašnách vět−
šinou cirkuluje v uzavřeném okruhu,
což je nejen hospodárné, ale i eko−
logické. Výměna vody se provádí
jednou měsíčně, případně častěji
podle vandalismu. Ve fontánách 
totiž často končí květiny, mobiliář,
odpad ky nebo mycí prostředky.
Kvůli udržení její čistoty a ochrany
složitých technologií fontán ji musí−
me chemicky upravovat dodáváním
chloru tak, aby se v kašnách netvo−
řily řasy. V  žádném případě se ale
nejedná o vodu určenou k  pití.
Jedinou pitnou vodu najdou lidé
v takzvaných pítkách – pumpičkách,
kde voda neprotéká kontinuálně, ale
každý si ji spouští individuálně.

Plzeňské kašny, fontány se vrátily do provozu

Tři žadatelé si rozdělí finanční pro−
středky v rámci individuálních dotací
z  rozpočtu Odboru kultury Ma gis −
trátu města Plzně. Částkou ve výši
140 tisíc korun podpoří město koná−
ní Napoleonských slavností Plzeň –
Křimice, jež se uskuteční v polovině
srpna 2022. Centrum města a zá−
mecký park v Křimicích se přenesou
do doby Napoleona Bonaparte (pře−
lom 18. a 19. století). Veřejnost zaži−
je kulturní program v podobě histo−
rického průvodu, ukázky vojenského
tábora, jízdy na koních, vojenského
výcviku a bitvy nebo dobové tržiště.
Program bude pro veřejnost zdarma,
popř. za dobrovolné vstupné v  zá−
meckém areálu.

Druhý žadatel, Plzeňský lidový
soubor Mladina, získá 70 tisíc korun
na částečnou úhradu nákladů na
projekt Mladina a Ondráš. Celo −
večerní představení na Nové scéně
Divadla J. K. Tyla v Plzni seznámí di−
váky s  českým, moravským a slo−
venským folklorem formou tance
a živé hudby v autentických krojích

a kostýmech. Po něm bude ná −
sledovat beseda s  diváky. Mladina
v programu předvede tance a písně
zejména z Chodska a Plzeňska, pro−
fesionální Vojenský umělecký sou−
bor Ondráš pak moravský a sloven−
ský folklor.

Zastupitelé také schválili poskyt−
nutí 50 tisíc korun na částečnou
úhradu nákladů spojených se  za−
koupením speciální mobilní stepař−
ské podlahy pro spolek K.R.O.K.,
který má více než 200 členů a pořá−
dá například mezinárodní Plzeňský
festival stepu, vystupuje na různých
akcích a  přináší veřejnosti taneční
vystoupení na špičkové úrovni. 

„Při nich se potýká s různými dru−
hy povrchů, které nevyhovují tomu−
to druhu tance. Dochází tak k  po−
škozování stepařské obuvi a přede−
vším ke zhoršenému akustickému
zážitku. Mobilní stepařská podlaha
tento nedostatek odstraní a veřej−
nost se může těšit na krásu tohoto
umění na mnoha místech ve veřej−
ném prostoru v Plzni,“ uvedla ná−
městkyně primátora pro oblast kul−
tury, památkové péče a sociálních
věcí Eliška Bartáková.

Podpoří kulturní spolky 
a soubory
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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. Ujiš�ujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepel né 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

je potøebné zabezpeèit, aby
bylo dosaženo nezbytné te−
ploty topné vody. Rádi Vám
otop ný systém posoudíme
a navrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radiá−
tory dobøe fungovat.

Velmi èasto navrhujeme do
rodinných do mù tepelná èer −
pad  la s regulova ným výkonem
znaè ky PANASONIC, VIESS−
MANN nebo FUJI. Výstupní teplo −
ta topné vody 60 OC, výborné a jed −
no duché ovlá dání a velmi pøi jatelná 
cena jsou dù vo dem stále rostoucí
oblíbenosti tìchto
èerpadel.

S velmi zají −
mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  63 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

vhod né pro re−
konstrukce, kde
potøebu jeme top−
nou vodu v radi−
átorech vyš ších
teplot.

Vzduchová te−
pelná èerpadla se
vìtši nou umis �ují
pøed dùm. Nìkdy
celé za øíze ní, jin−

dy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
pøípadì insta lována v technické mís−
tnosti. Mùže me Vám však dodat te−

pelné èer  padlo znaè −
ky STIEBEL ELTRON,
které je celé umístì −
no v rohové tech   −
nické místnosti
a vzduch se k nì mu
pøivá dí dvì ma otvo ry
ve stìnách  domu.

Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objek tu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mù žete instalovat
zemní  tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON  nebo  NIBE.  

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

ve výši až 180 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

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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Chlebovomáslové
slavnosti

V zaniklé obci Zahoří na Vlčí ho−
ře na Tachovsku se v  sobotu
4. června 2022 uskuteční 
15. ročník Chlebovomáslových
slavností, a to na prostranství
u kapličky Nejsvětější Trojice.
Tuto oblíbenou akci pořádá z. s.
Pomozme si sami ve spolu −
práci s městem Černošín a ob−
cemi Lestkov, Svojšín, Ošelín
a Olbramov.  

Začínají ve 14:30 hodin pout −
ní mší, slouží  páter J. Šašek
a Mgr. Juliana Hamariová, farář−
ka Českobratrské církve evan −
gelické, dále četba z knihy „Pu −
tování za památkami a příběhy 3
regionů“. Předpokládané zakon−
čení slavností je v 16:30 hodin.

Připraveno je také 
pět poutních tras:

Vys. Jamné – Kosí potok –
Třebel – Zahoří: 14 km 
pouze po domluvě

Černošín – Zahoří: 3 km

Ošelín – Zahoří: 3 km

Svojšín – Zahoří: 8 km

Olbramov – Zahoří: 10 km

Plzeňští zastupitelé se seznámili
s  tím, jaká humanitární pomoc
byla dosud poskytnuta uprchlí−
kům z  Ukrajiny. V informativní
zprávě jsou shrnuty všechny
kroky, které město Plzeň pro −
vedlo v  oblasti humanitární po−
moci poskytované lidem z válkou
postižené Ukrajiny.

Podle posledních dostupných
dat cizinecké policie bylo v  Plzni
uděleno téměř 12 tisíc mimořád−
ných víz strpění a dočasné ochra−
ny, což představuje cca 50 pro−
cent uprchlíků z Ukrajiny v celém
Plzeňském kraji. Mezi těmi, kdo
do Plzně během jara přišli, jsou
především rodinní příslušníci 

občanů z  Ukrajiny, kteří zde již 
delší dobu žijí a pracují.

„S intenzivní přípravou na přijetí
válečných uprchlíků jsme začali
hned po zahájení ruské invaze
na konci února letošního roku,“
informoval náměstek primátora
města Plzně pro oblast ekonomic−
kou, bytovou, sociální začleňová−
ní a nakládání s  majetkem David
Šlouf. Uvedl dále, že nutné bylo
vyřešit především začlenění měs−
ta Plzně do komplexního systému
humanitární pomoci a účelně na−
stolit koordinaci pomoci, kterou
nabízeli či stále nabízejí občané,
neziskové organizace a jiné sub−
jekty. Po vyhlášení nouzového

stavu zasedal krizový štáb v  čele
s primátorem Pavlem Šindelářem.
Město Plzeň se okamžitě zapojilo
do spolupráce se všemi složkami
integrovaného záchranného sys−
tému (IZS) a spolupracovalo při
zajišťování provozu Krajského
asistenčního centra pomoci
Ukrajině (KACPU).

Už 28. února Rada města Plzně
schválila usnesení o blokaci pro−
středků ve Fondu rezerv a rozvoje
města Plzně ve výši pěti milionů
korun na poskytnutí humanitární
pomoci uprchlíkům. Další milion
korun byl vyčleněn z  rozpočtu
magistrátního odboru dostupného
bydlení a sociálního začleňování.

Humanitární pomoc lidem z Ukrajiny

Soutěž o nejlepší webové strán−
ky a elektronické služby měst
a obcí Zlatý erb má za sebou
krajské kolo soutěže. To se usku−
tečnilo na krajském úřadě, kde
vítězové převzali ocenění a po−
stupují do celostátního kola.
Nejlepší webové stránky obcí
mají Břasy, mezi městy zase ve
Starém Plzenci.

Soutěže Zlatý erb se mohou 
zúčastnit města a obce se svými
oficiálními webovými stránkami,
elektronickými službami. Krajská
kola a také komise, které hodnotí
účastníky soutěže, organizuje
vždy kraj. U webů od roku 2019 je
hodnocen vždy celkový dojem,
ovladatelnost a přehlednost, infor−
mační hodnota, inovativnost. 

Soutěž Zlatý erb pro rok 2022
výrazně inovovala hodnotící kri −
téria s důrazem na uživatelskou

přívětivost a informační hodnotu
pro občany a návštěvníky obce.
Letošní ročník se proto zaměřuje

zejména na služby pro veřejnost
a získal tak přídomek „Zlatý erb
2022 – ročník služeb“. 

„Cílem soutěže je poskytnutí
důležitých informací webmaste−

rům a provozovatelům obecních
webů o tom, jak jejich stránky
fungují, jaká mají pozitiva a pří−
padný prostor pro zlepšení, a to
přímo vlastním srovnáním v sou−
těži. Ve výsledku by toto mělo být

přínosem pro obyvatele měst
a obcí v našem kraji,“ říká náměs−
tek hejtmana pro oblast regio −
nálního rozvoje, IT a evropských
záležitostí Petr Vanka.

Zlatý erb zná vítěze 
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Plzeň pokračuje v naplňování letité−
ho plánu přivést kapacitní tramva−
jovou dopravu na Vinice a doplnit ji
tak do schématu linek číslo 3. Ta by
také významně pomohla dopravní
obsluze centrální části města. 

Zastupitelstvo města
Plzně v  rámci rozpočto −
vého opatření, vyplývající
z  vyhodnocení čerpání
roz počtu za rok 2021,
schválilo 10 milionů korun
na zpracování projektové
dokumentace pro územní
rozhodnutí a záměr reali−
zace tramvajové trati zařa−
dilo do aktualizovaného
Plánu udržitelné mobility
Plzně. V  rámci projektové
přípravy bude realizována
dokumentace pro územní rozhodnutí,
a to na nové tratě v ulici Na Chmel −
nicích, úpravy pro otáčení tramvají
na Mikulášském náměstí včetně 
rekonstrukce části Radyňské ulice. 

