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říká radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu – Ing. Libor Picka Více na straně 4 – 5
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Když lidské oko nestačí

Změna technologií, u soustruhu
se už neušpiníte

n Pane radní, s jakými pocity jste
přijal tento úkol?
Na pocity nebylo mnoho času
vzhledem k naléhavosti, s jakou
jsem do funkce nastoupil. Ze zkuše−
ností z mé dosavadní praxe v řadě
vedoucích pozicí jsem si rychle
vyhodnotil, že nastala změna, která
se promítne do mého denního ži−
votního rituálu.
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n Ze všech stran slýcháme, že se
mladí příliš nehrnou do učebních
oborů, přitom právě Plzeňsko míva−
lo dobré zázemí ve strojírenských
oborech. Jak to vnímáte dnes?
... pokračování na straně 3
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n Když jste pronikl do problemati−
ky školství v Plzeňském kraji, jaká
byla první myšlenka a co jste si
řekl, že musíte udělat co nejdřív?
Vzhledem k tomu, že jsem více
jak jedno volební období byl členem
Výboru pro školství, vzdělávání
a zaměstnanost, nejednalo se o ne−
známou oblast. Hlavní problematika
úseku je dána jeho zaměřením.
Můj první úkol souvisel s hlubším

Možná by se dalo říci, že
mít na starosti oblast
školství a sportu coby
krajský radní není až tak
veliká starost. Ovšem ti
zasvěcenější vědí, že to
může být zcela opačně.
Studenti, žáci a následně
i mladí sportovci vyžadu−
jí kvalitní vedení, zázemí
i všestrannou pomoc,
která často stojí nemalé finance. A právě tento úsek
dostal do vínku člen rady kraje Ing. Vladimír Kroc.

poznáním problematiky a uvědomě−
ním si vlastního postavení. Nemohu
se prezentovat jako ten, kdo přišel
příslušným pracovníkům odboru
a samotným ředitelům škol radit.
Oni mají mnohem více zkušeností
a odvádějí skutečně dobrou práci.
Moje místo je být součástí tohoto
týmu a z pozice člena rozhodného
orgánu se snažit zabezpečit pod−
mínky a prostředky pro rozvoj škol,
systému a struktury, která vytváří
prostředí dalšího zkvalitňování pro−
cesu vzdělávání a dobrých pracov−
ních podmínek jeho realizátorů.

Plzeň – město s velkou tradicí
a historií ve strojírenství
Krajským vítězem Města pro byz−
nys je Plzeň. Dokázala tak opět své
podnikatelské kvality! Podnika−
telské prostředí je v rámci Plzeň−
ského kraje totiž nejvýhodnější
přímo v krajském městě. Vyplývá
to ze srovnávacích výzkumů Město
pro byznys, které z hlediska dat
připravuje analytická agentura
Datank. Na druhé příčce se na zá−
padě Čech umístily Rokycany, a to
zejména díky přístupu místní rad−
nice, bronz berou Nýřany.
V krajském městě je v rámci re−
gionu velmi vysoký počet eko−
nomických subjektů v přepočtu na
obyvatele, počet právnických osob
je zde dokonce čtvrtý nejvyšší v ce−
lé České republice. V rámci Plzeň−
ského kraje je zde nejvyšší počet
dokončených bytů v přepočtu na
1000 obyvatel. Plzeň podnikatelsky
samozřejmě čerpá z výborné do−
pravní dostupnosti. Rozvíjí se
elektromobilita, pokud jde o počet
dobíjecích stanic pro elektromobily,
je Plzeň v TOP 10 celorepublikově.
Z přístupu veřejné správy lze vy−

(Zleva) Pavel Šindelář a Vlastimil Gola

zdvihnout v kraji vůbec nejvyšší po−
čet úředních hodin, během nichž si
podnikatelé, ale nejen oni, mohou
vyřídit vše potřebné a také kvalitní
webové stránky z pohledu podnika−
telů, kteří na nich v přehledné formě
naleznou vše podstatné, co potře−
bují pro komunikaci s veřejnou
správou. Radnice vynakládá dosta−
tečné finanční prostředky do kultury
a veřejné dopravy.

„Plzeň je průmyslové město, kte−
ré má velkou tradici a historii ve
strojírenském průmyslu, a to samo−
zřejmě klade velké cíle, ale i poža−
davky. Jsem rád, že se město
dlouhodobě rozvíjí zejména ve vzta−
hu k bytové výstavbě, protože měs−
to tvoří lidé a bez lidí není ani byz−
nys, to znamená podnikatelské pro−
středí. My se snažíme vytvářet co
nejlepší podmínky pro podnikatele,

ale zároveň se jim co nejméně plést
do cesty, aby mohli naplňovat své
podnikatelské cíle a nebyli zavaleni
byrokracií. Tato kombinace přináší
úspěchy a jsem moc rád, že Plzeň
za to byla oceněna,“ říká primátor
Plzně Pavel Šindelář.
Rokycany skončily v rámci Pl −
zeňského kraje nejlépe v mystery
testování, které prostřednictvím fik−
tivních podnikatelských dotazů
ověřuje rychlost a obsahovou kva−
litu odpovědí živnostenských úřa−
dů. Rokycany mají rovněž velmi vy−
soký podíl firem s více než 250 za−
městnanci v přepočtu na celkový
počet ekonomických subjektů.
Radnice se může pochlubit nulový−
mi náklady na dluhovou službu
a vysokou likviditou. V rámci kraje
nadprůměrný má také podíl kapitá−
lových výdajů na celkových výda−
jích. Bronzové Nýřany zaznamená−
vají v Plzeňském kraji nejvyšší ná−
růst počtu obyvatel, stejně jako
nejvyšší meziroční změnu počtu
ekonomických subjektů. Index stá−
ří, tedy poměr lidí s věkem nad 65
let ku lidem do 14 let věku, je v kraji
nejnižší, což je dobrým příslibem
rozvoje podnikání i do budoucnosti.
Radnice drží daň z nemovitosti na
velmi nízké úrovni, při krajském
srovnání věnuje dostatečné finance
na sport a vzdělávání.

Edice výjimečných suvenýrových bankovek v zoo
Už nyní mají sběratelé a návštěvníci
českých zoologických zahrad mož−
nost pořídit si pamětní listy Naše
Zoo v podobě bankovky vytištěné ve
Státní tiskárně cenin. Ceniny nápa−
dité kompozice s propracovanou
kresbou zvířat z dílny tvůrčí dvojice
české akademické sochařky a me−
dailérky Majky Wichnerové a slo−
venského designéra Mateje Gábriše
evokují exotické dálky a zobrazují
vzácná zvířata.
„Na naší plzeňské bankovce je
zobrazena krajta zelená nebo lev
berberský. Jde o druhy ohrožené,
atraktivní, v jejichž chovu slaví pl−
zeňská zoo úspěchy, na rubu nechy−
bí erbovní plameňáci a místní sce−
nérie a dominanty. Pevně věřím, že
suvenýrové bankovky se stanou
jedním z lákadel a budou motivovat
zájemce o celou edici k návštěvě
i dalších zoologických zahrad. Část
výtěžku z prodeje bude totiž věnová−
na na ochranu ohrožených druhů,“
říká ředitel Zoo Plzeň Jiří Trávníček.
Pamětní listy byly vytištěny Státní
tiskárnou cenin na ceninový papír
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s vodoznakem lipového listu s vidi−
telnými a neviditelnými vlákny. Na
hlavní motivy na lícové a rubové
straně včetně číslování byla použita

technologie digitálního tisku, ostatní
motivy v podtisku včetně UV barev
jsou tištěny ofsetovou tiskovou tech−
nikou. Emise, která je určena pro če−
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ské zoologické zahrady, je obohace−
na na lícové straně českým lvem ze
stříbrné fólie, která byla aplikovaná
pomocí horké ražby.
Hlavním prvkem pamětního listu
v podobě bankovky je portrét zvířete
zasazený do krajiny, která je mu
vlastní. Sběratelé se mohou těšit na−
příklad na tygra ussurijského, lva
berberského, krajtu zelenou, žirafu
Rothschildovu a pandu červenou.
Jednotícím prvkem celé série ban−
kovek je osoba Charlese Dar wina,
se kterou souvisí jak jeho kresba
na rubové straně, tak další grafické
prvky. Na lícní straně je to pás pro−
pletených živočichů a na rubové
straně spirála jako symbol evoluce.
V zahradách lze pamětní listy v po−
době bankovky zakoupit prostřednic−
tvím samoobslužného automatu, je−
hož součástí je i UV světlo, které od−
halí některé ochranné prvky těchto ce−
nin. Jsou to například stěžejní motivy
s fluorescentní barvou na přední stra−
ně ceniny nebo bavlněná vlákna, která
jsou součástí ceninového papíru, jako
tomu bývá u skutečných bankovek.
Plzeňský rozhled 7/2022
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Změna technologií, u soustruhu
se už neušpiníte
... dokončení ze strany 1

Díky trvalé podpoře technického
vzdělávání je zájem o učební obory
v Plzeňském kraji stabilní, každoroč−
ně do nich nastoupí téměř 37 % žáků
vycházejících z 9. ročníků ZŠ. Zájem
zaměstnavatelů o absolventy tříletých
oborů vzdělání s výučním listem však
stále několikanásobně převyšuje je−
jich počet. Mnoho žáků má jistý pří−
slib zaměstnání již v průběhu 3. roční−
ku. Například absolvent oboru Obrá−
běč kovů je totiž kvalifikovaný pracov−
ník schopný samostatné práce při
soustružení, frézování, vrtání nebo
broušení. Při studiu získá dovednosti,
které mu umožní uplatnit se ve výro−

turitu. Takový druh technického
vzdělávání nabízí tři střední školy
v Plzni a jedna v Tachově. Velkou
příležitostí k seznámení se s tech−
nickými obory středních škol je
pro žáky ZŠ i jejich rodiče akce
„Ručičky kraje“ pořádaná každoroč−
ně v červnu na nádvoří krajského
úřadu. Střední školy z celého Plzeň−
ského kraje zde prezentují náplň
svých oborů a stánky zde mají i ně−
kteří zaměstnavatelé, kteří nabízí
uplatnění jejich absolventům.

jenom střední škola je mnohem
náročnější než základní.
Samozřejmě ano, žáky přicháze−
jící z Ukrajiny přijímáme do střed−
ních škol průběžně, první žáky jsme
přijali již v březnu tohoto roku.
Jejich integrace do českého vzdělá−
vacího systému probíhá velice do−
bře, střední školy měly možnost
v souladu s vyhlášenou legislativou
upravit vzdělávací obsah i hodnoce−
ní nově přijatých žáků. V období při−
jímacího řízení poskytoval krajský
úřad přicházejícím žákům v rámci
adaptačních skupin konzultace za−
měřené na výběr vhodné střední
školy podle zájmů uchazečů a po−
máhal koordinovat přijímání žáků
do probíhajících prvních ročníků
středních škol. Rada Plzeňského

velký zájem. Pro nové zájemce je
připraven kurz, který bude otevřen
v červenci. Všechny kurzy jsou pro
žáky zdarma a mají za úkol připravit
žáky na vzdělávání na středních
školách od září 2022. Jsem pře−
svědčen, že kroky krajského úřadu
jsou efektivní a že jsme pro vzdělá−
vání ukrajinských žáků na středních
školách dobře připraveni.
n Pane radní, ve své gesci máte
také sport. V minulých týdnech
jste prožíval s mladými sportovci
Plzeňského kraje několik radost−
ných událostí. Jak hodnotíte úro−
veň péče o sportovní talenty?
Plzeňský kraj dlouhodobě finančně
podporuje rozvoj sportu v regionu.
Přispíváme na vybudování a zajištění
dostupné sportovní infrastruktury
a finančně podporujeme činnost sa−
motných sportovních klubů. Podpora
směřuje na zajištění celoroční spor−

Radní V. Kroc na slavnostním otevření dopravního hřiště v Kralovicích.

bě, pracovat podle výkresové doku−
mentace, podle technologických po−
stupů a norem. Díky moderní techno−
logické vybavenosti školních dílen se
žáci seznamují i se základy obsluhy
průmyslových robotů a pneumatic−
kých a hydraulických systémů, což
jim umožňuje širší uplatnění ve vý−
robních provozech.
n Co se podle Vás změnilo? Mladí
se už nechtějí „ušpinit a oblékat
do montérek“ anebo je to přístu−
pem rodičů?
Požadavky na technologické
schopnosti žáků se mění, dnes už
se u soustruhu neušpiní a netočí kli−
kou. Pracuje se na obráběcích cen−
trech, kde je celý proces obrábění
zcela automatizován a obsluha pra−
cuje s klávesnicí počítače. Absol−
venti, kteří úspěšně vykonají závě−
rečnou zkoušku, se mohou také
ucházet o přijetí do oborů vzdělání
nástavbového studia pro získání
maturitního vysvědčení. Velký zájem
je také o tzv. kombinované obory,
které žákům umožňují získat v prů−
běhu 4letého studia výuční list i ma−
Plzeňský rozhled 7/2022

n Jaká je struktura středních škol
v kraji v porovnání se zbytkem re−
publiky? V čem by se měla nebo
mohla změnit?
Nabídka míst na středních školách
Plzeňského kraje je pro žáky vychá−
zející ze základní školy dostatečná.
Při letošním přijímacím řízení bylo
pro 5 235 uchazečů připraveno
7 064 volných míst. Dalších 540 míst
nabízejí pro děti ze základních škol
víceletá gymnázia. Struktura oborů
středních škol se mění podle potřeb.
Z důvodu vzrůstajícího počtu žáků
v 9. ročnících základních škol došlo
k navýšení kapacity některých oborů
na středních školách a nabízeny jsou
také nové obory, např. Ekonomika
a podnikání se zaměřením na strojí−
renství nebo Elektromechanik pro za−
řízení a přístroje. Nové obory nabízejí
střední školy nejen v Plzni, ale i v Ta−
chově, Rokycanech a Domažlicích.
n Počítáte s tím, že by do středních
škol mohli od září nastoupit i ukra−
jinští studenti? Jak složité bude za−
bezpečit jejich výuku v souvislosti
se znalostí jejich češtiny. Přece

Na nádvoří krajského úřadu v Plzni ocenil radní Vladimír Kroc výtvory
šikovných rukou studentů a žáků škol.

kraje také Usnesením ze dne 28. 3.
2022 povolila výjimku z nejvyššího
počtu dětí, žáků a studentů stano−
veného prováděcím právním před−
pisem do počtu 4 žáků v každé třídě
střední školy z důvodu přijetí žáka
v souladu se zákonem č. 67/2022
Sb., o opatřeních v oblasti školství
v souvislosti s ozbrojeným konflik−
tem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace. Toto
navýšení významně pomohlo při
příchodu žáků z Ukrajiny a jejich
přijímání do středních škol. Na šesti
středních školách a v Krajském
centru vzdělávání byly vytvořeny
skupiny pro intenzivní jazykovou
přípravu dětí ve věku 14−18 let. Tyto
jazykové kurzy probíhají každý den
v odpoledních hodinách a je o ně
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tovní přípravy dětí a mládeže, dále na
náklady účasti sportovců na soutě−
žích a náklady na organizaci sportov−
ních soutěží. Plzeňský kraj vytvořil
a podporuje systém sportovních
akademií dětí a mládeže. Ve vybra−
ných sportech (fotbal, hokej, tenis,
házená, atletika, triatlon, golf, cyklisti−
ka a Akademie individuálních sportů)
tak podporuje systematickou přípra−
vu sportovních talentů.
n Kolik finančních prostředků vy−
nakládá kraj na školství a sport
a jaké výhledy jsou pro další léta?
Ve schváleném rozpočtu Plzeň−
ského kraje na rok 2022 je pro škol−
ství vyhrazeno 480 mil. Kč a dalších
98 mil. Kč směřuje do podpory tělo−
výchovy a sportu.
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Rozvíjejme citlivou turistiku
i mimo turistická centra
Radním Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu je Ing. Libor Picka. Jde o velmi
rozsáhlou a důležitou oblast, která je vi−
zitkou kraje. Buď dobrou, anebo špatnou.
A právě na tom velmi záleží, aby plzeň−
ský region přitahoval co nejvíce turistů
a návštěvníků i ze zahraničí. Máme pro
to předpoklady?
Podle radního Libora Picky určitě, pro−
tože kraj nabízí celou řadu vyhledávaných
lokalit a kulturních a historických památek,
ale také nápaditý program, který podporu−
je cestovní ruch.
„Často říkám, že my v česko−bavorském
pohraničí nejsme na okraji republiky, ale
na jejím začátku. Za důležitou považuji
úzkou přeshraniční spolupráci. Jako
krajský radní, předseda Sdružení svazku
obcí Domažlicka a předseda Euroregionu
Šumava – Bavorský les prosazuji rozvoj
turismu, opravy památek a stavbu cyklo−
stezek.
Rozvoj citlivé turistiky i mimo turistická
centra, udržení dostupnosti služeb, podpo−
ra mladých rodin, budování kvalitní infra−
struktury – to je recept proti vylidňování
našeho venkova a nadějí pro naše příhra−
niční oblasti s dosud plně nevyužitým po−
tenciálem,“ říká Libor Picka.

