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Mít na starosti ekonomiku, inve−
stice a veškerý majetek Plzeň −
ského kraje rozhodně není závidě −
ní hodné. V  této funkci už několik
měsíců působí náměstek hejtma−
na Mgr. Roman Zarzycký. Pro le−
tošní rok byl plánován nárůst proti
schválenému rozpočtu na rok
2021 více než 10 %. Důraz byl
kladen pře vážně na kapitálové vý−
daje, které jsou oproti loňsku vyš−
ší o 822 mil. korun. O jaké priority
se jedná, na to se už ptáme pana
náměstka Zarzyckého.

� Plzeňský kraj a jeho majetek. 
Co vše zahrnuje a jakou hodnotu
představuje?

Aktuálně Plzeňský kraj spravuje
nemovitý majetek v  hodnotě cca
18,35 mld. Kč. Na tuto hodnotu je
nemovitý majetek také pojištěn.
Pokud bych měl odpovědět na 

otázku, co vše zahrnuje, bylo by to
na opravdu dlouhou odpověď. Lze to
ale zobecnit do několika oblastí.
První oblastí je nemovitý majetek,
který Plzeňský kraj potřebuje pro
chod vlastního úřadu. Tedy areál
Krajského úřadu Plzeňského kraje
ve Škroupově ulici v Plzni. Druhou
oblastí jsou pak budovy, v nichž sídlí
příspěvkové organizace Plzeň  ského
kraje, jejichž prostřednictvím zajišťu−
jeme činnosti uložené kraji legislati−
vou. Sem patří vzdělávání (zejména
střední školy, dětské domovy, vě−
decká knihovna), sociální služby
(domovy pro seniory, centra sociál−
ních služeb), kultura (muzea a depo−
zitáře), zdravotnictví (záchranná
služba, nemocnice). Třetí oblastí je
pak doprava, tj. zejména péče o do−
pravní infrastrukturu. Staráme se
o všech ny silnice II. a III. třídy na
území Plzeňského kraje. Sem patří

nejen areály, v nichž sídlí správce
komunikací (Správa a údržba sil−
nic Plzeňského kraje), tj. centrála
a jed notlivé okresní provozovny
včetně skládek posypových mate −
riálů apod., ale zejména pak sa mot −
né silniční stavby včetně pozemků.

Pokud se ptáte, co obnáší sprá−
va nemovitého majetku, pak je

nutno konstatovat, že je to oprav−
du široká paleta činností. Jak už
jsem shora uvedl, majetek je nutné
pojistit proti škodám. To se reali−
zuje centrálně. Dále je nutné zajiš−
ťovat průběžnou údržbu tak, aby
se životnost majetku optimálně
prodlužovala. To je zajišťováno zej−
ména prostřednictvím našich pří−
spěvkových organizací, které mají
majetek předán k  hospodaření.
A  samozřejmě do těchto činností
patří i neustálé investování do mo−
dernizace budov nebo výstavba
budov zcela nových. Velkou kapi−
tolu pak tvoří údržba a moderniza−
ce silnic a výstavba silnic zcela
nových.
�Jaké konkrétní stavební akce
kraj nebo jeho příspěvkové orga−
nizace v nedávné minulosti reali−
zovaly? 

... pokračování na straně 3

Mgr. Roman Zarzycký

„Investice kraje jsou často během na dlouhou trať,“
říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Roman Zarzycký

David Šlouf: Chci, aby
Plzeňáci drželi spolu
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V  roce 2021 byla dokončena re−
konstrukce objektu Tylova 15 pro
potřeby Konzervatoře Plzeň. Akce
byla zahájena v  listopadu 2019
a hotova byla za dva roky. Celkové
ná klady dosáhly částky 74 mil. Kč.
V areá lu gymnázia Tachov proběhla
výstavba dvoupodlažní tělocvičny
s náklady 78 mil. Kč, kde z dotace
z  Minister stva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR bylo poskytnuto
39,174 mil. Kč. Tělocvična je od
školního roku 2021/2022 již v pro−
vozu. Začátkem letošního roku byla
dokončena náročná rekonstrukce
Centra pro podporu výtvarné kultury
– Galerie Klenová. Pod dohledem
památkářů vznikly za cca 85 mil. Kč
nové prostory pro potřeby galerie
z  dosud nevyužívaných původně
hospodářských objektů.
��Zmínil jste se o Galerii Klenová,
ale co Plzeň? Už desetiletí se
hovo ří o galerii U Zvonu, ale stále
se nic neděje…

