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Je čas na zásadní politické akti −
vity a činy, je třeba chránit nor −
mální svět – říká rodinná advokát−
ka a spisovatelka JUDr. Daniela
Kovářová, jediná nezávislá kandi−
dátka do Senátu pro obvod č. 7.
Jak říká, na rozdíl od kandidátů do−
sazených politickými stranami to
měla těžší, ale sbírání podpisů ji
velmi obohatilo navazováním
nesčet  ných osobních kontaktů s do−
brými lidmi po všech vsích a měs−
tečkách. Tím lépe dnes vidím, jak
se politika vzdálila od života.  Podle
ní časy pohádek, medvídků, sportů
a králíků z klobouku minuly. Je čas
na zásadní politické aktivity a činy.
Je třeba chránit normální svět.
I proto jsme Danielu Kovářovou 
požádali o rozhovor. 

� Česko postihla vlna zdražování,
která je přičítána válce na Ukra jině
napadené Ruskem. Vy však uvádíte
jiné důvody. Jaké to jsou?

�� Hlavním důvodem inflace jsou
přece dlouhodobé obrovské deficity
veřejných financí. Mnoho států –
a ten náš v  tom bohužel nebyl žád−
nou výjimkou – žily dlouhodobě na
dluh. Peněz se tisklo víc, než kolik se
vytvořilo hodnot. To nemohlo do −
padnout jinak, než snižováním hod−
noty peněz, tedy inflací. Ohromným
impul sem se stal naprosto chybně
zvolený způsob boje s epidemií. Stát
zavřel na mnoho měsíců skoro celou
ekonomiku, ale peníze rozdával dál.
Peníze nekryté reálnými hodnotami,
zdůrazňuji. K tomu si připočítejme
stále se urychlující šílenství kolem
boje s  podnebím, které skokově
zdražuje nejdříve energie, hned ná−
sledně ale vše další, co je na spotře−
bě energie závislé. Tedy vše. A tohle
všechno bylo založeno už před vál−
kou na Ukrajině, už v  únoru byla
u nás rekordní dvou ciferná infla ce.
Válka sama o sobě zatím na inflaci
vliv nemá, ale nepochybně budou

inflaci postrkovat naše restrik ce vůči
Rusku, které zdraží energetické
zdroje o další skok.
��Myslíte, že kvůli vysokým ce−
nám energií přehodnotí Evropská
unie své cíle v oblasti klimatu?
� To si tedy nemyslím, byť bych si
to přála. To by museli v Bruselu do−
stat rozum, a nic takového se v do−
hledné době nestane. Spíše naopak.
Současný cenový chaos je pro
klima tické blouznivce vhodnou clo−

nou, ve se které – jak oni doufají –
schovají další radikální sebevražed−
né kroky omezující naše hospodář−
ství. Green Deal naopak ještě přitvr −
dí. A až po celé Evropě zaplní ulice
nové Žluté vesty, budou jim lhát, že
za vysoké ceny může válka. 
� Řeší česká vláda dopady vyso−
kých cen energií a tím pádem i zmi−
ňovaného zdražování dostatečně?
Kritici jí vyčítají, že není schopná si
došlápnout na ČEZ či se podivují, že
nakupujeme u nás levně vyrobenou
elektřinu za mnohem vyšší cenu na
burze v Lipsku...
� To jsou sice zajímavé faktory, ale
vlastně jen technické detaily. Proč
je někdo ochoten platit za energie 
takové pálky a táhnout tak cenu na−
horu? Protože takzvaná klimatická
politika vytlačuje ze hry možné lev−
né a fungující zdroje. Za drahé
energie může hlavně ten, kdo pro−
sadil emisní povolenky a obchod
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JUDr. Daniela Kovářová

... pokračování na straně 3

�

Plzeň žije kulturou…
nejen v letním období
Kulturní nabídka v Plzni je bohatá a  roz manitá, o čemž
jasně hovoří i pravidelné skvělé výsledky v  dotazní −
kových šetře ních. V nich vyjadřuje svou spokojenost
s  kulturním děním téměř 
90 % respon dentů. Letní nabídku čtěte na str. 2
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Kultura utváří neodmyslitelnou image našeho
města a je významným faktorem lokálního
rozvo je. Uplynulé dva roky koronavirové pan −
demie, které nás ochudily o mnoho kulturních zá−
žitků, ukázaly, že ani v  21. století živé umění
a atmo sféru jednotlivých akcí virtuální svět nikdy
zcela nenahradí. Kulturní nabíd−
ka v Plzni je bohatá a rozmanitá
a možná i proto pravidelně
v  dotazníkových šetřeních vy−
jadřuje svou spokojenost s kul−
turním děním téměř 90 % re−
spondentů. Aktuální spokoje−
nost obyvatel zjišťuje právě
probíhající průzkum. „Statutární
město Plzeň prostřednictvím
veřejného průzkumu zjišťuje,
jak jsou obyvatelé Plzně spoko−
jeni s nabídkou kulturních akcí
a  stávající kulturní infra stru k −
turou. Dotazníkové šetření rea−
lizuje Odbor kultury Magistrátu
města Plzně ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci
západní Čechy a kompletní výsledky názorů
obča nů na plzeňskou kulturu budou zveřejněny na
podzim,“ infor muje náměstkyně primátora města

Plzně pro oblast kultury, památkové péče a so −
ciál ních věcí Mgr. Eliška Bartáková.

Po nelehkém koronavirovém období Plzeň opět
ožila bohatým kulturním děním, které svým ojedi−
nělým koncepčním a systematickým přístupem
statutární město Plzeň dlouhodobě podporuje.
„Dotační systém města Plzně v oblasti kultury je již
přes 25 let významným zdrojem podpory kulturní−
ho dění ve městě pro naše občany. V rámci jedno−
dušší komunikace s úřadem při podávání žádostí
o dotace spustí město Plzeň v druhé polovině le−
tošního roku elektronický systém podávání žádostí
o dotace,“ doplňuje Mgr. Eliška Bartáková.

K  současné problematice v  oblasti kultury 
a aktuálním otázkám jejího dalšího vývoje bude
město Plzeň pořádat konferenci za účasti tu zemské
odborné kulturní veřejnosti. Celodenní konference

pod symbolickým názvem QUO VADIS, CULTU−
RA…? KULTURA V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ se
uskuteční dne 6. září 2022. „Během pandemické
krize byla oblast kultury jednou z  nejpostiže −
nějších a  její dopady budou mít zřejmě dlouho −
dobější charakter. V souvislosti s  tím před námi

vyvstávají otázky týka jící se budoucího fungování
kulturního sektoru. Jaké jsou výzvy v rozvoji kul−
tury v době (post)covidové? Tato a další témata

budou součástí zářijové pl−
zeňské konference,“ infor−
muje ná městkyně primá tora
města Plzně Mgr. Eliška
Bartá ko vá, pod jejíž záštitou
se uvedená akce koná. 

Město Plzeň také nezapo−
míná náležitě ocenit své
umělce a kulturní subjekty
včetně mecenášů kultury.
V  červnu letošního roku
v  rámci 10. ročníku Umě −
lecké ceny města Plzně na
základě návrhů veřejnosti
statutární město Plzeň opět
ocenilo významné umělecké

a kulturní počiny za uplynulý rok. V prosinci 2022
proběhne výstava na téma 10 let Umělecké ceny
města Plzně v  sadovém okruhu. „Za těch deset
let, co se tato jedinečná cena udílí, se stává po−
myslnou kulturní pamětí vývoje plzeňského umě−
ní. V  období od 1. prosince 2022 do 1. února
2023 může opět kdokoliv z veřejnosti nominovat
na toto ocenění významné umělce a kulturní akti−
vity za rok 2022. Bližší informace jsou k dispozici
na webu www.plzen.eu,“ uvádí náměstkyně pri−
mátora města Plzně pro oblast kultury, památko−
vé péče a sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková.

A na jaké zajímavé kulturní akce se Plzeňané
i návštěvníci města mohou dle Mgr. Elišky
Bartákové v  nejbližší době těšit? Představujeme
vám výběr městem podporovaných významných
festivalů a akcí:

Plzeň žije kulturou
nejen v letním období

FESTIVAL NA ULICI (19.–27. 8. 2022)
Tradiční multižánrový festival přinese návštěv−
níkům v centru města během devíti dnů více
než stovku koncertů, zajímavé hudební pro −
jekty (včetně vystoupení Plzeňské filharmonie)
a bohatý doprovodný program. Vstup na festi−
val je zdarma. Více informací je k  dispozici 
na www.festivalnaulici.cz.

PILSEN BUSKING FEST (1.– 4. 9. 2022)
Tato přehlídka plná muzikantů, akrobatů a dal−
ších uměleckých profesí se uskuteční na konci
léta. Hlavním místem dění bude náměstí
Republiky, kde vyrostou čtyři zóny se živým
programem, další program se bude odehrávat
v sadovém okruhu a přilehlých ulicích včetně
prostoru U Branky. Podrobné informace jsou
uvedeny na www.buskingfest.cz.

ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY 
(31. 8. 2022) 
a PRŮVOD VENDELÍN 2022 (6. 9. 2022)

Divadlo J. K. Tyla přivítá první diváky po di−
vadelních prázdninách nezvykle již koncem
srpna. Poslední srpnový den bude totiž patřit
natáčení České televize, která si do Plzně při −
jede zaznamenat skvělé představení Petra
Pýchy a Jaroslava Rudiše Vánoce na poušti
s Martinem Stránským v hlavní roli.

Po dvouleté pauze způsobené korona −
virovou pandemií zve Divadlo J. K. Tyla opět
všechny kulturní a  divadelní příznivce
na Průvod Vendelín, který již posedmé symbo −
licky otevře novou divadelní sezónu. Průvod
vyjde tradičně v 16 hodin z Mlýnské strouhy
a přes sadový okruh dojde k Velkému divadlu,
kde malé i velké diváky potěší program v po−
dání vybraných členů uměleckých souborů
plzeň ského divadla. 

Informace o divadelní sezóně 2022/2023
a Průvodu Vendelín naleznete na www.djkt.eu.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO
(14.–22. 9. 2022)
30. ročník mezinárodního divadelního festivalu
opět v našem městě představí to nejlepší z tu−
zemské i zahraniční dramatické tvorby a před−
staví veřejnosti aktuální divadelní trendy.
Festival se koná v několika divadlech v Plzni,
doprovodné akce probíhají také v prostoru
U Branky a v Borském parku. Více informací je
k dispozici na www.festivaldivadlo.cz.

FILMOVÝ FESTIVAL FINÁLE 
(23.–28. 9. 2022)
35. ročník tradičního plzeňského filmového
festivalu opět přinese novinky ze současné
čes ké filmové, dokumentární, televizní a stu−
dentské tvorby. Nejlepší filmové počiny získají
ocenění Zlatý ledňáček. Těšit se můžete také
na bohatý doprovodný program v  podobě
koncer tů, autorských čtení, výstav, dětských
a dalších programů. Podrobný program festi−
valu naleznete na www.festivalfinale.cz.

Průvod Vendelín (foto DJKT) 

Mgr. Eliška Bartáková a držitelka Umělecké ceny 
Stanislava Topinková Fořtová (foto OK MMP)
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s  nimi. Klimatičtí šílenci si drahou
energii dávno přáli. Chtějí, aby lidi
trpěli nouzí a šetřili. Říká se tomu
pricing, česky asi „cenování“. My
vám cenu tepla tak zvýšíme, až
vám samo teplo znechutíme. Bude −
te se klepat zimou, protože tím pro−
spějete podnebí za sto let.
� Uvádíte, že při svém setkávání
s lidmi slyšíte od nich často ne−
spokojenost. Co je nejvíce trápí?
� Lži v  médiích. Řeči politiků, 
které se vůbec netýkají reálných
potíží normálních lidí. Civilizační
feministické a duhové blbnutí, ni−
čení rodin, zavádění výstřelků jako
nové normy. Drahota. Příkazy, zá−
kazy, byrokracie, zbytečné před −
pisy. Vysoké daně. Diktování život−
ního stylu.
� Dá se očekávat, že zdražování
způsobí v Česku třeba už na pod−
zim sociální nepokoje?
� Dá. Až začne topná sezóna a ne−
bude plyn. Ne kvůli válce, ale kvů li
sankcím a klimatickému diktátu.
� Jak po úvaze hodnotit akci vy−
pnutí některých takzvaných de −
zinformačních webů, které už

všechny opět fungují? Šlo o oje −
dinělý výkřik? Jak je tomu u nás
s cenzurou? Jaké s ní máte zku −
šenosti?
� Nefungují. Mnohé jsou dál bloko−
vány samotnými jed notlivými ope −
rátory a jsou jim odstřiho−
vány fi  nanč ní zdroje. To
se opravdu tolik bojíme
odlišných názorů, i kdyby
byly stokrát nesprávné?
� Vy při své kampani
do Senátu zdůrazňujete
normální život. Co si
pod tím to pojmem
představujete a čím je
ohrožen?
� V každé poslední hos−
podě na vsi každý místní
strýc dobře ví, co je nor−
mální a co je novodobá
ztřeštěnost. Nenechme
se zatlačit do role, kdy
my budeme muset vy−
světlovat, co to je být normální. Ať
nám vysvět lují pokrokáři, v  čem
jsme tak zaostalí. Oni údajně myslí
na naše dobro. Ale já říkám: ne−
nechme si ho vzít. O svém dobru si
má každý rozhodovat sám.

� Jak se jako bývalá ministryně
spravedlnosti díváte na kauzu 
bý  valého náměstka praž ského 
pri  má    tora Hlubučka, kvůli které
odstou pil i ministr školství Gazdík?
Co to vypovídá o české politice?

� Sankce, kon−
troly, šmírování,
udávání, dohlížení,
to vše jsou recep−
ty, které nefungují,
pokud je pokušení
příliš ve  liké. A při
takovém pokušení
se vždy najdou
morálně slab ší je−
dinci, kteří svo−
dům podlehnou.
Pří či nou je právě
ono pokušení. A co
je to pokušení?
Ohrom né pra vo −
moci veřejných
činitelů zacházet

s  veřejnými penězi. Dokud bude
stát od lidí vymačkávat tolik peněz,
aby za ně pak lidem vnucoval 
dobro podle přání byrokratů, do té
doby z těch peněz budou chtít růz−
ná individua něco odloupnout pro

sebe. Nejde tedy o selhání jedno−
tlivců, je to selhání systému. Stát je
tučný a li dé chudí. Mělo by to být
obráceně.
� Na závěr nelze opomenout vál−
ku, která už čtyři měsíce trvá na
Ukrajině, kterou napadlo Rusko.
Jaké jsou příčiny tohoto konfliktu?
A hlavně je reálné, že brzy – tedy
letos – skončí?
� To je na knihu, ne na jednu odpo−
věď. Ukrajina byla zneužita, aby jejím
prostřednictvím mohl Západ kopat
Rusko do žeber. A Rusko nemělo
dost trpělivosti a velikosti, aby našlo
mírové řešení a postaralo se o svou
bezpečnost jinak než násilím. Horká
fáze války letos skončit může, ale pak
zamrzne do stadia, které může trvat
mnoho let. Rusko dostane pod svou
kontrolu všechna území, kde žije 
ruská většina. A tam se „zakope“.
A vznikne podobná neklidná hranice,
jaká byla po osm let kolem don −
baských separatistických republik.
A přes tu hranici každou chvíli něco
přeletí na jednu nebo druhou stranu.
A v  tom budou žít miliony lidí třeba
i po celou generaci. A občas někdo
z povzdálí přilije do jisker trochu oleje.

... dokončení ze strany 1�
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Obyvatelé Plzeňského kraje si
po dvouleté covidové přestávce
užijí tradiční oslavu sklizně obilí!
Dožínky Plzeňského kraje ten −
tokrát zavítají do Chanovic na
Klatovsku. Uskuteční se už v so−
botu 27. srpna 2022 od 10 do
16 hodin.

Na návštěvníky akce čeká bo −
ha tý doprovodný program. „Kro −
mě dožínkového průvodu, žehnání
úrody, předání dožínko vého věnce
a kytice budou vyhlášeni a oceně−
ni i vítězové soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje 2022.
Dojde i na ocenění regionálních
zemědělců a farmářů,“ říká tisko−
vá mluvčí Plzeňského kraje Eva
Mer tlová.

Lidé si mohou pochutnat na re−
gionálních potravinách. K vidění
budou ukázky dožínkové vazby,
zdobení koní a vozů, ukázky tra−
dičních řemesel. Pro děti  organi−
zátoři  připravili farmářské aktivity
a tvůrčí dílny. O hudební vystou−
pení se postará Chodský soubor
Mrákov a Dětský chodský soubor

Mráček, na nádvoří zámku za −
hraje pošumavská dechová hudba
z Horažďovic Otavanka a na závěr
celé akce zazpívá a zahraje Jiří
Zonyga s kapelou.  

„Dožínky Plzeňského kraje se
v Chanovicích konají již podruhé,
poprvé to bylo v  roce 2011. Byly
to historicky první dožínky, které
kraj pořádal. Sym bo  lic ky se sem
po covidové pauze vracíme,“
upřesňuje hejt man Plzeňského
kraje Rudolf Špoták. 

Od 10 hodin uvidí přítomní ve
skanzenu ukázky dožínkové vazby,
zdobení koní a vozů, ochutnají re−
gionální potraviny. K  tomu všemu
zazpívá a zahraje folklorní soubor.
V 11 hodin vyjde od skanzenu do−
žínkový průvod. Ozdobený povoz
s koňmi doprovodí krojo vaní muzi−
kanti a tanečníci až na nádvoří zám −
ku. Právě tady budou na návštěvní−
ky čekat místní řemeslníci a výrobci
s regionálními potravinami. 