Ing. Libor Picka, nar. 1964
Bydliště: Bělá nad Radbuzou
Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně.
Ženatý, dvě dospělé děti. Dlouhodobě aktivní
v komunální politice, intenzivně se věnuje regio−
nálnímu rozvoji a cestovnímu ruchu. Od roku
1994 působí velmi úspěšně ve funkci starosty
města Bělá nad Radbuzou. Od letošního roku
2022 je členem Rady Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Když už je řeč o nápaditém programu na
podporu cestovního ruchu, je těžké v krát−
kosti vybrat. Určitě sem spadá Vintířova
stezka, projekt Západočeského baroka,
včetně Letního barokního festivalu, ale také

památek. Ti se starají o jejich zachování pro
budoucí generace, stejně jako subjektů
a osobností, které se významnou měrou
podílejí na udržování lidových tradic
regionu a pomáhají tak k zachování, ochra−

Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje
získala Marie Langová v oboru výroba chodských krojů

Jeden z ambitů barokního areálu Muzea
a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
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Den památek a lidové kultury Plzeňského
kraje. Ten se letos konal už počtvrté a jak
zdůraznil hejtman Rudolf Špoták, obnova
kulturních památek a historických objektů
v kraji, stejně jako udržování a rozvoj tradice
v řemesle i umění jsou důležité i z hlediska
propagace a oživení naší kulturní historie.
„Den památek a lidové kultury Plzeň−
ského kraje je symbolickým oceněním
práce vlastníků nemovitých kulturních

ně a rozvoji jeho rázu. Všem patří velké po−
děkování za jejich náročnou a dlouholetou
práci, jež umožňuje lidem v našem kraji po−
znat svou historii a kulturní bohatství regio−
nu, ve kterém žijí,“ uvedl radní Picka.
Do soutěže „Památka Plzeňského kraje“
bylo nominováno celkem 19 nemovitých
kulturních památek. Oceněni byli vlastníci,
restaurátoři a zhotovitelé nejlépe ohodno−
cených obnov objektů za rok 2021.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vintířova stezka získala
sochu sv. Vintíře
V historické sklárně v Anníně byl
slavnostně ukončen a završen ne−
daleko kostela sv. Mořice na
Mouřenci odhalením sochy sv. Vin−
tíře projekt poutní Vintířovy stezky,
česko−německé obdoby slavné
Svatojakubské cesty do španěl−
ského Santiaga de Compostela.

Projekt odstartoval v listopadu
2018 a byl spolufinancován z Pro−
gramu přeshraniční spolupráce,
za Plzeňský kraj částkou 301 669
EUR. Je společným dílem Plzeň−
ského kraje, bavorské organizace
Arberland REGio GmbH a obce
Hartmanice.

Stezka začíná v bavorském
Nie deralteichu, v jehož klášteře
sv. Vintíř působil, a v devíti den−
ních etapách dovede poutníky až
do Blatné. Samozřejmě lze absol−
vovat nejen celou pouť, ale jedno−
tlivé etapy, z nichž nejdelší (Su−
šice – Horažďovice) měří 22,2 km
a nejkratší (Prášily – Hartmanice)
14,4 km. Součástí Vintířovy stez−
ky je i šest uzavřených okruhů pro
rodiny s dětmi s herními prvky
a geokolokační hrou Skryté příbě−
hy. Na páteřní trase je vybudo −
váno pět symbolických odpočin−
kových míst s architektonicky ře−
šenými kamennými sestavami
s kovářským prvkem v podobě
Vintířovy poutnické hole, které vy−

Kříž na jedné z tras
Vintířovy stezky.

zývají poutníky k zastavení a me−
ditaci. Vedle informačních laviček
jsou k dispozici etapový průvodce
trasou, mapy a letáčky k výletním
okruhům.

Odhalená socha sv. Vintíře, jejíž
autorkou je Vladěna Tesařová.

Tu vytvořila sklářská výtvarnice
Vladěna Tesařová.
„Hlavním motivem vybudování
Vintířovy stezky je nabídnout
poutníkům nejen poznání historie
našeho kraje a unikátní turistické
zážitky v nádherných kulisách
Bavorského lesa a Šumavy. Je zde
výrazně zastoupen také duchovní
přesah a každá etapa nabízí uni−
kátní místa k rozjímání. Jsem pře−
svědčen, že tato stezka má po −
tenciál přilákat turisty i věřící pout−
níky nejen z Česka, ale i ze zahra−
ničí,“ uvedl Libor Picka.

Radní Libor Picka při slavnostním zakončení projektu Vintířova stezka.

Barokní doteky Plzeňského kraje
V ArchaeoCentru Čechy−Bavor−
sko u Historického parku Bärnau−
Tachov je až do 26. srpna 2022
K vidění výstava Barokní do −
teky Plzeňského kraje. Pořádá ji
Plzeň ský kraj ve spolupráci se
spolkem Via Carolina – Goldene
Straße e.V. Hlavním mottem vý−
stavy se stalo Noblesse oblige
(vznešenost zavazuje) přibližující
Plzeňský rozhled 7/2022

svět aristokracie na Plzeňsku
v době baroka.
V rámci výstavy bude možno
zhlédnout dokument „Zrcadlo
baroka“ mapující unikátní projekt
dostavby nikdy nezrealizovaného
východního ambitu poutního
areálu v Mariánské Týnici. Tím byl
dokončen a zvýrazněn cel kový
geometrický koncept, kterýod po−

čátku geniální stavitel Blažej San−
tini Aichl u této stavby zamýšlel.
Západočeské baroko je feno−
mén, který ve své rozmanitosti
nabízí akce pro odborníky i širší
veřejnost. Plzeňský kraj pořádá
již 7. ročník Letního barokního
festivalu, který probíhá od června
do září. Jeho hlavní osu tvoří
zpravidla několik velkých slav−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ností ve významných barokních
lokalitách a řada doprovodných
akcí. Snahou je představit náv −
štěv níkům baroko s jeho atmo −
sférou prostřednictvím krásné
hudby, autentického divadla, kos−
týmovaných prohlídek, ale i ba−
rokních ochutnávek a řemesl−
ných workshopů. Mottem je
„Ochutnejte baroko, jak jej ne−
znáte, a to všemi svými smysly
do hloubky a do krásy“.

www.zapadoceskebaroko.cz
5

REALITNÍ
PORADNA
Jsou někde sepsané povinnosti
realitního makléře?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat
na povinnosti realitního makléře.
Už 2 měsíce řešíme koupi bytu. Na
začátku se na všechno spěchalo,
protože v řadě bylo dalších X údaj−
ných zájemců o nemovitost. Vyvr−
cholilo to tím, že se k nám dostal
návrh rezervační smlouvy a ultimá−
tum, že do druhého dne musíme
hotově zaplatit rezervační poplatek
(přestože smlouva říkala – na účet
do 14dnů). Sice jsme si vymohli
postupovat dne smlouvy, nicméně
po podepsání této rezervační
smlouvy ztratila makléřka veškerý
zájem. Další smlouvy a náležitosti
jsme tedy začali řešit přímo s maji−
teli bytu (v kopii s makléřkou), ale
očekávali i od ní aktivní jednání
a snahu obchod dokončit. Dočkali
jsme se však vždy pouze výmluv.
Jelikož kupující má nespočet připo−
mínek k zástavní smlouvě sepsané
bankou, se kterými ovšem my nic
neuděláme, rádi bychom od ob−
chodu odstoupili. A doufáme ve
100% vrácení rezervační smlouvy,
i vzhledem k neaktivitě makléřky
(nechtěla sjednat schůzku s prodá−
vajícími, v komunikaci a zasílání
jednotlivých smluv dělala zbytečné
průtahy, odmítala komunikovat
s naším finančním poradcem, zasí−
lala pozdě návrhy smluv a násled−
ně očekávala rychlý podpis s tím,
že ve smlouvě není nic důležitého
a klidně můžeme podepsat atp.).
Jsou někde, prosím, sepsané po−
vinnosti makléře, když nám mak−
léřka tvrdí, že pro obchod dělá své
maximum? Děkuji
Dobrý den, žádné povinnosti bo−
hužel nikde sepsané nejsou. A jak
jsem zde již psal, makléř musí být
především mediátor celé transakce
a oběma stranám musí umět po−
moci najít cestu ke shodě nad finál−
ním zněním smluv. Pokud se mu
toto nepodařilo, není na místě mlu−
vit o maximu práce pro obchod.
Překonání takových třecích ploch
však vyžaduje vysokou míru zku−
šeností a empatie. Jen malá zku−
šenost; připomínkovat zástavní
smlouvu bance je prorážení zdi
vlastní hlavou. Není zde cesta,
a pokud ano, trvá dlouhé měsíce.
Bankovní procesy jsou zuhelnatělé,
a přestože některá ustanovení v zá−
stavních smlouvách krajně hraničí
s dobrými mravy, domoci se změn
není téměř možné.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Odstraní zábrany v komunikaci
se zrakově hendikepovanými
Lidé se zrakovým postižením učili
zaměstnance Magistrátu města
Plzně, jak mají jednat v případě,
že vyřizují požadavky nevidomého
nebo slabozrakého klienta. Během
tří květnových seminá−
řů bylo proškoleno na
pět desítek magistrát−
ních zaměstnanců. Bě−
hem května se usku−
tečnily tři takovéto se−
mináře. Zúčastnili se
jich pracovníci oddělení
občanských průkazů
a cestovních dokladů,
zaměstnanci živnosten−
ského úřadu a recepcí
a vrátnic.
Michal Stočes, ve−
doucí Oddělení občan−
ských průkazů a ces−
tovních dokladů Magistrátu města
Plzně podotkl, že Magistrát města
Plzně je úřadem vstřícným ke všem
svým klientům. „Na školení, které−
ho jsme se jako pracovníci odděle−
ní občanských průkazů a cestov−
ních dokladů zúčastnili, nám sami
nevidomí na praktických příkladech
ukázali, jak s klienty s postižením
zraku jednat, abychom co nejlépe
mohli vyjít vstříc jejich požadav−

kům,“ upřesnil Michal Stočes. Mezi
takovéto praktické ukázky, jak jed−
nat v konkrétních úředních si −
tuacích, patřilo například nacvičení
podpisu dokumentu.
Šarlota Hamber−
gerová, ředitelka
organizace Spolu
s vámi, doplnila, že
školitelé pracovní−
ky magistrátu se−
známili také s růz−
nými kompenzač−
ními pomůckami,
které zrakově posti−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ženým lidem ulehčují život a pomá−
hají jim i při jednání s úředníky. Jsou
mezi nimi například právě šablony
na podpisy či různé další indikační
a kompenzační pomůcky. Takto
zaměřené semináře pomáhají za−
městnancům magistrátu, kteří jsou
v každodenním přímém kontaktu
s občany, odstranit zbytečné zábrany
v komunikaci se zrakově hendikepo−
vanými osobami, a ukazují jim, že
pokud je přihlédnuto k specifickým
potřebám, pak klienti se zrakovým
postižením nepotřebují při jednání na
úřadě žádného prostředníka.
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G

2.499.000 Kč

Komerční objekt (258m2), ul. Ruská, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji komerční nemovitost, budovu (dříve galerie,
rychlé občerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav
nemovitosti k rekonstrukci a sestává se z tří místností, a sociální−
ho zázemí. Do budovy možnost vstoupit dvěma vchody. Budova
stojí na pozemku o ploše 143m2, ke které přiléhá zahrada o veli−
kosti 115m2. IS. El. 230/400V, obecní vodovod i kanalizace.
K nemovitosti je vyhotovena studie na výstavbu bytového domu
s třemi nadzemními podlažími. V 1.NP by se nacházely 3 garáže
o celkové velikosti 118m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK
(58m2) a 3+KK(67m2) a ve 3.NP byt 3+KK(104m2).

& 734 319 301

G

3.650.000 Kč

G

2.599.000 Kč

G

3.099.000 Kč

G

3.200.000 Kč

Rodinný dům 5+1 (677m2), Vlkošov

2+kk (47m2), Edvarda Beneše ul., Plzeň

2+1 (49m2), ul. Stromořadí, Dobřany

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 677m2 ve
Vlkošově (Bezvěrov), okr. Plzeň−sever. Dům má dispozici
5+1 s koupelnou a WC. Dům je podsklepen. IS: obecní
vodovod, elektřina 220/380V, septik, topení: ústřední tuhá
paliva. Na pozemku se dále nachází stodola, zděné kolny.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme.

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk o výměře
47m2 v Plzni, ul. E. Beneše. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se ve 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt
je v původním stavu. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě. K bytu náleží sklep. Fond oprav
1.880,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji byt v novostavbě z roku 2020 o dispozici 2+1
o čisté podlahové ploše 49,30 m2. Byt se nachází v přízemí cihlo−
vého domu v klidné části Dobřan, v ulici Stromořadí. Bytová
jednotka se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, předsí−
ně, koupelny se sprchovým koutem, samostatného WC a tech−
nické místnosti (komory). Kuchyně se prodává zařízena spotřebi−
či (chladnička, elektrická trouba, varná deska, digestoř). K bytu
náleží vlastní parkovací stání a podíl na zahradě s posezením.
Vytápění a ohřev vody je dálkový (společná plynová kotelna v do−
mě). Fond oprav je ve výši 490,−Kč.
& 734 319 301

& 734 319 302

Doporučujeme vidět!

E

3.799.000 Kč

D

3.999.000 Kč
2

G

10.999.000 Kč

Rodinný dům 3+1 (894m ), Lštění

3+1 (51m ), ul. Klatovská, Plzeň – Bory

3+1 (59m ), ul. Malé náměstí, Dýšina

Rodinný dům 5+1/G (328m2), Mohylová ul., Plzeň

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 894m 2
v obci Lštění (Blížejov), okr. Domažlice o zastavěné plo−
še 120m2. Nemovitost má dispozici 3+1 a je částečně
podsklepena. Na pozemku se dále nachází stodola a ga−
ráž. IS: voda−vlastní studna, plyn, el. 220/380V, obecní
kanalizace, topení: ústřední (plyn. kotel + kotel na TP)
+ lokální TP.

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1 (vkus−
ně předělán v roce 2018 z 2+1) o podlahové ploše 50,70m2,
který prošel v roce 2018 kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází
ve 3.patře cihlového domu bez výtahu v městské části Jižní
Předměstí v ulici Klatovská. Bytová jednotka se skládá z kuchy−
ně, tří pokojů, předsíně, koupelny a toalety. Kuchyně se prodává
kompletně zařízena spotřebiči. K bytu náleží také prostorný sklep
v suterénu domu. Vytápění bytu je dálkové. Fond oprav je ve výši
1.217,− Kč a náklady na otop, vodné a stočné a ostatní služby
pro 3 dospělé činí 1500,− Kč.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 (vkusně předělán v roce
2014 na 3+1) o čisté podlahové ploše 58 m2, který dále prošel
vkusnou rekonstrukcí. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí cihlo−
vého domu v obci Dýšina v ulici Malé náměstí. V roce 2019 pro−
běhla revitalizace bytového domu (zateplení, fasáda, střecha).
Bytová jednotka se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice,
dětského pokoje, předsíně, koupelny a toalety. Kuchyně i byt se
prodává kompletně zařízen. Byt je vybaven krbovými kamny
v obývacím pokoji. K bytu náleží také prostorný sklep o velikosti
1,6m2. Vytápění a ohřev vody je zajištěn vlastním plynovým kot−
lem. Fond oprav je cca ve výši 1.763,− Kč.
734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 328m2
v Plzni, Mohylové ul. Dům má dispozici 5+1 a je částeč−
ně podsklepen. I.NP: kuchyně, 2x pokoj, koupelna; II.NP:
3x pokoj, koupelna. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: ústřední plynové.
U domu se dále nachází garáž. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
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Vřele doporučujeme!

& 734 319 302

2

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

Plzeňský rozhled 7/2022

800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

Doporučujeme vidět!