Na začátku léta jsem nechal zno−
vu přepočítat experty z ČVUT cenu
na tento kulturní stánek, který si vy−
snili moji předchůdci. Cena vzrostla,
díky rostoucím cenám stavebních
komodit a inflaci, na více než
1,55 mld. Kč. To je astronomická

suma, kterou si plzeňský kraj nemů−
že dovolit. Dotační titul je pouhých
170 milionů. Takovou věc nemůžu
a nechci podporovat, vědom si da−
leko důležitějších potřeb pro obyva−
tele kraje. A teď můj osobní názor.
Jako lídr do komunálních voleb na
plzeňskou radnici tento projekt
U Zvonu odmítám. Pokud dostanu
mandát, nikoliv na straně kraje, ale
na straně právě města Plzně, tuto
stavbu zastavím. 12 let se tady mlu−
ví o kulturním stánku, ale nic se ne−
stalo. Za projekt se utratila spousta

peněz, a to již více než 30 milionů.
Ty se daly použít například na 
vodovody v obcích. Teď je pro za −
početí stavby galerie U Zvonu ta
nejhor ší doba.

�� Pane náměstku, jaké investice
se aktuálně realizují?

V budovách Střední průmyslové
školy strojnické a Střední odborné
školy profesora Švejcara, v  Plzni
na Klatovské 109, probíhá dlou ho −
dobá investiční akce „Energeticky
úsporná renovace budovy SPŠS
Plzeň“. Ta zahrnuje kompletní řeše−

ní fasády vč. zateplení, výměny
oken, opravu střech a půdních pro−
stor, instalaci vzduchotechniky
a další náročné stavební práce
v  celkové hodnotě 128,7 mil. Kč,
na které se podílí i dotace ze
Státního fondu životního prostředí.
Předání stavby k užívání proběhne
7. září 2022. Letos by také měla
být dokončena několikaletá re −
konst rukce objektu Klatovská 110
v  Plzni, kde již proběhly nejen
staveb ní úpravy, ale také byl 
res tau rován původní byt rodiny

Semlerových, kde se nacházejí
interiéry navržené architektem
Loosem. Je potřeba dokončit úpra−
vy budoucí kavárny a objekt poté
bude zpřístupněn veřejnosti. 

Na konci  října by měla být do−
končena výstavba nové výjezdové
základny Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje v Plzni, na
Doubravce. Investice za zhruba
50 mil. Kč obsahuje nejen stano−
viště pro sanitky, ale i výcvikové
středisko pro záchranáře a to záro−
veň bude moci být využito jako zá−
ložní pracoviště pro centrální dis−
pečink ZZS. Kraj pokračuje i v inves −
ticích do areálu ve Vejprnické ulici.
Na podzim bude dokončena stavba
Atletického tunelu pro potřeby
Sportovního gymnázia Plzeň. Tady
Plzeňský kraj poprvé využil zadání
veřejné zakázky metodou design &
build, tedy systémem, kdy investor
stanovil technické požadavky a do−
davatel zajistí nejen realizaci, ale
i projektovou dokumentaci. Na akci
bylo vyčleněno 120 mil. Kč. Slo −
žitou situaci při parkování pro
uživa tele Rokycan ské nemocnice
se podaří zlepšit vybudováním
nové ho parkoviště pro více jak
190 aut v  areálu této nemocnice.
Investice za cca 24 mil. Kč bude
dokončena a předána k užívání bě−
hem léta. V Centru sociálních slu−
žeb Tachov pokračujeme v postup−
né rekonstrukci bezbariérových
koupelen v  Domově pro seniory
Panorama. Vyčleněno na akci je 
více jak 18 mil. Kč.
��A co plánujete do budoucna?