Příchozí si mohou zdarma pro−
hlédnout skanzen – expozici lidové
architektury jihozápadních Čech.

Bez vstupného bude rovněž i stá−
lá expozice v  zámku a Ga lerie
Nositelů tradice lidových řemesel.
Ten, kdo nebude chtít být v centru
dění, se může projít po zámeckém
parku nebo vyrazit po naučné
stezce Příroda a lesy Pošumaví,
která vede k  nové rozhledně na 
vrchu Chlum.

„Pořádání Dožínek beru jako
oslavu činností lidí pracujících
celoročně v zemědělství. A v ná−
vaznosti i pracovníků v potravi−
nářství. Zemědělec musí vše ko−
nat v souladu s přírodou a po −
časím. Zemědělče, díky za Tvoji
tvrdou práci,“ uvádí starosta
Chanovic Petr Klásek Černický.

Ti, kteří přijedou na Dožínky
Plzeňského kraje vozem, mohou
pohodlně zaparkovat na dvou vy−
hrazených parkovištích v  obci.
Jedno bude na travnaté ploše
před skanzenem, druhé přímo
v obci u fotbalového hřiště. Slav −
nosti si také vyžádají dopravní
omezení. Od 9 do 17 hodin platí
uzavírka silnice III/1882 od sjezdu

do obce Cha novice až k obecnímu
úřadu. Po řadatelé však pustí mo −
to risty, kteří přijedou po této cestě
na parkoviště za skanzenem.
Objízdná trasa povede po Cha −
novickém obchvatu.

Dožínková veselice potrvá až do
16 hodin. 
Vstup je zdarma. Akci pořádá Pl −
zeňský kraj ve spolupráci s  obcí
Chanovice. Více informací najde−
te na www.plzensky−kraj.cz.

Dožínky Plzeňského kraje

Plzeň nebude zdražovat předplat−
né své městské hromadné dopra−
vy. Kvůli inflaci jen změní cenu
u jednotlivých jízdenek. Výhodný
tarif nabídne lidem v nouzi.

Od 1. ledna příštího roku bude ce−
na nepřestupné jízdenky, takzvané−
ho bločku, který má papírovou po−
dobu a při nástupu do vozu MHD se
označuje ve strojku, 22 korun – zvý−
šena bude o 2 koruny ze součas−
ných 20 korun. O stejnou sumu, te−
dy o 2 koruny se navýší cena pře−
stupné jízdenky s  platností na
30 minut, která se kupuje přímo ve
voze MHD pomocí platební kar ty
nebo Plzeňské karty, její současná
cena je 18 korun, od 1. ledna 2023
to bude 20 korun. Základní roční
předplatné bude opět 4252 korun,
půlroční 2460 korun, 30 dní 508 ko−
run a 31 dní 520 korun.  

Rada města Plzně schválila i další
změny v oblasti MHD. Od ledna pří−
štího roku se rozšíří okruh jízdních
dokladů pro přepravu jízdních kol
a zvířat. Dosud bylo možné zakoupit

pouze jízdenky na jejich přepravu na
dobu 30 nebo 60 minut. Nově to bu−
de také na 180 minut nebo na 24 ho−
din. Cena za přepravu jízdního kola
na 180 minut bude činit 42 korun, za
přepravu na 24 hodin 72 korun. Již
zavedené časové jízdné pro přepravu
kol na 30 minut (dosud 18 korun)
nebo 60 minut (dosud 22 korun) bu−
de zvýšeno o 2 koruny. Cena za pře−
pravu zvířat na 30 minut (dosud
9 korun) nebo 60 minut (dosud
11 korun) se zvýší o 1 korunu. Ceny
pro nově zavedené jízdné za přepra−
vu zvířat na 180 minut, potažmo 24
hodin budou činit 21 nebo 36 korun.

A poslední novinkou v  oblasti
MHD v  příštím roce bude zavedení
předplatného pro novou skupinu
cestujících – pro osoby pobírající
dávku v  hmotné nouzi, kteří budou
mít nárok na poloviční předplatné,
a to po maximální dobu 93 dní.
Tohoto nového předplatného budou
moci využít lidé, jimž dávky v hmot−
né nouzi přiznal Úřad práce na zá−
kladě příslušného zákona.

V MHD se předplatné
nebude zdražovat
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Mohu koupit dům
s exekucí?
Dobrý den, lze zakoupit
dům, na kterém vázne zá−
stavní právo soudcovské
a je na něj uvalen exekuční
příkaz k prodeji nemovi −
tosti? Přes RK jsme tento
dům chtěli zakoupit, bylo
nám tvrzeno, že vše je řádně
zaplaceno a čeká se na vý−
maz dluhů z katastru nemo−
vitostí, podepsali jsme tedy
rezervační smlouvu a složili
200.000Kč rezervační po−
platek. Zjistili jsme, že sa−
mozřejmě nic zaplaceno ne−
bylo a okamžitě nám zaslali
návrh kupní smlouvy, kterou
musíme do 10 prac. dnů
podepsat pod hrozbou po−
kuty oněch 200.000 Kč.
V kupní smlouvě jsou sep−
sána veškerá břemena, kte−
rá na nemovitosti váznou
a tudíž na základě této
smlouvy ani nelze žádat
o hypotéku. Lze tedy vůbec
tuto nemovitost zakoupit 
nebo s ní prodávající nemů−
že nijak nakládat a smlouva
by tedy měla být neplatná?
Nebo máme žádat o vrácení
rezervačního poplatku? 

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, s nemovitostí, na
níž je uvalen exekuční příkaz,
nelze nijak majetkově naklá−
dat, jedná se o tzv. exekuční
inhibitorium. Převod takové
nemovitosti na třetí osobu
či jiné zatížení nemovitosti by
bylo postiženo relativní ne−
platností takového právního
jednání. Před samotnou kou −
pí je nutné vždy vyrovnat
všechny dluhy u exekutora
a list vlastnictví tzv. vyčistit.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Rostoucí nepořádek, vandalismus a
páchání přestupků včetně například
pytláctví jsou důvodem, proč Plzeň
spustí intenzivnější dohled i infor−
mování návštěvníků ve svých re−
kreačních oblastech. Jen za loňský
rok tam činí škody na městském
majetku kolem milionu korun.
Kromě ničení mobiliáře včetně pod−
pálených altánů či poškozených
cvičebních strojů se nyní množí
i případy nelegálního rozdělávání
ohňů. Do vybraných lokalit v nej−
bližších dnech město umístí infor−
mativní letáky, na preventivní kon−
troly tam vyjde i speciální skupina.

Správa a údržba rekreační oblasti
Bolevecké rybníky i městských par−
ků a lesoparků stojí město Plzeň
ročně miliony korun. Radnice chce,
aby tyto peníze byly účelně vynaklá−
dány. Přesto právě v  letních měsí−
cích dochází často k porušování na−
řízení i zákonů ze strany těch, kteří
se v  oblastech pohybují. Může to

být i z neznalosti, právě proto Plzeň
spouští tuto preventivní kampaň. 

Podle Richarda Havelky, vedoucího
Úseku lesů, zeleně a vodního hospo−
dářství ze Správy veřejného statku

města Plzně, v době covidové a post−
covidové objevilo hodně lidí krásy
oblastí kolem Plzně, tedy lokality bo−
leveckých rybníků, ale i například
Zábělé, Špitálského lesa či dalších
míst. Vysoká návštěvnost však s se−
bou přináší i rostoucí případy vanda−
lismu a nepořádku. To zvyšuje nákla−
dy na údržbu a úklid. 

„Bohužel poslední dobou zazna−
menáváme masivní poškozování
majetku, poničené lavičky i infor−
mační tabule, vytrhané dopravní
značky, zničené cvičební stroje

a podobně, ale třeba i podpálený 
altán se škodou přes 50 tisíc korun.
Výjimkou není ani chytání ryb na
černo za bílého dne. Problémem je
také vjíždění aut do lesa nebo na
městskou zeleň, kdy například
u Třemošenského rybníka parkují
řidi či přímo na louce, čímž porušují
vyhlášku. Auta pak blokují i pří padný
vjezd složkám IZS,“ dodal Richard
Havelka. Řidiči by měli vozy parko−
vat pouze na místech k  tomu urče−
ných. Rostou i počty lidí, kteří se
v oblastech shlukují, skupinky už ne−
mají kolem 20 až 30 osob, ale napří −
klad 100 či 150 lidí. To však vede
k  tomu, že zakládají ohně mimo 
oficiální, a tedy povolené ohniště. 

Plzeň reaguje na vandalismus 
v rekreačních oblastech 

Knížky si můžete vypůjčit i na roky−
canském koupališti. Letní čtení na
deku – hlavně detektivky, romány
pro  ženy, humoristické a dětské
knížky nabízí rokycanská knihovna
přímo na koupališti. Kdokoliv, i když
není registrovaným čtenářem, si tu
může vybrat knížku, při opalování na
dece si ji přečíst, nebo odnést i do−
mů. Po dočtení je možné knížku zase
vrátit zpět do knihovničky na koupa−
lišti anebo třeba do kamenné budovy
na Masarykově náměstí. Knihy se
v průběhu léta obměňují.

Půjčte si knihu přímo na koupališti
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3.799.000 Kč 

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 800 000 Kč
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně 1 000 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J 1 000 000 Kč
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany 900 000 Kč
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky 1 500 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci, Šumava 1 500 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 2 000 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 700 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Zruč, Třemošná, Druztová 3 000 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci, Manětín, Dolní Bělá, Pernarec 1 500 000 Kč
RD v lepším stavu, Mirošov, Rokycansko, Strašice 2 500 000 Kč
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku 1 000 000 Kč
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín 2 500 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

2.999.000 Kč

10.999.000 KčG 15.990.000 Kč
Rodinný dům 5+2 (1973m2), V Zátiší, Třemošná
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1973m2

v Třemošné, ul. V Zátiší, okr. Plzeň−sever. Dům je situován
na klidném místě. Nemovitost má dispozici 5+2 a je 
částečně podsklepena. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: ústřední plynové.
U domu se dále nachází posezení a bazén, na pozemku
pak stojí zahradní domek. V obci veškerá občanská vyba−
venost: školka, škola, MHD, ČSAD. Možno financovat hy−
potečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 

� 734 319 302

1.999.000 Kč 

3.650.000 Kč
Rodinný dům 3+1 (894m2), Lštění 
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 894m2

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. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302

3.599.000 Kč
1+1/B (54m2), ul. Stehlíkova, Plzeň−Bory
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 1+1 o čisté
podlahové ploše 42,35 m2 + balkon o velikosti 3 m2, který prošel
v roce 2008 kompletní rekonstrukcí (kuchyně, WC, koupelna,
elektřina – měď). Byt se nachází v 1. patře cihlového domu
v městské části Bory v ulici Stehlíkova. Bytový dům je po revitali−
zaci, střecha, stoupací vedení nový výtah (2018). Bytová jednot−
ka se skládá z kuchyně se vstupem na balkon, obývacího pokoje,
předsíně, koupelny, toalety a komory. K bytu náleží také prostorný
sklep o velikosti 9m2. Vytápění je dálkové, ohřev vody pomocí
bojleru. Fond oprav je ve výši 966,−Kč. � 734 319 301 

7.300.000 Kč
RD 4+1/G (540m2), Třemošná, okr. Plzeň−sever
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem a udržo−
vanou zahradou v obci Třemošná 5 km od Plzně, v okrese Plzeň
− sever. Dům je dispozičně řešen jako 4+1, je podsklepen a má
půdní prostory vhodné k případné vestavbě dalšího pokoje. K do−
mu přiléhá menší stavení nyní využívané jako úložný prostor
a dále na pozemku stojí samostatná garáž. V 1.NP se nachází 
obývací pokoj, kuchyně se špajzem, ložnice, dětský pokoj, kou−
pelna s WC a komora. V 2.NP se nachází další pokoj a prostorná
půda. IS: obecní vodovod + voda z vlastní studny, el. 230/400V,
kanalizace obecní, topení ústřední plynovým kotlem. 

� 734 319 301

G GG

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

Doporučujeme vidět! 734 319 302

D

3+1 (59m2), ul. Malé náměstí, Dýšina  
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1 (vkus−
ně předělán v roce 2014 na 3+1) o čisté podlahové ploše 58 m2,
který dále prošel vkusnou rekonstrukcí (2016 – kuchyně, 2020
koupelna). Byt se nachází ve zvýšeném přízemí cihlového domu v
obci Dýšina v ulici Malé náměstí. V roce 2019 proběhla revitaliza−
ce 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. Fond
oprav je cca ve výši 1.763,−Kč. � 734 319 301  

Pozemek (668 m2), Manětín, okr. Plzeň−sever 
Nabízíme k prodeji pozemek v blízkosti centra obce
Manětín o výměře 668m2. Pozemek je rovinatý,
v územním plánu veden jako „bydlení venkovského 
typu“. IS: elektřina, vodovod, kanalizace – vše na hra−
nici pozemku. Přístup k pozemku je po asfaltové 
komunikaci. Na pozemku se nachází ovocné stromy. 

Vřele doporučujeme. � 734 319 302   

St. pozemek (1214m2), Chocenice, 
okr. Plzeň−jih 
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1214m2

na okraji zástavby rodinných domů v obci Chocenice,
25 km od centra Plzně. IS: elektřina 230/400V (elektro−
měr osazen ve sloupku u pozemku), vlastní kopaná stud−
na na pozemku, plynofikace (sloupek u pozemku – plyno−
měr není osazen) K pozemku vede zpevněná přístupová
komunikace. Pozemek zahrnut dle ÚP – plocha smíšená
obytná venkovská SV. � 734 319 301

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

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

SLEDUJTE

Letos v  říjnu tomu bude 180 let,
kdy sládek Josef Groll uvařil v no−
vém Měšťanském pivovaru první
várku ležáku Pilsner Urquell, který
záhy dobyl celý svět. Pivovarské
muzeum v Plzni oslavuje úctyhodné
jubileum unikátní výstavou s  ná−
zvem 180 let Prazdroje, která je pří−
stupná do 24. 2. 2023. Pozoru −
hodná expozice atraktivní formou
zachycuje příběh pivovaru Plzeňský
Prazdroj od počátku společných
projektů plzeňských právováreč−
ných měšťanů až po současnost. 

Výstavu 180 let Prazdroje uspo −
řádal Archiv společnosti Plzeňský
Prazdroj, a.s. a Pivovarské muzeum
v  Plzni. Návštěvníci si mohou na
jednom místě prohlédnout to nej −
cennější a nejzajímavější ze všech
osmnácti dekád pivovaru. Mezi peč−
livě vybranými exponáty i četnými
obrazovými dokumenty nechybí sbír−

ka luxusních reprezentačních před−
mětů, jako jsou například originální
křišťálové pivní poháry, aukční lahve
Pilsner Urquell či vzácné dary určené
pro papeže v rámci obnovené tradice
Velikonočního piva v roce 2011.  

Vstup na výstavu 180 let Praz droje
je součástí vstupenky do Pivo var −
ského muzea v  Plzni, oblíbeného
návštěvnického cíle. Jediné odborné
muzeum svého druhu v  Če chách,
které je pojetím a šíří expo zice vý −
jimečné i v  celosvětovém kontex−
tu, sídlí v  právovárečném domě
z 15. sto letí ve Velesla ví nově ulici.
Jsou zde k vidění například autentic−
ké nástroje na výrobu i stáčení piva,
pivovarská laboratoř, gotická sla−
dovna, pivní korbely ze skla, kerami−
ky a cínu, kolekce pivních lahví, nej−
menší džbánek na světě měřící
1 centimetr i obří korbel ze Sibiře
a další sběratelské kuriozity. 

Výstava 180 let Prazdroje

Ještě v  tomto roce bude pořízen
první výdejní bibliobox v  Plzni
u Obvodní knihovny Lochotín. Ná −
klady na jeho  pořízení mají činit
cca 530 tisíc korun včetně DPH.
V  této ceně je zahrnuto nejen poří −
zení biblioboxu, ale také nutné sta−
vební a elektro práce.

„Výdejní bibliobox funguje stejně
jako výdejní boxy různých e−shopů,
na které jsou už lidé zvyklí. Vý −
hodou biblioboxu je, že si čtenáři
objednané knihy mohou vyzved−
nout kdykoli bez ohledu na otevíra−
cí dobu knihovny. Žádné podobné
zařízení v Plzni zatím není,“ uvedla
náměstkyně primátora města Plzně
Eliška Bar táková, do jejíž gesce
spadá také oblast kultury. „Čtenáři
si prostřednictvím svého konta 
on−line objednají knihy, informace
o připravené objednávce společně
s  kódem pro vyzvednutí pak do −

stanou prostřednictvím e−mailu 
nebo SMS zprávy.“

První výdejní bibliobox v Plzni bu−
de umístěn na Lochotíně proto, že
jde o největší obvodní knihovnu
s  nejširším čtenářským zázemím
a je u ní i vhodný a přístupný prostor
pro jeho umístění. Tento bibliobox
však bude fungovat pro všechny
čtenáře Knihovny města Plzně, ne −
jen pro ty, kteří jsou registrováni
v Obvodní knihovně Lochotín. 

Ředitelka Knihovny města Plzně
Helena Šlesingerová upozornila, že je
zároveň letos k  realizaci připraven 
také projekt na zřízení boxu na vrace−
ní knih, který bude také umístěn na
Lochotíně. „Tento projekt byl již do
rozpočtu města Plzně zařazen. Od
Ministerstva kultury České republiky
jsme na pořízení obou boxů – výdej−
ního a na vracení knih – získali dotaci
ve výši 308 tisíc korun,“ upřesnila.