V současnosti má na Vinicích trva−
lé bydliště 7500 obyvatel a dalších
asi 5000 obyvatel bude bydlet v do−
cházkové vzdálenosti od trati v chys−

tané zástavbě podle projektu Vinice−
sever. Tramvajová doprava umožní
efektivně zvýšit přepravní kapacitu
a spolehlivost veřejné dopravy
v oblasti. Díky vedení tramvaje po sa−
mostatné jízdní dráze se spojení

z oblasti zastávky Hodo nínská
k Hlavnímu nádraží zrychlí v doprav−
ních špičkách až o 7 minut. Lepší ve−
řejnou dopravou by došlo ke snížení
počtu cest automobilů v  intravilánu
města. Tramvajová trať bude zároveň
znamenat pro Vinice významný
město tvorný prvek, který bude
impul zem k dalšímu rozvoji lokality.   

Tramvajová trať na Vinice bude
mít délku 1,5 kilometru. Její začátek
bude v  odbočce z  tramvajové trati
za zastávkou Zoologická zahrada
a pak povede ve středním dělícím
pásu ulice Na Chmelnicích až na ko−

nečnou situovanou za kři−
žovatkou s  ulicí Znojem −
ská. Konečná bude tzv.
úvraťová, bez běžné smyč−
ky, a proto se počítá s na−
sazením obousměrných
tramvajových vozů. Na
Vinicích budou umístěny
čtyři tramvajové zastávky.
Souběžně se stavbou trati
dojde k úpravě ulice Na
Chmelnicích, kde přibydou
parkovací místa, zeleň a na
obou stranách ulice též

chodník a cyklostezka. Druhá ko−
nečná linky č. 3 bude na Mikuláš −
ském náměstí, kde je již dnes mož−
né otáčet tramvajové vozy ulicemi
Sladkovského a Radyňskou. Radyň −
ská ulice projde modernizací a za
budovou gymnázia bude doplněna
odstavná kolej, aby se vozy linek 2 
a 3 mohly míjet.   

Na Vinice nově tramvajovou linkou číslo 3

Vizualizace tramvajové zastávky Brněnská.  

Zelené autobusy
vyjíždějí 

na Šumavu
Krajská rada schválila provoz tzv.
Zelených autobusů pro období
4. června – 25. září 2022. Jde
o zajištění dopravní obslužnosti
na území Šumavy a jejím cílem je
usměrňovat dopravu v  chráně−
ném území. Projekt byl původně
řízen Správou NP Šumava a Pl −
zeň ský kraj jej spolufinancoval.
Po dohodě pak kraj obsluhu úze−
mí v roce 2021 převzal s tím, že
Správa NP Šumava se bude podí−
let na financování. Zelené autobu−
sy jezdí už od roku 1996 a mezi
turisty jsou vyhledávány. 

„Model financování počítá
s tím, že Správa Národního parku
Šumava  poskytne kraji příspěvek
ve výši 350 tisíc korun. Dále se
pak na provozu budou podílet 
obce, které požadují zajištění
doprav ní obslužnosti nad rámec
standardně objednaného výkonu.
Tyto obce souhrnně přispějí část −
kou 150 tisíc korun,“ vysvětluje
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Pavel Čížek. „Zeleným
autobusům, které jsou u cestují−
cích velmi oblíbené, hrozil velmi
často zánik z důvodu nedostatku
finančních prostředků ze strany
správy parku. Proto považujeme
převzetí jejich provozu za velmi
dobré řešení,“ dodává.

Obce, které nad rámec stan−
dardní dopravní obslužnosti vyža−
dují zajištění této dopravy, jsou
Srní, Modrava, Horská Kvilda,
Kvilda, Prášily a Železná Ruda.
Jde o linky 430  979 Železná
Ruda−Prášily, Modrava, 430 980
Horská Kvilda−Kvilda−Kvilda, Bu −
či na a 431  974 Sušice−Kašper −
ské Hory−Srní−Modrava−Kvilda.
Výhodou Zelených autobusů je
také to, že cestující mohou na
těchto linkách uplatnit tarif IDPK.
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Vlijeme zcela nový život do této
části Plzně, prohlásil na setkání
s novináři spolumajitel společnosti
Ameside Vác lav Klán mladší. Po −
dle jeho slov vznikne úplně nová
čtvrť, která rozhodně nebude jenom
o obchodech a restauracích. Návrhy
projektu AMESIDE, jak by mělo vy−
padat v současnosti zanedbané úze−
mí naproti hlavnímu vlakovému ná−
draží v  Plzni, jsou dílem architektů
londýnského studia Chapman Taylor
a českého AGE project. 

Projekt nové městské čtvr ti
v cent ru Plzně zahrnuje bytové do−
my s celkem více než 120 byty, přes
21.000 m2 administrativních ploch
a okolo 100 obchodů. Čtvr tina
ploch je potom určena pro občan−
skou vybavenost, tj.  pro sport, vol−
ný čas a zábavu. Parkování se 
zhruba 1500 parkovacími místy je
v souladu s územní studií umístěno
v podzemí části. O vydání územního
rozhodnutí pro projekt nové měst−
ské čtvrti v centru Plzně – AMESIDE
požádala v  těchto dnech Stavební
úřad v  Plzni stejnojmenná společ−
nost ze skupiny Amádeus Real. 

„Na podkladech a veškerých pří−
pravách k  této žádosti jsme pra −

covali skoro rok. S těmi podmín−
kami a připomínkami vzešlými
z předchozí schválené studie EIA,
které jsme měli splnit pro vydání
územního rozhodnutí, jsme se
podle mě beze zbytku vypo −
řádali,“ uvedl manažer projektu
Tomáš Jícha. Posouzení žádosti
a vydání stanoviska příslušného
stavebního úřadu se očekává
v průběhu roku 2022.               

Podle aktuálního harmonogra−
mu se počítá se zahájením vý−
stavby nové čtvrti v  roce 2024.
Předcházet by tomu ještě mělo

vydání územ −
 ního rozhodnutí
a následně i sta −
veb ního povo −
lení (pravděpo−
dobně během
roku 2023). Do −
kon čena by mě−
la být v  roce
2027. Zatím je
rozpočet v letoš−
ních cenách ve
výši osmi mili−
ard korun.

„Jsem rád, že
se projekt dostá−

vá do další fáze a vše je nyní připra−
veno pro územní řízení. Nastává tak
nejdůležitější krok přípravy. Je vidět,
že naše společná dohoda funguje
a spolupráce běží. Město nastavilo
pravidla využití dané lokality, inves −
tor je akceptoval a dodržuje. Tato
moderní čtvrť zcela zásadně změní
a významně zkvalitní ráz Americké
ulice a jejího okolí, propojí lokalitu
hlav ního nádraží v  prostoru Paluby
Hamburk až po náplavku. Těším se
na to,“ řekl primátor Pavel Šindelář.
Podle jeho slov budou při výstavbě
samozřejmostí standardy modro −
zelené infrastruktury. 

Tato moderní čtvrť nebude jenom o obchodech

Na dotazy odpovídali (zleva) Tomáš Jícha, 
primátor Pavel Šindelář a Václav Klán ml.   
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Pomoc Sušické 
nemocnici 

Výsledkem jednání hejtmana
Plzeňského kraje Rudolfa Špo −
táka s  vedením města Sušice
v  čele se starostou města Su −
šice Petrem Mottlem je to, že
kraj je okamžitě připraven po−
moci sušické nemocnici. Ve 
hře je i vyjádření města k návr−
hu memoranda o finanční pod−
poře nemocnice. 

„I proto jsme   mluvili o me−
morandu, které jsme městu na−
bídli, ale také  o finanční podpo−
ře ve výši deseti milionů korun,
jíž jsme připraveni podpořit pro−
voz nemocnice v letošním roce.
Na schůzce padl také návrh na
okamžité převzetí nemocnice
Plzeňským krajem. Vzhledem
ke schválené koncepci městem
Sušice  bude v první řadě důle−
žité zjistit, v jakém personálním,
ekonomickém a majetkovém
stavu se nemocnice nachází.
Následně bychom mohli začít
jednat o jejím převzetí a majet−
kovém vypořádání.  Pomoc
Sušické nemocnici beru jako
svou morální povinnost a s tou−
to alternativou řešení jsem 
seznámil starostu města
Sušice,“ konstatoval hejtman
Rudolf Špoták s  tím, že další
detaily o Sušické nemocnici
budou řešeny prostřednictvím
rozhodnutí rady kraje v  násle−
dujících týdnech.

Na základě této schůzky vy−
zval hejtman Rudolf Špoták
starostu města Sušice k zaslání
připomínek k návrhu memoran−
da o finanční podpoře a záro−
veň o sdělení stanoviska města
k případnému okamžitému pře−
vzetí nemocnice krajem. 

Dotaz čtenáře K.J.
z Plzeň−Košutka 
Mám pronajatý byt od sou−
kromého vlastníka, jedná se
o byt 3+1 a chci tam vzít do
podnájmu studenta. Je to
možné, nebo potřebuji sou−
hlas vlastníka bytu a mám
mu něco z  ceny podnájmu
odvá dět? 

Odpověï advokáta:
Tato problematika je řešena
v  Občanském zákoníku, který
uvádí pro takovýto případ dvě
možnosti. První varianta je si −
tuace, kdy nájemce dá jiné oso−

bě do podnájmu část bytu, při−
čemž v  tomto bytě sám trvale
bydlí. Může tak učinit bez sou−
hlasu pronajímatele a má toliko
povinnost ohlásit mu změnu 
počtu osob v  bytě bydlících
(§ 2272 Občanského zákoníku).
Předpokládám tedy, že se ne −
bude jednat o nového člena
domác nosti, ale o samostatně
hos podařícího podnájemníka. 