Právě jsme ve fázi výběru doda−
vatele na přístavbu a rekonstrukci
DSP Kralovice. Zhruba za dva roky

se tak zlepší prostředí pro klienty
domova. Na investici za cca
250 mil. Kč se formou dotace bude
podílet i Ministerstvo práce a sociál−
ních věcí ČR. Velké investice se plá−
nují do nemocnic Plzeňského kraje.
V  letošním roce bude k  dispozici
projektová dokumentace pro kom−
plexní rekonstrukci a dostavbu Ro −
kycanské nemocnice. Stavební prá−
ce by měly probíhat za provozu po−
stupně po jednotlivých etapách.
Investice vychází na cca 800 mil.
Kč. Zde však bude velmi záležet na
možnostech rozpočtu kraje v  bu−
doucích nejistých letech. V Klatov −
ské nemocnici letos bude již zaháje−
na výstavba dialyzačního střediska
za cca 60 mil Kč a v přípravě je sou−
těž na projekt na nový urgentní 
příjem včetně částečné dostavby
Klatovské nemocnice. 

S  novým urgentním příjmem
a dostavbou se počítá také ve
Stodské nemocnici, tam už projek−
tové práce probíhají. V  projektové
přípravě je i výstavba tělocvičny
a učeben v areálu SOŠ Stříbro. Po −
kračovat bude i postupná rekon−
strukce objektu Pallova 19 v Plzni,
kterou pro svoji činnost využívá
Středisko volného času RADO −
VÁNEK. V  letošním roce investuje−
me do rekonstrukce 10 mil. Kč
a pokračovat se bude i v dalších le−
tech. Velká pozornost je věnována
v  současné situaci energetickým
úsporným opatřením. Nejde jen
o zateplování objektů a výměnu
oken, ale i o využití fotovoltaiky, te−
pelných čerpadel, zvažujeme efekti−
vitu kogeneračních jednotek. Po −
stupně provádíme regulaci otop−
ných systémů, instalaci úsporných
LED osvětlovacích systémů apod.
Zároveň v  průběhu roku jsou zpra−
covány řady dalších studií a projek−
tů, jejichž využití se plánuje v násle−
dujících letech.
��Pane náměstku, teď z  trochu ji−
ného soudku. Blíží se komunální
volby a víme, že také kandidujete.
Pro co se v případě úspěchu roz−
hodnete? Dáte přednost městu 
nebo kraji?

Nebudu kličkovat a odpovím na ro−
vinu. Pokud získám dostatečně silný
mandát, budu se věnovat plzeňské
radnici a místo náměstka na Plzeň −
ském kraji předám do rukou některé−
ho z kolegů. Kumulaci více plně pla−
cených funkcí nepodporuji a není ani
v souladu s etickým kodexem.

„Investice kraje jsou často během na dlouhou trať,“
říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Roman Zarzycký

... dokončení ze strany 1�

Debata o dofinancování Semlerovy residence.

Plzeňský okruh
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� Co by měli voliči vědět o vás 
jako o člověku?

Je mi 57 let. Jsem vystudovanou
právničkou a téměř celou svou
advo kátní praxi se zaměřuji na ro−
dinné vztahy, na reálné starosti
a trápení, jaké prožívá mnoho nor−
málních lidí kolem nás. Mou kance−
láří prošlo na sedm tisíc klientů se
svými příběhy, konflikty, selháními,
přáními. Kaž dému jsem se snažila
podle svých sil co nejvíce pomoci
a také jsem se od nich mnohé na−
učila o tom, jak to v  životě chodí
a jak to chodí i v mezních situacích.
Jsem 34 let vdaná a mám dvě do−
spělé děti. Žijeme i spolu s dětmi už
28 let ve Štěnovicích. Vždy jsem se
zajímala o místní život, mezi souse−
dy se cítím dobře, a tím myslím
i sousedy z okolních vsí. Také bych
měla dodat, že jsem spisovatelkou,
vydala jsem několik desítek knih –
od odborných publikací po knihy

o vztazích či zábavné detektivky, 
nebo i knihu o pivu. A ještě k onomu
rodinnému právu: založila jsem
a vedu Unii rodinných advokátů ČR,
což je hlavně servisní a poradenská
organizace.
�Proč by lidé měli volit právě vás? 

Protože jsem jedinou – a navíc
jedi nou nezávislou – kandidátkou,
která chce bránit jejich každodenní
normální život před regulacemi,
záka zy, novými povinnostmi a by−
rokracií. A protože nesnáším politic−
kou korektnost a odmítám podporo−
vat omezování svobody projevu,
progresivismus a pitomé módní vý−
střelky. Mě zajímá skutečný život. 
�Co je na práci senátora nej −
důležitější? 