První výdejní bibliobox v Plzni
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Modelářská letecká pouť
Činnost klubu AMG Mýto na Roky −
cansku a jeho členů je stále aktiv−
nější a pestřejší, a to jak na poli
modelářském, stavitelském a leto−
vém, tak i při organizování mode−
lářských akcí. Tou aktuální je mo−
delářská letecká pouť, která se
uskuteční už v sobotu  6. srpna. 

Modelářské letiště klubu AMG
Mýto leží na místě s dlouholetou
letec kou tradicí. Už ve třicátých le−
tech bylo nedaleko vojenské letiště
a od šedesátých let, přímo na místě
dnešního areálu, startovali „Čmeláci“

z polního letiště k práškování. Od sa−
mého počátku tyto prostory začali
využívat také modeláři.  

Skupina modelářů, která letiště
používala a také jeho prostory čás−
tečně udržovala, založila v létě
r. 1999 letecko−modelářský klub pod
názvem AMG Mýto. Členové klubu
i nadále používají letiště pro létání
s modely všech kategorií. Jeho sou−
částí je asfaltová vzletová dráha, stá−
le udržovaná travnatá plocha, místo
pro parkování vozidel a vytápěná klu−
bovna s pergolou pro posezení.

Na nádvoří zámku v  Tachově se
v neděli 14. srpna ve 14.00 hodin
uskuteční akce nazvaná „Expedice
Osmnáctka“. Tu pořádá skupina
příznivců bývalé silnice č. 18, 
která byla před 1. 1. 1993 nejdelší
hlavní spojnicí mezi západem a vý−
chodem Československa. 

Expedice bude symbolicky odstar−
tována v Tachově – v nejzápadněji
položeném okresním městě Plzeň −
ského kraje. Končit bude ve středu

17. srpna na východě Slovenska
v Michalovcích. V rámci slavnostní−
ho zahájení „Expedice Osmnáctka“
převezmou její účastníci zdravici
představitelů Tachova a zde žijících
Slováků a na konci cesty ji předají
představitelům Mi cha lovců – po−
sledního města bývalé silnice č. 18.
Akce se uskuteční pod patronací
Plzeňského kraje, záštitu převzal
radní pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch Ing. Libor Picka.

Hradozámecká noc 2022
Tachovský zámek se opět připojuje
k  celostátní akci Hradozámecká
noc, kterou vyhlásil Národní  památ−
kový  ústav. Tentokrát se v historii
vrátíme do roku 1927, kde se usku−
teční zlatá svatba knížecího páru. 

I vy se tak stanete hosty knížecí 
rodiny Windischgrätzů a prožijete
s nimi jeden z nejšťastnějších oka −
mžiků v životě posledního tachovské−
ho  knížete Alfréda III. a jeho manžel−
ky Gabriely Windischgrätzové.

Tato nevšední podívaná se bude
konat v sobotu 27. srpna od
18.00 do 23.00 hodin přímo
v  areálu tachovského zámku.
Kostýmované prohlídky budou 
začínat v 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 a 22 hodin. S ohledem na
omezenou kapacitu prohlídek do−
poručujeme zarezervovat si vstu−
penky předem v pokladně zámku,
případně e−mailem nebo telefo−
nicky (info@tachovskyzamek.cz,
tel.: 373 700 893).

Expedice Osmnáctka a Hradozámecká noc
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Plzeňská filharmonie zahájí kon −
cert ní sezónu 2022/2023 už 22.
září úvodním koncertem v  Měš −
ťan ské besedě, na němž vystoupí
vynikající nizozemský zpěvák
Thomas Oliemans. Orchestr zahra−
je pod taktovkou svého japonského
šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho, kte−
rý upozorňuje: „Přestože sezónu
oficiálně zahájíme 22. září, poslu−
chači nás mohou slyšet už dříve.
Plzeňská filharmonie totiž vystoupí
se svým hollywoodským open air
koncertem v rámci festivalu Na ulici
21. srpna od 20 hodin na náměstí
Republiky. Za návštěvu určitě stojí
i koncert Carmen & Plzeňská filhar−
monie 14.  září ve Velké synagoze
od 19 hodin.“

Plzeňská filharmonie nabízí našim
posluchačům v  koncer tní  sezóně
2022/2023 pestrou dramaturgii
v podání skvělých umělců. 

„Rezidenčním sólistou je pianista
Igor Ardašev, který vystoupí jak
s Plzeňskou filharmonií, tak v  rámci
Kruhu přátel hudby či festivalu
Smetanovské dny.  Moc si vážím to−
ho, že tuto naši nabídku přijal. Těším
se také na další koncerty. Chceme
opět přinášet radost z hudby všem,
i těm nejmenším. Hudba nemá hra −
nice, nezná bariéry a hlavně – hudba

spojuje národy. Děkuji všem za dosa−
vadní přízeň a těším se na společná
setkávání i na nové tváře v publiku,“
říká ředitelka Plzeňské filharmonie
Lenka Kavalová. 

Celá dramaturgie sezóny je sesta−
vena tak, že si na své přijde skutečně
každý. Jsou připraveny koncerty kla−
sické, multižánrové, koncertní řada
Duha nabídne zajímavé pořady pro

děti. Najdeme tu slavná díla, jakými
jsou Beethovenova „Osudová“,
Mozar tova „Haffnerova“ symfonie
nebo Stabat Mater Antonína Dvo −
řáka, i novinky. Připraven je též vá−
noční koncert, na němž krom só lis tů
vystoupí sbor Pueri Gaudentes, ko−
nec roku bude patřit slavnostnímu
silvestrovskému koncertu. 

PR manažer Michal Karban k to−
mu dodává: „Rádi bychom také
připo mněli současný předprodej
abonentních vstupenek Kruhu přá −
tel hudby 2022/2023, jehož je
Plzeňská filharmonie pořadatelem.
Připraveno je 10 jedinečných kon−
certů, na nichž uslyšíme např.
houslisty Ivana Ženatého, Jana

Mráčka či Miroslava Vilímce, klari−
netistku Annu Paulovou, klavíristu
Marka Kozáka a další. Čeká nás 
také koncert laděný barokně nebo
večer s  tvorbou skladatele, klaví −
risty a spisovatele Ilji Hurníka.
Veškeré vstupenky lze až do konce
srpna zakoupit online nebo ve
všech prodejních místech Plzeňské
vstupenky.“

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová. 

Zpěvák Thomas Oliemans.

Novou koncertní sezónu
zahájí Thomas Oliemans
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Střípky 
z Plzně

Výhodný tarif 
lidem v nouzi

Plzeň nebude zdražovat před−
platné své městské hromadné
dopravy. Kvůli inflaci jen změní
cenu u jednotlivých jízdenek.
Pro cestující s  předplatným
pro MHD se nic měnit nebude,
cena zůstane stejná jako v  le−
tošním roce. Nově se zvýší jen
cena krátkodobého jízdného,
přibydou tarify pro přepravu
kol a zvířat, lidé v hmotné nou−
zi budou moci využít nové vý−
hodnější předplatné.  

Od 1. ledna příštího roku bu−
de cena nepřestupné jízdenky,
takzvaného bločku, který má
papírovou podobu a při nástu−
pu do vozu MHD se označuje
ve strojku, 22 korun – zvýšena
bude o 2 koruny ze sou −
časných 20 korun. O stejnou
sumu, tedy o 2 koruny se na−
výší cena přestupné jízdenky
s platností na 30 minut, která
se kupuje přímo ve voze MHD
pomocí platební kar ty nebo
Plzeňské kar ty, její současná
cena je 18 korun, od 1. ledna
2023 to bude 20 korun. 

Práce 
se protáhnou

O dva měsíce, tedy do 31. srp −
na 2022, se protáhnou sta−
vební práce na rozšíření spoj−
né kanalizační šachty na
Karlovarské ulici související
s dokončením retenční nádrže
Vinice. Stavební činnost tu
zdržely nepříznivé geologické
podmínky a také omezený
prostor jámy a jejího okolí
komplikující činnost těžké
techniky v až desetimetrové
hloubce. Doprava je ve směru
na Košutku omezena pod
křižo vatkou ulic Karlovarská
a Na Chmelnicích, kde je u již−
ní strany lékařské fakulty
vybu dována náhradní objízdná
komunikace. Na této provi −
 zorní komunikaci je však
aktuál ně nutné opravit panely,
aby mohla být dále využívána
jako objízdná trasa.

Městská policie v Rokycanech je už 30 let
Když v roce 1992 vznikaly po celé
republice první městské a obecní
policie, Rokycany nezůstaly po −
zadu. Zejména díky úsilí prvního
porevolučního starosty Václava
Benedy začala Městská policie
Rokycany pracovat 1. května 1992
v počtu dvanácti strážníků.

V den 30. výročí založení má
Městská policie Rokycany strážníků
šestnáct, z toho šest strážnic. Ze za−
kládajících strážníků jsou stále ještě
ve službě jedna žena a tři muži:
Mirka Botková, Petr Wohlmuth,

René Bouda a Pavel Svoboda. Ti se
společně se svými kolegy sešli
s vedením města a představiteli
Policie České republiky. Starosta
Václav Kočí poděkoval příslušníkům
městské policie za práci a věnoval
jim pamětní listy. 

Za třicet let existence se městská
policie stala důležitou součástí cho−
du města. Městská policie má při
svém výročí na kontě mimo jiné
i záchrany života a zdraví nebo
značné množství zajištěných pacha−
telů trestné činnosti. K největším

úspěchům patří fakt, že se dnes na
strážníky už obracejí lidé i se žádostí
o pomoc nebo radu v osobních vě−
cech, s problémy, které tak úplně
nepatří do policejní práce. Jedná se
například o potíže s dětmi, sociální
problémy nebo i drobné události,
které sami nejsou schopni zvlád−
nout fyzicky, psychicky nebo ma −
teriálně. A vědí, že jim strážníci po−
mohou, poradí nebo je odkážou na
toho, kdo pomůže víc a lépe. Je to
projev důvěry, kterého si všichni
strážníci váží. 
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Město Rokycany chtělo původně
zadat kompletní rekonstrukci mos−
tovky předmětné lávky, která je ve
špatném technickém stavu. Dva −
krát vypsalo výběrové řízení, ani
v jednom se však nepřihlásil o za−
kázku žádný zájemce.

Odbor rozvoje města proto ne−
chal zpracovat nabídku na provi −
zorní opravu mostovky lávky, které
spočívá v položení dřevěných nos−
níků a mostovky z dřevěných fošen
na stávající mostovku. Práce vy −
jdou na 530 tisíc korun s  DPH.
Materiál dodají Lesy města Roky −
can, ten  ale není zahrnutý v nabíd−
ce. Realizaci by firma měla provést
v  srpnu a v září.

Havarijní stav mostovky zjistili
odborníci při mimořádné mostní
prohlídce. Napřed se při  pravidelné
každoroční kontrole ukázalo poško−

zení spodní části mostu, takzvané
mostovky. Následovala mimořádná
prohlídka, po které si odborníci vy−
žádali speciální měření, jež mělo
zjistit stav ohybové výztuže v mos−
tovce. Ukázalo se ale, že v mostov−
ce není žádná výztuž. Hrozí proto

porušení konstrukce křehkým lo−
mem a zřícení mostovky.

Situaci komplikuje i skutečnost,
že přímo mostem vedou všechny
základní inženýrské sítě (teplovod,
plyn, elektřina, veřejné osvětlení
a sdělovací kabel). V případě jaké−
hokoliv dalšího většího poškození
mostu by mohlo dojít i k narušení
těchto důležitých inženýrských sítí.

Současná lávka je na svém místě
od srpna roku 1985. Od té doby ne−
musela projít žádnou rozsáhlejší
opravou, pouze v květnu 1997 do−
stala nový asfaltový koberec.

Lávka Na Pátku se dočká
provizorní opravy

V těchto dnech vychází 2. vydání
publikace Stará kráska Josefova
Huť – Putování známým neznámým
údolím Mže. Je to po 12 letech od
prvního vydání, které bylo během
5 let beznadějně rozebráno, avšak
u nakladatele se na možnost knihu
sehnat neustále někdo ptal.

„Tudíž jsme se rozhodli s Petrem
Prášilem z nakladatelství Baron
zrealizovat aktualizované 2. vydání.
Původní publikace přitom prošla
revizí a doplněním a přibyla v ní řa−
da dosud nikde neuveřejněných
historických fotografií regionu, 
které v průběhu uplynulého dese ti −
letí vypátral sběratel Václav Baxa.
Kniha mapuje údolí Mže v okolí
Josefovy Huti na Tachovsku od je−
ho bohaté průmyslové historie až
po současnost a je plná historic−

kých i novodobých fotografií,“ říká
její autor  Michal Rejžo Pavlík.

Kniha bude v prodeji také ve vy−
braných prodejnách a e−shopech.

Stará kráska Josefova Huť
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Podpoří technické
vzdělávání

Tento dotační  program je finan−
cován z krajského rozpočtu a je
na něj alokován jeden milion
korun. Jeho cílem je zvýšit mo−
tivace žáků základních škol ke
studiu technických oborů for−
mou poskytnutí neinvestičních
finančních prostředků středním
školám, které vyučují technické
obory a zvýšit jejich motivaci
k  větší prezentaci technických
oborů a získávání žáků ze zá−
kladních škol. 

Plzeňský kraj tak pokračuje
ve své v  nově nastavené filo−
sofii zaměřit se s  propagací
technického vzdělávání nejen
na střední, ale zejména na zá−
kladní školy, v  nichž je třeba
podnítit zájem dětí i rodičů
o technické obory. Velkým za−
městnavatelům v  kraji chybějí
zejména technické profese za−
měřené na manuální zručnost
– mechatronici, elektromecha−
nici, strojní zámečníci, svářeči
a lakýrníci. Volných pracovních
pozic lze u nich počítat řádově
na stovky míst. 

„Žádost o příspěvek Plzeň −
ského kraje na své projekty ke
zvýšení zájmu o technické obo−
ry proto mohou žádat školy,
které jsou vhodným způsobem
vybaveny technickým zázemím
a jsou schopny poskytnout žá−
kům II. stupně základních škol
přípravu pro studium technic−
kých oborů na středních ško−
lách v  našem kraji,“ upřesňuje
radní pro oblast školství a spor−
tu Vladimír Kroc.

Škola musí aktivně pracovat
se žáky základních škol v násle−
dujících činnostech: elektrotech−
nických, stavebních, zpracování
kovových materiálů, zpracování
dřeva, programování a robotiza−
ce v technických oborech vzdě−
lávání, zemědělství, v technic−
kých seminářích. Žá dosti mu sí
být podány do 6. 9. 2022, a to
výhradně elektronicky prostřed−
nictvím aplikace eDotace, která
je přístupná na adrese: http://
dodate.plzensky−kraj.cz/. 

Po více než dvouleté pauze se opět
otevírá legendární Hospoda Na
Spilce. Ta se nachází přímo v areá −
lu plzeňského pivovaru a patří
k  největším v Česku. Nově nabízí
zrekonstruovaný prostor a menu,
ve kterém hraje hlavní roli pivo. Od
letošního roku ji provozuje po
sedmnácti letech opět Pl zeňský
Prazdroj. Hospoda Na Spilce oslaví
30 let své existence. 

„Hospoda Na Spilce je specific−
ká tím, že je na nádvoří plzeňského
pivovaru a je tak úzce spojena s je−
ho návštěvou. Chceme ještě více
propojit zážitek ať už z některé
z  prohlídkových tras nebo z akcí,
které se v pivovaru konají, se skvě−
lou gastronomií a správně ošetře−
ným a načepovaným pivem v hos−
podě. Pro návštěvníky také bude
výhodné, že si společně s prohlíd−
kou pivovaru budou moci rovnou
zarezervovat i stůl v hospodě,“ říká
Rudolf Šlehofer, manažer turismu
Plzeňského Prazdroje.

Spilka prošla během jara výraz−
nou obměnou, a to jak z  hlediska
interiéru, tak technologie. Výčep se
přesunul do středu sálu, díky čemuž
mohou hosté ze všech míst sledo−
vat umění výčepních. Nová je i ku−
chyně a zázemí hospody, kde šéfuje
kuchař Lukáš Holý. Ten  před pivo−
varským angažmá pracoval v  řadě
zahraničních hotelů a restaurací,

především v Londýně, nebo vařil pro
českého prezidenta. Menu postavil
na specialitách z piva. 

Vedle piva využívá kuchyně také
další suroviny, které jsou spojené
s  pivem, například chmel, slad,
kvasnice, mladinu, či dokonce mlá−
to. To přidává do žitného chleba,
jednoho z  mnoha pekařských vý−
robků z vlastní produkce.  

Na Spilce pivo v chlebu i omáčkách

Město Tachov v letech 2021–
2023 realizuje projekt, zaměřený
na zatraktivnění národní kulturní
památky – jízdárny ve Světcích.
Jeho cílem je dokončení staveb−
ních úprav budovy a vznik nových
expozic. Celkové předpokládané
náklady projektu činí 75 mil. ko−
run, z toho cca 60 mil. korun bude
hrazeno z dotace.

Od roku 2021 se realizují stavební
práce ve vnitřních i venkovních pro−
storách, které zahrnují rozšíření pro−
stor pro technické zázemí v suterénu,

elektroinstalace, vzduchotechniku,
dva výtahy pro bezbariérový přístup
do všech pater, vytá pění včetně 
zemních vrtů, požární zabezpečení
a opravu fasády. Postupně probíhá
restaurování maleb (dekorativní vý−
zdoby místností a dře −
věných kazet v pod−
hledu krovu v hlavním
sále). 