Druhá možnost je právně upra−
vena pro případ, že nájemce 
v bytě sám trvale nebydlí a dá třetí
osobě do podnájmu byt nebo je−
ho část. K  takovémuto postupu
potřebuje ovšem souhlas prona −
jímatele. Pronajíma tele může po−
žádat písemnou formou a stejná
forma je předepsaná i pro sou−
hlas pronajímatele. Ten se však
musí k  žádosti vyjádřit v  jedno−
měsíční lhůtě, pokud tak neučiní,
považuje se to za jeho souhlas.
Jedinou výjimkou je, pokud by
v nájemní smlouvě byl ujednán

zákaz podnájmu a uzavřením
podnájemní smlouvy by byl tento
zákaz porušen. 

Pro úplnost je třeba dodat, že
pokud nájemce přijímá v  bytě
i krátkodobou návštěvu nebo
osobu, se kterou zamýšlí žít ve
společné domácnosti, nejedná
se o podnájem, a není tedy třeba
souhlasu pronajímatele. V přípa−
dě, že se jedná o osobu, se kte−
rou zamýšlí nájemce žít ve spo−
lečné domácnosti, má pouze
oznamovací povinnost ohledně
zvýšení počtu osob v bytě, jak to
upravuje § 2272 odst. 1 Občan −
ského zákoníka. Porušo vání po−
vinnosti nájemce v  případě, že
neoznámí zvýšení počtu osob
v bytě, je pak obecně považová−
no za hrubé porušení jeho povin−
ností a odůvodňovalo by i výpo−
věď nájemní smlouvy pronajíma−
telem podle § 2288 odst. 1 písm.
a) Občan ského zákoníku.  

JUDr. Václav Korecký, advokát 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Po měsíci skončily stavební úpra−
vy chodníků a jejich okolí v Ro −
dinné a Sokolské ulici v  plzeňské
čtvrti Doubravka. Tato ulice se zá−
kladní školou tvoří klidnou alternati−
vu pro cestu na kole z Doubravky do
Lobez. Kromě nového povrchu v lo−
kalitě vznikla i stezka pro pěší a cyk−
listy s odděleným provozem. 

Během stavby byly opraveny ob−
rubníky a vjezdy do garáží a podél
silniční obruby vyznačeno par −
koviště K+R před 28. základní
školou. Oba opravované úseky
Sokolské a Rodinné ulice jsou po
úpravách jednosměrné. Starý
asfal tový povrch chodníku v Rodin −
né ulici byl poškozen při opravách

sítí. Nyní je tam nový asfaltový po−
vrch s oddělenou částí pro chodce

a cyklisty pomocí vodorovného do−
pravního značení. 

V Sokolské ulici byla část stávají−
cí betonové zámkové dlažby nahra−
zena asfaltovým pruhem pro cyklis−
ty, který od  chodníku dělí hmatný
varovný pás z reliéfní betonové dlaž−
by. Zároveň byly upraveny a rozšíře−
ny vjezdy do areálu 28. základní
školy. Úpravy se týkaly také zelené−
ho pásu mezi chodníkem a vozov−
kou. Sklopením obrubníků se zlepšil
vjezd do garáží rodinných domů. 

Náklady na veškeré úpravy vč.
značení hrazeného z rozpočtu Správy
veřejného statku města Plzně činí
1,29 milionu korun (vč. DPH).

V Doubravce vznikl nový úsek cyklostezky
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Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

Využijte našich dlouholetých zkušeností 
s personální inzercí a oslovte ty správné uchazeče.

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vli−
vů, v 1. čtvrtletí 2022 proti 4. čtvrtletí 2021 klesl o 76,2 tis. osob.
Průměrný počet ne za městnaných osob v 1. čtvrt letí 2022
v porovnání se 4. čtvrtletím 2021 vzrostl o  5,4  tisíce. Cel −
kový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let je meziroč−
ně nižší o 49,0 tisíc a dosáhl 130,3 tis. osob. Došlo především
k poklesu počtu nezaměstnaných žen o 27,7 tis. na 70,5 tis.,
u nezaměstnaných mužů byl pokles o něco nižší (o 21,3 tis.
na 59,8 tis.).

Počet pracujících ve věku 15 a více let je meziročně nižší
o 24,9 tis., tj. o 0,5 % na 5 140,7 tis. Za tímto poklesem stojí
především úbytek pracujících mužů. Jejich počet je mezi −

ročně nižší o 18,6 tis. Při velkém poklesu počtu pracujících ve
věku od 25 do 44 let o 120,0  tis. ale vzrostl počet mladých
pracujících do 24 let o 20,3 tis., z toho 13,5 tis. žen. Výrazně
se zvýšil i počet pracujících ve věku 45–64 let. Těchto pracu−
jících přibylo 68,7 tis.

Klesl  celkový počet podnikatelů (sebezaměstnaných)
o 23,2 tis. Toto celkové sní žení jde na vrub snížení počtu pod−
nikatelů se za městnanci (zaměstnavatelů). Po čet podnikatelů
bez zaměstnanců  (pracujících na vlastní účet) se nezměnil.
Rovněž v počtu  zaměstnanců  a  pomáhajících rodinných 
příslušníků ke změně téměř nedošlo.

�������

Celkový počet nezaměstnaných je meziročně nižší
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Pravidelný monitoring rybí ob −
sádky se uskutečnil ve Velkém
boleveckém rybníce a letos popr−
vé i v rybníce Kamenném. Pracov −
níci Biologického centra Akademie
věd České republiky – Hydrobiolo −
gického ústavu při něm z  rybníků
odlovili část obsádky plevelných
druhů ryb. Množství i složení těch−
to plevelných, dravých i  ušlechti−
lých ryb v  rybníce přitom může
dlouhodobě ovlivnit kvalitu jeho vo−
dy. Od roku 2006 monitoring pravi−
delně zajišťuje Správa veřejného
statku města Plzně (SVSMP).

„Kontrolovat množství ryb a jejich
druhovou skladbu je jedním z opat−
ření, které pomáhá udržovat kvalitní
vodu ve Velkém boleveckém rybní−
ce. Tím, že snížíme množství ple −
velných ryb, omezíme přísun fosfo−
ru, který podporuje vznik sinic 
a vod ních řas. To ocení zejména ti,
co si v létě chodí do ‚Boleváku‘ za−
plavat,“ uvedl náměstek primátora
města Plzně pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Michal Vozobule,
do jehož kompetence spadá i sprá−
va městských lesů a rybníků.

„Monitoring rybí obsádky prová−
díme ve Velkém boleveckém rybní−
ce od roku 2006 každoročně. Letos
se uskutečnil navíc i na ‚Kame −
 ňáku‘,“ řekl vedoucí Úseku lesů,
zeleně a vodního hospodářství
Správy veřejného statku města
Plzně Richard Havelka. Vysvětlil, že
monitoring provádějí pracovníci
Biologického centra Akademie věd

České republiky – Hydrobiolo gic −
kého ústavu pomocí lodi se spe −
ciální výbavou. Na ní se nachází
elektrolovné zařízení, které ryby
lehce omráčí tak, že je obsluha mů−
že podběrákem vylovit do připrave−
né vaničky. Ryby je tak možné
vytří dit. Ušlechtilé ryby, jako jsou
kapr, lín, tolstolobik či vzácnější
úhoři a sumci, se do vody vracejí.

Stejně tak jako štiky, boleni či can−
dáti. Vytříděné plevelné ryby skončí
v kádích a poté putují do zoologic−
ké zahrady jako krmení pro zvířata.
U vybraných druhů ryb se sleduje
také jejich velikost, váha a stáří,
které lze zjistit ze šupin.

Standardně se množství a druhy
ryb v rybnících regulují výlovem.
Velký bolevecký rybník ale vy −
pouštět nelze, v současných klima−
tických podmínkách, kdy je hladina
dlouhodobě pod svým normálním
stavem, by se rybník nenaplnil.
V  případě Kamenného rybníka je
důvod jiný – vypuštění jeho vod by
poškodilo přilehlou přírodní re −
zervaci s rašeliništi.

Do Velkého boleveckého rybníka
se většinou nasazovali kapři. Od
roku 1999 je Bolevák sice rybář−
ským revírem pod správou SVSMP,
ale rybářská povolení se k němu od
roku 2008 neprodávají. Pravidelný
monitoring rybí obsádky s  redukcí
plevelných ryb tak pomáhá v rybní−
ce udržovat optimální množství
ryb v závislosti na jeho současnou
rekreační funkci.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně se od nynějška chlubí 
novou expozicí Strašidelné sklepení na statku Lüftnerka. Sídlí zde pohád −
kové i strašidelné  postavy, jako jsou Pohvizd (bůh větru), Bludička, Lesní
skřítek či Babka kořenářka. Všechny  představují svůj osobitý vztah k příro−
dě a především k bylinkám, které v našem prostředí běžně rostou a jež se
vyskytují i na   statku Lüftnerka.  Neváhejte a přijďte se (ne)bát. 

Strašidelné sklepení
na statku Lüftnerka

Regulace ryb ovlivňuje kvalitu vody v rybnících
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Mezinárodní festival loutkového
a alternativního divadla Skupova
Plzeň je především soutěžní přehlíd−
kou toho nejlepšího, co se na če−
ských a slovenských profesionál−
ních scénách urodilo.
Divákům ale nabízí i za−
hraniční lahůdky, letos
mimo jiné unikátní fo−
kus na japonské lout−
kářství nebo špičkové
soubory ze Španělska,
Polska a Belgie. 

Speciální program při−
pomene 130. výročí na−
rození zakladatele mo −
derního loutkového di−
vadla Josefa Skupy
a 110 let od narození
velmistra českého loutkářství Jiřího
Trnky. Akce se uskuteční od 4. do 12.
června 2022 a jejím cent rem bude
pořádající Divadlo ALFA. Zahájení 
obstará novinka – v sobotu 4. června
se odehraje celodenní open air festi−

valový prolog pro širokou veřejnost
s  názvem Loutkové Slovany –
Trnkovo předměstí Sku povy Plzně.
Centrem bude Jirásko vo náměstí
a návštěvníci se mohou těšit na prů−

vod s velkou lout−
kou, řadu divadel−
ních předsta vení po
celý den včetně
kultovních plzeň−
ských Tří muš −
ketýrů, work shopy
loutkového divadla
a animovaného fil−
mu nebo večerní
filmovou projekci
Trnko vých Starých
pověstí českých.  