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

& 734 319 302

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Hvězdy Metalfestu křtily tříměsíční velbloudici
Opět po roce přišlo na svět mládě
velblouda dvouhrbého. V pořadí
22. plzeňské mládě je samička na−
rozená 13. března samici Tereze,
původem ze Zoo Ostrava. Ta je
matkou poprvé. Bohužel mládě ne−
krmí, jinak se o něj ale stará.
Výživu proto převzali ošetřovatelé
a zoologové v čele s Miroslavou
Palackou. Krmí ji speciálním
tučným mlékem pro telata (mléč−
nou směsí).
„Kmotrem se letos stala oblíbená
německá heavymetalová star RAGE.
Vybrané jméno pro mládě velblouda
je Lamia – má mnoho významů
a souvislostí. Například podle
blonďaté čarodějnice z filmu
Hvězdný prach – protože malá sa−
mice je zatím nejsvětlejší velbloud,
co jsme kdy měli. Lamia je také
jméno z řecké mytologie. Byla mi−
lenkou Dia a dcerou Libye. Později
se stala příšerou z Hádova podsvětí,
Héra ji proměnila v napůl ženu, na−
půl hada. Lamia rovněž znamená
„zářící“, „zářící“ nebo „brilantní“
(z arabštiny „lamiea“),“ sdělil mluv−
čí Zoo Martin Vobruba.
8

(Haštal, Goldie a Gappa), prvním
odchovem v historii byla Josefína
v roce 1997.
Propojení Metalfestu a plzeňské
zoo pokračuje i letos. V minulosti se
Metalfest stal partnerem a podpo−
rovatelem chovu celé řady zvířat.
Pokřtěni byli mj. medvědi hnědí,
žirafy, krajta mřížkovaná, vlci hřivna−
tí, nosorožec indický. Jejich kmotry
se staly kapely Accept, Uriah Heep,
Alice Cooper, Nightwish, Powerwolf,
Hammerfall, Citron a další.
Foto: K. Misíková

V Plzni je nyní chovný samec
velblouda dvouhrbého Mulisák,
mladé samice Kayla, Tereza a Sisi
a další mladá, dosud bezejmenná
samice. Loňská samice Nayla na
jaře od cestovala do německého
Tieparku Cottbus. Novodobý chov
velbloudů začal v Plzni v roce 1994
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

Plzeňský rozhled 7/2022

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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

9

Ceny pro Stříbro i Plzeň

Sanitka pro Street medicine
Radní města Plzně souhlasili s po−
skytnutím individuální investiční
dotace ve výši 50 tisíc korun pro
Oblastní spolek Českého červené−
ho kříže Plzeň−město a Rokycany.
Ten finance použije na projekt
Sanitní vůz jako mobilní ošetřovna
pro Street medicine v Plzni. Jeho cí−
lem je nejen poskytovat zdravotní
péči a poradenství na předem do−
mluvených místech, ale také převá−
žet dotčené klienty do zdravotnic−
kých zařízení.
„Sanitní vůz podpoří celoroční
fungování projektu Street medicine
v Plzni a výrazně zvýší dosah po−
skytované péče s ohledem na cílo−
vou skupinu. Na základě domluvy

10

s neziskovými organizacemi spolu−
pracujícími na projektu Street medi−
cine bude sanitní vůz přistavován na
předem domluvená místa a zdravot−
ní pracovníci, což budou všeobecné
sestry nebo studenti medicíny, po−
skytnou základní ošetření a zdravot−
ní poradenství,“ uvedl náměstek pri−
mátora pro oblast ekonomickou,
bytovou, sociální začleňování a na−
kládání s majetkem David Šlouf.

V rámci slavnostního setká−
ní u příležitosti Dne pamá−
tek a lidové kultury Plzeň−
ského kraje předali hejt−
man Rudolf Špoták a radní
pro oblast kultury, památ−
kové péče a cestovního ru−
chu Libor Picka ocenění
v soutěži Památka Plzeň−
ského kraje 2021, mistři
tradiční rukodělné výroby
a nositelé nemateriálního
kulturního dědictví Plzeň−
ského kraje za rok 2021.
Tuto soutěž vyhlásil kraj Karel Tittl – v oboru řezbářství / betlémářství
již počtvrté. Oceněni byli
vlastníci, restaurátoři a zhotovitelé Oceněni byli také tři laureáti titulu
Mistr tradiční rukodělné výroby
nejlépe ohodnocených objektů.
Hlavní cenu „Památka Plzeň − Plzeňského kraje schválení Radou
ského kraje“ 2021 v kategorii stav− Plzeňského kraje pro rok 2021:
by získalo Město Stříbro za res −
Marie Langová – v oboru
taurování interiéru hřbitovního kos−
výroba chodských krojů
tela Nane bevzetí Panny Marie ve
Stříbře. Hlavní cenu „Památka Karel Tittl – v oboru řezbářství /
Plzeňského kraje“ 2021 v kategorii betlémářství
sochy a drobná architektura získalo
Statutární město Plzeň za restauro− Vladivoj Hrach –
vání morového sloupu na náměstí v oboru řezbářství / dřevěná
polychromovaná plastika
Republiky v Plzni.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Smlouva s ČD na 10 let
uspoří půl miliardy korun
O krocích, které povedou k uzavře−
ní smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné
drážní osobní dopravě, a to pří−
mým zadáním na období od pro−
since 2023 do prosince 2033,
tj. na 10 let, rozhodli radní Plzeň−
ského kraje. Tím dosáhnou oproti
předchozí neúspěšné veřejné soutě−
ži finanční úspory ve výši více než
půl miliardy korun. Konečné znění
smlouvy po jejím zpracování a od−
souhlasení Radou PK ještě musí
schválit zastupitelstvo.
Zahájit jednání o uzavření smlou−
vy přímým zadáním s dopravcem

„Provedli jsme jejich multikriteri−
ální analýzu a porovnání. Nakonec
RPK upřednostnila variantu s maxi−
málním počtem zcela nových vozi−
del, a to nabídku dopravce České
dráhy, a.s.,“ sdělil náměstek P. Čížek
a zdůraznil, že bylo docíleno ceny
o více než 50 milionů korun ročně
nižší, než byla původně uváděna
ve veřejné soutěži.
Přiblížil také, že tato vybraná sy−
nergická verze zahrnující provozo−
vání celku Plzeňsko a Český les
v rámci jednoho finančního modelu
předpokládá v prvním roce provozu
nasazení 11 zcela nových vozidel

České dráhy, a.s., se Rada Plzeň−
ského kraje rozhodla po neú −
spěšné veřejné soutěži a násle −
dujícím dlouhém a náročném hle−
dání nejvýhodnější cenové a kvali−
tativní nabídky přepravců působí−
cích v regionu.
„Oslovili jsme všechny dopravce
a čtyři z nich projevili zájem
o spolupráci. Těm jsme zaslali sdě−
lení o záměru uzavřít smlouvy o ve−
řejných službách ve veřejné drážní
osobní dopravě pro provozní celky
Plzeňsko a Český les. Finanční mo−
dely, které zpracovali, však byly
příliš vysoké, a proto jsme na zá−
kladě usnesení rady kraje rozhodli,
že s nimi budeme dále jednat o dal−
ších možnostech snížení cen při
dosažení maximálního kvalitativ −
ního zajištění přepravy, tedy dobré
kvality vozidel,“ popsal průběh
nalezení nejvhodnější varianty bu−
doucího přepravce náměstek pro
oblast dopravy Pavel Čížek.
Ze čtyř možných přepravců tak
nakonec bylo jednáno se třemi, a to
s dopravci Leo Express Tendders,
s.r.o., ARRIVA vlaky s.r.o. a České
dráhy, a.s., kteří zaslali kraji aktuali−
zované finanční modely.

PESA Link na tratích Plzeňska.
V provozním souboru Český les
budou v první polovině kontraktu
nasazena vozidla Regionova, v dru−
hé polovině trvání smlouvy pak bu−
dou výkony realizovány kvalitněj−
šími vozidly Stadler RS1, která bu−
dou již také vybavena mobilní částí
systému ETCS. Během tří let tak
bude na Plzeňsku velice moderní
vozový park – 11 nových vozidel
a ostatní vozidla nebudou přesaho−
vat stáří roku 2012.
„Chtěl bych poděkovat panu ná−
městku Čížkovi, že se s cílem do−
sáhnout maximální kvality a co nej−
nižší ceny tímto procesem nalézání
co nejvýhodnějšího dopravce tak
dlouho a pečlivě zabýval. Plzeňský
kraj bude díky němu, zvolenému
postupu a díky konečnému roz−
hodnutí zastupitelů spořit při sou−
časné modernizaci vozového parku
obrovské prostředky,“ komentoval
rozhodnutí rady náměstek hejtma−
na pro oblast ekonomiky, investic
a majetku Roman Zarzycký.
Během deseti let totiž finanční
úspora při uzavření přímé smlouvy
na dobu 10 let představuje více než
půl miliardy korun.

Plzeňský rozhled 7/2022
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
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.

Na své trápení nejste sami!
Plzeň přispěje na speciální po−
můcky i léčebné metody dalším
těžce zdravotně znevýhodněným
občanům. Co žadatel, to silný pří−
běh. V letošním roce se dostalo
finanční podpory více jak třem
desítkám Plzeňanů s hendikepem.
Celkem 416 tisíc korun poskytne
město Plzeň jako dar devíti osobám,
které kvůli svému zdravotnímu hen−
dikepu vyžadují speciální pomůcky
a léčebné metody. Příspěvky žada−
telé získají například na invalidní
vozík, neurorehabilitační pobyt, spe−
ciální fyzioterapie a další. Podporu
schválili zastupitelé.
„Zdravotně znevýhodněným tím
přispíváme na kompenzační po−
můcky, zdravotní pobyty a aktivity,
které jsou velmi nákladné a které
pojišťovny nehradí v plné výši nebo
vůbec. Co žádost, to velmi silný pří−
běh. Věřím, že penězi pomůžeme
nejen s úhradou nezbytných ná−
kladů pomáhajících ke zvýšení kva−
lity života hendikepovaných, ale
posílíme tímto i vědomí žadatelů,
že na své trápení nejsou sami,“ uve−
dla náměstkyně primátora Eliška
Bartáková, jež má ve své gesci
sociální oblast.
Program podpory zdravotně po−
stižených občanů vyhlašuje a admi−

Eliška Bartáková

nistruje magistrátní odbor sociál−
ních služeb, který následně ze své−
ho rozpočtu poskytuje dary fyzic−
kým osobám. „V letošním roce měl
odbor za tímto účelem k dispozici
900 tisíc korun, po navýšení z pře−
bytku hospodaření města dalších
200 tisíc korun. Ani 1,1 milionu ko−
run však nestačí pro pokrytí všech
žádostí. Zdravotně postižených, ze−
jména v řadách dětí, bohužel, při−
bývá. I to je důvodem, proč v těchto
dnech je rozpočet pro letošek zcela
vyčerpán a proč pro rok nadcházejí−
cí budu iniciovat navýšení této ka−
pitoly v rozpočtu odboru o další fi−
nanční prostředky,“ doplnila rezortní
náměstkyně Eliška Bartáková.

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

SLEDUJTE

důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
12
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Soukromá Střední odborná škola Gymnázium BEAN s.r.o. Staňkov informuje:

Zase jsme předávali maturitní vysvědčení…
V pátek 17. června 2022 od−
poledne se konalo slavnostní
předávání maturitních vy−
svědčení jednotlivým třídám
oborů vzdělávání Obchodní
akademie, Gymnázium, Pod−
nikání a Předškolní a mimo−
školní pedagogika, a to jak
u formy denního, tak i dálko−
vého studia.
Tato naše malá slavnost se ko−
nala v budově Soukromé Střed−
ní odborné školy a Gymnázia
BEAN, s. r. o., Staňkov. Předá−
vání se zúčastnili nejen absol−
venti a pedagogové, ale i ro −
dinní příslušníci. Ředitelka ško−
ly Ing. Marie Bastlová krátce
zhodnotila výsledky maturitních
zkoušek 2022. K letošním ma−
turitním zkouškám přistoupilo
112 žáků s 93 % úspěšností.
V současné době studuje na
naší škole 331 žáků ve třech
maturitních oborech a v oboru
Kominík.
Žákům maturitních oborů
umožňujeme studovat na zá−

kladě individuálních plánů, po−
kud to jejich zdravotní stav vy−
žaduje. Výhodou výuky jsou

ročně na výsledcích maturitních
zkoušek. Výuku zajišťuje 21 pe−
dagogů s plnou kvalifikací.

Ředitelka školy Ing. Marie Bastlová při předávání maturitního vysvědčení.
menší třídní kolektivy s třídou
do patnácti žáků. Tato skuteč−
nost se právě projevuje každo−

Pokud se podíváme do histo−
rie školy, výuka byla zahájena
1. září 1995 v pronajatých pro−

storách v Lidovém domě ve
Staňkově. V roce 2003 zakou−
pili zřizovatelé budovu v Trn −
kově ulici č. 125 ve Staňkově,
kde sídlíme dodnes. Od roku
2018, kdy došlo ke změně zři−
zovatelů, provádíme technické
úpravy za provozu školy. Sna−
žíme se zkvalitňovat a zlepšo−
vat prostředí pro výuku a vzdě−
lávání. I prostředí školy má to−
tiž vliv na výsledky i spokoje−
nost žáků.
Naše škola má také oprávnění
pro výkon státní zkoušky Revi−
ze spalinových cest – kominík.
Jsme druhou školou v České
republice, která obdržela od
Ministerstva vnitra a Minis −
terstva školství oprávnění k vý−
konu této státní zkoušky.
Naše činnost je tedy bohatá.
Snažíme se připravovat žáky
pro výkon budoucího povolání
a rovněž na studium na vyso−
kých školách.
Mgr. Jitka Boříková, zástupkyně
ředitelky školy a jednatelka

Modernizují parkoviště

Nová parkovací stání vznikla v uli−
ci U Pražské dráhy v blízkosti že−
lezniční trati a nedaleko kostela
u sv. Jiří. Stalo se tak v rámci mo−
dernizace původního parkoviště,
kterou za téměř tři miliony korun
inicioval a zainvestoval městský
obvod Plzeň 4. Tím však rozvoj par−
kování ale na Čtyřce nekončí, v plá−
nu jsou také stavební úpravy v uli−
cích Ke sv. Jiří nebo Souběžná.
Rekonstrukce s rozšířením par−
kovacích stání U Pražské dráhy
Plzeňský rozhled 7/2022

odstar tovala letos v dubnu, hotovo
bylo již v druhé polovině května.
Náklady činily 2,6 milionu korun.
Díky úpravám, které provedla firma
DYBS s.r.o., se počet parkovacích
stání oproti původnímu stavu
zdvojnásobil na finálních 28. Sou−
částí úprav byla také výsadba zele−
ně včetně pěti stromů – jasanů.
Parkoviště se nachází u vybudova−
ného podchodu v Potoční ulici, kte−
rý byl slavnostně otevřen na konci
roku 2020.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zbraně a zbroj z dílny
Vladislava Ruperta
Tato autorská výstava muzejního
konzervátora Ladislava Ruperta
v Muzeu jižního Plzeňska v Blovi−
cích přináší až do 28. srpna nejen
ukázky replik historických zbraní
a zbroje, ale zároveň představuje
postup a způsob výroby.
Výrobě zbroje se začal Vladislav
Rupert věnovat jako samouk ve
svých jednadvaceti letech. Nejprve
jednotlivé díly vyráběl podle vzoro−
vých střihů, které mu půjčoval pan
Jiří Škola z Blovic. Zpočátku neuměl
ani zbroj nýtovat a mnoho věcí bylo
rovněž špatně „vyklepáno“. Záro−
veň, jak sám říká, nedodržoval
jednotný styl, mísil např. gotické

a renesanční prvky. Postupným stu−
diem literatury se zdokonalil a docílil
stylové čistoty.
Při výrobě zbroje se Vladislav
Rupert často inspiroval fotografiemi
zbroje, ale také originálními částmi
zbroje. Právě originály byly zásadní
pro pochopení, jak má brnění vyro−
bit, aby bylo plně funkční a pohybli−
vé. Vedle zbroje se věnoval i výrobě
chladných a palných zbraní, vytvořil
například mušketu s doutnákovým
zámkem ze 17. století. Výrobou
zbroje a zbraní se Vladislav Rupert
zabýval přes dvacet let, během kte−
rých zhotovil nepřeberné množství
různých předmětů.