„V budově vzniknou
nové expozice pro
návštěvníky: expozice
bylinkářství a Čes ké ho

lesa (představí byliny v česko−ba−
vorském příhraničí, byliny v lidovém
léčitelství, byliny v barokním léká−
renství s odkazem na místní paulán−
skou lékárnu a využití bylin v moder−
ních produktech regionálních firem),

expozice dobového oblečení
z  přelomu 19. a 20. století,
expozice koňských stájí
a expozice ubytování pro
šlechtice. Dále bude vybu−
dováno zázemí pro návštěv−
níky a personál, universální
prostory pro příležitostné
výstavy a také relaxační
a odpočinkový prostor,“
uvedla Ing. Helena Čer  vin −
ková, vedoucí odboru rozvo−
je a investic MěÚ Tachov. 

Obnova jízdárny Tachov−Světce
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to −
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujiš�ujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepel né èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit. 

Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

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

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

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

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

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

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

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

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

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

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

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Zoologická a botanická zahrada
města Plzně se může pochlubit no−
vým venkovním moderním výbě−
hem pro  lvy berberské. Ten byl po−
staven v těchto obrysech už v roce
2002. Součástí jeho současné mo−
dernizace v  roce 2022 se stala
úprava a doplnění o nové bezpeč−
nostní prvky tak, aby vyhovoval no−
vě přijatým legislativním a veterinár−
ním požadavkům týkajícím se chovu
lvů. Rozšířen byl například vodní 
příkop s  pohledovou vyhlídkou od
hlavní pokladny, od jihu, nyní je širo−
ký 8 metrů a prosklené zábradlí na
vyhlídce měří 26 metrů. 

Stavba probíhala v  období listo−
pad 2021 až červen 2022. Náklady
na realizaci dosáhly 31 mil. Kč
vč. DPH, město Plzeň se podílelo
19 mil. Kč  formou investičního pří−
spěvku.  Od západu byl zmodernizo−
vaný výběh doplněn okolními a sou−
visejícími objekty – novou separační
klecí pro lvy, Rajskou zahradou,
infor mačním objektem, vyhlídkou,
Berberským objektem a Berberským

stanem. Záměrem bylo tyto doplň−
kové objekty koncipovat jako objek−
ty jednak v berberském stylu s infor−
macemi pro návštěvníky o kultuře,
a také o tom, jaký vliv měl právě lev
berberský na tuto kulturu. 

Přesahem této myšlenky je část
věnovaná informacím o výskytu lva
v českých dějinách a české heral −
dice. Rajská zahrada tak obsahuje
ornamenty nebo kašnu a je vybudo−
vaná podle stylu a pravidel arab−
ských zahrad. V domku návštěvníci
uvidí v  expozici například ručně
malované mísy a další nádoby na
přípravu jídla, nechybí další předmě−
ty denní potřeby a textilie. Zajíma −
vostí je originální marocký tajin. Na
nových naučných panelech se ná −
vš těvníci mohou do−
číst o Berberech, li−
dech a přírodě sever−
ní Afriky, ale i mnoho
informací o lvech, je−
jich roli a životě v pří−
rodě a o způsobu pl−
zeňského chovu.

Lvi berberští jsou v Plzni chováni
od roku 2002, kdy vznikl stávající
výběh. Do té doby v zoo žili pouze
lvi pustinní neurčeného poddruhu
v  klecích a od roku 1974 nedošlo
k odchovu. Lvi berberští se v Plzni
množí od roku 2016. Dosud bylo
odchováno osm mláďat. Předpo −
sledním, Fazanovi a Faridě, budou
4. 8. 2022 dva roky a žijí nyní spolu
s  rodiči Matesem a Tamikou.
Odchovaní lvi jsou například ve
Francii ve třech různých zoo, v ra−
kouském Herbersteinu, kde se již
prvorozená Amira rozmnožuje, a ta−
ké v Zoo Chleby. Poslední odchov je
z  roku 2022, lvíčata přišla na svět
9. května – v  současnosti pečuje
samice o tři lvíčata.

Lví výběh v berberském stylu

Elektronická finanční kontrola bezpapírově
Plzeňský kraj připraví projekt s ná−
zvem „Finanční kontrola bezpapí −
rově“. Cílem je v následujících třech
letech vytvořit jednotnou metodiku
pro nastavení a využívání přiměřené−
ho a účinného vnitřního kontrolního
a řídicího systému v  krajských pří−
spěvkových organizacích. 

„Následně by pak mělo dojít
k  postupné elektronizaci výkonu

řídi cí kontroly a s  ní souvisejících
činností příspěvkových organizací
do prostředí technologického cent −
ra Plzeňského kraje. Smyslem této
kontroly bude snížení nebo pří −
padné vyloučení rizik, která ohro −
žují plnění výkonů veřejné správy
a účelné, hospodárné a efektivní
nakládání s  veřejnými prostředky,“
sdělil náměstek hejtmana pro

oblast ekonomiky, investic a majet−
ku Roman Zarzycký.

Krajští radní schválili navýšení
výda jů na Krizové řízení, IZS a bez−
pečný kraj pro Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje o 9,5 milionu
korun. Částka bude použita na pře−
stavbu bývalého vojenského objektu
v  Sušici na požární stanici HZS
Plzeňského kraje. 

„Přípravu této stavební akce ha−
sičský záchranný systém zahájil už
v  roce 2019. Od té doby drama −
ticky stouply ceny stavebního ma−
teriálu a dotace od Ministerstva
vnitra ČR je nedostačující. Spádo −
vost je pro nás natolik významná,
že kraj pomoc nemohl odmítnout,“
vysvětlil navýšení výdajů náměstek
Zarzycký.

Dotace 
pro kulturu

Trojice žadatelů získá účelové
dotace na své projekty. Jde
o podporu akce Pekelný ostrov
v Holýšově s dotací 60 tis. Kč,
která je určena pro technické
zajištění akce. Festival se řadí
mezi největší festivaly rockové
hudby v ČR a v letošním roce
se uskuteční po dvouleté od −
mlce. Spolek Středoškolský
klub ASK ČR při Gymnáziu
v Plzni, Mikulášské nám. požá−
dal o podporu částečného po−
krytí nákladů spojených s reali−
zací projektu Velká kniha ko−
miksů Bohumila Konečného.
Dotace ve výši 120 tis. Kč je
urče na na tisk knihy. 

„Naši pozornost si zaslouží
i tak speciální projekty, kterým
rekonstrukce komiksů a jejich
nové vydání spolu s doprovo−
dnými texty beze sporu je.
Konečný zvaný Bimba byl velmi
úzce spjat s Plzní a Plzeňským
krajem. Jde o výjimečného ma−
líře, ilustrátora knih Jaroslava
Foglara a především je pova −
žován za průkopníka komikso−
vého žánru v Československu,“
říká radní pro oblast kultury,
památ kové péče a cestovního
ruchu Libor Picka.

Třetím žadatelem o dotaci je
Reklamní agentura David &
Jakub za účelem podpory reali−
zace projektu Chodsko paměť
kraje. Dotace ve výši 100 tis.
Kč je určena na tisk knihy, která
propaguje národopisnou oblast
Chodska v podobě tradičních
příběhů, např. chodská stra −
šidla, studánky, masopust, ná−
řečí nebo příběh brambor. 
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Jak už jsme informovali naše čte−
náře, světový rekord amerických
plavců, zapsaný v Guinnessově kni−
ze rekordů, překonala v Plzni skupi−
na vybraných plavců z plavecké
školy Jiřího Řezáče. Tito vytrvalostní
plavci dokázali jako první a jediní na
světě uplavat štafetovým způsobem
vzdálenost 1.000 kilometrů, což se
doposud nikomu  před nimi nepoda−
řilo. Dokázali tak vytvořit nejdelší pla−
veckou štafetu na světě, a tím získali
nový světový rekord.

Plavci z plavecké školy Jiřího
Řezáče, kteří se věnují extrémně vy−
trvalostnímu plavání, dokázali od ro−
ku 2008 získat již 109 českých re−
kordů. Do své sbírky úspěchů přidali
nyní ke dvěma světovým rekordům,
které vytvořil v roce 2013 Jiří Řezáč
v plavání jednotlivců na tratích 25
kilometrů a 40 kilometrů motýl, další
světový rekord, tentokrát ve štafeto−
vém plavání. Vzdálenost 1.000 kilo−
metrů plavci zdolali za 13 dnů,
19 hodin a 48 minut. 

Po uplavání této vzdálenosti pak
plavci pokračovali v  plavání dál
a skončili až v  pátek 22. července
ve 12 hodin, tedy přesně 14 dnů od
doby, kdy byla nejdelší plavecká
štafeta na světě zahájena. Za 14 dnů
tak plavci zdolali 1.011 kilometrů
a 650 metrů. Této neobvyklé plavec−
ké vytrvalostní akce se zúčastnilo
pod vedením Jiřího Řezáče devate−
náct  plavců z Plzně a Rokycan. 

Na vytvoření světového rekordu se
podíleli: Řezáč Jiří, Tolar Kamil,
Kotlan Adam, Müllerová Thea, Tola −
rová Kateřina, Hron David, Suchá
Barbora, Valdman Dora, Humlová
Adéla, Šašková Lenka, Liška Jan,
Contreras Jan, Bělík Michal, Pro −
cház ková Nikola, Vorschnaider Mi −
chal, Bělíková Marie, Kartýsková
Michaela, Lizcová Anna a Bělík
Milan. Věkový průměr všech účastní−
ků štafety činil pouhých dvacet let.

Zajímavostí také je, že kromě jedi−
ného závodního plavce a dvou býva−
lých závodních plavců byli všichni

ostatní účastníci štafety výhradně
amatérští plavci, kteří nikdy nebyli
členy žádného plaveckého oddílu
a plavání se tak nevěnují závodně, ale
pouze rekreačně na zcela amatérské
úrovni. O to je jejich předvedený vý−
kon, při kterém byl překonán světový
rekord, samozřejmě obdivuhodnější. 

„Tímto  děkuji plavcům za jejich
předvedené výkony. Poděkování
patří také všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na organizaci této
akce. Nesmíme také zapomenout na
ty, kteří finančně přispěli k  tomu,
aby se mohla nejdelší plavecká
štafe ta  na světě uskutečnit. Bez je−
jich finanční podpory by žádný re−
kord nebyl vytvořen. Podpořil ho
svou záštitou také 1. náměstek pri−
mátora města Plzně, Mgr. Roman
Zarzycký. Rekord byl zaplaván stej−
ně jako všechny předešlé  v bazénu
Sportovního klubu Radbuza Plzeň,“
sdělil Jiří Řezáč. 

Poděkování tak patří také vedení
sportovního klubu za to, že 14 let

vycházeli vytrvalostním plavcům
vstříc ohledně pronájmu plaveckého
bazénu při  pořádání extrémně vytr−
valostních plaveckých akcí a za vy−
tvoření ideálních podmínek potřeb−
ných k  vytváření českých i světo−
vých rekordů.

„Především je zapotřebí poděkovat
prezidentovi Sportovního klubu Rad −
buza Plzeň, panu Lubošovi Ibr ma −
jerovi, za jeho ochotu a vstřícnost při
řešení pronájmu plaveckého bazénu
na takto dlouhou dobu, která byla za−
potřebí k vytvoření nejdelší plavecké
štafety na světě a k uplavání 1.000
kilometrové vzdálenosti. Plavecký
bazén Radbuza se tak nema lou mě−
rou podílel na vytvoření nového svě−
tového rekordu v extrém ně vytr −
valostním plavání.  Pokud bychom
nesehnali pronájem plaveckého ba−
zénu na takto dlouhou dobu, naše
akce by se nikdy nemohla uskuteč−
nit a žádný světový rekord by nikdy
nebyl vytvořen,“ dodal Jiří Řezáč,
organizátor akce.

Vytrvalostní plavci překonali světový rekord
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Filmové večery na náplavce
I letos se bude ve spolupráci s Fakultou umění
a designu Ladislava Sutnara promítat na plzeňské
náplavce. Hlavnímu filmu bude vždy předcházet
projekce studentského snímku z FUD ZČU.
Jednoho z nejslavnějších plzeňských rodáků
připo mene dokument Karel. 

Fanoušky Štěpána Kozuba potěší hned dva
snímky –  první celovečerní film oblíbené čtveřice

komiků Tři Tygři ve filmu: JACKPOT a Shoky &
Morthy: Poslední velká akce, kde se objeví po
boku Jakuba Štáfka. Příznivci sportovní tématiky
mohou vybírat mezi snímky Zátopek a Poslední
závod. A k tomu se navíc můžete těšit na dobrou
kávu, drinky a správnou letní pohodu u vody.

„Filmové večery na náplavce tvoří tradiční sou−
část kulturního plzeňského léta. Jsme rádi, že
jsme tuto tradici mohli podpořit v rámci našeho
grantového programu Prazdroj lidem, který
v Plzni podporuje kulturní i komunitní projekty
dvacet let. Po celou tu dobu se neustále snažíme
vnímat potřeby lidí ve městě. Zájem veřejnosti
o netradiční filmové projekce pod širým nebem
mezi ně určitě patří a my jsme rádi, že u toho mů−
žeme být,” říká Rudolf Šlehofer, manažer oddělení
turismu Plzeňského Prazdroje.

6. srpna 21:00 Tři Tygři ve filmu: 
JACKPOT

13. srpna 21:00 Shoky & Morthy:
Poslední velká akce

20. srpna 21:00 Zátopek
27. srpna 21:00 Poslední závod
3. září 21:00 Karel

Vstup zdarma.

Filmové hrady a zámky
Nové české filmy s Aňou Geislerovou, Hynkem
Čermákem nebo Ondřejem Vetchým se odehrají
v jedinečné atmosféře západočeských hradů
a zámků. Na Hádkovi, Prezidentku nebo
Střídavku se můžete zajet podívat na Švihov,
Kozel a do Horšovského Týna. Nově se bude pro−
mítat i v nedávno zrekonstruovaném Selském
dvoře U Matoušů v Bolevci. Pohádky Tajemství

staré bambitky 2 a animované Myši patří do ne−
be se odehrají za každého počasí, v případě deště
se projekce přesune ze dvora do stodoly.

5. srpna 21:00 Hádkovi Hrad Švihov
12. srpna 21:00 Prezidentka Zámek Kozel
13. srpna 21:00 Hádkovi Zámek Kozel

19. srpna 20:30 Tajemství staré bambitky 2
Selský dvůr u Matoušů, 
Plzeň – Bolevec

26. srpna 21:00 Střídavka Zámek Kozel
27. srpna 20:30 Myši patří do nebe

Selský dvůr u Matoušů, 
Plzeň – Bolevec

2. září 21:00 Prezidentka
Hrad a zámek Horšovský Týn

Film&Kafe na Homolce
Na kvalitní filmy láká i skvělá kavárna Kafe
Smetanka v Plzni na Homolce, která nedávno
obdržela ocenění Křišťálový špendlík, který ji po−
dle Google řadí mezi deset nejlépe hodnocených
podniků v Česku. Ke vstupence nachystá divá−
kům speciální popcorn, třeba rozmarýn s uze−
nou solí k Amélii z Montmartru, která se v ob−
novené premiéře vrací do kin po jednadvaceti 
letech. Na programu je dále na jeden záběr na −
točený Bod varu, který loni premiéroval
v Karlových Varech a Chlast s fenomenálním   
Madem Mikkelsenem, který byl vybrán mezi
premiérové snímky v Cannes. Co namíchají
k nim, se nechme překvapit.

10. srpna 21:00 Amélie z Montmartru
Kafe Smetanka, Plzeň

24. srpna 21:00 Bod varu
Kafe Smetanka, Plzeň

7. září 21:00 Chlast
Kafe Smetanka, Plzeň

Kompletní program a vše o vstupenkách na −
jdete na www.festivalfinale.cz. Vstupenky 
zakoupíte rovněž přes goout.cz.

Filmový festival Finále Plzeň se sice odehraje až 23. – 28. září 2022, ale už na léto chystá 
bohatý program nabitý skvělými filmy, které bude promítat na nejrůznějších netradičních místech. 

Dáte přednost hradu, zámku, statku, pivovaru, kavárně nebo náplavce?

Filmové večery na náplavce.

Hrad Švihov.

Rozmanité filmové léto v režii Finále Plzeň
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Vysoké letní teploty odhalily ne−
švar, který není pro nás nijak li−
chotivý.  Teplo má přímou úmě−
ru s vyšší spotřebou tekutin
a milovníci pivního moku stále
častěji sahají po pivu v ple−
chovce. Proti tomu nemá nikdo
žádné námitky, ale po dopití
mnozí z nich jen tak ledabyle na
prázdnou plechovku šlápnou,
znehodnotí ji a nechají ležet. 
To se nelíbilo našemu spolupra−
covníkovi z Domažlic a přišel

s jednoduchým nápadem, jak vy−
užít prázdnou plechovku od jaké−
hokoli nápoje. Svoji myšlenku
a nápad zhmotnil a jednoduchý
výrobek je na světě a nabízí ho ši−
roké veřejnosti.
Náš spolupracovník z Domažlic
věří, že jeho nápad nezapadne.
Kdykoliv ho můžete kontaktovat
a domluvit si s ním setkání. Už
dnes má v „kapse“ další novinku,
kterou představíme v příštím čísle
novin. (re)

Klatovský EKO−TEAM informuje

Kontakt na našeho 
spolupracovníka:

Tel.:
775 975 170

E−mail:
eko−center@
seznam.cz

Sestava jednotlivých částí je zcela jednoduchá a zvládne ji každý.

Víceúčelové využití prázdné plechovky od nápoje.

V jednoduchosti je krása políbená ekologií



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

Sezóna 2021/2022 se navždy zapí−
še do dějin plzeňského klubu DHC
PLZEŇ jako  doposud nejúspěšněj−
ší. Na velký úspěch družstva žen
dokázaly navázat i mladší a starší
žákyně a klub se tak nesmazatelně
zapsal do historie ženské házené.