Neztratit kontakt s lidmi a s nor−
málním životem. Nenechat se oblb−
nout formalitami a procedurami
poli tiky a myslet si, že nejdůležitější
prací senátora jsou vnitřní procesy,

jednací řády a poslušné schvalová−
ní veškeré předložené legislativy.
��Jak vysvětlíte význam horní ko−
mory běžnému občanovi?

Senát je pojistkou proti hloupos−
tem a škodlivostem, na kterých se
mohou dohodnout politici, když
mají většinu anebo když je média
poblázní natolik, že nesmyslný zá−
kon urychleně schválí. Hodně tako−
vých hlou postí, komplikujících ži−
vot normálním lidem vznikne poli−
tickým obchodem ve sněmovně: 
vy nám schválíte toto, my vám za−
se tamto, i když s tím moc nesou−
hlasíme. A tak prochází jedna hlou−
post za druhou. Musí být nějaké sí−
to, které tomu může bránit. A to
může být Senát, pokud se do něj
dostane pár normálních lidí.
�� 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, ničení rodin, zavádění vý−
střelků jako nové normy.

Drahota. Příkazy, zákazy, byrokra−
cie, zbytečné předpisy. Vysoké da−
ně. Diktování životního stylu.
�� Vy při své kampani do Senátu
zdůrazňujete normální život. Co si
pod tímto pojmem představujete
a čím je ohrožen?

V každé poslední hospodě 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 vysvětlovat, co to je
být normální. Ať nám vysvětlují po−
krokáři, v čem jsme tak zaostalí. Oni
údajně myslí na naše dobro. Ale já 
říkám: nenechme si ho vzít. O svém
dobru si má každý rozhodovat sám.

Odmítám pitomé výstřelky. Mě zajímá skutečný život.

Doba plná zvratů, změn a s tím
souvisejících obav o jistoty a nej−
bližší budoucnost. Obtížně bychom
hledali člověka, kterého nechávají
v klidu zprávy o inflaci, zdražování
nebo setrvávající pandemii. Nej −
více ohroženi těmito informacemi
jsou senioři, ale úzkost vyvolávají
i u mnohem mladších generací. Dá
se nějakým způsobem pracovat
s tímto novodobým strachem?  

„Poslední roky a překotný sled
celospolečenských událostí, které
ovlivnily životy každého z nás, kladou
otázku, zda není na místě zamyslet
se nad novým rozměrem služby člo−
věku. Nenajdeme ji v zákoně, ale je
více než žádoucí v běžném životě.
Pokud nechceme tuto službu označit
jako psychosociální pomoc, pak
použijme termín Mluv se mnou.

Zejména v období zatěžkávacích
zkoušek, což bezesporu je doba,
v níž žijeme, je komunikace mezi lid−
mi klíčovým hráčem na poli odbou −
rávání strachu a navození vnitřního
klidu. Co stojí za úzkostí a obavami
dnešních dnů? U někoho nedostatek
relevantních informací, u jiného život
v osamění, nedostatek sociálních
kontaktů nebo neblahá osobní zku −
šenost z minulosti. V kombinaci se
zhoršeným zdravotním stavem nebo
existenčními problémy pak může jít
o opravdu těžké duševní stavy, ne−
zřídka se suicidálním podtextem,“
říká Mgr. Eliška Bartáková, rezortní
náměstkyně primátora pro oblast
sociál ních věcí, v jejíž gesci je ma−
gistrátní Odbor sociálních služeb,
který realizuje své projekty a aktivity
pod logem Pomáhající Plzeň.

Říká se, že
kdo je připra−
ven, není za−
skočen. Zdá se
tedy, že město
Plzeň se hodlá
angažovat v té −
to rovině…

„Ve struktuře odboru je zakom−
ponována pozice komunitního pra −
cov níka, tedy člověka, jehož hlavní
činností je propojovat, nabízet po−
moc a doprovázet tam, kde ostatní
možnosti podpory chybějí, ale zá−
roveň věnuje svůj čas konverzaci
a sdílení, pokud to situace vyža −
duje. Velmi často jde o nejefektiv−
nější nástroj pomoci – vědomí, že
Vám někdo naslouchá, že na Vás
reaguje, že projeví zájem, je zejmé−
na pro starší, osaměle žijící osoby,

ale i lidi s handicapem, mnohdy 
zázračným lékem,“ doplňuje Eliška
Bartáková.