Skupova Plzeň
vypukne naplno 8. června. Soutěžní
program přinese například výji −
mečné představení Bratři naděje
Divadla Minor o osudech loutkářské
rodiny Kopeckých, nejnovější verzi
Mauglího Bratislav ského bábkového

divadla, kouzelně zpra−
covanou loutkovou Pro −
danou nevěstu Divadla
loutek Ostrava, plzeň −
ská představení Pozor,
Zorro! a Putování dobré−
ho Hanse Böhma Evropou nebo pů−
sobivé představení Divadla Continuo
Hic sunt dracones. Ceny Skupovy
Plzně budou uděleny na slavnost −
ním zakončení festivalu v neděli 12.
června od 17 hodin v Divadle ALFA.

Skupova Plzeň se koná jednou za
dva roky, 34. ročník si ale kvůli pan−
demii musel počkat dvakrát tak
dlouho. „Už víc než čtyři roky připra−
vujeme také unikátní japonský fo−
kus, který nyní přivede do Plzně
hvězdu japonského stylu kuruma
bunraku pana Koryu Nishikawu V.,
současnou experimentální loutkářku
Miyako Kurotani, jednoho z  nejlep−
ších japonských herců s marionetou
pana Koichi Imuro nebo výjimečné−
ho herce a režiséra pana Kusunoki

Tsubame s  tradiční pohádkou Myší
sumo,“ uvedl ředitel festivalu
Skupova Plzeň a ředitel pořádajícího
Divadla ALFA Jakub Hora.

Výročí českých loutkářů připo−
mene zejména Divadlo Spejbla
a Hurvínka, jehož archiv obsahuje
stále loutky, které v  minulosti Jiří
Trnka a Josef Skupa vytvořili. Právě
tyto původní marionety jsou zákla−
dem nové inscenace Ó loutky, ja−
ká vášeň, kterou uvede Divadlo
Spejbla a Hurvínka exkluzivně pro
Skupovu Plzeň.  Velkou poctou pro
festival je zasedání výkonného vý−
boru Světové loutkářské asociace
UNIMA, na  které se sjede přes
20 loutkářských hvězd a odborníků
z celého světa.  

Skupova Plzeň připomene
výročí Trnky a Skupy
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S velkým nadšením  oznamu−
jeme, že se v Zoologické a bo−
tanické zahra dě města Plzně
podařil na začátku května
toho to roku prvoodchov želvy
trpasličí.

„Mládě želvy trpasličí chová−
me momentálně v  terarijním 
zázemí, abychom měli větší
kontrolu přijmu potravy a zdra −
 votního stavu. Želva trpasličí klade
pouze jedno vejce. Délka inkubace
a budoucí pohlaví jsou závislé na te−
plotě v  inkubátoru. Želvička se líhla

135 dní, a délka procesu od poruše−
ní skořápky vajíčka vaječným zu−
bem do opuštění trvala tři dny. Jsme
velice rádi, že se našemu mláděti
daří a doufáme, že bude nadále pro−

sperovat a podaří se nám další 
odchov u tohoto neobyčejně vzác−
ného druhu želv,“ sdělil mluvčí ZOO
Martin Vobruba. 

Jedná se o nejmenší
suchozemský druh želvy,
který žije pouze na území
Malého Namaqua landu v
Jiho africké republice.
Dorůstá maxi mální délky
pouze 8 cm. V  expozici
sukulentní skleník chova−
jí momentálně jeden pár
želv tohoto druhu. Želvy
jsou majetkem Homo pus

Research Foun dation sídlícím
v Holand sku, který vede záchran ný
program Dwarf Tor toise Conser −
vation. Plzeňská zoo je též členem
tohoto záchranného programu. 

Želva trpasličí v plzeňské zoo

O zvýšení neinvestiční dotace pro
rok 2022 Plzeňské filharmonii
a poskytnutí dalších individuálních
dotací třem subjektům v  oblasti
kultury rozhodlo Zastupitelstvo
města Plzně na svém květnovém
jednání. Plzeňská filharmonie získá
v  rámci individuální dotace navíc
4,6 milionu korun na zajištění
provo zu a  uměleckého programu
v roce 2022.  

„Plzeňská filharmonie se potýká
s  dopady koronavirové pandemie
a  pozvolna se rozbíhajícím návra−
tem diváků do  koncertních sálů.
Stejně tak pomalu roste zájem za−
hraničních pořadatelů o  hostování
Plzeňské filharmonie. S tím souvisí
pokles příjmů z  vlastní činnosti,
kterými filharmonie plánovala 

pokrýt část nezbytných nákladů na
zajištění provozu i uměleckého pro−
gramu. Dále se městem založená
organizace nově potýká s nečeka−
ným enormním nárůstem inflace,
a to díky rapidnímu zdražení zá−
kladních vstupů – zejména se jed−
ná o růst cen energií, s  tím spoje−
ných cen nájmů, dopravy a též ho−
norářů a podobně. Tyto vlivy neby−
lo možné predikovat v polovině loň−
ského roku, kdy Plzeňská filharmo−
nie podávala žádost o dotaci na
činnost v  roce 2022 ve výši 27,9
mi lionu korun. Proto nyní požádala
o zvýšení původně schválené měst −
ské dotace, kterou obdržela na rok
2022, a to v částce 23,2 milionu 
korun,“ uvedla náměstkyně primá−
tora Eliška Bartáková.

Startovací byt je koncipován pro
dva uživatele a slouží jako   přípra−
va pro ty, které čeká odchod z dět−
ského domova. Vznikl rekonstruk−
cí prostor bývalé centrální ku −
chyně v budově dětského domova
v Nepomuku. 

„Díky tomu můžeme tento byt
využít i  jako cvičný  pro děti od
15 let, které mohou krátkodobě na
zkoušku řešit „vlastní domácnost“
pod dohledem pedagogů. Celou
akci jsme realizovali z  rozpočtu
dětského domova a  za investiční
podpory zřizovatele Krajského
úřadu Plzeňského kraje. V  tuto
chvíli máme celkem tři místa ve
startovacích bytech a  výhledem
pro nás je ještě rekonstrukce

v Blovicích, kde jsou prostory pro
další byt,“ sdělil Roman Suda, 
ředitel dětského domova. 

V Oselcích, kde má domov také
rodinnou skupinu, řeší ve spolu−
práci s  obcí možnost pronájmu
sociálního bytu, který mají k  dis−
pozici. Prioritní je   využití bytů pro
ty klienty, kteří jsou již plnoletí, ale
stále studují. 

„Dobu užívání řešíme individuál−
ně. Současná obyvatelka nového
bytu Kristýnka bude v červnu kon−
čit studium, takže má startovací
byt na poměrně krátkou dobu, aby
se naučila maximum pro vedení
vlastní domácnosti. Řešíme spo−
lečně s  ní byt v  Plzni, kde chce
žít,“ dodal Suda.

V domově vybudovali
startovací byt

Dotace pro filharmonii

Bývalý kriminalista,
spisovatel a básník
Karel (Borfort) Fořt
ze Sušice vydává
svou pátou básnic−
kou sbírku, která se
v těchto dnech ob−
jevuje na knižních
pultech. Její název
„Šumavské doteky
aneb poetické vní−
mání času a kraji−
ny“ je vše říkající. 
Autor svým realistic−
kým, ale přesto romantickým
přístupem dokáže čtenáře 
oslovit, nastavit mnohým tvář
Šu mavy, byť někdy tvrdé a ne −
hostinné, v tom lepším světle.

Vlastně tak, jak
by všechny naše
hraniční horstva,
obepínající če−
skou kotlinu,
měla fungovat,
včetně vztahů
s o u s e d s k ý c h
a přá  telských.
Básně mají svou
hloubku i cit pra −
menící z nitra
překrásné pří −
rody. Umoc nění

dotvrzují i fotografie Vác lava
Sklenáře ze Srní a Václava
Šebe líka ze Železné Rudy, kte−
rým patří náš dík.                      

(redakce)

Knižní novinka

Kniha s dvaceti šesti básněmi bude ve vybraných 
knihkupectvích, u samotného autora (+420 739 839 384)
nebo v redakci Rozhledu v Klatovech (+420 376 360 311).         

ŠUMAVSKÉ DOTEKY 
aneb poetické vnímání času a krajiny
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Jahodárnu pana Bonka najdete na
konci Klatov hned vedle kruhového
objezdu, z  kterého můžete vyjet
na Dolany, Staňkov a Domažlice.
Všichni, kteří sem přijedou, se mo−
hou těšit na vonící krásně červenou
jahodu nabitou spoustou vitamínů
posilující naši imunitu.
O letošní jahodové sezóně jsme si po−
vídali a majitelem Jahodárny Pavlem
Bonkem. 
n Kdy s  největší pravděpodobností
odstartuje jahodová sezóna?
Podle našich předpokladů
to bude v  první polovině
června. Doporučil bych
všem, aby sledovali naše
webové stránky a facebook,
kde budou nejaktuálnější
infor mace. Vypadá to slibně
na velmi dobrou sklizeň.
Nicméně přivítal bych ví −
ce vláhy. Je poměrně dost 

sucho. Pro jahody je ideální teplota
kolem 20 °C. Milovníci královského
ovoce mohou být klidní. Jahod, které
pěstujeme na ploše větší jak 7 hekta−
rů, bude dost. 
n Kromě natrhaných jahod jste loni
nabízeli i samosběry. Budou letos?
Samozřejmě. Sezonu zahájíme pro−
dejem natrhaných jahod. Má to
i svůj důvod. Jak budou jahody

postup ně dozrávat, vytvoří se i pod−
mínky pro samosběr. Jinak řečeno.
Jak se záhony jahod začervenají,
začne i samosběr. Proto doporučuji
sledovat náš facebook a  webové
stránky.
n Máte i letos jahody na slámě?
Už několik let za sebou pěstujeme
jaho dy na poměrně silné slámové
pode stýlce. Má to několik důvodů.
Například natrhané jahody jsou vždy
čisté. Na samosběr k nám chodí lidé
i v dešti. Právě díky slámové pode −

stýlce se v záhonech nebrodí v blátě
a trhají naprosto čisté jahody. Bez 
slámy to nejde.
n Musejí mít zájemci o samosběr
vlastní nádoby?
Nemusejí. Mohou si je u nás koupit.
Zájemcům o samosběr vyčleníme
vlastní úsek a přidělíme neotrhaný řá−
dek. Rozhodně nebudou paběrkovat. 
n Je nějaká optimální doba samo−
sběru?
Lidé mohou přijít kdykoliv během dne.
Natrhat si může každý libovolné
množství. Na samosběr se nemusí ni−
kdo objednávat. Pokud je dostatek
zralých jahod, jsme tady každý den za
každého počasí od 8:00 do 18:00 ho−
din včetně soboty a neděle. Jinak sle−
dujte naše webové stránky nebo face−
book, kde jsou aktuální informace,
případně zavolejte.
n Kdo netouží po samosběru?