Po několika neúspěšných sezó−
nách, kdy ženy doslova bojovaly
o udržení ligy, by asi nikoho nena−
padlo, že se tento tým stane vice−
mistrem České republiky. Ženy ale
letos nebyly jediným mistrovským
medailistou z DHC PLZEŇ. Svůj

úspěch přidaly také starší žákyně,
které se po veleúspěšné sezóně 
staly zaslouženě mistryněmi České
republiky. Do Žákovské ligy se Plze −
ňačky probojovaly
z  prvního místa
v  krajské soutěži,
kde startovaly hned
dva týmy DHC.
Starší žačky před−
váděly celou sezó−
nu neskutečné vý−
kony. Připsaly si
několik vítězství na

výborně obsazených turnajích a při−
vezly stříbro z prestižního meziná−
rodního Prague Handball Cupu.
Skvělou formu prokázaly i v Žákov −

ské lize – zde dokázaly odehrát
všechna kola bez jediné prohry.
Nastřílely nejvíce branek a nejméně
jich dostaly, právem tak převzaly

zlaté medaile a mohou se
pyšnit titulem mistryň České
republiky.

Jak se říká, do třetice 
všeho dobrého. To v  DHC
PLZEŇ platí dvojnásobně.
Starší žákyně totiž nejsou
jedi nými mistryněmi, které
klub v  letošní sezóně má. 
Na své starší kolegyně navá−
zaly i žákyně mladší. Ty če−
kala přetěžká zkouška už
v únoru, kdy v krajské kvali−
fikaci narazily na největšího
rivala HK Slavia VŠ Plzeň.

Hráčky DHC Plzeň zvládly kvalifikaci
na jedničku a mohly se tak těšit
na republikové finále, které se kona−
lo v  jejich domácí hale. Plzeňanky
zvládly finálový turnaj naprosto
famóz ně. Kromě klubového vítězství
si připsaly i individuální trofeje –
Vendula Samcová vyhrála rychlý
běh. Lucie Rittichová hodila nejdále
ze všech a svou výbornou formu
potvrdila i v  utkáních – odnesla si
nejen titul pro nejlepší střelkyni, ale 
i cenu pro nejlepší hráčku turnaje.

Historická sezóna plzeňských házenkářek

Dotaz čtenáře: 
Dobrý den, jsem nájemkyní
soukromého bytu. Mám po−
chybnosti o správnosti před−
loženého vyúčtování služeb
za uplynulé období. Mohu se
nějak bránit?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko, na úvod pře −
dešlu, že se jedná o problema −
tiku poměrně komplikovanou,
přesahující rámec této rubriky.
Nicméně velmi stručně mohu
uvést, že náležitosti, způsob
a lhůty vyúčtování se řídí ustano−
veními zákona č. 67/2013 Sb.,
zákona o službách. Tento zákon

platí jak pro SVJ ve vztahu k vlas−
tníkům jednotek, tak pro právní
vztahy mezi pronajímateli a ná−
jemci. Každé vyúčtování musí
splňovat zákonem podrobně sta−
novené obsahové náležitosti.
V první řadě je důležité, aby vy−
účtování skutečně dával pro −
najímatel nájemci. Nestačí pře−
vzít vyúčtování SVJ vůči vlastní−
ku bytu a to předložit nájemci.
Před mětem vyúčtování musejí
být služby uvedené v  nájemní
smlouvě. Není−li to výslovně
sjed náno v nájemní smlouvě, ne−
může být předmětem vyúčtování
například příspěvek do „fondu
oprav“ (správně „příspěvek na
správu domu a pozemku“), ani
náklad na pojistné domu. Způsob
rozúčtování je uveden v § 5 výše
uvedeného zákona a není úplně
jednoduchý. V případě nájmu by
způsob rozúčtování měl být uve−
den v  nájemní smlouvě. Pokud
vyúčtování obsahuje nějaké po−
ložky, které obsahovat nemá, 

nebo pokud není provedeno způ−
sobem sjednaným nebo v záko−
ně uvedeným, je automaticky ne−
platné a pronajímateli z  něj ne−
vzniká žalovatelná splatná pohle−
dávka. Náležitosti vyúčtování
pak upravuje § 6 zákona. Musí
zde být vždy uvedena skutečná
výše nákladů pro každou jedno−
tlivou službu zvlášť, uhrazená vý−
še záloh pro každou jednotlivou
službu zvlášť, vzniklý přeplatek
nebo nedoplatek (rozdíl výše
uvedených položek). Vyúčtování
skutečně musí pracovat s reálně
uhrazenými zálohami, nikoli se
zálohami předepsanými. Dluh na
předepsaných zálohách je samo−
statnou pohledávkou, samostat−
ně uplatnitelnou u soudu.

Pokud jde o termín provedení
vyúčtování, zákon stanoví, že se
tak má stát do 4 měsíců od kon−
ce zúčtovacího období, tedy
zpravidla do konce dubna násle−
dujícího roku. Tato lhůta je maxi−
mální, nemůže být ani smluvně

prodloužena. Pokud jde o splat−
nost vyúčtování (přeplatku či
nedoplatku), pak zákon toto sta−
noví na 4 měsíce od doručení
vyúčtování (důležité je skutečně
doručení). Tato lhůta může být
ovšem smluvně zkrácena nebo
prodloužena. 

Není−li vyúčtování provedeno
správně, nemůže pronajímatel
s úspěchem uplatnit pohledávky
z  vyúčtování proti nájemci
u soudu (žaloba bude zamít −
nuta) a navíc má nájemce vůči
němu ze zákona nárok na zá−
konnou pokutu, a to do výše
50,− Kč za každý den prodlení
s  před ložením řádného vyúčto−
vání. Toto řada pronajímatelů
neví a hrozí jim tak z nesprávné−
ho postupu značná rizika. 

V každém případě budete−li mít
o obsahu a způsobu vyúčtování
pochybnosti, doporučuji odbor−
nou konzultaci. 

Mgr. Radek Chaloupka, 
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA
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Střípky 
z Plzně
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Sochy se dočkají
opravy

V  roce 2020 došlo k  požáru
v  interiéru kostela Všech sva−
tých v Plzni. Město Plzeň při−
spěje částkou 50 tisíc korun
Římskokatolické farnosti Plzeň,

jež je vlastníkem kulturní pa−
mátky, na konzervační restau−
rování souboru poškozených
soch, které se dočkají v  letoš−
ním roce opravy. Ty je nutné
provést naléhavě, aby byla za−
jištěna záchrana této cenné
kulturní památky do budoucna.

„Soubor tvoří sousoší Kal −
várie (tj. Ukřižovaný Kristus,
Panna Marie Bolestná, sv. Jan
Evangelista, sv. Máří Magda −
 lena), Madona z novogotického
oltáře, socha Panny Marie
Immaculaty a socha sv. Jana
Křtitele. V roce 2021 proběhly
ve spolupráci se státní památ−
kovou péčí vlastníkem zajištěné
práce na odstranění požárem
poškozených omítek v sakristii.
Letos chce vlastník provést
konzervační restaurování sou−
boru soch, které představuje
šetrné odstranění nevhodných
povlaků na povrchu původních
polychromií způsobených po−
žárem,“ vysvětlila Eliška Bar −
táková, náměstkyně pro oblast
kultury, památkové péče a so−
ciálních věcí.

Celkové náklady na realizaci
uvedených oprav činí 244 tisíc
korun bez DPH, pouze část ná−
kladů bude hrazena z pojištění.
Vzhledem ke skutečnosti, že
kostel Všech svatých v Plzni je
nemovitou kulturní památkou,
může obec v souladu se zá −
konem o státní památkové péči
poskytnout příspěvek na zvý −
šené náklady spojené se za−
chováním a obnovou kulturní
památky. 

Důležitá závěrečná fáze letošního
monitoringu a kroužkování mláďat
motáka pochopa v Plzeňském kraji
skončila. Ve spolupráci a za výraz−
né finanční podpory, vložené do
regionu ze strany Veterinární uni−
verzity Brno, jsme měli opět mož−
nost se přímo zapojit do zajímavé−
ho výzkumného projektu s přesa−
hem daleko za hranice ČR. 

Celkem 15 satelitních vysílaček
v celkové hodnotě 375.000,− Kč
jsme spolu s profesorem MVDr. Iva −
nem Literákam a týmem našich lidí
nasadili na patnáct mláďat motáka
pochopa, hnízdícího na rybnících
v části Plzeňského kraje. Vysílačky
jsme dávali na hnízda v pomyslné
lajně od Stoda přes Mezholezy až po
Tachov a díky nim máme možnost
získat obrovské množství cenných
informací z části populace, která
hnízdí na dlouhodobě sledovaných
lokalitách. 

Navíc Plzeňský kraj má v tomto
směru nejvíce telemetricky sledova−
ných ptáků v ČR a od roku 2015,
kdy začal náš spolek aktivně spolu−
pracovat s Veterinární univerzitou
Brno a profesorem MVDr. Ivanem
Literákem, jsme díky němu označili
a telemetricky sledovali k dnešnímu
dni přes 70 převážně dravých ptáků!

Začínali jsme v roce 2015 na
Tachovsku s luňáky červenými, pak
luňáky hnědými, v pohraničí orly
mořskými, přes motáky pochopy na
Boleváku až k dalším dnešním pat−
nácti pochopům. Mezitím jsme sle−
dovali i dvě mláďata sokola stěhova−
vého a jednoho jeřába popelavého.

Díky této moderní technologii jsme
pak získali obrovské množství dat

a informací, sloužících k následné
ochraně sledovaných druhů a hlavně

i v návaznosti na činnost a léč−
bu některých našich zvířecích
pacientů. Velice si vážíme této
spolupráce a objemu jak vysí−
laček, tak financí, které jsou ze
strany řešitele projektu do na−
šeho regionu vkládány.

Z Boleváku třikrát 
do Afriky a zpět.
Z Boleváku, kde se mláďata

vylíhla (2019), letěla zimovat
na Pobřeží Slonoviny, z jara

následujícího roku (2020) se vrátila
do Čech a neúspěšně zahnízdila
v poli pšenice u Prahy (Praha západ
– Červený Újezd), zimu trávila spolu
s dalšími pochopy opět na Pobřeží
Slonoviny a domů se v druhém roce
života (2021) vrátila na rybník Padrť
do rákosí u obce Dubec u Příbrami,

tam bohužel opět přišla o snůšku
a na zimu zase do Afriky na Pobřeží
Slonoviny. V třetím roce života
(2022) se vrátila do ČR na lokalitu
u obce Bernartice mezi Pískem
a Táborem, kde na rybníku Pilný ji na
99 % zastřelil nějaký idiot přímo
u hnízda v rákosí a rozbil jí i vejce. To
vše a tisíce dalších informací lze vy−
číst z dat jednoho jediného motáka
pochopa (tři roky telemetricky sledo−
vaného a vybaveného satelitní vysí−
lačkou) v Plzni na Velkém Bolevec −
kém rybníku v červenci 2019.

V současné době máme takto
pod drobnohledem x dravých ptáků

a po víkendu dalších 15
motáků pochopů. Každý
den doma na monitoru
sledujeme, jak si mláďa−
ta na hnízdech vedou, jak
se učí létat, kam podnik−
la svůj první let a hlavně
zda žijí a prosperují.
Pokud by se jim cokoliv
přihodilo, do 24 hodin 
víme, že je problém a do−
kud se drží na lokalitách
v naší působnosti, jsme
schopni okamžitě pro−
blém řešit. Vysílačky 
totiž slouží nejenom k to−
mu, abychom věděli, jak

se který druh dravce chová, ale i je−
jich následné ochraně a potírání ne−
legální trestné činnosti! 

K dnešnímu dni jsme okroužkova−
li kolem 80 mláďat motáka pochopa
v 28 hnízdech. 

Karel Makoň, 
Záchranná stanice živočichů Plzeň

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

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

Zaměstnanost seniorů se výrazně
zvyšuje s rostoucí úrovní jejich
vzdělání. Počty pracujících seniorů
byly nejvyšší v roce 2018. V roce
2021 pracovalo celkem 463,5 tisíce
seniorů ve věku 60 a více let, z toho
147,2 tisíce 65letých a starších.
Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl po−
čet pracujících seniorů ve věku 60
a více let o 203,1 tisíce, tedy o 78%.
Tento růst se projevuje jak u mlad−
ších seniorů od 60 do 64 let, tak
mezi 65 a víceletými. Vývoj počtu
pracujících do 64 let byl ovlivněn

kromě demografických faktorů pře −
de vším postupným zvyšováním vě−
ku potřebného pro vznik nároku na
starobní důchod. Mezi pracujícími
seniory převažovali muži, jejichž po−
díl se rovnal 60 %.

Od roku 2010 se v pětileté skupi−
ně 60–64 let zvýšil počet pracují−
cích osob o 131,5 tisíce na 316,3 ti−
síce, počet pracujících seniorů star−
ších 65 let vzrostl téměř na dvojná−
sobek o 71,6 tisíce. Uvedený trend
se projevuje jak ve skupině mužů,
tak i u žen.

Senioři na trhu práce 
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Lovecký pes neodmyslitelně patří
k výkonu práva myslivosti a jeho
připravenost pro využití v praxi je
nejen nutností, ale i častým záj−
mem samotných chovatelů nej −
věrnějších čtyřnohých přátel člo−
věka. Proto si někteří z nich dali
dostaveníčko v Litohlavech na

Rokycansku, kde se konaly jarní
zkoušky či zkoušky vloh, jak se jim
velice často říká.  

„Tyto zkoušky jsou potřebné
především z chovatelského hledi−
ska, neboť na nich pes nejlépe uká−
že vrozené vlastnosti, které nejsou
dosud ovlivněné vyšším stupněm
výcviku. Navíc jsou důležité i z hle−
diska kontroly dědičnosti a některé
kynologické kluby mají účast na
těchto zkouškách i důvodem uzná−

ní chovnosti. Proto je žádoucí, aby
se jich zúčastnilo co nejvíce psů,
i když to nejsou zkoušky lovecké
upotřebitelnosti. Každopádně si
pejsek či fenka vyzkouší atmosféru
zkoušek, stejně tak jako vůdce,“
sdělil Pavel MOULIS, myslivec
a předseda ZO ČSOP Rokycany.

Přátelská atmosféra v Lito −
hlavech přivítala téměř třicet
psů nejrůznějších plemen.
Zastoupeni byli především je−
zevčíci, křepeláci a ohaři.
Rozhodčí, se kterými se pra −
videlně na Rokycansku setká−
váme, posuzovali především
vrozené vlastnosti psů. Jed −
nalo se zejména o nos, hledá−
ní či slídění, zájem o stopu
zvěře, chování po výstřelu
i poslušnost. Záleželo pocho−
pitelně i na tom, do jaké skupi−
ny byl lovecký pes zařazen,
což v praxi znamená, že jiné
nároky na práci jsou kladeny
na slídiče či ohaře.

Vítězem ve skupině ostat−
ních plemen se stala fena

anglic kého kokršpaněla Sira z Břez −
nického Balkánu se ziskem 192 bo−
dů, kterou vedla Lenka Pon dělíč −
ková Levá. Vítězem ve skupině oha−
řů se stala fena malého münster−
landského ohaře Casey z Louš tín −
ského vrchu se ziskem 225 bodů
s vůdcem Tomášem Zíkou. 

Myslivci ověřovali vlohy svých loveckých psů

Nejenom během školního roku, ale
i o prázdninách navštěvují děti me−
todici prevence kriminality Městské
policie Plzeň. Změna je jenom
v  tom, že za nimi nemíří do lavic,
ale na příměstské tábory. Strážníci
takto navštívili například příměst−
ský tábor   31. ZŠ,  ale i 4. ZŠ. 

S dětmi se pobavili zejména o zá−
kladních pravidlech v  silničním pro−
vozu. Je totiž třeba stále si připomí−

nat, že ani o prázdninách nebezpečí
na silnicích nemizí. Proto strážníci
prakticky ukázali, jak mít na hlavě
správně upevněnou přilbu a také
např. jaké jsou největší chyby při jíz−
dě na kole.  Na závěr děti dostaly ma−
lé drobnosti a mohly si sednout na
čtyřkolku městské policie, se kterou
je podrobně seznámili přítomní stráž−
níci. Podobné vzdělávací akce budou
probíhat během celých prázdnin.  

Strážníci opět mezi dětmi 

Putování Jana Husa do Kostnice
Muzeum Českého lesa v  Tachově
zve v pátek 5. srpna v 16.30 hodin
na vernisáž výstavy nazvané 
HUSOVA CESTA. Zhlédnout ji mů−
žete až do neděle 25. září.

Výstava představuje novodobou
poutní stezku, která navazuje na pu−
tování Jana Husa do Kostnice. Vede
z Prahy, místa Husova hlavního
půso bení, přes hrad Krakovec, kde
pravděpodobně strávil své poslední

dny v Čechách. Následně prochází
venkovskou krajinou západních Čech
až na česko−německou hranici. Od
prvního německého města Bärnau je
možné dále pokračovat přes Norim −
berk a Ulm až do samotné Kostnice u
Bodamského jezera na německo−
švýcarském pomezí. Výstava ukazu−
je jednotlivé etapy 800 kilometrové
poutě, která prochází  i naším regio−
nem a městem Tachovem.
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Příběh slavné folkrockové dvojice
připomene ve středu 5. října od 20
hodin ve Velkém sále Měšťanské be−
sedy The Simon & Garfunkel Story.
Úspěšné představení, které pochází

z londýnského West Endu, už viděly
statisíce diváků ve více než 50 ze−
mích světa po celém světě. Teď se
poprvé objeví také v České republice. 