Že to město s psychosociální po−
mocí myslí vážně, dokládá sku −
tečnost, že pod hlavičkou Pomá −
hající Plzně je záměr zakomponován
jako opatření v Akčním plánu rozvo−
je sociálních služeb na území města
Plzně pro období let 2023 – 2024,
který 12. září 2022 bude nositelem,
Odborem sociálních služeb MMP,
předložen zastupitelstvu ke schvá −
lení. O konkrétní podobě pomoci bu−
de zároveň vedena diskuze a sdílena
dobrá praxe v rámci pravidelných
setkání sociálních odborů tří nej vět −
ších měst, Plzně – Ostravy – Brna.
To  se po vynucené pauze uskuteční
v polovině září právě v Plzni.

Kontaktujte nás na adrese:
pomahajiciplzen@plzen.eu

nebo na telefonu: 378 033 357.

Nebojte se dát o sobě vědět aneb mluv se mnou

Eliška Bartáková 

Inzerce – zadavatel a dodavatel JUDr. Daniela Kovářová
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Vystoupení stále oblíbenějšího
písničkáře a textaře Pokáče se
stane vyvrcholením Setkání pod
rokycanskou věží, které bude bavit
obyvatele i návštěvníky města od
16. do 17. září.

Akce odstartuje v pátek 16. září br−
zy odpoledne, kdy se na hlavní scéně
na Masarykově náměstí vystří−
dá sbor Armonia, rockový
Para dox a Alkehol a další účin−
kující. Po večerním ohňostroji
zahraje Deep Purple revival.
Sobotní program začne tradič−
ními fanfárami z věže. Na hlavní
scéně se pak představí napří−
klad Rokytka, Rožmitálská ven−
kovanka, Hlasoplet, Plavci,
David Pet a Pokáč. V Klubu ko−
morní kultury se mohou malí
návštěvníci těšit třeba na
Perníkovou chaloupku, ti starší
zase na vystoupení sboru
Cantate nebo Hořovické muzi−
ky. Další kapely vystoupí na tra−
diční scéně U Pardála.  

Součástí sobotního progra−
mu bude také předávání Ocenění vý−
znamných osob 2022 a Diplomů
města 2022. Ocenění převezme pan

Fran tišek Frýda, výrazná osobnost
českého muzejnictví a dlouholetý ře−
ditel Západočeského muzea v Plzni,
který se zasloužil také o znovuzrození
Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Ro −
kycanech.

Diplom města získá houslistka
a dlouholetá vedoucí lidových mu−

zik folklorního souboru Rokytka
Jana Nejdlová za oblast kultury, za
oblast spor tu pak Kuželkářský

klub Bedřich, který hraje ve složení
Ladislav Šilhavý, Ladislav Benýr,
Michal Šilhavý, Martin Fürst, Roman
Veselý a Jaroslav Šilhavý.

Kuželkářský tým Bedřich hraje 1. li−
gu neregistrovaných, loni se už po
deváté v řadě stal mistrem republiky v
této soutěži. Letos se stal vítězem na

turnaji o Mezinárodního mistra nere−
gistrovaných kuželkářů, což je nej−
vyšší možný úspěch v této kategorii. 

Pod rokycanskou věží zpěv i poděkování
Plzeňský kraj ze zákona přispívá
Hasičskému záchrannému sbo−
ru Plzeňského kraje na financo−
vání jeho potřeb. K plnění této
povinnosti má každoročně v roz−
počtu kraje vyčleněny prostředky.
V  letošním roce  již hasičskému
záchrannému sboru přispěli de−
seti miliony korun. Prostředky ha−
siči využili například na pořízení
technického automobilu chemic−
kého průzkumu do Třemošné,
termokamery nebo pračky pro
údržbu oděvů či přenosné moto−
rové stříkačky.

„S ohledem na současnou eko−
nomickou situaci se ale hasiči 
obrátili na Plzeňský kraj s žádostí
o mimořádnou dotaci 9,5 mil. Kč,
se kterou krajská rada souhlasila
a doporučila ji ke schválení Za −
stupitelstvu PK. Dotaci hasičský
sbor použije na spolufinancování
přestavby požární zbrojnice v Su −
šici. „Důvodem žádosti hasičské−
ho sboru o dotaci je velmi ne −
příznivý vývoj cen stavebních pra−
cí, který ohrožuje samotnou reali−
zaci přestavby sušické zbrojnice,“
říká hejtman Rudolf Špoták. 