Ten si může přímo v Jahodárně koupit
už natrhané jahody. Doporučuji za −
volat ráno a domluvit si čas, kdy si ja−
hody ten den vyzvedne. Nemůžeme
totiž zaručit, že vždy budeme mít
dosta tek natrhaných jahod k volnému
prodeji. Jinak bych rád připomněl,
že nepřijímáme tako vé objednávky,
kdy nám zákazník sdělí, že si pro
natrhané jahody při−
jede za dva, tři či 
více dnů. Rezer va −
ce platí na ten daný
den, kdy nám za−
volá. Na Jaho −
dárně máme ve−
dle sebe dva sa−
mostatné stán ky,
a to pro prodej natr−
haných jahod a pro
samosběr.
n Prodáváte jahody
i na jiných místech, na−
příklad u marketů ve stán−
cích či kamenných obcho−
dech?
Neprodáváme. Pouze a jen tady v kla−
tovské Jahodárně dostanou zákazníci
naše jahody. Nikde jinde. Když si
k nám přijedou pro jahody, mohou si
ještě vybrat sazenice některých druhů

jahodníků, kanadské borůvky, maliní−
ky, bylinky a jiné.Ochotně a rádi kaž−
dému poradíme.    (red)

3x jahody a lidské zdraví
Mají vynikající antioxidační vlast nosti.
Jsou nejlepším zdroj antioxidantů 

mezi všemi druhy ovoce! Díky tomu
dokážou účinně pomoci

s ochranou buněk, které tak
zůstávají zdravé a efektiv−

něji regenerují.
Jahody mají pozitivní

vliv na kardiovasku−
lární systém, neboť
posilují srdeční sval
a pomáhají proti je−

ho chorobám. Navíc
jsou účinným „bojov−

níkem“ proti chudo −
krevnosti. 

Žádné jiné tuzemské ovo−
ce není tak bohaté na stopo−

vý prvek mangan, který za −
sahuje do celkového metabo −

lismu organismu – důležitý pro
tvorbu krve, pro růst a pevnost kostí,

vyživuje nervy a mozek, zásobuje ba−
revnými pigmenty vlasy a kůži, po−
vzbuzuje činnost štítné žlázy a pod −
poruje libido.

vzkazuje milovníkům tohoto královského ovoce majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.

Mám v sobě tolik vitamínu
C, že se mohu srovnávat s cit−

rusovými plody. Posiluji imunitu.
Když mě sníte jen 100 gramů,

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

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

„Čerstvé jahody z naší plantáže
v první polovině června,“

Natrhané jahody z plantáže jsou 
připravené k volnému prodeji.
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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 Amfi teátru OC
Plzeň Plaza, který se nachází ne −
daleko 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 prosto−
rách, kde si budeme mnohem blí−
že, než je tomu ve velkých halách.
Společně budeme zažívat ohrom−
nou energii, která při vaší účasti
při živém vystoupení vzniká. To
jsou zážitky, které nelze ničím na−
hradit,“ zvou na koncer t členové
skupiny Lucie.

Kapela Lucie pro své fanoušky
přichystala na rok 2022 dvě zcela

odlišná a přitom výjimečná kon−
cer tní turné. Kromě letní rockové
šňůry chystá na podzim dlouho
očekávanou halovou  show LUCIE
V  OPEŘE 2022 s originálním
aranžmá, v doprovodu filharmonie
Hradec Králové.

Možnost nákupu vstupenek
a detailní program LETNÍ ROCK
TOUR 2022 „CHCI ZAS …” 
na jdete na webových stránkách
www.lucie.cz 

Amfiteátr rozezní písně skupiny Lucie

Střípky 
z Plzně

Noví držitelé 
plzeňské

Umělecké ceny

Uměleckou cenu města Plzně
za celoživotní dílo, takzvanou
síň slávy, získává docent Josef
Mištera, akademický malíř, kte−
rý na Západočeské univerzitě
v Plzni založil Ústav umění a de−
signu a v roce 2013 ho dovedl
k transformaci ve Fakultu desig−
nu a umění Ladislava Sutnara.  

Nositelkou umělecké ceny
města Plzně za mimořádný
umělecký počin pro umělce
do 30 let je Charlotte Režná.
Odbornou porotu zaujala rolí
Lízy Doolittleové v  jenom
z  nejslavnější klasických mu−
zikálů My Fair Lady, který od
minulého roku uvádí Divadlo 
J. K. Tyla (DJKT) v  Plzni na
své Nové scéně.

Umělecká cena města Plzně
za mimořádný umělecký počin
pro umělce nad 30 let patří
Stanislavě Topinkové Fořtové
za roli Normy Desmond v mu−
zikálu Sunset Boulevard. 
„Sta nislava Topinková Fořtová
je plzeňskou stálicí. Členkou
DJKT je s menší přestávkou od
roku 1982 a vytvořila v  něm
mnoho výrazných rolí muziká−
lového i operetního repertoáru.  

Za významnou kulturní udá−
lost se bude uměleckou cenou
města Plzně chlubit Mezi ná −
rodní festival DIVADLO Plzeň za
svůj loňský 29. ročník. Pro duk −
ci festivalu se podařilo uspo −
řádat divadelní přehlídku s  34
špičkovými inscenacemi tu−
zemských i zahraničních diva−
delních scén i doprovodné 
akce v ulicích Plzně. 

Uměleckou cenu města Plzně
Mecenáš/ka plzeňské kultury
obdrží Plzeňský Prazdroj, a. s.,
za svůj dlouholetý donátorský
program Prazdroj lidem. 
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Kotlíkové dotace
Až do konce srpna letošního ro−
ku budou moci nízkopříjmové
domácnosti žádat o dotaci na
pořízení ekologického vytápění,
tzv. kotlíkovou dotaci. Tu je mož−
né využít na výměnu starého
kotle, který nesplňuje limitní tří−
du, za tepelné čerpadlo, plynový
kondenzační kotel nebo kotel na
biomasu. Alokovaná částka do
dotačního titulu pro Plzeňský
kraj je 500 mil. Kč.

Starý kotel nesplňující třídu 
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303−5
si žadatel může vyměnit za te−
pelné čerpadlo, plynový kon−
denzační kotel nebo kotel na
biomasu. Maximální výše dota−
ce je stanovena na tepelné čer−
padlo 180 000 Kč, kotel na bio−
masu 130 000 Kč, plynový kon−
denzační kotel 100 000 Kč.
Pod pora bude poskytována na
výměny realizované od 1. 1.
2021 ve výši 95 % ze způsobi−
lých výdajů do maximální výše
dotace. V případě plynových
kondenzačních kotlů je úhrada
způsobilých výdajů garantována
pouze v případě, že již byla je−
jich výměna realizována, příp.
byla na jejich pořízení vystavena
závazná objednávka v termínu
od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. 

Základním kritériem  je výše
průměrného čistého příjmu na
člena domácnosti, která v roce
2020 nepřesáhla 170 900 Kč, to
je 14 242 Kč čistého příjmu na
osobu měsíčně. Sledovány bu−
dou zdanitelné příjmy, důchody
a vybrané typy dávek.

Architektonická otevřená jedno −
fázová projektová soutěž o návrh
řešení stavby „Plavecký bazén
Borská pole“ zná svého vítěze.
Porota ocenila tři z patnácti zasla−
ných návrhů. Příčku nejvyšší
získal plzeňský tým AVE archi−
tekt, a. s. Po projednání vý−
sledků v Zastu pitelstvu města
Plzně začne město jednat s ví−
tězem o pořízení kompletní do−
kumentace pro tuto stavbu.

„Osobně mám velkou ra−
dost z počtu účastníků soutě−
že. Patnáct návrhů od reno−
movaných známých archi −
tektů až po mladá progresivní
začínající studia nám dalo
svobodu ve výběru, mohli
jsme hodnotit z  různých hle−
disek, porovnávat jednotlivá
řešení a za to všem zúčastněným
děkuji. Věřím, že jsme pro Plzeňany
vybrali skutečně ten nejlepší návrh
nového borského bazénu,“ řekl 
primátor Pavel Šindelář. 

Novostavba plaveckého bazénu
bude stát na Borských polích v těs−
ném sousedství Západočeské uni−
verzity a bude dostupná také tram−
vajovou linkou. Jedná se o bazéno−
vou multifunkční a relaxační plavec−
kou halu s venkovními bazény, spor−
tovišti a rekreační plochou. Bazén
je náhradou za zastaralý plavecký
bazén v Kozinově ulici v Plzni, který
provozuje SK Radbuza Plzeň, z. s.
Sloužit bude plaveckému klubu,
záchra nářům i veřejnosti. 

1. cena – návrh č. 13
– účastník: AVE architekt, a. s., 

autoři: Ing. arch. Václav Ulč, 
Ing. arch. Václav Ulč ml.,

Ing. arch. Barbora Červeňová

Podle hodnocení poroty vítězný
návrh vhodně doplňuje urbanistic−
kou strukturu, přesvědčivě definuje
průběh uliční čáry a rozhraní veřej−

ného prostoru. Respektuje
urba nistické vazby v  okolí,
hlavní vstup orientuje ze se−

veru ve vazbě na zastávky MHD.
Venkovní spor tovní plochy jsou
umístěny do intimního prostoru
vnitř ního dvora v návaznosti na bu−
doucí park. Navržená veřejná pro−
stranství mají adekvátní měřítko
a kvalitu. Architektonické řešení vy−
chází z  navržených konstrukcí od−
povídající dané funkci. Provozní ře−
šení je jasné, přehledné a navržená
etapizovatelnost je realizovatelná.
Porota hodnotí kladně možnost
provo zovat jednotlivé části samo−
statně, nezávisle. Také ekonomie
provozu vychází z  jednoduchého,
adekvátně dimenzovaného a pře−
hledného dispozičního řešení.
Ačkoliv se konstrukce zdá utilitární,

v  dalších fázích dopracovávání ná−
vrhu bude nutno se zaměřit na te−
pelně technické vlastnosti všech
druhů obvodových plášťů.