Vylepší základní a mateřské školy
Rokycanské školy a školky se
proměňují. V některých už začaly
stavební práce, další se uskuteční
o prázdninách. Ještě v červnu
skončí stavební úpravy části ob−
jektu Základní školy Jižní před−
městí. Z dosavadních bytových
prostor se po rekonstrukci stanou
nové učebny. Práce vyjdou na 1,5
milionu.
Téměř u konce je také sanace a
dodatečná hydroizolace zdiva ob−
jektu Mateřské školy Saská za 820
tisíc. Přibližně do poloviny prázdnin
by měla být hotová rekonstrukce za−
hrady v Mateřské škole Čechova za
3,2 milionu. Kromě úprav zahrady je
v plánu i osazení nových herních
prvků. Před začátkem nového škol−
ního roku má být hotová celková re−
konstrukce povrchu víceúčelového
hřiště u Základní školy T. G.
Masaryka. Součástí díla za 1,8 mili−
onu je i oplocení. Celková rekon−
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strukce části oplocení čeká také
areál ZŠ Jižní předměstí. Práce vy−
jdou na 1,4 milionu.
Kompletní výměna elektroinstala−
ce a s tím související stavební úpra−
vy čekají Mateřskou školu Saská.
Stavba za 4,4 milionu skončí také
ještě o prázdninách. V plánu je rov−
něž rekonstrukce zahrady Základní
školy Jižní předměstí. Na osazení
herních prvků včetně souvisejících
úprav na zahradě je vypsané výbě−
rové řízení. Město také získalo dota−
ci z integrovaného regionálního ope−
račního programu MAS Světovina
na modernizaci učeben v Základní
škole T. G. Masaryka. Učebny za−
měřené na digitální technologie a
přírodní vědy budou mít nový náby−
tek, přírodovědná učebna dostane
novou interaktivní tabuli a výukové
kufříky, součástí projektu jsou i nové
podlahy. Práce začnou koncem
června a skončí v srpnu.
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TEPELNÉ ČERPADLO spolehlivě vytápí i v nejsilnějších mrazech
Ve druhé polovině minulého roku
došlo k výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu.
Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to−
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujišujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepelné èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit.
Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.
Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde
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je potøebné zabezpeèit, aby
vhodné pro re−
bylo dosaženo nezbytné te−
konstrukce, kde
ploty topné vody. Rádi Vám
potøebujeme top−
otopný systém posoudíme
nou vodu v radi−
a navrhneme takové tepelné
átorech vyšších
èerpadlo, které bude i s radiá−
teplot.
tory dobøe fungovat.
Vzduchová te−
Velmi èasto navrhujeme do
pelná èerpadla se
rodinných domù tepelná èer−
vìtšinou umisují
padla s regulovaným výkonem
pøed dùm. Nìkdy
PANASONIC
znaèky PANASONIC, VIESS−
celé zaøízení, jin−
MANN nebo FUJI. Výstupní teplo− AQUARELA řady T−CAP dy jen jeho vnìjší
ta topné vody 60 OC, výborné a jed−
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
noduché ovládání a velmi pøijatelná pøípadì instalována v technické mís−
cena jsou dùvodem stále rostoucí tnosti. Mùžeme Vám však dodat te−
pelné èerpadlo znaè−
oblíbenosti tìchto
ky STIEBEL ELTRON,
èerpadel.
které je celé umístì−
S velmi zají−
no v rohové tech−
mavou novinkou
nické
místnosti
pøišla firma DAIT−
a vzduch se k nìmu
SU. Tepelné èer−
pøivádí dvìma otvory
padlo systému
ve stìnách domu.
vzduch – voda
Tepelné èerpadlo DAITSU
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
zemní kolektor
špièku tepelných èerpadel. Je velmi
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Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objektu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mùžete instalovat
zemní tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON nebo NIBE.

Využijte Kotlíkové dotace
na pořízení tepelného čerpadla
ve výši až 180 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž
a servis tepelných čerpadel
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Nový trolejbus zahájil testy

Střípky
z Plzně
Rozvoj náplavek
bude pokračovat
Město Plzeň se v posledních 15 le−
tech snaží rozvíjet potenciál svých
řek. Centrální nábřeží Mže předsta−
vuje důležitý úsek nábřežních pro−
storů a vyžaduje multioborový pří−
stup. Proto radnice pořizuje studii
Centrální nábřeží Mže formou sou−
běžného zadání. Byly zpracovány
tři koncepční návrhy od týmů urba−
nistů, krajinářských architektů
a vodohospodářů. Na základě
předložených konceptů zvolila
hodnotící komise zpracovatelský
tým Ateliér k světu. Ten vytvoří po−
drobnou studii ve spolupráci s re−
nomovaným krajinářským atelié−
rem Tilla Rehwaldta a s vodo−
hospodářskou společností DHI.
Také samotné zapojení veřej−
nosti slouží k získání názorů
a podnětů, což bylo dalším kro−
kem ke zpracování podrobné stu−
die. Představení finálního návrhu
se uskuteční na podzim 2022.
Studie pak bude podkladem pro
zpracování dalších stupňů projek−
tových dokumentací.
Dlouho zanedbávané a nepo−
všimnuté, dnes znovu objevované
a vysoce ceněné prostory u vody
se stávají vyhledávaným místem
k odpočinku, setkávání a zábavě.
Centrální nábřeží Mže je dnes peri−
ferií uprostřed města. Jak se vyjád−
řil Jakub Mareš z Ateliéru k světu,
je to místo špatně napojené na
městskou infrastrukturu, ale záro−
veň místo s vysokým potenciálem
stát se nedílnou a vyhledávanou
součástí centra Plzně. Nábřeží pri−
márně určuje křivka, linie řeky.
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Zcela nový typ dvanáctimetrového
trolejbusu Škoda T´CITY je k vidě−
ní v ulicích Plzně. Novinka mezi
produkty Škoda Group podstoupí
během zkušebních jízd v západoče−
ské metropoli řadu testů, aby mohla
absolvovat typové a homologační
zkoušky. Vozidlo je vybaveno bate−
riemi pro jízdu mimo trakční vedení
a nabídne tak budoucím dopravcům
větší flexibilitu v přepravě. V bu−
doucnu však bude skupina nabízet
i vozidlo bez baterie.
Díky moderním řešením a ekolo−
gickému provozu tyto nové trolejbu−
sy zvýší kvalitu veřejné dopravy.
„Rodina vozidel Škoda se rozrůstá
o nového člena. Jsem velmi ráda, že
máme nové vlastní trolejbusy, které

navazují na naši 86letou tradici. Za
tu dobu jsme našim zákazníkům
dodali již více než 14 500 trolejbusů
a věřím, že nové trolejbusy Škoda
T’CITY budou stejně oblíbené, jako
byly naše předchozí produkty,“
komentuje Tanya Altmann, prezi−
dentka produktové řady Bus ve
Škoda Group.

Nový produkt z portfolia
Škoda byl vyvinut ve spolu−
práci se sesterskou společ−
ností Temsa, která pro tro−
lejbusy vyrobila novou gene−
raci karoserie. Škoda dodala
trakční výzbroj, která je srd−
cem nového produktu. Mezi
testované parametry patří
ověření jízdních vlastností, ale
například také testování softwaru.
Během prázdnin by se novým trolej−
busem v Plzni měli svézt první pasa−
žéři v rámci zkušebních jízd s cestu−
jícími. Nový typ trolejbusu je vyba−
ven klimatizací pro zajištění vyššího
komfortu pro cestující, disponuje
také moderním informačním a od−
bavovacím systémem.

Středový pás v Tyršově ulici
se už zelená
V Plzni byly dokončeny práce na
ozelenění středového pásu v Tyr−
šově ulici v úseku mezi odbočkou
k parkovacímu domu Rychtářka
a podchodem v Pallově ulici. Nová
úprava za 3,3 milionu korun při−
nesla zeleň na jednu z nejfrekven−
tovanějších komunikací v Plzni.
Ozelenění středového pásu v Tyr−
šově ulici je jedním z projektů tzv.
modrozelené infrastruktury, který
pomůže zkrášlit prostor původně
vyhrazený pro tramvajovou trať.

Počátkem dubna začaly práce na
jeho ozelenění. Bylo vysazeno sedm
vzrostlých jasanů, které vytvářejí
malou alej. Na 215 metrech čtve−
rečních v jejich okolí pak keře, dal−
ších 400 metrů obsadily trvalky.
Pro výsadbu byl vybrán jasan.
Jedná se o druh, který výborně sná−
ší městské mikroklima i sousedství
frekventované komunikace. Z pro−
storových důvodů je vysazen kulti−
var Summit, který drží kompaktní,
oválný tvar koruny, v dospělosti
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o šířce zhruba 3 m. Keře jsou za−
stoupeny druhy dřišťálu, tavolníku,
nízkého pámelníku, třezalky, moch−
ny, hortenzie, skalníku a dalších.
Trvalky byly vysázeny technologií
tzv. štěrkového záhonu. Její výho−
dou je výborná odolnost proti zaple−
velování a ochrana proti výparu
půdní vlhkosti. Trvalky byly vybrány
z druhů odolných proti letním úpa−
lům a přísuškům, zároveň se jedná
o druhy, které budou relativně dobře
snášet blízkost frekventované silni−
ce. Jedná se především o šalvěje,
rudbekie, rozchodníky, astry, kakos−
ty, okrasné traviny atd. V předjaří
zde barevně rozkvetou cibuloviny.

Plzeňský rozhled 7/2022
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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−
zeňský 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
dopravní 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−
čina 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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Naučná stezka o lese a životě
v něm je v Liticích

kůrovcem. Na jednom zastavení
mohou hledat ptáky přímo v koruně
stromu, na jiném se dozví, kdo ve
stromě bydlí. Na dřevěném pexesu
pak mohou procvičit tvary stop
zvěře, listů stromů či lesní zvířata.
„Chtěli jsme, aby se procházka po
stezce dětem líbila a byla pro ně
spíš hrou než učením, přestože se
na ní o přírodě hodně naučí,“ vy−
světlil vedoucí Úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství Správy ve−
řejného statku města Plzně Richard
Havelka a doplnil: „Inspirovali jsme
se při návštěvě v městských lesích
Hradce Králové.“

Plzni přibyla nová naučná stezka
na Dubové hoře v Liticích. Jedná
se již o třináctou plzeňskou na−
učnou stezku. Připravila ji Správa
veřejného statku města Plzně. Na
1,6 kilometru dlouhé trase je osm
zastavení s tabulemi a herními prvky
určenými hlavně předškolákům
a dětem prvního stupně základ−
ních škol. Město stála její realizace
265 tisíc korun včetně DPH.
Město Plzeň vlastní na 4100 hek−
tarů lesních porostů, z toho 1859
hektarů lesů plní zvýšenou rekreační
funkci. „Údržba městských lesů ne−
ní levná záležitost a výši nákladů na
ni mohou občané svým chováním
významně ovlivnit. Budování na−
učných stezek v lesích a lesopar−
cích pomáhá vytvářet kladný vztah

dospělých i dětí k prostředí kolem
nás,“ vysvětlil primátor Pavel Šinde−
lář a dodal: „Nová naučná stezka vy−
užívá herních prvků, které jsou zají−
mavé hlavně pro menší děti.“
Na tabulích naučné stezky si děti
i dospělí mohou vyzkoušet, zda po−
znají stopy lesní zvěře nebo různé
druhy stromů a dozví se z nich také,
proč smrky schnou kvůli napadení

Poznejte domovní znamení v Plzni,
ať je vám deset nebo osmdesát
Je vám 10, 40 nebo 80 let a ne−
chcete se jen tak bezcílně toulat
po plzeňských ulicích? Pak právě
pro vás je už druhý ročník soutěže,
která vás provede tajemstvím domov−
ních znamení. Vyberte si jeden z dva−
ceti plzeňských objektů s domovním
znamením, označený na webu sou−
těže, 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
kamarádů. A nikde si nemusíte vy−
zvedávat žádná soutěžní pravidla,
herní listy a ani je nikam neodnášet
nebo posílat. Vše si zařídíte v telefo−
nu 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 mladist−
vé do 18 let, jejich rodiče i další do−
spělé, ale také pro seniory 65+.
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Trasa nové naučné stezky vede
lesem a začíná u vyhlídky na Dubové
hoře a končí na cestě vedoucí ke
Kotkově chatě. Vede po zpevněných
cestách a stezkách, po kterých proje−
de i kočárek. Na trase stezky jsou dvě
odpočinková místa s lavičkami. Na
procházku s dětmi po stezce i s plně−
ním úkolů na tabulích je nutné si vy−
hradit přibližně dvě hodiny.
Aktivita není spojená s žádnými
finanční náklady. Úkolem soutěžících
je najít v Plzni podle mapy na webu
soutěže co nejvíce objektů s do−
movním znamením, vyfotit se u kaž−
dého z nich a snímek odeslat pro−
střednictvím nahrávacího formuláře
na internetových stránkách http://
plzenskaznameni.cz/. Každý, kdo
pošle alespoň 5 snímků, bude zařazen
do slosování a 5 šťastlivců z každé ka−
tegorie získá jednu z cen. Zároveň bu−
de oceněn i absolutní vítěz, který po−
šle 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.
Plzeňský rozhled 7/2022
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Co dělat, když lidské oko nestačí?
Jít do Techmanie!

„Expozice nese v názvu anglickou
zkratku IR pro infračervené záření
(infrared). Toto záření je součástí
spektra elektromagnetického záření,
ale není lidským okem vidět. Každý
objekt, který má nějakou teplotu, vy−
zařuje infračervené (tepelné) záření,
dokonce i kostka ledu. Infračervené
záření vidí termokamery a díky nim
získávají příslušníci integrovaného
záchranného systému ke svému
zraku další smysl, aby mohli lépe
zachraňovat lidské životy. Díky ter−
mokamerám se návštěvníci Tech−
manie nejen seznámí s činnostmi
IZS, ale také například odhalí skrytá
riziková místa pro vznik požáru v do−
mácnosti, seznámí se s bezkon−
taktním měřením tělesné teploty,
nebo za použití termokamery se−
staví portrét hledané osoby tzv.

s

Plzeňské science centrum
Tech mania se chlubí novou
expozicí IR Když lidské oko ne−
stačí, která vznikla ve spoluprá−
ci s výzkumným centrem NTC
Západočeské univerzity v Plzni,
složkami integrovaného zá−
chranného systému a dalších
partnerů v reakci na situaci
vzniklou s pandemií covid−19.
Věnuje se problematice věro−
hodného měření teploty osob
přicházejících z vnějšího pro−
středí, využitím termokamer
jako potenciálních nástrojů pro
včasné varování a monitorová−
ní průběhu epidemie. Ukazuje
praktické využití termodiagnos−
tiky osob v činnostech jednotli−
vých složek integrovaného zá−
chranného systému (IZS).

Tři otázky pro ředitele Techmania
Science Center Ing. Jiřího Královce
n Pane řediteli, konečně jste
mohli veřejnost pozvat na skuteč−
ně zajímavou a exkluzivní novou
expozici. Má zajímavý název, co se
pod ním skrývá?
q Expozice nese v názvu anglickou
zkratku IR pro infračervené záření
(infrared), které je součástí elektro−
magnetického spektra, ale není lid−
ským okem vidět. Každý objekt, kte−
rý má nějakou teplotu, vyzařuje
infračervené (tepelné) záření, do−
konce i kostka ledu. Infračervené
záření vidí termokamery a díky nim
získávají příslušníci integrovaného
záchranného systému (IZS) ke své−
mu zraku další smysl, aby mohli
lépe zachraňovat lidské životy.
A právě na ukázkách praktického
využití termokamer a termodynami−
ky při práci složek IZS je obsah
expozice postaven. Díky nim se ná−
vštěvníci Techmanie nejen seznámí
s činnostmi IZS, ale také například
odhalí skrytá riziková místa pro vznik
požáru v domácnosti, seznámí se
s bezkontaktním měřením tělesné te−
ploty, nebo za použití termokamery
sestaví portrét hledané osoby tzv.
identikit. Také si na vlastní kůži mo−
hou vyzkoušet laickou resuscitaci
a sledovat, co se děje mezi vytoče−
ním linky 155 a příjezdem záchraná−
řů. Expozice navazuje na výzkum
účinného využití termokamer v pří−
padě epidemických hrozeb a krizo−
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vých situací realizovaný výzkum−
ným centrem NTC Západočeské uni−
verzity v Plzni. Spolupráce s NTC,
složkami integrovaného záchranné−
ho systému a jinými partnery na
tomto projektu byla výborná a určitě
podpoříme její další pokračování.
n Jak už bylo řečeno, dveře Tech−
manie jsou veřejnosti otevřeny
dokořán. To však jistě představuje
personálně i finančně nákladný
provoz…
q Techmania svůj provoz hradí
hlavně z příjmů od návštěvníků
a z příspěvků od partnerů, přede−
vším Plzeňského kraje a města
Plzně, kteří Techmanii podporují od
jejího založení a my si jejich dlouho−
dobé přízně velmi vážíme.
Hlavním zdrojem příjmů Tech−
manie je vstupné a jsem proto velmi
rád, že ústup covidové epidemie
umožnil v dubnu znovu obnovit 6−ti
denní provoz pro veřejnost. Pro za−
jištění provozu jsme museli perso−
nálně posílit především úseky pro−
gramu a provozu.
Celý tým Techmanie se každý den
snaží o zajištění maximální kvality
služeb pro naše návštěvníky, a to jak
v bohatém programu, který pro na−
še návštěvníky připravujeme, tak
i v ostatních doplňkových službách,
které mají vliv na celkový dojem,
který si návštěvník od nás odnese.
Zaměřili jsme se i na kvalitu a zlep−