Mimořádně
pro hasiče 
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Vydražila jsem nemo−
vitost bez přístupu, jak
to řešit?
Dobrý večer, snad získám ra−
du... Před 2roky jsem vydraži−
la nemovitost. Protože se ma−
jitel odmítl vystěhovat, čekala
jsem 1,5 roku na rozhodnutí
soudu, nyní je to 2 měsíce, co
mohu do své nemovitosti přes
ukrutnou špínu a hrůzu vstou−
pit...Ale vstupuji k nemovitosti
po cizích pozemcích, odkoupi−
li si je ostatní chataři. Je to pro
mě překvapení, nikdo mě na
tuto skutečnost neupozornil.
Zmínka od exekutora, nebo
z odhadu k nemovitosti, prostě
nic, co by mě upozornilo, že
ke své nemovitosti budu po−
třebovat souhlas majitele ces−
ty, abych se dostala ke svému
domku. Prosím, poradíte mi,
co dělat, kde došlo k chybě?
Jak tento problém vyřešit?

Děkuji R. Boušková

Dobrý den, s dražbou nemovi−
tosti je to stejné jako s koupí
nemovitosti od vlastníka pří−
mo či přes realitní kancelář,
snad jen s tím rozdílem, že ce−
na není určena trhem, ale vy−
chází ze znaleckého posudku.
Je tedy nutné předem zkon−
trolovat všechny právní i fak−
tické vady nemovité věci, jako
byste to činila při klasické
koupi. Neznám podrobnosti
oné dražby, ale cena stanove−
ná ve znaleckém posudku by
jistě měla reflektovat skuteč−
nost, že k nemovitosti není
přístup po vlastní či obecní
komunikaci. Řešení je složité,
resp. je odkázané na vůli sou−
sedů zřídit Vám služebnost
cesty či Vám prodat podíl na
přístupové cestě. Pokud tako−
vé řešení nebude nalezeno, lze
se prostřednictvím soudu do−
moci zřízení tzv. nezbytné
cesty i proti vůli sousedů.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Letos je tomu třicet let, co psala
česko−slovenská federace posled−
ní list svého životopisu. K 1. lednu
příštího roku vznikly z jed −
noho státu dva. Tato zá−
sadní změna v životě Čechů
a Slo váků přinesla i konec
nejdelší československé
silnice I. třídy. Pod číslem
18 vedla z  Příbrami až do
východoslovenských Mi −
chalov ců nacházejících se
přibližně 30 km od ukrajin−
ských hranic. Ovšem po
skončení II. světové války
byla silnice ještě o několik desítek
kilometrů delší. 

Začínala už v Rokycanech. Je −
nomže procházela Brdy, kolem
Padrťských rybníků. Při rozšiřování
zdejší střelnice na vojenský výcvi−
kový prostor musel být tento úsek
zrušen a komunikace s  číselným
označením 18 začala mít začátek až
v Příbrami. Po roce 1993 zůstala
silni ce osmnáctkou pouze do Votic,
naopak její počátek se posunul na
západ do Rožmitálu pod Třemší −

nem. Většina z  jejích dalších kilo−
metrů až na moravsko−slovenskou
hranici byla přeznačena na komuni−
kace nižší třídy. Na Slovensku je stá−
le pod stejným číslem jednou ze
dvou páteřních komunikací západ –
východ. I zde však s výstavbou dál−
nice její význam poklesl a dále se
zmenšuje. 

„Připomenout historii této bývalé
nejdelší československé silnice
Expedicí 18 se letos o prázdninách
rozhodla dvojice plzeňských nad−
šenců. Postupně se jí podařilo získat

nejen další spřízněné duše, ale
především významné podporovatele
akce. Na trasu dlouhou téměř

800 km tak vyrazili pod křídly Plzeň −
ského kraje a osobním patronem
cesty byl radní pro kulturu, pa −
mátkovou péči a ces −
tovní ruch Libor Picka.
Tech nic kou podporou
po skytlo Autocentrum
Šmuc ler, mediální regio−
nální i celostátní média,“
říká jeden z organizátorů
František Hykeš. 