Hudba a dobové projekce v něm
vypráví příběh mapující skromné za−
čátky dvou spolužáků i jejich cestu

k neuvěřitelným úspěchům. V do−
provodu tříčlenné kapely vystupují
mladí zpěváci Adam Dickinson jako
Paul Simon a Cameron Potts jako
Art Garfunkel. „Zpívají oba naprosto

neskutečně, myslím si, že se to 
bude hudebním fanouškům líbit,“
poznamenal Ivan Jáchim, jednatel
provozovatele Měšťanské besedy.

O tom, že nemusí být daleko od
pravdy, svědčí i hodnocení, která se
na adresu projektu objevila v médi−

ích. „Více už se originálu přiblížit
nelze,“ napsal Theatre Weekly.
„Mohli jste zavřít oči, naslouchat
a věřit, že na pódiu byli skuteční
Simon a Garfunkel. Památný večer,“
zhodnotil počin Trib Live.

Besedou tak na začátku října zazní
hity 60. let minulého století, které
spolu Simon s Garfunkelem napsali
– Mrs. Robinson, Bridge over
Troubled Water, Homeward Bound,
Scarborough Fair, The Boxer, nejslav−
nější The Sound of Silence a další.

Oba američtí muzikanti se znali už
od školy a první drobné úspěchy
sklízeli už na konci 50. let, definitiv−
ně prorazili v roce 1965. Jsou drži−
teli několika cen Grammy, byli uve−
deni do Rokenrolové síně slávy.
Jako dvojice se rozpadli v roce
1970, po čase ale spolu ještě 
několikrát vystoupili. Na koncer t
v Central Parku v New Yorku v roce
1981 přišlo půl milionu diváků.
Vstupenky na koncert jsou v  pro−
deji na www.mestanskabeseda.cz. 

3. 8. 2022 20:00 hod.
Když se zhasne
Trevor a Nina jsou manželský pár
z vyšší newyorské společnosti. On
je prominentní gynekolog, ona ma −
jitelka a šéfkuchařka vyhlášené 
italské restaurace. Jejich manželství
však nelze pokládat za ideální. Může
za to předmanželská smlouva, drs−
nější než pravidla amerického fotba−
lu: ten z manželů, který podá návrh
na rozvod, přijde o veškerý majetek,
který tak automaticky připadne to−
mu druhému…

10. 8. 2022 20:00 hod.
Program na 
záchranu mužů
Jistá část vědecké veřejnosti se do−
mnívá, že muži melou z posledního.
Že se na rozdíl od komunikativních
a flexibilních žen do moderního světa
nehodí, protože se mu nedokáží při−
způsobit. A tak vznikl tajný program

na záchranu mužů. V Národ ním
ústavě duševního zdraví v Klá no −
vicích u Prahy jsou s ním nejdál…

18. 8. 2022 20:00 hod.
Kutloch aneb i muži
mají své dny
Černá komedie plná ironie o těž−
kém údělu muže v současném svě−

tě. Doba je v krizi, svět je v krizi,
vztahy jsou v krizi, to je všeobecně
známo, ale pozor: I  muži jsou 
v krizi! Přicházejí postupně o svá
poslední výsadní práva a pozice
neohrožených vládců vesmíru.
Jedno z posledních míst mužského
sebevědomí a sebeurčení se na−
chází v kotelně pod supermarke−
tem Happycentrum. Schází se zde

každou sobotu čtyři stateční muži
schovaní před svými shoppin gu −
jícími manželkami. Na pár hodin se
stávají opět pravými chlapy. Kouří,
pijí pivo a koukají se na fotbal.
Podaří se jim uhájit tento ostrůvek
svobody? A jsou tu opravdu ještě
sami sebou, nebo se tu jen zbaběle
schovávají před faktem, že svůj boj
o důstojné místo ve společnosti už
prohráli?

od 31. 8. 2022   19:30 hod.
Obludárium, Divadlo
bratří Formanů
Časy potulných komediantů, ko −
čovných cirkusů, němých grotesek
a zmizelou atmosféru nočních
šantá nů a kabaretů – to všechno
divá kům připomene obnovená pre−
miéra legendárního varietního show
Divadla bratří Formanů nazvaná
Obludárium, která na přelomu srpna
a září 2022 zakotví na zahradě
Měšťanské besedy v Plzni.

LETNÍ SEZÓNA V MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ
Vybírat můžete z následujících divadelních představení:

The Simon & Garfunkel Story 5. 10. 2022 od 20 hodin
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Poprvé v Plzni představí zpěvák
Vojtěch Dyk naživo svoje poslední
album D.Y.K. Stane se tak v pondělí
24. října ve Velkém sále Měšťanské
besedy. Unikátní deska vznikla ve
spolupráci Vojtěcha Dyka a dvojná−
sobného držitele Grammy Ondřeje
Pivce v newyorském Brooklynu, kde
ji natočili společně s Pivcovou kape−
lou Kennedy Administration, a vyšla
na podzim roku 2019.

Zpěvák známý ze skupiny
Nightwork nebo z koncer tování 

s B−Side Bandem se tak dočkal svojí
první sólové desky, která je výhrad−
ně autorská. „Opustil jsem komfort−
ní zónu České republiky a zpíval
v místech, kde je Vojtěch Dyk nula.
Díky tomu může D.Y.K. ukázat, jestli
v něm opravdu něco je. Byl to na−
prosto osvobozující pocit, jehož
výsled kem je naprosto svobodná
deska,“ komentoval svůj počin.

První ochutnávkou byl hravý a roz−
tančený singl Mr. Beat inspirovaný
Rowanem Atkinsonem a postavičkou

Mr. Beana. Plánované premiérové
koncertní turné po České republice
bylo kvůli koronavirové epidemii dva−
krát odloženo. První možnost slyšet
repertoár D.Y.K. naživo tak měli divá−
ci až na letních open air koncertech
v roce 2021, a to jen na pěti místech.
Letošní podzimní koncerty tak budou
pro publikum stále žhavou neokou−
kanou novinkou.

Proti původním plánům, kdy měli
Dyka doprovodit hudebníci, kteří se

na vzniku desky podíleli, bude kape−
la ryze česká v čele s Ondřejem
Pivcem. „Kluci a holky ze zcela nové
kapely D.Y.K jsou skvělí. Takže kdo
váhal, ať neváhá a přijde, protože
tohle se už zase dlouho nebude
opakovat,“ tvrdil Dyk před startem
loňského miniturné. O tom, zda říkal
pravdu, se na podzim budou moci
přesvědčit jeho fanoušci i v Plzni.
Vstupenky na koncert jsou v  pro−
deji na www.mestanskabeseda.cz.

LETNÍ SEZÓNA V MĚŠŤANSKÉ BESEDĚ
Vojta Dyk uvede svoji první sólovou desku 24. 10. 2022 

Vedení Českých drah a Plzeň ského
kraje nyní jednají o nové smlouvě
o veřejných službách v  přepravě
cestujících v drážní osobní dopra−
vě na provozní soubory Pl zeňsko
a Český les. Smlou va na 10 let by
měla být podepsána na podzim to−
hoto roku a v  kraji díky ní budou
jezdit nové jednotky od polského
výrobce PESA. 

České dráhy budou od prosince
2023 do prosince 2033 zajišťovat
veřejnou drážní dopravu na Pl −
zeňsku a  v  Českém lese. Plzeň −
ský kraj se rozhodl uzavřít
smlouvu s Českými drahami na
základě tržních konzultací.
Ze  čtyř oslovených dopravců
právě České dráhy nabídly nej−
lepší poměr kvality a ceny.
Cestující se tak mohou těšit na

moderní bezbariérové vlaky, které
nabízejí Wi−Fi připojení, klimatiza−
ci, moderní informační systém
a  dostatek místa pro cestující na
kole, s kočárkem nebo na vozíku.

„Jsme rádi, že se nám podařilo
s Plzeňským krajem dohodnout na
základních tezích, které povedou
k uzavření nové smlouvy. Cestující
se tak mohou těšit na další velkou

obměnu vozového parku, což
bude mít velmi pozitivní

vliv na kvalitu

služeb a pohodlí. Tratě na Plzeňsku
bude mimo jiné obsluhovat 10 no−
vých motorových jednotek od pol−

ského výrobce PESA,“ říká člen
představenstva a náměstek gene−
rálního ředitele ČD pro osobní do−
pravu Jiří Ješeta. V druhé polovině
trvání kontraktu nahradí v  pro −
vozním souboru Český les vozidla
Regionova moderní jednotky
Stadler RS1. Ty budou vybaveny
mobilní částí systému ETCS.

V Českém lese najedou vlaky
ročně zhruba 470 tisíc kilometrů,
na Plzeňsku skoro trojnásobek.
Celkem tak jde zhruba o třetinu
dopravního výkonu osobních vla−
ků, který kraj ročně objednává.
Hodnota desetiletého kontraktu je
zhruba čtyři miliardy korun. 

Provozní soubor Plzeňsko zahr−
nuje tratě Planá – Tachov, Roky −
cany – Nezvěstice, Nýřany –
Heřmanova Huť, Plzeň – Rad −

nice, Plzeň – Bezdružice, Plzeň –
Žihle a Klatovy – Železná Ruda−
Alžbětín. 

Provozní soubor Český les zahr−
nuje tratě Tachov – Domažlice
a Poběžovice – Staňkov – Holýšov.

Cestující z Plzeňska se mohou 
těšit na moderní vlaky 
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Střípky 
z Plzně

Šťastné shledání
Na pobyt v Plzni bude dlouho
vzpomínat starší manželský pár
z Německa, který si rezervoval
apartmánový pokoj v  centru 
města. Těšili se na společně  strá −
venou noc, nakonec však každý
nocoval jinde. Manželé v  sobotu
přijeli společně vozidlem k apart−
mánům, protože však vyvstal
problém s  parkováním, rozhodl
se muž najít poblíž vhodné parko−
vací místo a požádal manželku,
aby mezitím vyřídila veškeré přijí−
mací záležitosti. Štěstí ale nestálo
na mužově straně, parkoviště by−
la zaplněná, a tak musel zaparko−
vat až na Anglickém nábřeží.
Cestou nazpátek se však dostal
do nesnází. Nezapamatoval si
dobře místo, kde manželku vysa−
dil a nemohl se s  ní ani zkon −
taktovat. Žena totiž odešla nejen
s rezervačními dokumenty, ale ta−
ké s telefonem a muž si telefonní
číslo nepamatoval. 

Ke vší smůle se žena vydala
pěšky sama ke vzdálenému  hote−
lu, kde bylo potřeba provést re −
gistraci hostů a převzít klíče. Man −
želé se minuli a navzájem se sobě
ztratili. Naprosto zoufalé 67leté 
ženy se ujal personál jednoho
z hotelů a umožnil jí přenocovat
i bez osobních dokladů. Platbu
na dálku provedla dcera v  Ně −
mecku. Manžel strávil noc v autě
na parkovišti. Ráno náhodně oslo−
vil strážníka jdoucího domů z noč−
ní směny. Ten zavolal kolegům,
kteří se pustili do pátrání po mužo−
vě manželce, a díky místní a osob−
ní znalosti se to dařilo. Při vzájem−
ném setkání se manželský pár
neudr žel slzám dojetí.  

Jde z role do role, střídá film, tele−
vizi i divadlo. Volný čas je to, co
v podstatě nemá, přesto je šťast−
ná. Další z rodilých Jiho češek, kte−
ré se prosadily v českém show−
byznysu. Řeč je o Denise Nesva −
čilové, rodačce z Tábora. Kromě
toho má sestřenici, také herečku
Petru Nesvačilovou.

Denisa se jeví jako sebevě −
domá, ráznější mladá žena, které
svět leží u nohou. Ale není tomu
tak. Je pokorná se zdravým sebe−
vědomím. V minulosti si prošla 
roky dřiny kvůli moderní gymnasti−
ce, úrazem páteře, šikanou ve ško−
le i náběhem na anorexii. Vše ustá−
la. Teď sklízí plody své práce.
„Dělám to, co jsem si vysnila

a jsem šťastná. Občas padám na
ústa, mám zkoušku, točím, večer
představení. Nebo zájezdy, ale
jsem za to moc ráda. Teď točím
film, seriál, hraju v Divadle Metro,
dabuju, dělala jsem Tvář. Prostě
se moc nezastavím. Ale nestěžuji
si. Jen že občas někdo říká, jaká je
to pohodička být herečkou. Jak
bereme ty peníze za nic. Ať si to
každý zkusí. To, že jste víc vidět
a jakože slavní, to je jen to po −

zlátko. Ale to vám složenky neza−
platí,“ říká Denisa Nesvačilová.

Když má den dva volno, jede
s rodinou na chatu k Mladé Vožici.
Tady vzpomíná na dětství strávené
v Táboře a okolí. „I když žiju už
v Praze, doma jsem tady. Jediné
místo, kde ráda myju nádobí, je na
chatě. To si to i užívám,“ říká mla−
dá herečka se sexy hlasem.

„Baví mně třeba i naše předsta−
vení Už tě mám dost, kde se vyřá−

díme s Milanem Peroutkou, Sašou
a Lídou Rašilovovými, Mílou Mej −
zlíkem a Martinem Krausem nebo
Martinem Písaříkem. Hrajeme jak
v pražském Metru, tak na zájez−
dech a je vždycky legrace,“ po −
dotkla Denisa.

Samozřejmě, že si přeje být
hlavně zdravá a šťastná. S láskou
je to prý u ní složitější, ale pokud
se najde ten pravý, nebude váhat
založit rodinu. „Zatím je ještě čas
a uvidíme, co ten osud dalšího při−
chystá. Řeším věci, které jsou teď
a na ty, co budou, se těším,“ říká
s očekáváním a nadějí Denisa
Nesvačilová. (pru)

Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová,  Martin Písařík a Martina Randová – Divadlo Metro

Z představení – Už tě mám dost 

Nový režim platí na parkovišti P+R
na Borech v Dobřanské – Kaplířově
ulici u konečné tramvaje číslo 4.
Toto parkoviště je prvním svého
druhu na území města, které za
zvýhodněných podmínek umožní
dojíždějícím motoristům pohodlně
přestoupit do vozidel plzeňské MHD
a ulevit tak dopravě v centru.

Lístek na parkování se stává
celodenní jízdenkou. Denní sazba

za parkování byla stanovena na 
60 korun. Při vjezdu na plochu par−
koviště obdr ží řidič parkovací lís−
tek, který funguje jako celodenní
jízdenka na MHD. Ta stojí běžně při
koupi ve voze MHD 66 korun.
Řidiči, kteří mají na Plzeňské kartě
nahrané předplatné pro zónu
001 Plzeň nebo mají oprávnění
k bezplatné přepravě, tak zaplatí
pouze celodenní parkovné ve výši

20 korun, 40 korun za jízdné nepla−
tí. Aby se omezilo dlouhodobé par−
kování a byla zajištěna volná kapa−
cita parkoviště pro dojíždějící řidi−
če, byl stanoven také poplatek
100 korun za každou noc, kdy vozid−
lo zůstane odstavené na parkovišti.

Systém zvýhodněného parkování
pro uživatele MHD je součástí dlou −
hodobé strategie města omezující
individuální automobilovou dopravu

v centru a preferující   veřejnou, pěší
a cyklistickou. Dálniční přivaděč od
Přeštic totiž pro cestu do práce
v Plzni využívá mnoho dojíždějících,
kteří se přestupem na tramvaj či
autobus mohou vyhnout dopravním
zácpám. Na parkovišti u nové ko−
nečné tramvaje číslo 4 na Borech
v Dobřanské – Kaplířově ulici je řidi−
čům k  dispozici 318 parkovacích
míst, vjezd je opatřen závorami
s  automatem na parkovací lístky,
který funguje nepřetržitě.

Parkovací lístek jako celodenní jízdenka
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Novinky, zajímavý program
a netradiční kuchyně – to  je
pozvánka do Kulturního
centra Papírna Plzeň. Mimo
jiné se tady v srpnu usku−
teční už 3. ročník hudebního
festivalu Riversound, v  září
pak výstava Šššumava,
představení herce Jaros la −
va Duška Čtyři doho dy nebo
exkluzivní kon cert americké
jazzové zpěvačky Lauren
Henderson. 

Dále bude v  Papírně na
podzim vystavovat i tandem před−
ních českých street artistů s plzeň−
skými kořeny OBRAS AKROBAD.
Během letních prázdnin se mění
koncept kavárny na vegetariánskou
restauraci pod vedením známého
šéf kuchaře, Newyorčana Scotta Van
Wagenena. Nově se v Papírně oteví−
rá také prostor La Caravana s přístu−
pem od řeky pro pěší a cyklisty.

Už třetím rokem se ve dnech 19.
– 20. srpna 2022 uskuteční soutěž−
ní festival Riversound, který přivádí
na  scénu mladé začínající kapely
z celého Plzeňského kraje. Vítězové

talentové soutěže, o kterých
rozhodne veřejnost i odborná
porota, dostanou díky pod−
poře Česko−německého fon−
du budoucnosti jedinečnou
šanci předvést své umění
publiku za  hranicemi, a to
na festivalu Reverberation
v Drážďanech. 

„Festival Reverberation se
bude konat v září a vítězové
naší sou těže ho zahájí. Do Plzně na
River sound naopak přijedou hrát 
jako hosté kapely z Ně mecka, letos
to bude ukrajinsko−německá ka −

pela Love'n'Joy a Wedge
z Berlína, a také Djs: Dj
Levi a Dj Heller,“ uvedl
Jaroslav Bláha, ředitel
Papírny Plzeň. 

Festival Riversound
začíná v Pa pírně v pátek
19. srpna v  17 hodin
a potrvá do soboty 20.
srpna. Vstup je zdarma.