šení nabízeného sortimentu v naší
restauraci. Chceme, aby u nás ná−
vštěvníci mohli strávit opravdu celý
den a kvalitní nabídka stravování
k tomu může výrazně přispět. Jako
samozřejmost bereme snahu o za−
jištění čistoty areálu a sociálního
zázemí, včetně stálého doplňování
stanovišť s desinfekcí, umístěných
na několika místech v expoziční
a odpočinkové části.
Díky schváleným příspěvkům od
partnerů našeho centra a tomu, že
se postupně obnovuje návštěvnost
Techmanie po covidovém období,
máme v podstatě provoz pro rok
2022 finančně zajištěn. Systémové
financování investic a reinvestic
nicméně zůstává i nadále otevřenou
otázkou, na kterou se bude muset
najít odpověď.
n Kdo všechno se podílí a může
podílet na chodu Techmanie?
Protože bez novinek by zřejmě ne−
byl ani zájem veřejnosti.
q Na chodu Techmanie se může po−
dílet v podstatě každý. Pro nás jsou
důležité všechny formy spolupráce –
s univerzitami, firmami, odborníky
i se státními a komunálními instituce−
mi. A samozřejmě s návštěvníky, bez
jejichž přízně a zájmu by naše práce
neměla smysl. Bez jejich zpětné vaz−
by bychom nebyli schopni se zlepšo−
vat a připravovat naši programovou
nabídku tak, abychom uspokojili co
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Ing. Jiří Královec

největší počet z nich. Nejlépe samo−
zřejmě všechny…😊.
Pravidelnými průzkumy se snaží−
me vyhodnocovat jejich zájem a oče−
kávání například při tvorbě nových
programů anebo expozic. Chceme
slyšet, co u nás chtějí vidět.
Portfolio našich činností je široké
a naše zázemí dává i našim partne−
rům možnost využití Techmanie pro
komunikaci a prezentaci nových
technologií, vědeckých výstupů ne−
bo jiných praktických zkušeností.
Právě otevřená expozice, o které
jsem hovořil na začátku, je ukázkou
spolupráce Techmanie a ZČU při
prezentaci vědeckých výstupů a je−
jich užití v praxi.
V červnu jsme také ve spolupráci
s ČSOB a Policií ČR uskutečnili pro−
jektové dny na téma kyberbezpeč−
nosti a finanční gramotnosti. Spo−
lečně jsme vytvořili program, který
sklidil velký zájem škol a využilo jej
přes 800 žáků a studentů ZŠ a více−
letých gymnázií z našeho kraje.
Vlastně úplně každý se může stát
členem komunity kolem Techmanie
a pomoci vybudovat Techmanii ta−
kovou, jakou si on sám přeje.
Plzeňský rozhled 7/2022
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identikit. Návštěvníci si také na
vlastní kůži mohou vyzkoušet laic−
kou resuscitaci a sledovat, co se
děje mezi vytočením linky 155 a pří−
jezdem záchranářů do Techmanie,“
uvádí ředitel plzeňské Techmania
Science Center Ing. Jiří Královec.
Expozice vznikla v rámci projektu
BETERKA, který je financován Minis−
terstvem vnitra ČR. Projekt řeší bez−
pečnostní výzkum pro účinné využití
termokamer v případě epidemických
hrozeb a krizových situací. „Za−
býváme se novými způsoby a mož−
nostmi, jak pomocí termokamer
změřit tělesnou teplotu, jak monitoro−
vat průběh epidemie, jak identifikovat
osoby a jejich pohyb, či dokonce jak
zjistit lidské emoce,“ říká hlavní
řešitel projektu a vedoucí výzkumné−
ho týmu Infračervených technologií
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D., ředitel
pro výzkum a vývoj NTC.
Ve výzkumném centru NTC na
Západočeské univerzitě v Plzni se
kromě vlastního výzkumu hodně
věnují i vzdělávání. A Techmania
Science Centre je ideální místo, kde
mohou populárně naučným způso−
bem širší veřejnosti ukázat výsledky
svého výzkumu a v tomto případě
zároveň představit i zajímavou a uži−
tečnou práci policie, hasičů a zá−
chranné služby.
„Bezpečnostní výzkum pro účinné
využití termokamer v případě epide−
mických hrozeb a krizových situa−
cí“, zkráceně BETERKA, má dva
hlavní směry. Prvním je výzkum pro
přesnější a spolehlivější bezkon−
taktní zjištění tělesné teploty pomocí
termokamery.
„Termokamera měří teplotu povr−
chu lidského těla. Ta se liší od vnitř−
ní tělesné teploty, a to podle podmí−
nek vnějšího prostředí, ve kterém
se měřená osoba nachází. Může se
tak snadno stát, že člověk se zvýše−
nou teplotou kontrolou projde nebo
Plzeňský rozhled 7/2022

že bude nahlášen falešný poplach
u osoby s normální tělesnou teplo−
tou. Nejde přitom o chybu měřicího
přístroje, ale o použití byť i dobrého
měřicího přístroje v podmínkách, ke
kterým není určen,“ upřesňuje
Milan Honner východiska výzkum−
ného záměru.

Honner zaměření výzkumu, který
bude probíhat do konce roku 2022.
Jeho výsledky by mohly využít hy−
gienické stanice nebo bezpečnostní
rady měst či krajů.
Součástí projektu je i vzdělá −
vání a popularizace. Jeho dalším
účastníkem je proto plzeňská

Jeho cílem je vhodným způso−
bem zahrnout do vyhodnocení vlivy
vnějšího prostředí, a umožnit tak
spolehlivé určení tělesné teploty ne−
jen u lidí nacházejících se relativně
dlouhou dobu v prostředí pokojové
teploty, ale i u osob měřených venku
za jakýchkoliv podmínek.
V druhé části výzkumného zámě−
ru projektu BETERKA budou vědci
ověřovat, zda lze využít termodia−
gnostické prostředky pro monitoro−
vání epidemie. „Chceme využít sta−
tistické zpracování dat z termoka−
mer, které jsou nebo mohou být
umístěny v nemocnicích, na úřa−
dech, ve firmách, školách, obcho−
dech a na dalších místech, kde se
pohybuje větší množství osob.
Zajímá nás, zda bude možné diag−
nostikovat začínající epidemii a její
průběh pomocí počtu osob se zvý−
šenou teplotou, které se pohybují po
městě. Ověření budeme mít na ně−
kolika chřipkových vlnách v průběhu
trvání projektu,“ popisuje Milan

Techmania Science Center. Vznikne
zde unikátní expozice o činnostech
složek integrovaného záchranného
systému, kde se děti i dospělí
zábavnou formou seznámí s mož−
nostmi i limity termokamer. „Jak−
mile to epidemická situace dovolí,
zveme všechny k návštěvě Tech−
manie. Na vlastním těle pocítíte te−
pelný vliv simulovaného vnějšího
prostředí a uvidíte, co zobrazí ter−
mokamera. Nám to zároveň pomů−
že získat důležitá data pro náš vý−
zkum měřicích systémů,“ zve Milan
Honner širokou veřejnost.
Projekt je zaměřen na výzkum
termodiagnostických metod s vy−
užitím termokamer jako nástrojů pro
bezkontaktní a rychlé určení osob
se zvýšenou teplotou a současně
nástrojů pro efektivní zajištění bez−
pečnosti státu a jeho občanů a zvlá−
dání krizových situací a epidemic−
kých hrozeb.
Techmania Science Center o. p. s.
(dále jen TSC) je institucí na území
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města Plzně, která mimo jiné přispí−
vá svojí programovou nabídkou
k rozvoji neformálního vzdělávání
žáků mateřských, základních i střed−
ních škol v oblasti popularizace,
propagace a medializace vědy
a techniky.
Většina základních škol zřizova−
ných městem Plzeň má pro svoji vý−
uku vytvořené a vybavené učebny
pracovních činností a dílen, přírodo−
vědných předmětů, IT, robotiky aj.
Pro zpestření a názornější přiblížení
výuky žáků se školy účastní výuko−
vých programů TSC, neboť na ploše
cca 7500 m2 se žáci seznamují se
stovkami interaktivních exponátů
z oblasti objevování přírodních zá−
konů, historie průmyslu a techniky,
říše zvířat, účastní se pořádání
vědecko−technických show, před−
nášek, organizovaných astrono−
mických pozorování, 3D projekcí
naučných filmů a edukativně zamě−
řených soutěží.
„Město Plzeň svými strategickými
programy podporuje technické
vzdělávání žáků základních škol ve
více směrech a TSC má již pevné
místo právě v oblasti neformálního
vzdělávání. Město Plzeň každoročně
TSC podporuje i finančně a zároveň
vyhlašuje dotační program na pod−
poru aktivit k technickému vzdělá−
vání žáků, ze kterého si školy čás−
tečně financují i vstupné do TSC.
Vybrané základní školy úzce
s TSC spolupracují na projektech,
které ještě více přiblíží expozice
školám v podobě edukativních
videí. Do budoucna pak vidíme
značný potenciál spolupráce, např.
na projektu virtuální reality. Město
Plzeň vnímá TSC i jako významný
a veřejností vyhledávaný turistický
cíl zejména rodin s dětmi.“ řekla
Dagmar Škrlantová, vedoucí od −
boru školství, mládeže a tělovýcho−
vy, Magistrát města Plzně.
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Stepaři míří na světový šampionát
Bezdomovci
se zapotili při úklidu
Ruku k dílu přiložila čtveřice osob
bez domova pobývající v opuště−
ných garážích ve Velenické ulici

v Plzni na Slovanech. Uklízela po
sobě nahromaděný odpad v oko−
lí. Úklid, jehož iniciátorem bylo
vedení obvodní služebny Městské
policie Plzeň−Slovany, bezdo−
movcům trval zhruba dvě hodiny.

Pod dohledem strážníků se jim
podařilo nepořádkem rozličného
charakteru hned dvakrát zaplnit
přívěs, který pro odvoz odpadu
zajistil Odbor životního prostředí
MO Plzeň 2. Po naplnění byl ne−
pořádek odvezen k likvidaci na
skládku komunálního odpadu.

Výprava plzeňského Step by step
studia Kamily Borovské přivezla
v kategorii formací z Mistrovství
ČR 2022 Grand finále – Hradec
Králové − TAP DANCE jednu stříbr−
nou a jednu bronzovou medaili.
Stříbrnou medaili získalo ve své ka−
tegorii trio dětí. Všechna tato místa
jsou postupová a plzeňským stepa−
řům zajišťují účast na Mistrovství
světa, které se bude konat v listopa−
du v německé Riese.
„Na mistrovství světa pojedou
všechny naše formace, které soutě−
žily. To se nám ještě nikdy nepodaři−
lo a je to obrovský úspěch. Moc to
všem našim stepařům přeji, podá−
vali opravdu skvělé výkony! Po
dlouhé době mohli opět naplno uká−
zat před porotou a ostatními stepaři
z celkem 13 studií z ČR svoji celo−
roční práci,“ říká o svých svěřen−

cích choreografka, trenérka a maji−
telka plzeňského Step by step studia
Kamila Borovská.
O prázdninách budou stepaři tré−
novat v rámci soustředění v Nových

Hutích na Šumavě, kde už začínají
pracovat na nových choreografiích
pro nadcházející sezónu. Na konci
srpna se účastní příměstského sou−
středění.

Hlasujte pro památku svého srdce
Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
děkuji všem, kteří dali v soutěži
„Hlasujte pro památku svého srd−
ce“ svůj hlas veřejné sbírce na
podporu obnovy barokních varhan
v kostele Panny Marie Sněžné
v Rokycanech.
Od pořadatelů soutěže se totiž
právě dozvěděli, že jejich sbírka zví−
tězila v prvním, krajském kole hlaso−
vání a postupuje dále! Druhé kolo
hlasování, kterého se zúčastní již jen
jeden sbírkový projekt z každého
kraje České republiky, bude probíhat

až do 31. srpna. ROKYCANŠTÍ
PATRIOTI věří, že i v druhém kole
mohou s hlasy svých příznivců
a milovníků rokycanských varhan
počítat. Ve hře je 100 000 Kč, které
tak mohou získat pro svoji sbírku.

Všichni věří, že se obnovy vzácných
rokycanských varhan společně
dočkají co nejdříve.
Podrobnosti o sbírce na pod −
poru obnovy varhan, ale i o jejich
historii a záměru restaurování,
se můžete dočíst na webu
var hany.rokycanstipatrioti.cz.
Nadále můžete také snahu RO −
KYCANSKÝCH PATRIOTŮ o res −
taurování varhan podpořit i fi −
nančně, a to na sbírkový účet číslo
2342549/5800 nebo do sbírkové
pokladničky na jejich akcích.

Nadace Josefa Zimovčáka získává peníze pro nemocné děti
Město Rokycany podpoři−
lo akci, které se spolu
s několikanásobným mis−
trem světa účastní i něko−
lik desítek cyklistů, 15 ti−
síci korunami.
Desítky cyklistů zaplnily
rokycanské Masarykovo
náměstí. Krátkou přestávku
tu totiž měla Cyklotour
2022, kterou pořádá na−
dační fond Josefa Zimov−
čáka Na kole dětem. Sta−
rosta Václav Kočí při té
příležitosti předal symbo−
lický šek na 15 tisíc korun.
Město na oplátku získalo
certifikát za podporu akce.
22

Velkou atrakcí pro
kolemjdoucí byly dva
velocipedy, které byly
mezi ostatními cyk−
listy k nepřehlédnutí.
Skupinka dětí, která
se na akci přišla po−
dívat se svou učitel−
kou, si jeden z nich
mohla prohlédnout
a vyzkoušet. Ohlas
vzbudila také účast
proslulého kardiologa
Jana Pirka.
Josef Zimovčák je
několikanásobný
mistr světa v jízdě na
vysokém kole a zalo−
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žil nadaci, která podporuje onko−
logicky nemocné děti. Letošní
13. ročník cyklotour odstartoval
prologem v Praze a skončí ve Vr−
bicích na jižní Moravě. Dohromady
ujedou cyklisté za 11 dnů přes
1200 kilometrů.
Jedná se o benefiční součást
spor tovního projektu Na kole dětem.
Cílenými aktivitami se snaží rozšířit
možnosti solidarity, tolik potřebné fi−
nanční pomoci a podpory dětí v boji
proti zákeřnému onemocnění. Svojí
činností se především zaměřuje na
sportovní aktivity a zajištění rekon−
dičních pobytů, které usnadňují
dětem a jejich rodičům překonávat
traumata způsobená těžkou nemocí.
Plzeňský rozhled 7/2022

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

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.
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Budují cyklotrasy
a cyklostezky
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 Plzeň−
ském kraji. Dále budou podpořeny
dva projekty s realizací specializo−
vané cyklistické infrastruktury.
„Ve výběru jsme zohlednili na−
příklad možnost jednotlivých pro−
jektů rovněž žádat o kofinancování
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 Horšov−
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. Vyhlášení druhého kola
dotačního titulu pak umožní získat
prostředky i neúspěšným žadate−
lům z prvního kola.
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Technologie hrou aneb chytré
domečky pro panenky
V rámci ekosystému PINE, tedy
uceleného konceptu na podporu
technického vzdělávání a podniká−
ní v západočeské metropoli, se
odehrává celá řada aktivit. Jedním
z výjimečných projektů je vývoj
chytrých domečků pro panenky. Ten
propojil hned několik generací – děti
z mateřských škol, středoškoláky a
podnikatele. Výsledkem jsou chytré
domečky pro panenky, které napo−
dobují chytrou domácnost a spojují
tak zábavu s poznáním moderních
technologií, a to od nejútlejšího vě−
ku. Představení multifunkčních
domků, které již brzy začnou sloužit
ve vybraných mateřských a základ−
ních školách, se odehrálo v rámci
festivalu Inovujeme Plzeň 2022.
„Důležitou součástí ekosystému
PINE je právě ono propojení genera−
cí, prolnutí jejich myšlenek, zkuše−
ností a vytváření něčeho, co pro−
hloubí vztah k technice, inovacím,
vědě, vývoji a výzkumu. Když dítě
dostane možnost nakreslit si vysně−
ný domek, a nakonec jej opravdu vi−
dí před sebou, přináší to spoustu ra−
dosti a chuti objevovat. Pro kon−
struktéry z řad studentů zase ztěles−
ňuje výzvu a určitě dává i dobrý po−
cit ze smysluplné práce. Moc děkuji
všem, kteří se zapojili a velmi oce−
ňuji i fakt, že projekt nezůstal jen
v Plzni a okolí, ale překročil hranice
kraje, a to díky zapojení Střední prů−

myslové školy a Vyšší odborné ško−
ly Volyně,“ řekla radní města Plzně
pro oblast školství Lucie Kantorová.
Podle Luďka Šantory ze Správy
informačních technologií města
Plzně trvala realizace projektu něko−
lik měsíců, přičemž začala u dětí
v mateřských školách. „Ti nejmenší

nám podle své fantazie nakreslili, jak
by domky pro panenky měly vypa−
dat. Podle jejich návrhů pak studenti
ze Střední průmyslové školy a Vyšší
odborné školy Volyně zhotovili kon−
strukce dřevěných domků, kde ne−
chyběly třeba ani garáže nebo výta−
hy. Tyto výrobky pak putovaly na
Střední odborné učiliště elektrotech−