Plzeň zná vítěze architektonické 
soutěže na nový bazén
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Zastupitelé města Plzně schválili
dotace z Fondu životního prostředí
na projekty, které přispějí k ochra−
ně životního prostředí. Jsou zamě−
řeny na péči o zeleň a její ozdravění,
předcházení vzniku odpadu, zkvalit−
nění služeb spojených s odkládá−
ním tříděného odpadu či na vzdělá−
vání dětí s  hendikepem v  oblasti
ochrany přírody.

Mezi pět projektů radnice rozdělí
celkem 923 tisíc korun, přičemž
400 tisíc korun získá z Fondu život−
ního prostředí Správa hřbitovů

a krematoria města Plzně na projekt
s názvem Údržba zeleně v areálech
hřbitovů města Plzně. Hlavním cí−
lem je ošetření dřevin v  areálech 
plzeňských hřbitovů – ozdravění
a prodloužení jejich životnosti. Tím,
že budou vzrostlé stromy odborně
ošetřeny, bude zajištěna i bezpeč−
nost návštěvníků hřbitovů a zamezí
se také poškozování hrobů, které
může způsobit například upadnutí
uschlé větve.

V  projektu se zároveň počítá
s  vysázením stromů na hřbitovech

v  Bolevci, Doudlevcích, Liticích
a Černicích, s  výsadbou keřů se
počí tá u rozptylových louček na
Ústředním hřbitově. Z  této dotace
bude hrazena také výsadba dřevin
u památníku výbuchu muniční to−
várny v  Bolevci. Správa hřbitovů
a krematoria města Plzně zajišťuje
provoz 11 hřbitovů (Ústřední, Bole −
vec, Božkov, Černice, Doubravka
u sv. Jiří, Doudlevce, Křimice, Litice,
Malesice, Radčice a Skvrňany).

Finanční podporu získala také 
společnost REUSE Plzeň, s. r. o., jejíž

název je odvozen od anglického ter−
mínu re−use – znovupoužití. Plzeň −
ská společnost zřídila první reuse
centrum v  západočeské metropoli.
Lidé tam mohou přinášet svoje už
nepotřebné, avšak stále funkční věci,
které pak zřizovatel centra za sym −
bolickou cenu prodá zákazníkovi.
Výtěžek z  prodeje je použit na fi −
nancování provozu centra. To zase
přispívá k ochraně životního prostředí
tím, že předchází vzniku odpadu 
a zároveň pomáhá sociálně slabším
rodinám. Společ nost REUSE Plzeň
nyní plánuje toto centrum rozšířit
a na to z  Fondu životního prostředí 
získá 192 tisíce korun. 

Projekty přispívají k ochraně přírody

Kovidová doba roku 2020, 2021
i válka na Ukrajině ovlivnila život
mnoha lidí. V kovidové době žil
člověk neustále v kolektivu stej−
ných osob, mnozí byli ze strachu
z nakažení o samotě. Lidé, které
strach neovládal, nemají problém
se vrátit do obvyklého způsobu
života. Takových je podle mé křiš−
ťálové koule 50 %. Lidé, kteří jsou
přecitlivělí a ovlivnitelní, mají
a budou mít větší problém v re−
startu života, jaký vedli do r. 2019. 
Před třemi léty jsem věštil krizi na
rok 2020 s tím, že může trvat pět až
sedm let. Takový je koloběh života.
Vždy platilo: aby mohlo začít něco
nového, musí to staré skončit. Proto
se bude lépe dařit lidem, kteří jsou
flexibilní a schopní učinit rychlé roz−
hodnutí. Nemá smysl na něco če−
kat. Je to čekání na smrt. Žijeme
teď a tady. Je třeba plánovat bu−
doucnost, ne se stále ohlížet a žít
minulostí. Ani nejde žít ve strachu
a očekávat, že se naplní katastrofic−
ké scénáře denně omílané v mé −
diích. Zprávy poslouchá jen ten,
kdo chce v sobě přiživovat strach.

Test č. 1: 

Jaké vás napadnou znaky z mož−
ností: čtverec, elipsa, kruh?

Po roce 1990 jsem předpovídal,
že duševně nemocných je cca 20%
a za 30 let bude hrozit, že se poměr
zdravých a nemocných začne otá−
čet. Podle mě ta doba přišla. U du−
ševně nemocných jsem si za roky
své práce ověřil, že oni jsou pře−
svědčeni, že problém mají všichni

okolo, jen oni ne. Proto jim není po−
moci. Nebudou dělat nic pro vyře−
šení situace, do které se dostali
vlastní vinou. Horší je, že krize mů−
že trvat dalších pět let, a to mnozí
nemusejí zvládnout dobře. Postupy
alternativních způsobů léčby, které
mám za posledních 30 let ověřené
praxí, doporučuji ve svých článcích
i knihách.
Průměrný věk se za posledních
sto let téměř zdvojnásobil. Podle
mé teorie je v dnešní době lidské
tělo nastaveno na dožití se mini −
málně sta let ve zdraví. Ale je nut−
né pro zdraví něco dělat.
K dožití se maximálního
věku nám brání ze −
jména nedostatek
pohybu, stres, ne−
dostatek biolo−
gicky účinných
látek, které ne−
máme v  běžné
stravě. Velkou
ro li hraje spoko−
jenost v životě.
Nejšťastnější zemí
světa se ve výročním
žebříčku sestavova−
ném pro OSN už popáté
za sebou stalo Finsko. Česko si
udrželo loňské 18. místo. 
Důležitý krok ke štěstí je najít
rovnováhu mezi dáváním a bra−
ním. Jakmile více dáváme, než be−
reme, můžeme onemocnět. Když
není rovnováha ve vztahu, rozpad−
ne se, když není rovnováha v na−
šem těle, onemocníme, zemřeme
předčasně. 
Cestu ke štěstí a radosti hledejte
v maličkostech a buďte pozitivní.

Stále opakuji, že na jednoho nega−
tivního člověka okolo sebe musí−
me na vyrovnání energií mít okolo
sebe tři pozitivní lidi. S tím souvisí
seberealizace ve vztahu i v pra −
covní oblasti. 

Test č. 2: 

Jaká vás napadnou čísla z čísel 
1 až 5?

Co se týká vztahů, tak zde hraje
roli například datum narození, zna−

mení čínské astrologie a mnoho
dalších. Po dle mé teorie

je většina vztahů za−
ložena na sexuální

přitažlivosti = zá−
vislosti. Když
sexuální přitaž−
livost skončí,
končí i vztah.
Sex je nejvyš−
ší pud, proto
potká váme se−

xuálně přitažli−
vější subjekty. Je

třeba si uvědomit,
že sex je léčebná

metoda, která hraje dů−
ležitou roli při udržení fyzické−

ho i duševního zdraví. Po orgasmu
se v těle vytváří pětinásobek ste −
roidu DHEA, který je známý jako
hormon proti stárnutí. Proto lidé,
kteří častěji provozují sex, vypadají
mladší.
Tvrdím, že vztah je dar a je pou−
ze na nás, jak dlouho a komu jej
darujeme. Každý vztah je omezo−
vání, jinak to nejde. Kdo nechce,
aby mu nebylo ublíženo, musí být

sám. Sexuální přitažlivost nejde vy−
loudit, vynutit, vytrucovat. Zejména
opuštěné ženy říkají, že kvůli mlad−
ší ji manžel opustil, což není prav−
da. Příčina odchodu je skončená
sexuální přitažlivost. Proto nová
známost není příčina rozpadu vzta−
hu, ale důsledek. Každý má právo
do vztahu vstoupit, ale i vystoupit. 
Ke štěstí potřebujeme mít dobré
fyzické a duševní zdraví a pak
jsme v pohodě a máme možnost
poslouchat intuici. Mnohdy se sta−
ráme o tělo, ale zapomínáme na
naši duši. Klidná mysl a dlouhově−
kost přitom k sobě neodmyslitelně
patří. Všechno máme v hlavě. 
Podle mé teorie pohyb a změna
je život. Jako první krok ke změně
je dobré se začít více „družit“ s ro−
dinou, kdo ji nemá, tak s kamará−
dy, kterým můžeme věřit. Další po−
stup k restartu života je zvýšená
pohybová aktivita. Dobrá je medi−
tace, například jóga a dechová
cviče ní (tím prokysličíme mozek,
což v důsledku vede i k udržení
dobré paměti). 
Všem přeji hodně štěstí a životní 
pohodu. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu
odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU č. 1: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, zda umí−
te plánovat růžovou budoucnost.
Čtverec v  odpovědi = NE, elipsa
trochu, cca na 50 %, kruh = ANO.

VÝSLEDEK TESTU č. 2: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, jak umí−
te žít. Čísla v odpovědi jsou jako
známkování ve škole. 1= super, na
jedničku. 4–5 = propadli jste.