V září se můžete těšit na výstavu
Šššumava, která bude na  více než
500 m2. Jde o  interaktivní verzi šu−
mavského prostředí. Na prostoru 

více než 500 m2 připravuje kulturní
centrum Papírna interaktivní verzi
šumavského prostředí. Dobro druž −
ný příběh Šumavy bude vyprávěný
pomocí jedinečného plastického
modelu kombinovaného s  moderní
technologií 3D videomappingu. Po −
hnu tá historie ožije i díky detailním
a historicky přesným modelům za−
niklých obcí a unikátnímu souboru

videí se svědky šumav−
ského dění.  

Během prázdnin se ka−
várna v Papírně promě −
ňuje na vegetariánský
gastro pub pod vede−
ním známého šéfkuchaře,
Ne wyor čana Scotta Van
Wagenena, který o svém
novém konceptu říká:
„Děláme kreativní vegeta−
riánská jídla, která uspo−
kojí i jedlíky masa. Míříme
k pěstování si co nejvíce
vlastních surovin a do bu−

doucna se budeme snažit dosáhnout
soběstačnosti. Iniciujeme vášeň pro
dobré věci a chceme se o ně podělit
s našimi hosty.“ 

Do Papírny za kulturou i vegetariánským jídlem
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Střípky 
z Plzně

Folk−country 
festival pro 

záchranu zámku  
V  sobotu 20. srpna 2022 se
uskuteční už 14. ročník Folk−
country festivalu, který se opět
koná na záchranu zámku Čečo −
vice na jižním Plzeňsku. 

Na nádvoří zámku Čečovice
se můžete těšit na tyto kapely:
Faux pase FONET, Alternativa,
Čáry Máry, Loes & The Acoustic
Engineers, Old band, THE 
ORIGIN, Album a dětská bejby−
panková kapela Bachule!  V zá−
mecké sýpce bude po celý ví−
kend probíhat výstava obrazů
Mattie Walsh – Stezka Českem.
V neděli 21. 8. 2022 pak bude
zámek otevřen od 13:00 do
15:00 hodin a budou se zde ko−
nat komentované prohlídky. 

„Moc se na vás těšíme a dou−
fáme, že i letošní festival si užije−
te společně s námi jako minulé
ročníky. Veškerý výtěžek z akce
bude použit na záchranu zámku
Čečovice. Letos konkrétně na re−
konstrukci první reprezentativní
místnosti východního křídla,“
sdělila za organizátory Anna
Květoňová.

Nové autobusové linky MHD č. 42
pojedou z Bor do Lhoty,  čímž  za−
jistí obsluhu Nové Valchy. Sou −
časně bude prodloužena linka
č. 26 na území Lhoty do Medové
ulice. Město Plzeň tak reaguje na
výrazný nárůst počtu obyvatel v  lo−
kalitách Nová Valcha a Lhota v po−
sledních letech a potřebu zajištění
dopravní obslužnosti těchto plzeň−
ských částí. Provoz linky 42 bude
zahájen od 1. září 2022.  

Základní interval spojů linky č. 42
bude 30 až 60 minut v přepravních
špičkách v pracovních dnech. Před −
běžně se počítá s dobou provozu od
4:30 do 8 hodin, odpoledne od
13:30 do 17:30 hodin. Linka bude
zatím v provozu pouze ráno a odpo−
ledne v pracovních dnech.

U autobusové linky č. 26, která
v současné době obsluhuje Valchu,
Lhotu a zajíždí do Nové Vsi, dojde
k optimalizaci počtu spojů obsluhu−

jících zastávky Severní a Valcha rá−
no a odpoledne v pracovní dny. Po
dokončení zastávky v Medové ulici
bude trasa této linky prodloužena do
obratiště v ulici Medová. Současná
zastávka Lhota na návsi se přejme−
nuje na Náves Lhota. Dokončení vý−
stavby nové zastávky a obratiště
MHD v Medové ulici se předpokládá
ke konci letošního roku, do té doby
budou spoje končit ve stávajícím
obratišti na návsi ve Lhotě.

Valchu a Lhotu čekají změny v dopravě

Paluba Hamburk u hlavního ná −
draží v Plzni má za sebou první rok
úspěšného fungování. Díky této
nové vstupní bráně do města ožilo
veřejné prostranství u vlakového
nádraží a autobusového terminálu,
stalo se příjemným místem pro za−
stavení cestujících, koncept sklízí
i uznání architektů.  

„Z nevlídného prostoru se před
rokem stal nový reprezentativní
vstup do města. Když se tam dnes
projdu, vidím cestující s  kávou
u stolků i lidi odpočívající na poby−
tových schodech terasy. Mám z to−
ho dobrý pocit. Současně mě těší,
že se nám podařilo odprezentovat
v prostorech vyhlídkové věže už ně−
kolik výstav. Primárně se expozice
zaměřují na rozvojové projekty měs−
ta a témata spojená s urbanismem,
architekturou a veřejným prosto−
rem. Tak tomu bude i u nejnovější
výstavy, kterou zahájíme 21. čer−
vence a potrvá do konce září,“ uvedl
primátor města Plzně Pavel Šin −
delář, v  jehož gesci, tehdy ještě ja−
ko technického náměstka, Paluba
Hamburk vznikala. 

Nová výstava Plzeň – Město pro
skvělý život s podtitulem 7 principů
ke zlepšení života v  centru Plzně

přiblíží základní principy tvorby
města, ve kterém se jeho obyvatelé
cítí dobře. V centru města je řada
atraktivních míst, ale i velké množ−
ství lokalit bez života, které skýtají
velký potenciál a vyžadují zásadní
změnu. Navrácení života do centra,
tzv. revitalizace, je dlouhodobým,
avšak nevyhnutelným procesem.

Jedná se například o zastavování
prázdných míst, kultivaci veřejných
prostranství, zkvalitňování zeleně,
rozvoj městských břehů, podporu
pěších a mikromobility nebo zlep−

šení městské hromadné dopravy
a regulaci individuální automobilo−
vé dopravy. 

Součástí Paluby Hamburk, jež se
rozkládá na 3000 metrech čtvereč−
ních, jsou infocentrum s  vyhlídko−
vou věží, gastro provozy, terasou,
pobytovými lavičkami a  dalším zá−
zemím. Dominantu tvoří vyhlídková

podesta ve výšce 12 metrů nad te−
rénem. Prostor oživují i umělecká
díla, aktuálně je jím Myslitel na
vyso ké židli od českého umělce
Michala Trpáka. 

První narozeniny oslavila Paluba Hamburk
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l Paní jednatelko, co tato infor−
mace znamená pro stavebníky?
Je to zpráva pro všechny velké
i malé stavební firmy, betonárny
a koneckonců i pro drobné sta−
vebníky. Díky tomuto čerpadlu
doká žeme dopravit betonovou
směs i na špatně přístupná místa
do 70 metrů nebo vytlačit beton
až do100m vysoko. Čerpadlem je
možno čerpat jak potěrové, tak
i konstrukční betony. Zákazník,
který si objedná čerpadlo včetně
naší betonové směsi dostane
v rámci balíčku slevu i na betony.
l Sleva je tady podmíněna tím,
že si vše objedná ve vaší firmě?
Přesně tak. Když si od nás vezme
celý balíček – tedy beton a čer−
padlo, dostane zajímavou slevu.
Ale mohou si objednat i samostat−
ně čerpadlo, protože například
beton už mají domluvený na jiné
betonárce. Nebo si čerpadlo ob−
jedná pro svého zákazníka přímo
betonárna.
l Je požadavek na čerpadlo
nějak omezen.
Není. Požadavek může dát jaká−
koli stavební firma, betonárna,
a to i individuální stavebník, který

chce například betonovat základy
pro svůj rodinný domek. Zjedno −
dušili jsme také placení. Zavedli
jsme elektronickou platbu a to
následovně. Pracovník, který bu−
de obsluhovat čerpadlo, je scho−
pen vystavit platební do−
klad s QR kódem, přes kte−
rý zákazník zaplatí finanční
částku. 
l Co vedlo vaši firmu
k pořízení čerpadla?
Zajišťujeme výstavbu objek−
tů pro nejrůznější zákazní−
ky. Doposud jsme si museli
takové zařízení půjčovat,
a tak jsme si řekli, že udě −
láme vstřícný krok směrem
nejen k našim zákazníkům,
ale usnadní a urychlí to prá−
ci i našim zaměstnancům.
Čer padlo je prostorově
vhodné i na místa, kam není
přístup autodomíchávačů
a velkých čerpadel.
l Když jste neměli čer−
padlo, předpokládám, že
jste mohli přicházet i o za−
kázky.
Ano, i to se stávalo, protože jsme
se museli přizpůsobit termínům,

kdy právě čerpadlo bylo volné.
Takže to jsme nyní vyřešili. Se zá−
kazníkem dohodneme vše na
jednom místě pod jednou stře−
chou tady ve firmě v Točníku nebo
telefonicky.

l Buďme konkrétní, paní Svo −
bodová.
Klient zavolá paní Majku Šimáč −
kovou a ona se zeptá, kolik a ja−
kou třídu betonové směsi potřebu−
je. Domluví se termín a pokud
možno i čas, ten je důležitý pro ko−
ordinaci na betonárnách a staveb−
níka. Jde nám o to, aby čerpadlo
jelo bez přestávek, aby lidé nepla−
tili zbytečně hodinové čerpání
pumpy. Betonovou směs na stav−
bu přivážejí naše domíchávače. 
l U zaběhnutých firem taková
objednávka po telefonu není
problém, ale co individuální sta−
vebník, který chce zabetonovat
základy či udělat základovou
beto novou desku pro rodinný
domek?
Poskytujeme veškeré rady případ−
ně se přijedeme podívat na místo,
a to i když se jedná o malou za−
kázku. Snažíme se lidem poradit,
jak to vše udělat, jakou kvalitu 

betonu použít a podobně. Tyto
veške ré rady jsou zdarma.
l Jaký okruh vzdálenosti po−
krýváte?
Plzeňský i Jihočeský kraj. Stavíme
rodinné domky nyní například

12 bytových jednotek v Klatovech
Lubech, dostavěli jsme několik
hasič ských zbrojnic a dvě máme
před sebou, stavíme objekty pro
ministerstvo vnitra.
l Jaké máte další záměry?
Máme už projekt na novou prodej−
nu včetně kanceláří. Záměrem je,
nabízet zákazníkům nejrůznější
komponenty do zahrad.
l Pokud někdo má zájem o be−
tonové čerpadlo. Jak má postu−
povat?
Otevřeno máme od 6:30 do 15:30
hodin. Betony děláme i v sobotu,
kdy se předem dohodneme. Jinak
uvažujeme, že budeme dělat 
každou sobotu, protože je hlavně
zájem od soukromníků. Betono −
vou směs s čerpadlem si zájemci
objed nají i paní Majky Šimáčkové
na telefonu 602  192  557. Do −
stanou kompletní informace včet−
ně cenové nabídky. Vše funguje
od 1. srpna 2022. (pi)

„Od srpna jsme uvedli do
provozu čerpadlo na beton,“
vzkazuje všem stavebníkům jednatelka firmy ŠIMÁČEK –
STAVBY, spol. s r.o., v Točníku paní Dita Svobodová.

Čerpadlo na beton
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Také zámek Svojšín se zapojil do
unikátního projektu Plzeňského
kraje, kterým je Západočeské ba−
roko. Ve dnech 6. a 7. srpna 2022
od 10 hodin nabízí všem zájem−
cům možnost poznat historické ba−
rokní dědictví spjaté s regionem. 

Celodenní sobotní program na
zámku ve Svojšíně se odehraje
v duchu baroka, chybět nebudou
květinové prezentace v zahradách,
parku i v samotném zámku. Ten  při−
vítá návštěvníky oděný v  květino−
vém hávu jak v  zámeckém parku,
tak ve sklepení i v komnatách.

V sobotu se můžete těšit na far−
mářský a dobový jarmark v zámec−

kém dvoře, na harfový koncer t
Kataríny Ševčíkové nebo na ukázky
sokolnictví. Chybět nebude ani di −
vadelní představení, výtvarné dílny
a  další program pro děti i  dospě −
lé. Představí  se také Tomáš Kočko
& Orchestr. V neděli 7. srpna v 16
ho din je připraveno v kostele
sv. Petra a Pavla vystoupení Věry
Martinové se skupinou MERITUM. 

Po oba dva dny uvidíte bohaté
květinové dekorace v  interiérech
zámku a  na zámeckých terasách.
Výstavu květin budou doplňovat 
stálé zámecké expozice.  Vstup do
zámeckých zahrad a  parku jako
obvyk le nebude zpoplatněn.  

Zámek Svojšín oděný v květinovém hávu

Koncem roku 2019 jsem napsal moji
předpověď na následující rok 2020 s tím,
že předpokládám krizi podobnou té v roce
2008 a věštba se vyplnila. Asi jsem nebyl
překvapen jen já, ale většina populace,
protože to vypadalo, že se všem
daří a bude líp. Od té doby pí−
ši pozitivní články, jak krize
zdolávat, jak se nene−
chat zaskočit, jak bojo−
vat s  negací, kterou
šíří hlavně média.
Když to vypadalo,
že se krize po dvou
letech kovidu začíná
rozplývat, začal vá−
lečný konflikt na
Ukrajině. Co se týká
kovidové infekce, už
existují přece jen nějaké
studie a tím se dá lépe s tímto
problémem bojovat. Co se týká
války, tak na tu studie neexistují a nikdo
neví, kdy skončí. Proto je nutné se naučit
s tímto problémem žít. 
V  současné době doporučuji utužovat
rodinný kruh a přátelství. Pro rychlý tep
doby na to nebyl čas a nyní se ukazuje, že
to byla zásadní chyba. Mnoho lidí bylo nu−
ceno se zastavit a zamyslet se, co a jak
dál. Proto došlo u řady z nich „k vyhoření“,
někomu skončila jeho činnost. Proto je

dobré brát tuto situaci jako osudově nuce−
nou zastávku v životě, abychom si odpoči−
nuli, načerpali novou energii a inspiraci.
Nenechte se ničím zaskočit a jděte dál.
Už moje babička říkala, že pohyb a změna

je život. 
Nemá smysl řešit minulost,

ale přítomnost a plánovat
růžovou budoucnost.

K tomu je zapotřebí mít
hodně pohybu, což je
jedno z  nejlepších
p r o t i s t r e s o v ý c h
opat ření, protože
spouštěčem nemocí
je hlavně stres. Mějte

na paměti, že kvůli
stresu klesá imunita

a hrozí nebezpečí du−
ševních poruch.

Dělejte práci, která vás napl−
ňuje, pokud to nejde, tak existují

nejrůznější „koníčky“. Stojí za to utužovat
přátelství. Nejhorší je, když člověk zůstane
opravdu sám. Takový jedinec by si měl při−
znat, že je to jeho vina. Každý vztah je
podmíněn tolerancí.
Ze všeho špatného si vždy vyberte jen
to pozitivní a o tom to je. Rad, jak ne−
upadnout do emocionální pasti dnešní
divné doby, je hodně. Vyberte si takovou,
která vás osloví a jste schopni ji naplnit

v praxi. Já doporučuji to, co dě−
lám sám: užívám denní dopo−
ručené dávky biologicky účin−
ných látek, 3x týdně hodinu ak−
tivního pohybu, 2x týdně dělám
moji akupresuru (zápěstí na zá−
pěstí 22 minut), 2x ročně se
zbavuji virů (rakytník + šalvěj
+ zlatobýl). Občas jdu na ma−

sáž páteře, dělám práci, která mě baví
a naplňuje, mám úžasný vztah se ženou,
utužuji přátelství s pár kamarády a do na−
šeho uzavřeného kruhu občas přibereme
někoho nového, pozitivního.
V podstatě jde o to, že čím pozitivnější
člověk je, tím víc je chráněn před srdeč−
ním infarktem nebo mrtvicí. U pozitivně
smýšlejících lidí je větší pravděpodobnost
lepší imunity, fungování plic a celkově
i šance žít zdravě. 
Také se stane, že se něco občas 
nepovede, ale nenadávejte. Berte to jako
osud a rychle za tím udělejte tlustou čáru
a hledejte náhradní řešení. Kdo hledá, 
najde. Jen je třeba mít reálné před −
stavy. Ne reálné totiž nelze „zhmotňovat“.
Radujte se ze života.

Všem přeji hodně štěstí.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

radí známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

„Nenechte se ničím zaskočit 
a jděte dál. Pohyb a změna je život,“
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HLEDÁM pomocného
dělníka na stavbu. Po −
žaduji: spolehlivost, fle−
xibilitu, praxe výhodou,
ale ne podmínkou . Více
info na tel: 721757399.
KŘI PM 22097

NOVÁ větší kamna 
PETRA s vyhřívacím bu−
bínkem. Pořizovací cena
4.000 Kč, prodám za
2.500,− Kč. Tel.:
704706461. RR 20607

NABÍZÍM sporák na PB
– plynová trouba, za−
chovalý, cena dohodou
+ odvoz, tel.:
602877821. RR 22580

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpo vic −
kou buňku 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jis−
tičů a osvětlení. Podla −
ha, strop a stěny zatep−
lené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palub −
kami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k okamžitému používání,
dřevěné zahradní dom−
ky. Zajištění dopravy 
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  přede−
pnuté stropní  panely 6 x
1 m,  dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň  a oko−
lí. Možnost  naložení a za −
jištění dopravy. Tel.:
604867469,603383211.
PM 22082

LÉKAŘSKÝ KUFŘÍK –
cena 2.000 Kč, tel.:
732906269.