Ve škole před 100 lety
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v
Rokycanech nabízí ve velkém vý−
stavním sále až do 30. října 2022
zajímavou výstavu pod názvem Ve
škole před 100 lety.
Výstava spolu se zážitkovým vý−
ukovým programem Ve škole před
100 lety umožní žákům propadnout
se v čase o jedno století zpět,
vzdát se všech vymožeností mo−
derní doby a prožít vyučování v au−
tentické historické třídě. Zážitkový
výukový program je převážně
určen žákům prvního stupně ZŠ
a má dvě varianty – pro nižší a vyš−
ší třídy. Během jedné vyučovací
hodiny žáci krátce navštíví základní
předměty obecné školy – psaní,
čtení, počty a prvouku. Navíc si vy−

zkoušejí psaní křídou i perem.
Výstava tak nechá dětské i dospělé
návštěvníky nahlédnout do školní
třídy z počátku století a umožní jim
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nické v Plzni, kde je tamní studenti
osadili chytrými prvky.“
Chytré domky tak umí například
otevřít automaticky dveře garáže při
příjezdu auta, když si panenka sed−
ne na pohovku, zapálí se oheň v kr−
bu, pokud dítě uloží panenku ke
spánku, dům sám zhasne osvětlení
a podobně. „Do pro−
jektu se zapojil také
podnikatelský sek−
tor, nákup kompo−
nent nutných pro
stavbu
chytrých
domků zajistila spo−
lečnost DFH Haus,
čehož si moc váží−
me. Vždy, když koor−
dinujete aktivitu s ví−
ce účastníky, je to
organizačně nároč−
nější, tady ale všich−
ni fungovali a spolu−
pracovali skvěle. Je
to pro nás velká při−
daná hodnota, že se
podařilo propojit to−
lik partnerů, děkujeme všem za je−
jich úsilí a energii, s níž se do pro−
jektu pustili,“ doplnila projektová
manažerka úseku SIT Port Správy
informačních technologií města
Plzně Anna Čudáková.
Chytré domky budou v nejbližší
době předány vybraným mateř−
ským školám.
osobně poznat, jakým způsobem,
co a za jakých podmínek se učily
děti před 100 lety. Instalaci bude
doprovázet doprovodný text, který
přinese stručné informace a zají−
mavosti o historii školství na
Rokycansku.
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Senioři a zdravotně postižení – hlaste se!
Do 13. července se mohou přihla−
šovat o byty zájemci z řad seniorů
a osob se zdravotním postižením,
kteří by chtěli bydlet v městských
bytech budovaných v plzeňské lo−
kalitě Zátiší. V září zde město do−
končí výstavbu druhé etapy, a právě
o pronájem bytů o velikosti 1+kk
a 2+kk z této etapy mohou lidé žá−
dat. Nabídka je zveřejněna na realit−
ním portále https://byty.plzen.eu,
případně mohou zájemci přijít osob−
ně do Kontaktního místa pro bydlení
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v Jagellonské ulici 8, a to v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hodin.
„Vloni jsme ukončili první etapu vý−
stavby bytových domů na Zátiší, kdy
bylo vybudováno osm domů se 77
byty, z toho 11 bytů bylo vyčleněno
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a dále 10 bytů jako bezba−
riérových. V září dokončíme druhou
etapu, a to o deseti bytových domech
se 102 byty, z nichž 38 bude urče−
ných pro seniory a osoby se zdravot−
ním postižením,“ přiblížil náměstek

primátora David Šlouf, který za projek−
tem stojí a na starost má oblast eko−
nomickou, bytovou, sociální začle−
ňování a nakládání s majetkem města.
„Aby se zájemce o byt mohl uchá−
zet, musí mít vytvořenou registraci
na dostupné bydlení pro seniory
a osoby se zdravotním postižením,
kterou provede na uvedené inter−
netové adrese,“ přiblížila Karolína
Vodičková, vedoucí Odboru dostup−
ného bydlení a sociálního začleňová−
ní Magistrátu města Plzně.
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Pokud zájemce nemá přístup k inter−
netu, může přijít do Kontaktního místa
pro bydlení v Jagellonské ulici 8.
„Tam mu pracovníci s vytvořením re−
gistrace pomohou, sdělí mu nabídku
volných bytů a pomohou s přihláše−
ním na vhodný byt. S přihlášením na
byty také mohou pomoci sociální
pracovníci na úřadech městských
obvodů, a to podle bydliště žadatele,“
doplnil náměstek David Šlouf.
K návštěvě Kontaktního místa pro
bydlení je možné se objednat i pro−
střednictvím úřadu bez čekání na
adrese www.uradbezcekani.cz, není
to ale podmínkou.
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Střípky
z Plzně

Nová cyklostezka propojí

Pomůže uprchlíkům
z Afghánistánu

Újezd s Červeným Hrádkem

Plzeň poskytne byt rodině afgán−
ského tlumočníka. Jde o muže,
který byl se svými blízkými loni
z Afghánistánu evakuován poté,
co tuto zemi dobyl zpět Tálibán (ra−
dikální nábožensko−politické hnu−
tí). Muž v Afghánistánu několik let
tlumočil pro Armádu České repub−
liky z afghánštiny do angličtiny.
Poskytnutí městského bytu afgán−
skému uprchlíkovi a jeho rodině
schválila na svém zasedání v pon−
dělí 6. června Rada města Plzně.
„Už na konci loňského roku se
na město Plzeň obrátil s žádostí
o zajištění bydlení pro jednu rodinu
afghánských tlumočníků ředitel
Správy uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra České republi−
ky. Afghánští tlumočníci, kteří byli
ze své země evakuováni poté, co
nad ní získal vládu Tálibán. V Čes−
ké republice vstoupili do integrač−
ního programu a intenzivně se učí
česky,“ uvedl náměstek primátora
města Plzně pro oblast ekonomic−
kou, bytovou, sociální začleňování
a nakládání s majetkem David
Šlouf. Doplnil, že jde o čtyřčlennou
rodinu – jednatřicetiletého muže
s manželkou a dítětem a matku tlu−
močníka. Poskytnut jim bude byt o
velikosti 3+1 na Americké ve
standardní kvalitě.

Plzeň začala budovat novou cyk−
lostezku, která spojí Újezd s Čer−
veným Hrádkem v lokalitě Dou −
bravky. Část 1,7 kilometru dlouhé
nové komunikace bude mít asfal−
tový povrch, část přírodní ze
zpe vně ného kameniva. Stavba
stezky bude stát 10,5 milionu ko−
run a má být dokončena v září.
Vybudováním těchto dvou úseků
stezek pro pěší a cyklisty vznikne
další bezpečné spojení vnějších čás−
tí Plzně. Cyklisté, kteří jezdí z Újezdu
do Červeného Hrádku častěji, získají
možnost další alternativy, protože
cesta kolem Hrádeckého potoka je
prozatím majetkově neřešitelná. Jde
o obnovu historických cest, kterou
inicioval městský obvod Plzeň 4.
Cesta propojující okrajové části
Újezdu a Červeného Hrádku totiž
kdysi existovala, ale zřejmě byla roz−
orána v padesátých letech při scelo−
vání pozemků.
Nově budovaná stezka pro pěší
a cyklisty má dvě části. První
930 metrů dlouhá část začíná
v napojení na ulici Na Drážkách
v Újezdě a pokračuje jihovýchod−
ním směrem k telekomunikačnímu
stožáru nad Červeným Hrádkem.
Tato část bude mít mechanicky
zpevněný povrch z drobného ka−
meniva a bude lemována ovocnou

alejí. Během co největší části roku
tak bude možné si utrhnout nějaký
plod ze stromu. Tato stezka bude
mít šíři tři metry, což umožní poho−
dlný pohyb pěších i cyklistů v obou
směrech. Druhá 830 metrů dlouhá
část propojí ulici Na Drážkách
v Újezdě s Jižní ulicí v Červeném
Hrádku. Vzhledem ke sklonu bude

šíři jen 2,5 metru odpovídající his−
torické šířce stezky, dále jsou totiž
již privátní pozemky.
Obvod se snaží myslet i na zeleň.
Proto podél cyklostezky vysadí cel−
kem 83 stromů v místech, kde
vlastní pozemky nebo kde to maji−
telé pozemků umožní. Většina zele−
ně bude lemovat část cesty směrem

mít asfaltový povrch, který je odol−
nější vůči vodní erozi. Asfaltový
úsek vedoucí ve stopě historické
městem vlastněné cesty bude mít

k telekomunikačnímu stožáru.
Na přání občanů se bude jednat
o ovocné stromy, například jabloně,
slivoně nebo višně.

Stanové městečko pro uprchlíky bude
v lokalitě Nové domky na Tachovsku
S ohledem na vzrůstající počet
romských uprchlíků z Ukrajiny
v regionu musí Plzeňský kraj
připravit pro tuto specifickou sku−
pinu nouzové ubytování v podobě
tzv. stanového městečka v lokalitě
Nové Domky na Tachovsku. O zří−
zení tohoto ubytování požádal
Ústřední krizový štáb a podle jeho
vyjádření bude s přípravami nou−
zového přístřeší pokračovat.
Romských uprchlíků z Ukrajiny
rapidně přibývá a podle hejtmana
Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka
je nutné tyto skupiny osob umístit
do nouzového přístřeší po dobu
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lustrace. „Bohužel se dva až třikrát
prodlužuje doba, kdy jsou tito lidé
lustrováni, zda nemají dvojí občan−
ství v EU. Po tuto dobu musí být ně−
kde ubytováni, protože není možné
je umístit do dočasného bydlení,
nemají nárok ani na sociální dávky
a nelze je v kraji registrovat.
Vzhledem k tomu, že jde o vyšší po−
čty uprchlíků ze specifické skupiny
a také z důvodu jejich odlišného so−
ciokulturního původu, jsme se roz−
hodli zřídit nouzové ubytování
v Nových Domcích na Tachovsku,“
vysvětluje Rudolf Špoták. Podle něj
je nutné o využití lokality resp. po−

zemků přilehlých k objektu bývalého
výchovného ústavu v Hostouni po−
žádat Ústřední krizový štáb. „O vy−
stavění stanového městečka a vy−
užití přilehlého objektu hostouňské−
ho ústavu jsme požádali a v řádu
dnů očekáváme vyjádření ústřední−
ho štábu i ministerstva školství,“
doplnil hejtman.
V případě kladného vyjádření
Ústředního krizového štábu a MŠMT
bude v Nových Domcích vystavěno
tzv. stanové městečko pro zhruba
100 lidí. „Pro zajištění skladových
prostor, ale také odpovídajících pod−
mínek pro bydlení, využijeme objekt
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rekreačního střediska výchovného
ústavu Hostouň, který do této chvíle
měl pro tyto uprchlíky připravenou
kapacitu asi 30 míst. Ta je však
již vyčerpána,“ dodává hejtman
Rudolf Špoták.
Součástí žádosti o výstavbu sta−
nového městečka byla také žádost
o dodání vybavení k výstavbě
nouzového ubytování, tedy stanů či
obytných buněk, které by měla do−
dat Státní správa hmotných rezerv.
Vystavění městečka by pak zřejmě
zajišťovali profesionální hasiči.
V Nových Domcích v současné
době využívá nouzové ubytování 34
uprchlíků, kteří jsou řádně registro−
váni přes KACPU v Plzni. Do Nových
Domků byli přemístěni ze Strašic,
kde již nebylo ze strany provozova−
tele ubytování toto zajistit s ohledem
na bezpečnost a provoz zařízení.
Plzeňský rozhled 7/2022
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Střípky
z Plzně
Připravují se
na děti uprchlíků
Plzeňské mateřské školy na−
výší v souvislosti s přícho−
dem válečných uprchlíků
z Ukrajiny své kapacity.
Nejvíce míst připravily školky
ve druhém, třetím a čtvr tém
městském obvodu. Dohro −
mady vznikne díky navýšení
téměř 350 nových míst, vět−
šina z nich ale v samostat−
ných nových prostorech mi−
mo školky jako jejich odlou−
čená pracoviště. Kolik přesně
ukrajinských dětí bude do
školek přijato, ukáží až zápisy,
které se pro děti uprchlíků ko−
nají 11. a 12. července. Přijí−
mání ukrajinských dětí nebu−
de na úkor dětí Plzeňanů
a město garantuje po ukonče−
ní zápisů přijetí všech dětí
s trvalým bydlištěm v Plzni od
věku čtyři a více let, na větši−
ně obvodů pak i dětí tříletých.
Dále budou děti plně tříleté,
které nebyly přijaty při jarních
zápisech, stejně jako v minu−
lých letech, postupně přijí −
mány na dodatečně uvolněná
místa, a to až do konce srpna.

PRÁVNÍ
PORADNA
Dotaz čtenáře:
Dobrý den,
chci darovat svůj byt sy−
novi, ale mám hypotéku,
kterou budu i dál platit já.
Musím bance posílat infor−
maci o novém majiteli?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
z kusých informací, které vy−
plývají z Vašeho dotazu, se zdá,
že byt je zatížen zástavním prá−
vem banky pro zajištění hypo−

Malá letní scéna 2022 v Nepomuku
Od července až do srpna, jen ně−
kolik kroků z hlavního náměstí
A. Němejce – nádvoří budovy
Městského muzea a galerie Ne−
pomuk – to je Malá letní scéna,
která nabízí prázdninové letní
kulturní akce. Hudba i divadlo –
začátek je vždy v pátek ve 20.00
hodin, vstupné dobrovolné (pokud
není uvedeno jinak).
Malá letní scéna 2022 v Nepo−
muku uvádí pravidelné páteční veče−
ry. Najdete tu hudební vystoupení i di−
vadelní představení. Dramaturgie je
pestrá a zahrnuje množství stylů
a žánrů. Jedná se o nádvoří bývalé
piaristické koleje (v současnosti v bu−
dově sídlí městské muzeum a galerie,
infocentrum a depozitář Západočes−
kého muzea). V prostoru je vyvýšené
pódium s dřevěnou podlahou kryté
markýzou, kterou je možno roz−
táhnout v případě potřeby (deště …).

Prostor disponuje kapacitou oko−
lo 150−200 návštěvníků, z toho
je část k sezení (lavičky + stoly)
kryté plachtou. Na akce se do−
mlouvá vždy prodej občerstvení.
Sociální zázemí pro návštěvníky
je umístěno ve stodole Rodného do−
mu Augustina Němejce, pro účinku−
jící v muzeu s přímým vstupem na
pódium. Prostor je bezbariérový
včetně toalet. Malá letní scéna je

tečního úvěru. Existenci zástav−
ního práva zjistíte z výpisu z ka−
tastru nemovitostí. Společně se
zástavním právem se ve pro−
spěch banky běžně zřizuje tzv.
zákaz zcizení a zatížení; také
zápis tohoto práva zjistíte z výpi−
su z katastru nemovitostí.
Obecně platí, že zástavní prá−
vo přechází společně s převo−
dem vlastnictví, pokud není dluh
do té doby uhrazen a banka ne−
vydá potvrzení o zániku zástav−
ního práva. Jestliže je Váš byt
zatížen zástavním právem ve
prospěch banky, bude zástavní
právo na bytě váznout i po daro−
vání synovi.
V případě, že jste při sjednává−
ní úvěru zřídil ve prospěch banky
také zákaz zcizení a zatížení
(popř. jen zákaz zcizení), je nut−

né v případě převodu vlastnické−
ho práva žádat zástavního věřite−
le (banku) o vystavení písemné−
ho souhlasu se zcizením a tento
doložit katastru nemovitostí při
podání návrhu na vklad vlast−
nického práva Vašeho syna.
I za situace, že v katastru ne−
movitostí nebude na Vašem bytě
spolu se zástavním právem váz−
nout zákaz zcizení, tak s velkou
pravděpodobností smluvní do−
kumentace s bankou obsahuje
Váš závazek informovat banku
o převodu vlastnického práva
k zatíženému bytu, porušení této
povinnosti pak bývá zajištěno
smluvní pokutou.
Pro případ darovaní Vašeho
bytu synovi, za situace, kdy je
byt zatížen zástavním právem
banky, je nutné o plánovaném

přístupná průjezdem od restaurace
U Zeleného stromu nebo z druhé
strany budovy, uličkou od Rodnému
domu A. Němejce. Byla zbudována
v roce 2004 a o šest let později
prošla rekonstrukcí spolu s rodným
domem A. Němejce. Ve svých za−
čátcích byl prostor využíván jen pří−
ležitostně. Pravidelný letní program
od června do konce srpna se zde
koná od roku 2016.
převodu banku předem infor−
movat. Pokud je byt zatížen zá−
kazem zcizení bez souhlasu
banky po dobu trvání zástavní−
ho práva, je písemný souhlas
banky nezbytným podkladem
pro převod vlastnictví na ka −
tastru. Na udělení souhlasu se
zcizení ze strany banky není
automaticky právní nárok. Ban−
ky běžně souhlas udělují při
prodeji bytů, ale za podmínky,
že je úvěr uhrazen z kupní ceny,
což ve Vašem případě neplatí,
neboť darování je bezúplatným
převodem.
Mohu tedy jednoznačně dopo−
ručit projednat předem s bankou
Váš záměr darovat byt a postu−
povat v součinnosti s bankou.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Ransomeware, smishing, kyberpredátor,
směnný kurz, kreditní úvěr...
Více než 800 žáků druhého stupně
základních škol a studentů více−
letých gymnázií Plzeňského kraje
už správné odpovědi zná! Tech−
mania totiž pro ně připravila spo−
lečně s Odborem školství, mládeže
a sportu Plzeňského kraje na konec
školního roku pro sedmáky, osmá−
ky a deváťáky programově nabité
projektové dny zaměřené na ky−
berbezpečnost v online prostředí
i v oblasti financí. Garanci kvality
a odbornosti tematicky zaměřeným
dnům dodaly odborné týmy lektorů
z řad Policie České republiky
a Československé obchodní banky;
ve školách se problematice digitál−
ní bezpečnosti a finanční gramot−
nosti věnují dlouhodobě.
„Online prostor je lákavý, ne−
omezený, hravý a bohužel velmi
často i nebezpečný. Jsem rád, že
jsme mohli pozvat žáky a studenty

z Plzeňského kraje, aby si hravou
i poučnou formou připomněli, že ve
světě onlinu i financí je dobré být
obezřetný. Rád bych za odborné,
ale přitom zábavné přednášky podě−
koval kolegům z ČSOB i Policie ČR,
kteří u nás dva dny s dětmi pracova−
li,“ uvádí ředitel Techmania Science
Center Jiří Královec.
V rámci workshopů a přednášek
žáci a studenti měli možnost vy−
slechnout rady odborníků a pro−
diskutovat s nimi situace, se který−
mi se sami setkali anebo je znali
jinak. Program byl oživen o projekci
filmů z reálného prostředí.
Přednáška Policie České republi−
ky s názvem Tvoje cesta onlinem
byla zaměřena na bezpečnost v onli−
ne světě. Většina přítomných žáků
Plzeňský rozhled 7/2022