„Jak se dostat z blbé nálady
a najít cestu ke štěstí?“
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CAFÉ CHARLOTTE V Že −
lezné Rudě přijme brigád−
ně aktivní DŮCHODKYNĚ
na MYTÍ NÁDOBÍ a úklid
společných prostor. Nabí −
zí me týden práce a týden
volna, ubytování zdarma,
celoroční provoz a výbor−
né platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na telefo−
nu 725835555. RR 20085

HLEDÁM pomocného děl−
níka na stavbu. Smlouva
na DPP. Flexibilita, spo −
lehlivost, čistý TR, praxe
na stavbě výhodou. Tel.:
721757399. PM 22077

HLEDÁM zedníka na DPP
nebo ŽL. Požaduji spo −
lehlivost, flexibilitu, praxe
v oboru, čistý TR. V přípa−
dě práce mimo bydliště za−
jištěno ubytování zdarma.
Auto výhodou, ale ne pod−
mínkou. Tel.: 721757399.
PM 22080

PŘIJMEME pracovníka na
kompletování dílů – pra −
coviště Klatovy ranní
směna     i důchodce,  tel.
602441949. RR 22428

HLEDÁME vedoucího s
pra  xí, čtení výkresů, zna−
lost sváření i nerezu, zna−
lost němčiny výhodou,
ranní směna Klatovy, tel.
602441949. RR 22429

PŘIJMU ženy do nočního
klubu u německých hra−
nic. Majitelka žena. Uby −
tování je zdarma. Tel.:
732504490. RR 22438

PŘIJMEME dispečera/ku,
znalost němčiny na 4 až 
6 hod, později na 8 hodin.
Tel. 775031770, RR 22430

ZAŘÍZENÁ zámečnická
dílna cca 500 m2 k pro−
nájmu v Klatovech, práci
zajistíme, samostatně ne−
bo jako společník.   Tel
602441949. RR 22431

HLEDÁME strojaře na
kreslení výkresů i ex −
terně. Tel. 602441949.
RR 22432

MALÝ rodinný penzion
9 km od Sušice hledá na
letní sezónu 2 ženy na
úklid. Řidičský průkaz
a zkušenost vítány. Tel.:
722728042. RR 22447

HLEDÁME ženy všech vě−
ků na ztvárnění aktových
výjevů pro malíře, foto−
grafa a grafika na připra −
vovanou společnou výsta−
vu, nejlépe Klatovy a oko−
lí. E−mail: spolekumeni
@atlas.cz. RR 22455

HLEDÁME šikovného mo n −
téra na občasné mon táže
nábytku a kuchyňských 
linek u zákazníka. Tel.:
602251722. RR 22473

NOČNÍ klub DANDY
v Kla tovech−Lubech při −
jme spo lečnice od 18 let.
Možno i formou brigády
v týdnu nebo jen víkendy.
Bezplatné ubytování,
slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 22489

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubkami,
zařízenou k  okamžitému
používání, dřevěné za hrad −
ní domky. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081 

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

SUCHÁ smrková prkna,
síla 2,5cm, délka 5m, 
smrkové hranoly 14x14
a 16x16cm, délka 5m, 
dále smrkové hranoly
10x10 a 12x12cm, tel.:
728553330. RR 22435

PRODÁM silniční beto −
nové panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnuté
stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění do −
pravy. Tel.: 604867469,
603383211. PM 22082 

PRODÁM kuchyňskou lin−
ku šířka 2 m. Levně. Tel.:
608050423. RR 22417

TREKINGOVÁ dvě kola
Author a Strong, Do  maž −
licko. Zn.: Dopo ledne, lev−
ně. tel. +420 379423014.
RR 22449

PRODÁM stolní rozbrušo−
vačku průměr 400 mm;
míchačku na 2 kolečka;
ocelová vrata šířka 207
cm, výška 276 cm; buko−
vé parkety demontované
íčko profil 24, délka 6,45
m, 1,75 a 1,35 m . Tel.:
602478875. RR 22488

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 22084 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113. PM 22085

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

SBĚRATEL koupí staré
obra zy a jiné starožit −
noti. Solidní jednání. 
Tel.: 608979838, E−mail: 
vladislav.soucek@seznam.cz
PM 22038

Koupím jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v  nálezovém stavu
a dále MOPEDA na ryby.
Tel. 728209526, PM 22015

Z  POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rá−
dia, vojen. věci z  války 
atd.  Tel.: 737903420. PM
22009

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
rádia, mlýnky, hmoždýře,
lustry. Mopedy, motorky,
Pionýry, motopřilby, smalt.
nádobí, panenky, obrazy,
porcelán apod.  Tel.:
605080878. PM 22010

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožit−

ný nábytek a nábytek 
do roku 1980. Stav ne

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

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

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/ Pionýr. Tel.
771221112. PM 22049

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zastupitelé města Plzně schválili
uzavření pětistranné dohody o na−
rovnání a spolupráci, díky níž
by měla mimo jiné zmizet nepo −
volená stavba bývalého auto −
salonu Cari mex v Rokycan ské uli−
ci. Nedosta věný sedmi patrový 
objekt přezdívaný Plze ňany jako
skleněné peklo, jenž je už řadu let
v dezolátním stavu, by měl nahradit
komplex budov s kancelářemi, byty
i obchody. Par tnery dohody jsou
město Plzeň, Vodárna Plzeň a. s.,
a spo lečnosti InterCora, spol. s. r. o.,
RP Letná a. s. a MS Letná a. s. Do −
hoda byla podepsána 9. května po

schválení v zastupitelstvu. Bourat by
se mohlo už příští rok, výstavba by
pak mohla začít v roce 2024. 

„Carimex je ostudou Plzně. Je
jedním z  prvních objektů, kolem
nichž musí projet každý, kdo přijíždí
do našeho města od Prahy. Ta loka−
lita si zaslouží, aby to torzo zmizelo
a jsem proto rád, že máme nyní na
stole dohodu, díky níž bychom se
konečně mohli posunout,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Pavel Šindelář. 

Dohoda obsahuje řadu bodů a vy−
jasňuje kroky a vztahy mezi jednotli−
vými stranami. Město je dle ní při−
praveno prodat developerům po−

zemky v lokalitě ve chvíli, kdy zbou−
rají torzo bývalého autosalonu, zmi−
zet by mělo do dvou let od uzavření
dohody. Město by v  této lhůtě také
mělo změnit územní plán tak, aby
v  lokalitě bylo možné postavit byty.
Hlavními investory jsou společnosti
InterCora a BC Real.  

Areál Carimex začal stavět plzeňský
podnikatel v roce 1997, tehdy bylo vy−
dáno stavební povolení na dostav −
bu areálu spočívající v přízemní pří−
stavbě stávajícího autosalonu. V říjnu
1998 bylo vydáno stavební povolení
pro II. etapu dostavby areálu spočíva−
jící ve vybudování druhého nadzemní−

ho podlaží objektu, které mělo být vy−
užívané pro administrativu. Ná sledně
bylo zjištěno, že stavebník zahájil roz−
šíření stavby a výstavbu třetího a čtvr −
tého nadzemního podlaží. Toto na −
výšení mu bylo dodatečně povoleno
v únoru 2006. Sta veb ník bez povolení
zahájil výstavbu dalších 3 nadzemních
podlaží. Na tuto nepovolenou vý −
stavbu požádal v roce 2007 opět o vy−
dání dodatečného povolení. Toto řízení
následně probíhalo až do roku 2019,
kdy byla žádost o dodatečné povolení
stavby zamítnuta. Soudně se řešilo 
také vlastnictví pozemků. Nedo sta −
věný objekt přitom chátral.

Skleněné peklo v Rokycanské ulici konečně zmizí



KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky,
lam  pičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na pe−
čení, mince, vyznamenání,
kávomlýnky, obrazy, šper−
ky apod.. Tel.: 605080878.
PM  22011

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

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozho −
duje. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

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

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. Tě −
žítka ve tvaru modelů 
voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r.v. 1988Tel.:
721730982. PM 22007

MÁTE doma nábytek
a chro mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do ro−
ku 1980 a starožitný náby−
tek a bytové doplňky (lus−
try, lampy apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / 
E−mail: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 22073

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný, dý −
hovaný, selský), lustry,
lampy, vánoční ozdoby,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky,  a ji−
né. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel. 603512322
E−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz PM 22040 

KOUPÍM stavební stojky,
lešenové kozy a trubky,
jekly – ocelové profily. Tel.:
721866006. RR 22389

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu. Dále litinovou vý−
levku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými závity,
řeznický špalek, různé li−
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel. 603512322. E−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 22043 

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a ná−
bytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvo bození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM – CHROMO VA −
NÝ gauč, křeslo, židli, sto −
lek, psací stůl, skříň, lustr,
lampičku, atd., chrom
může být poškozený. 
Tel. 603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz,
zn.: Přijedu.  PM 22044

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oce −
ňování historického vo−
jenského materiálu, pře−
vážně z období I+II svě−
tové války. Též možnost
odkupu, nebo prodeje.
Tel.: 731454110.

KOUPÍM zbytky stavební−
ho materiálu: cihly, škvá −
rové tvárnice, venkovní
dlažba, dlažební kostky,
cement, kameny atd. Tel.:
721866006. RR 22388

DLOUHODOBÝ pronájem
chalupy, rod. domku se
zahradou, hledá starší pár.
Jsme Češi, bezproblémoví
(bez exekucí s čistým TR).
Milujeme přírodu a zvířect−
vo. Prosíme jen seriózní
nabídky z  Plzně a okolí,
i směr Klatovy. Tel.:
607477727. PM 22075

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s  velkými firmami,
pro jejichž zaměstnan −
ce hledáme čisté byty
k  dlouhodobému pronáj−
mu. Zaru čujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžeme sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázd −
ný 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 samozřej −
mostí. Provizi máme za −
jištěnu od nájemců. 
INSTINKT REALITY s.r.o,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22019

HLEDÁM pronájem garáže
v KT Pod Vodojemem nebo
koupím. Tel.: 734429080.
RR 22425

63LETÝ muž, abstinent,
nekuřák, bez zvířat, hledá
k  doživotnímu pronájmu
nevybavený byt 1+1,
1+kk, 1+0 v Plzni v do−
sahu MHD. K nastěhování
nejpozději do konce roku
2022. Trvalý pobyt. Tel.:
+420 705404111. RR
22444

PRONAJMU byt 1 + 1
částečně zařízený v Praze
6 slušné ženě. Dohodou.
Tel.: 723305874. RR
22494

URGENTNĚ hledáme
k  prodeji byty do 80 m2
v  panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v  řádech
dnů. Možnost vyplatit 
zá lohu předem. Exekuce
či zástavy vyřešíme. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22020

NUTNĚ  poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3 + 1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci.  Cena
do 4 mil. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA  800737309.
PM 22021

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1 + kk o výměře 
20−30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 2,5
mil. Kč. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22022

PRODÁM byt 2+1 v obci
Poděvousy u Domažlic.
Cena 1.890.000 Kč. Při
rychlém jednání možno
jednat o ceně. Kontakt:
720308816. RR 22471