PRODÁM dřevěné bri −
kety a pelety. Česká vý−
roba. Plzeňský kraj –
DO PRAVA ZDARMA. 
Tel. 604575136, E−mail: 
rahei@atlas.cz.  PM
22013

PRODÁM NÁDRŽ o obje−
mu cca 7,5 m3, prázdná
– nevyčištěná – zbytky
po použitých motorových
olejích za cenu 8.900 Kč
– odvoz na vlastní ná −
klady – Horaž ďovice, viz
foto. tel.: 602696489,
RR 22636

ALUKRYT červený 40 x
100 cm za starou ce−
nu. Celkem 60 kusů.
Konec stavby. Kla −
tovsko. Tel.: 704 289
000. RR 22569

DĚTSKÉ horské kolo
Apache XL24, málo pou−
žívané, cena 5.000 Kč,
tel.: 606949576. RR
22643

VĚNUJI SE sběratelství
starých pivních lahví s li−
tými nápisy a stále hle−
dám lahve k  rozšíření
sbírky. Velmi dobře zapla−
tím. Děkuji za ochotu, tel.:
731573913. PM 22092

KOUPÍM jakoukoliv ta −
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v  nále −
zovém stavu a dále MO−
PEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 22015

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožit−
nosti. Solidní jednání.
Tel. 608979838, E−mail:
v l a d i s l a v. s o u c e k @
seznam.cz . PM 22038

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pum pičku, 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

NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, vánoční
ozdoby, hračky, ho−
dinky, vyznamenání,
odznaky,  a jiné. Mož −
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz. PM 22040 

KOUPÍM betonové pa −
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní 
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113. PM
22085
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Město Plzeň pomáhá už od
konce února uprchlíkům
z Ukrajiny. Od samého za−
čátku jsou jeho aktivity sys−
tematické tak, aby lidem,
kteří utíkají před válkou, po−
máhalo dlouhodobě a inte −
gro valo je do naší spo −
lečnosti. Nyní Plzeň žádá
o dotaci Minis terstvo vnitra
České republiky. To má už
od roku 2016 dotační titul,
jenž pomáhá obcím s pod−
porou integrace držitelů do−
časné ochrany na lokální
úrovni.  

„Právě v  tomto dotačním titulu
žádá me o finanční pomoc v celkové
výši 1,83 milionu korun pro náš 
projekt s  názvem Integrace držitelů
dočasné ochrany v  Plzni 2022.
Podpora z ministerstva vnitra bude
určena především na proplacení
akti vit, které jsme již od konce února
uskutečnili, či jsou právě v  reali −
zaci,“ upozornila náměstkyně pri−
mátora města Plzně Eliška Bar tá −
ková, do jejíž gesce mimo jiné spa−
dá i oblast sociálních věcí. 

Uvedla, že město prostřednictvím
Odboru sociálních služeb Magistrá −
tu města Plzně již v prvních dnech
uprchlické krize zajistilo výrobu ka−
ret, které jsou unikátním komuni−
kačním prostředkem mezi běženci
a zdravotnickým personálem. Spe −
ciálními kartami v  několika jazyko−
vých mutací, které umožňují zá −
kladní komunikaci při poskytování
zdravotní péče a stanovení anam−
nézy, byly vybaveny všechny
vozy Zdra votnické záchranné služ−
by Plzeň ského kraje i ordinace lé −
kařů a pediatrů, v  nichž je posky −

tována pomoc li−
dem z Ukra jiny.  

„Další aktivitou
zařazenou do to−
hoto projektu, na
nějž žádáme pod −
poru z  minister−
stva vnitra, jsou
kurzy češtiny pro

děti ukrajinských běženců, které po−
řádáme během letních prázdnin.
Jsou celkem tři a každý z nich trvá
dva týdny.  Účastní se jich celkem na
šest desítek dětí ve věku od 7 do 16
let. Jejich lektoři se jim mohou věno−
vat individuálně, neboť jsou podle vě−

ku ještě rozděleny do dopoledních
a odpoledních skupin vždy po de −
seti,“ informovala náměstkyně Eliška
Bartáková. 

Jak uvedla, znalost českého jazy−
ka je pro zdárnou integraci klíčovou
záležitostí a dětem z Ukrajiny usnad−
ní zářijový nástup do školních lavic.
Třetím bodem projektu, na nějž

město Plzeň žádá o do−
taci, je zajištění pora−
denských a sociálních
služeb pro ukrajinské
běžence v integračním
centru v  Domi nikánské
ulici s  názvem MOST,
ukra jinsky MICT. 

V  Plzni našlo od za−
čátku války na Ukrajině
azyl na 14 tisíc Ukra jin −
ců, především žen, dětí
a mladých lidí do 17 let.

Na projekt Integrace držitelů do −
časné ochrany v Plzni 2022, který
město Plzeň připravilo, žádá o dota−
ci ve výši cca 1,83 milionu korun.
Celkové náklady činí cca 1,99 mi −
lionu korun, cca 160 tisíc korun bu−
de město hradit ze svého rozpočtu. 

Peníze z ministerstva pomohou uprchlíkům z Ukrajiny



KOUPÍM – CHROMOVA−
NÝ gauč, křeslo, židli,
stolek, psací stůl, skříň,
lustr, lampičku, atd.,
chrom může být poško−
zený. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz  zn. Přijedu
PM 22044

KOUPÍM ze staré
ordi nace železnou
prosklenou vitrínu.
Dále litinovou výlev−
ku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými zá−
vity, řeznický špalek,
různé litinové nohy,
dílenské lampy, ple−
chové skříňky se 
šup líky. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322, 
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz PM 22043 

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, pi−
lotní aj. Těžítka ve tvaru
modelů voj. techniky,
ND na vozy Škoda do r.v.
1988Tel.: 721730982.
PM 22007

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

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, da−
lekohledy, kordíky, ba −
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šav−
le apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumen−
ty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

KOUPÍM zvon – zvonek
do malé kapličky. Na −
bídněte, ráda přijedu.
Telefon – 777338848.
RR 22610

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 pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 22091

KOUPÍM staré věci 
z  domácnosti: lívaneč −
níky, lampičky, porcel.
sošky, fotoaparáty, for−
my na pečení, mince,
vyznamenání, kávom−
lýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878.
PM  22011

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

VÝKUP starých peřin.
Tel.: 606514445. PM
22016

MÁTE doma nábytek
a chro mový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a staro −
žitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail:
n a b y t e k 1 9 8 0 @
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 22073

NABÍZÍM k pronájmu
poze mek (travnatý se
stromy), cca 800 m2,
vhodný např. k chovu
včel. Osobní jednání 
nutné. Tel.: 602260920.
RR 22611

DLOUHODOBÝ pronájem
chalupy, rod. domku se
zahradou, hledá starší
pár. Jsme Češi, bezpro−
blémoví (bez exekucí
s čistým TR). Milujeme
přírodu a zvířectvo. Pro −
síme jen seriózní nabídky
z  Plzně a okolí, i směr
Klatovy. Tel. 607 477 727
PM 22075

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kan −
celáře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolu−
pracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté by−
ty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pou−
ze solidní klientelu, jejíž
výběr můžeme sami
ovliv  nit. Právní servis,
převody energií a klient−
ský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázd ný byt vám nevydě−
lá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22018

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o, VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22019

PRONAJMU pěkný byt
1+2 v 1.patře (bez vý −
tahu) v klidné lokalitě
v  Klatovech… Telefon:
721731216. RR 22576

HLEDÁM pronájem gará−
že v Klatovech−Podhůrčí
nebo U Retexu. Tel.:
606372701. RR 22581

OD 1. 8. 2022 pronajmu
atypický mezonetový byt
3+kk v KT, 100 m2, nej−
lépe bezdětnému páru
nekuřáků (výjimečně
s  jed ním puberťákem)!
Kauce! Info na tel.:
605758988. RR 22624

PRONAJMU byt 2+1
v Nýrsku v  rod. domku.
Tel.: 604791334 – cena
dohodou. RR 22627

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v  panelových domech
v  Plzni. Máme připra −
veny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vy −
řešíme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22020

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

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

PRODÁM byt 2+1
v  Klatovech, tel.:
605186116. RR 22537

PENÍZE ZA VAŠI RE−
KREAČNÍ NEMOVITOST
IHNED! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okre−
se Plzeň−jih, Plzeň−
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a za −
vedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22017 

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní
lokalitě v obci Otín, pat−
řící pod město Klatovy.
Pozemky jsou situovány
na mírném jihovýchod−
ním svahu. Cena jedno−
tlivých parcel bude za−
hrnovat i budovanou ob −
služ ní komunikaci a pří−
vod pitné vody na hra −
nu pozemku. Elektřinu
a plyn lze řešit individu−
álně – hlavní přívody
nedaleko parcel. Bližší
informace na e−mailu:
p o z e m k y o t i n @
seznam.cz. RR 22470

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 22054

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. 

KOUPÍM ŠKODA 110R,
Rapid, Garde. Stačí 
sms,  zavolám. Tel.
603535061.

PRONAJMEME nově zbu −
dované apartmány v Bě −
šinech. Byty jsou o rozlo−
ze 45 až 75 m2, jsou plně
vybavené a zařízené (ku−
chyňská linka sporák,
dvouvařič – sklokeramic−
ká deska, mikrovlnná
trouba) podle typu a veli−
kosti apartmánu. Prač ka
a sušička ve spo lečných
prostorách. V mís tě mož−
nost zaměstnání, dopra−
va, škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdá le nost
na státní hranice SRN
28km. Volné ihned. Tel.
603195471. RR 22112
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PRODÁM VW Sharan
2.0 TDI r.v.2007, p. poč.,
aut. klima, tempomat,
vyhřív. sed., tažné, park.
senzor, výborný stav, ne−
bouraný, v zimě nejetý,
cena 169 tis., tach. 240
tis. km, tel. 732356234.
RR 22597

PRODÁM Opel Astra H,
r.v. 2005, benzín 1.6 16V,
77 kW, nájezd 169 tis.
km, motor výborný, kar.
lehká koroze, zákl. výba−
va (el. okna, klima, rádio)
+ 4 ks cplt zim. kol, ce−
na 46.000 Kč. Tel.:
602494992. RR 22601

PRODÁM VAZ 2108 –
Samara, r.v. 1989, se
SPZ, bez TK, také ná−
hradní díly – nové, ne−
použité i starší, tel.:
728448565. RR 22609

PRODÁM Ford Fiesta, r.v.
11/ 2008 nový model,
najeto pouze 99tkm se
servisní knížkou, obsah
1.2 benzin, klima, centrál
na do, airbagy, radio, 3
dveře, nová stk a emise,
cena: 85,000 Kč, Klato vy:
723/439518. RR 22651

PRODÁM Peugeot
206+, r.v. 2009, bílá
barva, obsah 1.1 ben−
zin, 5 dveří, el okna,
servo, centrál, imobili−
ser, nová stk a emise,
cena: 65.000 Kč, tele−
fon: 723439518. RR
22652

PRODÁM Volkswagen
Touran, r.v. 2008, stří−
brná, obsah 1.6 MPI,
najeto 165tkm,  7 míst,
alu kola, velmi dobrý
stav,  abs, esp, el okna,
airbagy, radio, centrál,
tempomat, velmi dobrý
stav, nová stk a emise,
cena: 139.000 Kč, tele−
fon: 723/ 439518. RR
22653

PRODÁM Škoda Octa −
via kombi, r.v. 12/
2012, obsah 1.6 tdi,
77kw, najeto 210tkm,
stříbrná metalíza, airba−
gy, klima, esp, velmi
pěkný stav, nová stk a
emise, cena: 159.000
Kč, KT, Telefon: 723/
439518. RR 22654

PRODÁM Suzuki SX4,
r.v. 2009, obsah 1.5
benzin,najeto 148tkm,
klima, centrál, imobili−
ser, alu kola, abs, airba−
gy, nová stk + emise,
cena: 129.000 Kč.
Telefon: 723439518.
RR 22655

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR22054

PRODÁM Dacia Sandero
r.v. 2009, obsah 1.2 ben−
zin, malá spotřeba, 1 ma−
jitel, abs, el okna, servisní
knížka, klima, el okna,
servo, velmi pěkný stav
i vzhled, cena včetně no−
vé stk a emisí, 79.000 Kč,
telefon: 723439518,
Klatovy. RR 22656

TRÁPÍ vás hrozící exe−
kuce nemovitosti? Bo −
jíte se, že přijdete o ma−
jetek ? Vše se dá řešit,
nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a za−
čít jednat! INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737
309. PM 22023

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
pří stupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309
PM 22024

PŘEVEDU záznamy z vi−
deokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel. 777
554 484. PM 22054

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v  Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309.  PM
22025

KUPUJETE NEMOVI−
TOST ? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme technicky
a navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU ! Ne −
 zapla  títe ani korunu na−
víc! Více na www.
zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma 800 888
957.  PM 22026 

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplo ce −
ní. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – za jis −
tíme materiál – posta −
víme. Poté si mů že te
v klidu užívat bez  pe −
čí va šeho domova. Vo −
 lej te: 733710319, piš −
te: bezdek@plotana.cz,
n a  v š t i v t e : 
www.plotana.cz.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i rea −
lizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089

DARUJI dřevěnou kůlnu
8x5m za likvidaci a od−
voz. Tel.: 705108309. 
RR 22631

NABÍZÍM výuku na tyto
hudební nástroje: klavír,
bicí, kytara, baskytara.
V případě zájmu mě
kontaktujte na tel.:
728855692, email:
Thornmoon@seznam.
cz.  Po domluvě výuka
u vás doma nebo u mě
doma. Janovice nad
Úhlavou. RR 22572

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vrat −
ná kauce 5000Kč. Kla −
tovy. A zároveň koupím
podlážky, spony, spojky,
trubky. Tel: 720686209.
RR 22638

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla−
dů a dlažeb na tel.
776434705.           

KLÁŠTERKA 
– kolaudační 

revize komínů, 
tel.: 604871028 

RR 22236

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské 
stro je. Dále provádíme 
de mon  táž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 22083

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštov −
né? Pokud se domluví−
me, zašlu vám novou
svíč ku zdarma, pište na:
voskasvicky@seznam.cz
RR 22659

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

70+/170/65 zajištěný
nekuřák, stále aktivní,
hledá pohodovou paní,
které věk nebrání dávat
i brát vše příjemné, co ži−
vot přináší. Pište prosím
SMS z PM. Zavolám. Tel.:
723921124. PM 22096

62/180/74 CYKLISTA
hledá štíhlou cyklistku na
projíždění cyklostezek,
KT, okolí. Tel.: 792 528
778. RR 22600

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou −
pím staré česko slo ven −
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš −
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−
mail: klsp@seznam.cz
RR 22142
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21428

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

MUŽ 55/177 rád pozná
singl štíhlou sympaťan −
du do 30km od Plzně,
max. do 54 let, tel.:
732431470. RR 22615

ŠTÍHLOU erotičku z Kla −
tov. Tel.: 724516519. 
RR 22623

Z  NEDOSTATKU příleži−
tosti hledám ženu na tr−
valý vztah. Já 52/178/
90. Nejlépe z  okr. Do −
mažlice, Tachov, do 50
let. Nevadí ani mamina
s  dítětem. Jsem abst.
nekuř. Tel.: 703130473.
RR 22634

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, 49letý, slušný,
něž ný hledá ženu i starší,
která je taky sama a chy−
bí jí též něžný dotek, 
pohlazení a popovídání
u kávy. Můžu namazat,
namasírovat i záda. Uví −
tám dlouhodobé přátel−
ství, diskrétnost zaruče−
na. PS: Dotek něhy! SMS
722512502 – DO, KT,
Sušice, Horažďovice, PJ,
PM a okolí. RR 22635

63/178 NEKUŘÁK, za −
daný hledá touto cestou
přítelkyni k  občasným
diskrétním schůzkám.
Tel.: 720523178. RR
22642

MUŽ 56 let, 175/75, za−
jištěný, bez závazků,
pracu jící, hledá štíhlou
pohodovou ženu do 50
let. SMS – 734581164.
RR 22606

HLEDÁM sympatickou
ženu štíhlé postavy ve
věku do 65 let mladšího
vzhledu, prostě fajn, z KT
a okolí, z PJ a okolí, po−
kud máš zájem o sezná−
mení, jsem nekuřák, štíh−
lý, 188/95/70, SŠ, volej
734429080. RR 22662

MUŽ 52/180, nekuřák,
štíhlejší postavy, se záj−
my o přírodu, zvířata,
kulturu, cestování apod.,
hledá k  seznámení pří−
jemnou štíhlejší ženu
do 50 let z  KT, DO, PJ
a okolí. Díky za odpovědi
na čísle 728188120. 
RR 22663

68/173 Z VESNICE hledá
ženu pro společný život,
abs., nekuř., Sušice
a okolí. Tel.: 702547114.
RR 22644

55/161 ZE VSI hledá
nejen kamaráda nejen
na víkend. Zn.: DO, KT.
Tel.: 602877821. RR
22579

HLEDÁM přítele k  váž−
nému seznámení a zá−
roveň dědečka pro své
vnouče, který nás bu−
de mít rád. Nejraději
z  ves nice, do 63 let.
Auto vítáno. Zn.: Věr −
nost, upřímnost. Tel.:
721023139. RR 22583

JÁ 64/168 – nehledám
pana dokonalého, ale
muže veselého, sympa−
ťáka s  vyřešenou minu−
lostí. Věk od 61 do 68 r.
vyšší postavy, jen volat:
702491092 – po 18.
hod. Okr. KT, PJ. RR
22667

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER
PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA!
Pohledná sexy blond,
příjemná s pevnými ňad−
ry č. 5. V diskr. bytečku
se mnou např. úžasný
hluboký orálek a ostat−
ní… Udělejte si výlet pá−
nové od 18 až xxx let.
Pochopení mám. Pouze
volat, SMS ne, od 8 hod.
ráno tel. 731002305.
PM 22076

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde
5. 9. 2022

Inzerát můžete podat 
elektronicky na e−mail:

sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete 
bankovním převodem:

ČSOB: 
72827293/ 0300
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