VÍTE, CO TO ZNAMENÁ?
vlastnila chytrý telefon s připojením
k internetu a díky přednášce se do−
zvěděli, proč je dobré se zajímat na−
příklad také o antivirové programy,
pravidelně aktualizovat software
i aplikace, či jak si správně nastavit
heslo v telefonu. Zkušený přednáše−
jící seznámil mladé lidi s reálnými

používají při internetových tran−
sakcích. I tady je nutná informova−
nost směrem k nim,“ dodává k vý−
znamu akce Kateřina Chábová, ma−
nažerka Projektových dnů v Tech−
mania Science Center.
Většina dětí ve věku 13 až 15 let
disponuje účtem v bance, platební
běžně používaných přítomnými žá−
ky. Společný workshop Techmanie
a ČSOB nazvaný Směnárna byl za−
měřen na měnu – na tu naši i na ty
světové. Poskytl dětem odpovědi na
otázky: Co je měna? Co je společná
měna? Co si představit pod pojmem
kurzovní lístek? Ten si dokonce
účastníci workshopu pod dohledem
edutainera sami sestavili a naučili
se podle něj převádět jednotlivé

nástrahami, jako jsou kyberútoky,
praktiky predátorů, na které mohou
děti narazit. Žáci a studenti dostali
i praktické rady, jak si ověřit žádosti
o přátelství od neznámých žadatelů,
jak si zachovat soukromí a neřešit
posléze důsledky jeho neuváženého
odkrývání.
„V dnešní době expanze digitali−
zace je více než nutné, aby se děti
dokázaly orientovat v online prostře−
dí, které je pro ně často primárním
zdrojem informací a místem nava−
zování sociálních kontaktů. Proto je
důležité, aby znaly rizika, která tento
prostor obsahuje a byly poučené,
jak se jim vyhnout. Případně aby vě−
děly, na koho se obrátit, pokud už
nějaký problém vznikl. Děti dnes již
běžně vlastní platební karty, které

kartou i online bankovnictvím. Jen
málo z nich však ví, jaký je rozdíl mezi
debetní a kreditní kartou, jaké důsled−
ky má nesplácení úvěru z kreditní
karty, zda může mít fyzická osoba
účet u ČNB nebo kde vznikly bankov−
ky. S tím vším byli žáci seznámeni
i formou zábavného kvízu o ceny
na workshopu pořádaném zástupci
ČSOB nazvaném Peníze nejsou věda.
„Přestože je občas těžké děti v té−
to věkové skupině zaujmout a udržet
jejich pozornost, bylo vidět, že se
baví, zajímají se a že si ze setkání
s finančním světem něco odnášejí,“
doplňuje Jiří Královec.
Odborník z ČSOB posluchače se−
známil také s druhy útoků ve vir tuál−
ním prostředí, vyzval k obezřetnosti
při zanechání svých elektronických
zařízení bez dohledu, překvapil infor−
mací o rychlosti prolomení hesel
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světové měny na české koruny.
Úspěšní „směnárníci“ si za svoji
rychlost a správnost vydělali na dá−
rečky poskytnuté partnerem celé
akce – ČSOB.
Pilotní červnový ročník projek−
tových dnů velmi kladně hodnotil
také spolupořadatel – Odbor školství,
mládeže a sportu Plzeňského kraje.
„Takto koncipované a tematicky
zaměřené projektové dny jsou pro žá−
ky, studenty i pedagogy užitečné.
V rámci výuky se na našich školách
problematice finanční gramotnosti
věnujeme a považujeme ji za dů−
ležitou. Proto jsme připraveni podpo−
řit i další ročníky. Potěšil mě velký zá−
jem škol a vysoká účast žáků a stu−
dentů. Věřím, že i další ročníky budou
takto úspěšné,“ říká vedoucí Odboru
školství, mládeže a sportu Plzeňské−
ho kraje, JUDr. Jaroslava Havlíčková.
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Fenka Faty ukončila misi
na úřadě a čeká ji další výcvik
Když se labradoří fenka Faty popr−
vé objevila na stránkách Rokycan−
ských novin, byly jí čtyři měsíce.
Se svou vychovatelkou Magdalenou
Smolovou přitom už denně chodila
do kanceláře na sociálním odboru,
po nákupech nebo na koncerty
a učila se všechno potřebné, aby se
z ní mohl stát vodicí nebo asistenční
pes. Teď už má Faty první část pří−
pravy za sebou, opustí svou vycho−
vatelku a ujmou se jí trenéři z Po−
mocných tlapek.
Magdalena Smolová se výchově
štěňátek věnuje 18 let. „Faty chodí
všude se mnou, do práce, k volbám,
do restaurací, byla na koncertu
Čechomoru, který Pomocné tlapky
velmi podporuje. Celou dobu spořá−
daně spinkala pod židlí. Učí se pozná−

vat běžné situace, zvládnout jízdu vý−
tahem i na eskalátoru, chodí po růz−
ných površích od trávníku až třeba po
dlažbu v jednom obchodním centru,
která pejskům poměrně dost klouže.
Dvakrát jsme byly v zoo. Poprvé byla
hodně vyčerpaná z toho, jak se mu−
sela ovládat, při druhé návštěvě už ji
nerozhodily ani vřeštící opice,“ popi−
suje Magdalena Smolová.
Štěně v předvýchově má od ma−
lička daná jasná pravidla, co může
a co ne. Nesmí se krmit od stolu ani
si například na potkání hrát s cizími
psy, to by jej rozptylovalo. Také
proto má vychovatel ve výchově
vždy jen jediné štěně. Je také na−
učené spát v pelíšku, v žádném pří−
padě nesmí do postele. Musí být tr−
pělivé a umět v klidu čekat třeba
v ordinaci u lékaře, než skončí vy−
šetření. Kromě aportování se učí
i povel tahej, aby umělo třeba svlék−
nout ponožky. Štěně se učí přede−
vším hrou a jeho vychovatel musí
být trpělivý i důsledný zároveň.
„Takový pes si nesmí všímat okolí,
32
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jiných lidí nebo psů. Jediný jeho zá−
jem musí být člověk na konci vodít−
ka. Mezi lidmi panuje představa, že
asistenční psi se nemazlí, protože
už mají zažito, že je sami nemají hla−
dit, mluvit na ně nebo mlaskat. Se
svým pánem ale mívají pejsci velmi

blízký vztah a jsou velcí
mazlové,“ říká štěněčí vy−
chovatelka a dodává, že vý−
chova a práce musí být pro
štěně hra, kterou má rádo.
Faty je po měsících vý−
chovy šikovná ve všech
oblastech, je výborně při−
pravená na další trénink
a má předpoklady být skvě−
lým vodicím, nebo asistenčním či
canisterapeutickým psem. Vycho−
vatelku teď čeká nejtěžší krok: lou−
čení s vychovaným štěnětem, které
je velmi těžké. „Smutek můžu proje−
vit až potom, co se rozloučíme,
abych na Faty nepřenesla negativní
emoce,“ říká žena, pro kterou je vý−
chova štěňat krásný koníček i pocit,
že pomáhá. Faty teď čekají měsíce,
kdy trenéři podle jejích schopností
rozhodnou, jaký druh práce by pro
ni byl nejvhodnější a vyberou jí no−
vého pána. Když si vzájemně pad−
nou do oka, budou Faty cvičit dal−
ších až pět měsíců přímo na míru
jeho potřebám. Následovat bude
secvičení v klientově domácnosti
a pak už bude mít Faty nový stálý
domov. Výcvik stojí 300 až 330 tisíc
korun. Klienti psy dostávají bezplat−
ně, Pomocné tlapky samy shánějí
peníze na jejich výcvik.
Zájemci můžou zaslat dar na účet
78−3611440287/0100 nebo podpo−
řit organizaci jinak. Další informace
najdete na webu pomocnetlapky.cz.
Plzeňský rozhled 7/2022
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„Je třeba si udržet pozitivní mysl
a dělat vše pro zdraví,“
STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Shrnul jsem poznatky za dobu od za−
čátku roku 2020 a není to dobré čtení.
Celou dobu jsem se snažil psát opti−
mistické články a návody, jak překonat
krizi této doby. Krizi jsem v roce 2019
předpovídal, ale nikdo tomu asi nevě−
řil. Je až neuvěřitelné, jaké tato uply−
nulá doba, relativně krátká – dva a půl
roku, zanechala následky. Tentokrát
jsem se soustředil pouze na fakta.
Studie výzkumníků Institutu pro demo−
kracii a ekonomickou analýzu Národo−
hospodářského ústavu Akademie věd
ČR poukazuje na to, že duševní zdraví
může zhoršovat nejenom prožitek, ale
i očekávání budoucích ekonomických,
zdravotních či sociálních problémů.
Pozor na stres. Mnoho lidí teď po řadu
týdnů žije ve stresové situaci, nebo ve
zvýšeném úzkostném napětí. A to vše
má zdravotní důsledek – na imunitu
lidí, která díky stresu časem klesá.
„Předpokládá se, že díky pandemii se
zvýší počet duševně nemocných
i sebevražd,“ říká uznávaný psychiatr
Cyril Höschl.

TEST: Jaká vás napadnou
dvě čísla?
Doba covidu podle lékařů přinesla
zvrat křivek, které sledují trend střední
délky dožití. Zlom přišel po desetiletích
pozitivního vývoje, kdy u žen data vy−
stoupala až na 81,9 roku a u mužů
na 76,1. V loňském roce se to ale

změnilo a mužům klesla naděje na
dožití o rok, ženám o 0,7 roku.
Kardiovaskulární onemocnění zůstá−
vají podle lékaře i nyní největším za−
bijákem. Úmrtnost na ně je v Česku
dvojnásobná ve srovnání s nejúspěš−
nějšími západoevropskými
státy. Průměrný Čech žije
až 20 let svého života
s nějakou chronickou
chorobou, která ho
omezuje v běžných
aktivitách. Například
ve Švédsku jsou to
pouze tři roky.
Se srdečním selhá−
ním se nyní v Česku lé−
čí více než 280 tisíc lidí
a jejich řady se každoročně
rozrůstají o dalších 60 tisíc nových
pacientů. Podle kardiologů není dobrá
vyhlídka ani na nejbližší léta. Do roku
2030 vzroste počet nemocných až
o 50 procent.
Zhoršení sociální a ekonomické situa−
ce. Propad lidí do chudoby provází
tichá hrozba. Data ze zahraničí totiž
ukazují, že právě tento faktor může
spustit boom srdečních chorob a in−
farktů. Rizik je přitom víc než před pan−
demií. Ischemická choroba srdeční
a infarkty, tak i cévní mozkové příhody
souvisejí s tím, jaká je sociální a ekono−
mická situace ve společnosti.
Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen
energií a dalších komodit zcela jistě ne−
gativně ovlivní zdravotní stav řady lidí.

„Propad životní úrovně velmi pravdě−
podobně povede ke zvýšení úmrtí na
nemoci srdce,“ vysvětluje prof. MUDr.
Aleš Linhart, DrSc., předseda České
kardiologické společnosti. Odkazuje
například na data shromážděná po fi−
nanční krizi v Irsku v roce 2010.
Ta v souvislosti s krizí potvrdi−
la nárůst úmrtnosti na in−
farkty, srdeční selhání
a podobné příčiny o více
než 10 procent.
Rozsáhlá studie na da−
tech 11 milionů americ−
kých veteránů prokáza−
la, že lidé po covidu mají
o 70 procent vyšší riziko
vzniku srdečního selhání.
Prodělání covidu nyní kar−
diologové počítají mezi rizikový faktor
pro rozvoj srdečních onemocnění.
Podle mě by se mělo do rizikového
faktoru počítat i očkování. Vycházím
z vlastního poznání a zkušenosti. Můj
známý stejně jako já jsme dostali po
očkování vakcínou Janssen arytmii.
Léčíme se od srpna 2021. Další kama−
rád, lékař, dostal po třetí dávce očko−
vání infarkt. „S růstem onemocnění
srdce ale musíme do budoucna počí−
tat, a to nejen v rámci měsíců, ale
i let,“ říká kardiolog prof. MUDr. Aleš
Linhart DrSc.
Co na to říci? Žijeme dál a nemá smysl
kohokoliv obviňovat, protože jde o „no−
vou věc“ a nikdo ani po dvou letech
neví, co se z toho a kdy vyvine. Ale

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
jedno je jisté. Je třeba udržet pozitivní
mysl a dělat vše pro zdraví. Z toho zá−
kladního je to pohyb a vhodná strava.
Protože je čím dále tím více lidí aler−
gických na pšenici a mléčné výrobky,
doporučuji výrazně je omezit ve stravě.
Ve střevech se nacházejí dráhy všech
orgánů a také velké množství neuronů.
Ve chvíli, kdy dojde ve střevech k pře−
množení mikrobů, mohou se objevit
psychické problémy, jako je úzkost
či deprese.
Podle mé teorie nejsme schopni i z té
ideální stravy přijmout dostatek biolo−
gicky účinných látek, proto doporučuji
je užívat ke stravě ve formě potravino−
vých doplňků. Stejně tak je dobré užívat
přírodní antibiotikum, což je například
oregano. Zbavovat se virů a na to jsem
vyzkoušel směs tří bylin – rakytník +
šalvěj + zlatobýl. Tuto směs doporučuji
užívat denně cca 6 týdnů a dvakrát roč−
ně doporučuji opakovat. Pak už zbývají
jen protistresová opatření, což je pohyb
a smysluplná činnost, která nám přináší
uspokojení.
Užívejte naplno pozitivní prostředí
a sílu energie, která v České republice
je. Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, na kolik let
se cítíte být, případně se chováte.
Číslo, které jste odpověděli, je věk.