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připraví−
me k předání a prodeji.
Vy klízení, likvidace  od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – za−
hrady.  Prohlídka a na−
cenění služby ZDARMA.
papo9@seznam.cz,
tel.: 603512322 PM
22046 

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní
lokalitě v obci Otín, patřící
pod město Klatovy. Po −
zemky jsou situovány na
mírném jihovýchodním
svahu. Cena jednotlivých
parcel bude zahrnovat
i budovanou obslužní ko−
munikaci a přívod pitné
vody na hranu pozemku.
Elektřinu a plyn lze řešit
individuálně – hlavní pří−
vody nedaleko parcel.
Bližší informace na 
e−mailu: pozemkyotin@
seznam.cz. RR 22470

PRONAJMEME nově zbu −
dované apartmány v Bě −
šinech. Byty jsou o rozlo−
ze 45 až 75 m2, jsou plně
vybavené a zařízené (ku−
chyňská linka sporák,
dvouvařič – sklokeramic−
ká deska, mikrovlnná
trouba) podle typu a veli−
kosti apartmánu. Prač ka
a sušička ve spo lečných
prostorách. V mís tě mož−
nost zaměstnání, dopra−
va, škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdá le nost
na státní hranice SRN
28km. Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112
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PRODÁM
NAFUKOVACÍ VÍŘIVKU

PURESPA GW 
PREMIUM HWS 800

v záruce, použitá jednu
letní sezonu. Pří slu −
šenství (vysavač, che−
mie), stan na zastře šení
v ceně 3990 Kč zdar−
ma. Celková cena
17000 Kč. Plzeň.

Tel. 723 813 260



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

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

TAŽNÉ zařízení na ja ký ko li
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz tel.: 775104121.
RR22054

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
22054

PRODÁM 5 ks letní pneu
i ocel. Disky 175/70–R13.
Muškařský prut, neopreny,
stojánek na kapry. Horské
kolo Specialized, počítač,
levně. Tel.: 702811794.
RR 22467

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68
kw, černá metalíza, nový
model, esp, abs, el. okna,
imobiliser, 2 klíče, klimat−
ronik, 153 tkm, servisní
knížka, velmi pěkný stav,
cena: 142.000 Kč, telefon:
723439518. RR 22476

PRODÁM Dacia Sandero
r.v. 2009, obsah 1.2 ben−
zin, malá spotřeba, 1 maji−
tel, abs, el okna, servisní
knížka, klima, el okna, 
servo, velmi pěkný stav
i vzhled, cena včetně nové
stk a emisí, 89.000 Kč,
telefon: 723439518,
Klatovy. RR 22477

PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin,
najeto pouze 65tkm,
servis ní knížka, bez koro−
ze, 5 dveří, klima, el okna,
centrál, 2x klíč, nová stk
a emise, cena: 45.000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 22478

PRODÁM Peugeot 207,
r.v. 2007, obsah 1.4 65
kw, dobrý typ motoru,
najeto 116tkm, abs, el.
okna, servo, centrál, 1.ma −
 jitel, nová stk a emise, ce−
na: 63.000 Kč, KT, Tel:
723439518. RR 22479

PRODÁM Citroen Jumpy,
r.v. 2009, 1.6 hdi, užitková
verze, 3 místa, parkovací
senzory, tažné zařízení,
radio, nová stk a emise,
dobrý stav, střešní nosič,
cena: 119.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
22480

PRODÁM Suzuki SX 4, r.v.
2009, obsah 1.5 benzin,
černá metalíza, velmi do−
brý stav, radio, el okna,
servo, centrál, klima, imo−
biliser, airbagy, cena včet−
ně nové stk 129.000 Kč,
Tel: 723439518. RR
22481

PRODÁM Škoda Favorit
Forman, r.v. 1993, najeto
pouze 38 000 km !!!, taž−
né, original radio, střešní
okno, velmi dobrý stav, ce−
na 65.000 Kč, krásný ve −
terán, tel: 723439518. RR
22482

KOUPÍM Babetu, i v nepo−
jízdném stavu, nejsem pře−
kupník, tel.: 721087888.
Děkuji za nabídku. RR
22485

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na flešku nebo
DVD, levně. Tel.
777554484. PM 22054

TRÁPÍ vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? 
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní od −
dělení zdarma zanalyzuje
vaši situa ci a nejde opti−
mální řešení. Důležité je,
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22023

NABIZÍM zednické prá−
ce dohodou, včetně ob−
kladů a dlažeb na tel.
776434705.

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k  prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se rychlém jedná−
ní a solidním přístupu na−
šich obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309.  PM 22024

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte
se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22025

KUPUJETE NEMOVITOST
? Provedeme vás složi −
tou transakcí krok za kro−
kem. Nemovitost pro −
věříme technicky a navíc
vyjednáme maximální
SLEVU ! Nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkont ro lu j to .cz 
nebo volejte zdarma
800888957.  PM 22026

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vyma lování.
Prohlídka a nacenění
služby ZDARMA. Tel.
603512322, e−mail:
p a v e l . r e j s e k @
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 va−
šeho 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

NABÍZÍM ze své vlastní
výrobny zákusky, fit chle−
bíčky, bagetky, bezlepko−
vou stravu, špičky, větrní−
ky a další i do skla. Možný
i rozvoz. Tel.: 737946466.
RR 22445

KLÁŠTERKA
– kolaudační revize 

komínů, 
tel.: 604871028. 

RR 22236

VÝSTAVA KOSATCŮ, 3.–
5. června 2022, pá: 14–
18 h, so+ne: 10–16 h,
v rodném domě A. Ně −
mejce, na nám. A. Ně −
mejce čp. 129 v NEPO−
MUKU, více info na:
www.otto.cz/pavel

VÝSTAVA KOSATCŮ, 
10.–12. června 2022, pá:
14–18 h, so+ne: 10–16
h, v moštárně v NÝR−
SKU, Křižíkova ulice 
č.p 779, více info na: 
www.otto.cz/pavel

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádí me
demontáž ocelových 
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 22083

KDO POSEKÁ trávu na za−
hradě? Hledám pomoc −
níka/ci na práci na zahradě:
Odměna + ovoce ze za−
hrady. Plzeň−Slovany. Tel.
večer po 19. hod.
728684164. PM 22073

DARUJI za odvoz 25 pytlů
pilin, tel.: 776560074. RR
22424

LÉČIVÉ byliny – sběr, pří−
prava, diskuse, tel.:
732954363. RR 22462

PRODÁM jehňata kame−
runských ovcí a výletky
červených pštrosů. Okr.
Domažlice. Tel.:
606231922. RR 22419

55/180 HLEDÁ ŽENU
k moři, nejlépe naturistku−
není podmínkou. Pozděj −
ší vztah možný. Tel.:
607467062. PM 22074

37/185 NEKUŘÁK, bez −
dětný, rád by se seznámil
s  dívkou výhradně od 
16−19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování,  toul−
ky přírodou a kulturu. 
Tel.: 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou −
pím staré česko slo ven −
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš −
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−
mail: klsp@seznam.cz
RR 22142
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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:
f lemet@seznam.cz.
RR 21428

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

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.  
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

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

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257

Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
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pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 
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Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
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301 00 Plzeň
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessiert, aktiv,
idealerweise sollte sie mo−
bil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkompliziert, spor−
tlich, 50–60 Jahre, ohne
Altlasten. Kontakt +49
1715091010, freund.re−
gensburg@web.de. RR
22418

63LETÝ muž štíhlé posta−
vy, nekuřák, abstinent, hle−
dá k vážnému seznámení
pro trvalý společný život
nezadanou ženu. Upřed −
nostním věk do 58 let. Byt
mám, možnost přistěho vá −
ní. Tel.: +420 705404111.
RR 22443

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám 
pomůžeme najít part −
nera v Bavorsku. www.
vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

52/178cm/95kg, nekuřák,
abstinent, hledá milou, věr−
nou ženu z okolí H. Týna,
Po běžovic, Hostouně, Bělé
nad Radb., Boru u Tacho va
Tel.776426005, RR 22450

64/170, rozv., zajištěný.
Hledám elegantní, domi−
nant. Paní – téměř dominu.
Souznění duší. Pište pro−
sím SMS. Zavolám. Tel.:
607293848. RR 22463

HLEDÁM ženu na diskrétní
schůzky. Pište SMS na tel.:
606331064. RR 22484

NĚCO o mně: nekuřák
52/179/85, štíhlejší posta−
vy, různých zájmů – ve
dvou se dá podnikat cokoli.
Něco o Tobě: sympatická,
veselá, prostě fajn žena do
nepohody, štíhlejší postavy
do 50 let. Jestli jsi z DO, KT
nebo PJ a okolí a máš zá−
jem o seznámení, budu rád
za Tvoji odpověď na čísle:
728172259. RR 22493

ŠTÍHLOU z  Klatov zvu 
na pubertální hru. Tel.:
724516519. RR 22497

ŽENA 56/167, štíhlá, mlad.
vzhledu, hledá novou lá−
sku. Mám vše, jen ty mi
chybíš. Pokud jsi vysoký
muž z Plzně a blízk. okolí,
s  vyřešenou minulostí, 
dáme si šanci? Zavolej
73755288. PM 20072

VDOVA 66 LET z  Plzně
hledá kamaráda, možnost
i blíz ké okolí Plzně, na po−
vídání a procházky a pose−
zení u kávy. Věk od 70 let
výše. Tel.: 728306471.
PM 22078

73 LETÁ vdova hledá ka−
maráda přiměřeného věku
k občasným procházkám
do přírody, návštěvu di−
vadla a na různé spo −
lečenské akce. Tel.:
735412613. PM 22079

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER
PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA!
Pohledná sexy blond, pří−
jemná s  pevnými ňadry 
č. 5. V diskr. bytečku se
mnou např. úžasný hlubo−
ký orálek a ostatní… Udě −
lejte si výlet pánové od 18
až xxx let. Pochopení mám.
Pouze volat, SMS ne, od 8
hod. ráno tel. 731002305.
PM 22076

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde

27. 6. 2022

Inzerát můžete podat elektronicky 
na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním
převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300
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