Ze Šumavy: Poklady pašteckých kapliček
V Předních Paštích se narodila spisovatelka Marie Malá,
rozená Hofmannová, která se přičinila o současný věhlas
tohoto zastrčeného koutu našeho kraje. Svými působivými
díly dovedla partu nadšenců k poničeným či doslova zmize−
lým místům, kteří přiložili ruce k dílu při obnově kapliček na
Paštích.
Původní kaplička v těchto místech přináležela ke statku čp. 22,
majitelů rodiny Schröderů. Postupně se počaly odhalovat a zno−
vu vysvěcovat další kapličky, doslova v dohledu půvabné řeky
Křemelné a míst starých šachet, kde se kdysi dolovalo zlato.
Nově zbudované kapličky mají v sobě skvosty v podobě malých
pamětních knížeček, které zde Marie Malá zanechala od 28.
června 2014. Dnes se mi tyto skvosty dostaly do ruky a já je
otevírám jak svátost oltářní, abych jejich zápisy uvedl v život.
V malých pamětních knížečkách najdeme záznamy z celých
Čech, Moravy i bývalého Československa. Šumavská putování
krajinou tak dostala rámec nový, právě díky lidem!
Karel Fořt, Sušice
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Z pamětních knížeček se například dozvídám:
„Je nádherný podvečer, sedím tu sama, z listoví se ozývá
ptačí zpěv. Odcházející sluneční paprsky kloní svou hlavu
k obzoru a já se zhluboka nadechuji, dýchám čerstvý vzduch.
Dole zurčí řeka a já si představuji, jak zde asi žili lidé…“
„Je zde cítit stesk i lítost nad těmito opuštěnými krásnými
místy. Jak rád bych se retrospektivně podíval do minulých
časů. Dojetí mne jímá. Jak rád bych se podíval těm lidem
do tváře, do očí. Jejich údělem byl „tvrdý chléb“. Vydobýt si
zde obživu znamenalo velkou odvahu a pevnou vůli jít živo−
tem v nelehkých podmínkách – stále vpřed.“
„Na Šumavě je krásně. Jsem rád, že jsem se zde narodil
a že se sem mohu vracet! Často se touláme šumavskou
přírodou a tohle krásné místo nás stále láká novými a no−
vými objevy. Je to místo bez davů turistů, kde člověk je
sám sebou!“

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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HLEDÁM pomocného děl−
níka na stavbu. Smlouva
na DPP. Flexibilita, spolehli−
vost, čistý RT, praxe na
stavbě výhodou, ale ne po−
dmínkou. Tel. 721757399
KŘI PM 22089

l
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HLEDÁM zedníka na DPP
nebo ŽL. Požaduji spo−
lehlivost, flexibilitu, praxe
v oboru, čistý RT. V přípa−
dě práce mimo bydliště
zajištěno ubytování. Auto
výhodou, ale ne pod−
mínkou. Tel.: 721757399.
KŘI PM 22090
MUŽ 45 let hledá brigádu
na pile nebo na stavbě.
Domažlice nebo Bělá
nad Radbuzou. Tel.:
728829462. RR 22534

DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARIST−
KU (příprava kávy a po−
hárů). Nabízíme stabilní
práci v podniku s dlouho−
CAFÉ CHARLOTTE V Že− letou tradicí, celoroční
lezné Rudě přijme brigád− práci na horách, práci
ně aktivní DŮCHODKYNĚ v mladém kolektivu, nad−
na MYTÍ NÁDOBÍ a úklid standardní platové ohod−
společných prostor. Nabí− nocení a ubytování zdar−
zíme týden práce a týden ma. Práce je vhodná
volna, ubytování zdarma, i pro studenty v rámci ví−
celoroční provoz a výbor− kendové brigády. Pro ví−
né platové ohodnocení. ce informací nám zavo−
Kontaktujte nás na telefo− lejte na tel.: 725835555.
nu 725835555. RR 22559 RR 22558
Plzeňský rozhled 7/2022

HLEDÁME spolupracov−
níka na DPP. Jedná se
o pomocné podlahářské
práce. Tel.: 603145260.
RR 22514
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PRODÁM dřevěné bri−
kety a pelety. Česká výro−
ba. Plzeňský kraj – DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.:
604575136,
E−mail:
rahei@atlas.cz PM 22013

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
PRODÁM mobilní buňky
ní panely 6 x 1 m, dále
UNIMO, více druhů, roz−
panely 220 x 60 x 12 cm,
měry 6 m x 2,5m x 3 m, Plzeň a okolí. Možnost
po montáži vhodné jako naložení a zajištění do−
dílna, mobilní zahradní pravy. Tel.: 604867469,
domek apod., Ejpovickou 603383211. PM 22082
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš− PRODÁM dětské kolo vel−
tění – jemně vlnitý hliní− mi zachovalé a plně vy−
kový plech. Vnitřní roz− bavené. Vhodné pro dítě
vod elektřiny vč. jističů do11 let. Cena 2600,−
a osvětlení. Podlaha, Kč. Tel. 723081264 Plzeň.
strop a stěny zateplené. PM 22088
Slušovickou buňku, oblo−
LETOŠNÍ seno v balících,
ženou palubkami. Buňky
průměr 90 cm – 300
jsou v pěkném stavu. Dále
Kč/balík; průměr 120 cm
prodám maringotku, oblo−
– 400 Kč/balík, ječmen,
ženou palubkami, zaříze− pšenici ke krmení. Tel.:
nou k okamžitému použí− 603512222. RR 22507
vání, dřevěné zahradní
domky. Zajištění dopravy 3ŠUPLÍKOVÝ mrazák, cca
na místo určení. Tel.: 80–100 L, zánovní, tel.:
724030845. RR 22533
604867469. PM 22081

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

VÝSTAVU PANENEK
na zámku v Nebílovech
1.6. – 31.8. 2022
9:00 – 17:00
volejte 739 334 835
– dojedu.
Program najdete na
www.muzeumpanenekplzen.cz

To, co už nemá doma
místo, rádi umístíme tam,
kde můžete takové věci
obdivovat. KŘI PM 22086

VĚNUJI SE sběratelství
starých pivních lahví s litý−
mi nápisy a stále hledám
lahve k rozšíření sbírky.
Velmi dobře zaplatím.
Děkuji za ochotu, tel.:
731573913. PM 22092

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Z POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rádia,
vojen. věci z války atd. Tel.:
737903420. PM 22009
KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
rádia, mlýnky, hmoždíře,
lustry. Mopedy, motorky,
Pionýry, motopřilby, smalt.
nádobí, panenky, obrazy,
porcelán apod.
Tel.:
605080878. PM 22010
KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878.
PM 22011
VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016
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STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322. PM 22042

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od ole−
jů, moto díly−Jawa, Mo−
ped, Pionýr, reklamní
KOUPÍM betonové panely,
plech. cedule na zeď. Tel.:
větší množství, případně
732431470. PM 22053
panelové silážní jámy
KOUPÍM tento typ židlí,
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 22085
tento typ komod, staro−
žitný nábytek a nábytek
SBĚRATEL koupí staré
do roku 1980. Stav ne
obrazy a jiné starožitnosti.
rozhoduje. Stačí napsat
Solidní jednání. Tel.: 608
SMS či prozvonit, ozvu se.
979 838, E−mail: vladislav.
Tel.: 776599696 a email.:
soucek@seznam.cz. PM
slavoj.pikovice@
22038
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 22084

MUZEUM PANENEK
v Plzni HLEDÁ
STARÉ PANENKY,

pokojíčky a medvídky,
které čestně umístím
do muzea nebo vykoupím.
Mohou být i poškozeny,
vše si opravím.
www.muzeumpanenekplzen.cz

739 334 835 – dojedu.
To, co už nemá doma
místo, rádi umístíme tam,
kde můžete takové
věci obdivovat.
KŘI PM 22087

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. Těžítka
ve tvaru modelů voj. tech−
niky, ND na vozy Škoda do
r.v. 1988Tel.: 721730982.
PM 22007
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KOUPÍM – CHROMOVA−
NÝ gauč, křeslo, židli, sto−
lek, psací stůl, skříň, lustr,
lampičku, atd., chrom mů−
že být poškozený. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz zn.
Přijedu PM 22044

l
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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

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevě−
nými závity, řeznický
špalek, různé litinové
nohy, dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 22043

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo prode−
je. Tel.: 731454110.

DLOUHODOBÝ pronájem
chalupy, rod. domku se
zahradou, hledá starší pár.
Jsme Češi, bezproblémo−
ví (bez exekucí s čistým
TR). Milujeme přírodu
a zvířectvo. Prosíme jen
seriózní nabídky z Plzně
a okolí, i směr Klatovy. Tel.:
607477727. PM22075

KOUPÍM moped Stadion/
Jawetta/ Pionýr. Tel.
771221112. PM 22049
MÁTE doma nábytek
a chromový 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

l

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, tesá−
ky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

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. Pračka
a sušička ve společných
prostorách. V místě mož−
nost zaměstnání, dopra−
va, škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdálenost
na státní hranice SRN
28km. Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112

HLEDÁME starý dům.
Jsme dva dospělí se zví−
řaty a hledáme starý dům
k dlouhodobému pronáj−
mu – zemědělskou used−
lost, dům s velkým po−
PRONAJMEME váš byt
zemkem o rozloze 1.500
do 14 dnů. Oslovte pro−
m2 a výše. Vše pro chov
střednictvím naší kance−
zvířat a pro zemědělskou
láře tisíce zájemců o pro−
výrobu. Tel.: 703625527.
nájem. Úzce spolupracu−
RR 22509
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance PRONAJMU nebytové
hledáme čisté byty k dlou− prostory na Náměstí
hodobému
pronájmu. Míru 170 v Klatovech.
Zaručujeme pouze solidní Tel.: 602172789. RR
klientelu, jejíž výběr mů− 22520
žeme sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií OD 1. 8. 2022 pronajmu
a klientský servis po ce− atypický mezonetový byt
lou dobu nájmu je samo− 3+kk v KT, 100 m2, nej−
zřejmostí. Prázdný byt lépe bezdětnému páru ne−
vám nevydělá! INSTINKT kuřáků (výjimečně s jed−
REALITY s.r.o., VOLEJTE ním puberťákem)! Kauce!
ZDARMA 800737309. Info na tel.: 605758988.
RR 22557
PM 22018
PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní ser−
vis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o, VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22019

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel.: 732170454.
PM 22091
KOUPÍM
srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK. Tel.: 774707147.
PM 22061

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRONAJMU byt 3+1
v šestibytovce u Penny
v Klatovech o velikosti
83 m2 s vlastním tope−
ním a ohřevem vody,
2 balkóny a zděným skle−
pem. Měsíční nájemné
13.500 Kč + energie +
vratná kauce. Tel.:
606640009. RR 22564

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3 + 1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 4
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22021
PRODÁM byt 2+1 v Kla−
tovech, tel.: 605186116.
RR 22537
Plzeňský rozhled 7/2022

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1 + kk o výměře 20−
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 2,5
mil. Kč. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22022
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PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, originál tónovaná
skla. Cena 120.000 Kč.
Tel. 603535061.

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá tran −
sakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vy −
platit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY PRODÁM Dacia Sandero
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA r.v. 2009, obsah 1.2 ben−
800737309. PM 22020
zin, malá spotřeba, 1 maji−
tel, abs, el okna, servisní
knížka, klima, el okna,
servo, velmi pěkný stav
i vzhled, cena včetně no−
Peníze za vaši rekreační vé stk a emisí, 89.000
nemovitost ihned! Vykou− Kč, telefon: 723439518,
píme vaši chalupu či chatu Klatovy. RR 22551
v okrese Plzeň−jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
vlastní pozemek a zavede− automobil, prodej – mon−
ná elektřina. Peníze vyplá− táž, www.e−taznezarize−
címe do tří dnů. Právní ni.cz, tel.: 775104121.
servis zajištěn. INSTINKT RR22054
REALITY s.r.o. VOLEJTE TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
ZDARMA 800737309. PM automobil, prodej – mon−
22017
táž, www.e−taznezarize−
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

PRODÁM Suzuki SX4, r.v.
2009, obsah 1.5 benzin,
černá metalíza, velmi dobrý
stav, radio, el okna, servo,
centrál, klima, imobiliser,
airbagy, cena včetně nové
stk 129.000 Kč, tel.:
723439518. RR 22555
Plzeňský rozhled 7/2022

ni.cz, tel.: 775104121. RR
22054
PRODÁM Peugeot 207,
r.v. 2007, obsah 1.4
65 kw, dobrý typ motoru,
najeto 116tkm, abs, el ok−
na, servo, centrál, 1.maji−
tel, nová stk a emise,
cena: 63.000 Kč, KT, tel.:
723439518. RR 22553

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21428
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TRÁPÍ vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek ?
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
vaši situaci a nejde opti−
mální řešení. Důležité je,
nebát se a začít jednat!
PRODÁM Citroen Jumpy, INSTINKT REALITY s.r.o.,
ZDARMA HLEDÁTE rychlé a bez−
r.v. 2009, 1.6 hdi, užitková VOLEJTE
pečné řešení? Bojíte se
verze, 3 místa, parkovací 800737309. PM 22023
nevýhodných půjček?
senzory, tažné zařízení,
Jako jediná realitní kan−
VYKLÍZECÍ
PRÁCE
radio, nová stk a emise,
dobrý stav, střešní nosič, – kompletní vyklizení, celář v Plzeňském kraji
cena: 119000,− Kč, Kla− odvoz a likvidace růz− vám vyplatíme až 80%
tovy, telefon: 723439518. ného odpadu, dále kupní ceny vaší nemo −
možnost vymalování. vitosti předem Peníze
RR 22554
Prohlídka a nacenění máte na účtu do 24 ho−
služby ZDARMA. Tel. din. Neslibujeme – ga −
603512322, e−mail: ran tujeme.
INSTINKT
p a v e l . r e j s e k @ REALITY s.r.o., VOLEJTE
seznam.cz. PM 22045
ZDARMA 800737309
PM 22025
PROVÁDÍM zednické
KUPUJETE NEMOVITOST
práce – omítky, malíř−
? Provedeme vás složitou
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
transakcí krok za krokem.
klady, dlažby, bourací
Nemovitost prověříme
práce a další práce dle
technicky a navíc vyjed−
domluvy. Plzeňsko,
náme maximální SLEVU !
Klatovsko, Domažlic−
Nezaplatíte ani korunu
ko, Sušicko a okolí.
navíc! Více na www.
Rozumné ceny. Tel.:
zkontrolujto.cz nebo vo−
721757399. RR 22056
lejte zdarma 800888957
STAČÍ nám jeden měsíc PM 22026
PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin,
najeto pouze 65tkm, ser−
visní knížka, bez koroze,
5 dveří, klima, el okna,
centrál, 2x klíč, nová stk
a emise, cena: 45.000 Kč,
Klatovy,
telefon:
723439518. RR 22552

PRODÁM Škoda Favorit
Forman, r.v. 1993, najeto
pouze 38000 km !!!, tažné,
original radio, střešní okno,
velmi dobrý stav, cena
59.000 Kč, krásný veterán,
tel: 723439518. RR 22556
JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−
mail: klsp@seznam.cz
RR 22142

na prodej vaší nemo−
vitosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se rychlém
jednání a solidním pří−
stupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte
prodáno.
INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
22024

CHCETE
POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte: 733
710319, pište: bezdek@
plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.

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
PRONAJMU
trubkové
lešení + podlážky cca
100 m2 – 2000Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5.000 Kč. Klatovy.
A zároveň koupím spojky−
doutníky, trubky. Tel:
720686209. RR 22511
SPRÁVNÝ čas pro Váš
nový start. Staňte se
vlastním šéfem a mistrem
kovo řemesla s vlastní
dílničkou u Vás doma –
radí Vám bavorský kovo
mistr Václav – jste hleda−
ní. E−mail: v.pscolka@
seznam.cz. RR 22561

VDOVEC 72/170 hledá pří−
jemnou štíhlejší ženu do
70 let, na výlety a jiné
aktivity. Tel.: 607559208.
PM 22093

60LETÝ vdovec v ID, pra−
NABIZÍM zednické prá− cující, osamělý by rád
ce dohodou, včetně ob− poznal ženu podobného
osudu ve věku do 65 let.
kladů a dlažeb na tel.
Jsem z Klatov, mám rád
776434705.
procházky přírodou. Tel.:
NABÍZÍM stříhání živých 702462415. RR 22523
plotů, prořezávání ovo− PLZEŇÁK 57/180 hledá
cných stromů, sekání pohodovou ženu – kama−
trávy a údržbu i realizaci rádku – přítelkyni. Samota
zahrad. Tel.: 606943086. je zlá. Tel.:606357089. PM
RR 22089
22095

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

45LETÝ muž nekuřák,
pracující a nepije, hledá
ženu na trvalý vztah do
60 let. Hendicap není pře−
kážkou. Volejte a SMS kdy−
koliv na tel.: 728829462.
RR 22516
37

ŘÁDKOVÁ INZERCE
37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se sezná−
mil 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

l
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45LETÝ muž poskytne
erotické služby ženám
a mileneckým párům. Na
věku nezáleží. Volejte
a SMS kdykoliv na tel.:
723853717. RR 22517

ŽENA 56/167, štíhlá, mlad. PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER
vzhledu, hledá novou lá− PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA!
sku. Mám vše, jen ty mi Pohledná sexy blond, pří−
chybíš. Pokud jsi vysoký jemná s pevnými ňadry
muž z Plzně a blízk. okolí, č. 5. V diskr. bytečku se
s vyřešenou minulostí, dá− mnou např. úžasný hlu−
me si šanci? Zavolej boký orálek a ostatní…
HLEDÁM kamarádku ve−
737552884. PM 20072
Udělejte si výlet pánové
selé povahy k posezení
u kávy, procházkám, Vdova 70 let z Plzně, hle− od 18 až xxx let. Pocho−
autoturistice, do 73 let. dá kamaráda s vyřešenou pení mám. Pouze volat,
Domažlice a okolí 30km minulostí, na povídání, pro− SMS ne, od 8 hod. ráno
(KT). SMS – 728130276. cházky a výlety. Odpovědi tel. 731002305. KŘI PM
zasílejte na adresu redakce 22076
RR 22539
pod č. inz. PM 22094
HLEDÁME ženy všech vě−
HLEDÁM milou příjem−
nou ženu do 50 let. Jsem 60LETÁ nekuřačka, někdy ků na ztvárnění aktových
Další číslo
nekuřák, abstinent, bez− zmatkařka, hledá parťáka výjevů pro malíře, foto−
dětný. Jen okr. Do, Tc. na turistiku a výlety do grafa a grafika na připra−
Pokud se ozveš, budeme přírody a občasné výlety, vovanou společnou výsta−
oba
šťastni.
Tel.: nejlépe vlakem po ČR. vu. Nejlépe z Klatov a oko−
Nýrsko,
SMS
– lí. E−mail: spolekumeni
703130473. RR 22544
vyjde 1. 8. 2022
732417561. RR 22524
@atlas.cz. RR 22522
JSEM nekuřák 52/180/
85 a hledám veselou
Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:
a milou štíhlejší ženu do
50 let z KT, DO PJ a okolí.
Společné zájmy jsou vý−
hodou – příroda, cesto−
vání, zvířata, kultura,
Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:
hudba. Děkuji za odpo−
věď na č. 722120245.
RR 22562

Plzeňského
rozhledu

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

ČSOB: 72827293/ 0300

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. července 2022
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