Význam silnice, jakožto
prakticky spojnice západu

státu s  jejím východem připomenul
symbolický start expedice v Ta cho −
vě, nejzápadnějším okresním městě
Plzeňského kraje. Její účastníci zde
převzali od jeho starosty Ladislava
Macáka poselství Slováků a Zápa −
dočechů obyvatelům východního
Slovenska. Společně s Volyň skými
Čechy to byli právě Slováci z druhé−
ho konce republiky, kteří po odsunu
původního německého obyvatelstva
osídlili západočeské pohraničí.
Naopak při rozloučení s  Plzní na
nám. Republiky před radnicí nemohlo

chybět několik krajových pís−
niček v podání populárního
souboru Plzeňáček. 

„Odsud expedice namířila přes
Rokycany a Mirošov, tedy částečně
ve stopě původní osmnáctky, do

Rožmitálu pod Třemšínem.
Zdejšího ostrého startu se zú−
častnil značný počet starých
vozidel, převážně Felicií. Ne
náhodou. Členové Felicia cou−
pé klubu CZ tvořili jádro expe−
dice. Někteří přijeli se svými
nablýskanými miláčky jen do
Rožmitálu, další doprovodili
expedici symbolicky na ná−
městí ve Voticích, kde osm−
náctka v ČR končí.   Přes roz−

kopanost naší silniční sítě se účast −
níci expedice setkali od Tachova až
po Michalovce překvapivě s jedinou

objížďkou. Vedla z  Bystřice nad
Perštejnem a nebyla zrovna krátká.
Celkově se dá říci, že lepší silnice
máme my než Slováci,“ uvedl
František Hykeš.

Cílovým městem mezinárodní če−
sko−slovenské Expedice 18 byly
Michalovce. Dostalo se jí zde přiví−
tání, jakoby přijela vážená oficiální
delegace. Od hranic města do −
provod městské policie, přijetí na
radnici celým vedením města v čele
s jeho primátorem Viliamem Zahor −
čákem a dalšími politiky. Kulturní
program, přehlídka veteránů, slav−
nostní večeře. Opravdu, Micha lov −
čané přijali posly ze západu na vy−
soké úrovni. Druhý den absolvovali
členové expedice ještě pracovně−
poznávací setkání na Zemplianské
Šíravě – slovenském moři. Místě,
jež je proslulé nezvykle vysokým
počtem slunečných dnů. 

Následující den už byli všichni 
doma. Dálnice jsou přece jen o po−
znání rychlejší než bývalá spojnice
západu s východem…

Expedice 18 připomněla nejdelší
československou silnici



7Plzeňský rozhled  9/2022 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

3.199.000 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

7.300.000 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 
vybavenost: školka, škola, MHD, ČSAD. Možno finan −
covat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. � 734 319 302

499.000 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 120m . 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

2.999.000 Kč
1+1 (33m2), ul. Waltrova, Plzeň – Skvrňany
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 1+1 o čisté
podlahové ploše 32,03 m2, který prošel v roce 2010 částečnou
rekonstrukcí (kuchyně, část koupelny, vestavná skříň). Byt se na−
chází ve třetím patře cihlového domu s výtahem v městské části
Skvrňany v ulici Waltrova. Bytová jednotka se skládá z kuchyně,
obývacího pokoje, předsíně, koupelny, a toalety. K bytu náleží také
sklepní koje o velikosti 1,18m2. Vytápění ústřední dálkové. Bytový
dům je po kompletní revitalizace (zateplení, střecha fasáda, výtah
a stoupací vedení). Fond oprav je ve výši 1.121,−Kč a celkové mě−
síční náklady včetně záloh na elektřinu pro 1 dospělou osoby včet−
ně fondu oprav činí 3.000,−Kč. � 734 319 301 

3.999.000 Kč
2+1/L (68m2), ul. Lábkova, Plzeň – Skvrňany
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 2+1 o čis−
té podlahové ploše 60,63 m2 + lodžie o velikosti 5,37 m2, který
prošel v roce 2019 kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází ve
3. patře panelového domu s rekonstruovaným výtahem v měst−
ské části Skvrňany v ulici Lábkova. Bytový dům je též kompletně
revitalizován (zateplení, fasáda, střecha). Bytová jednotka se
skládá z kuchyně nová z roku 2019, obývacího pokoje se vstu−
pem na lodžii, ložnice, předsíně, koupelny a toalety. K bytu náleží
také prostorný sklep o velikosti 2,88m2. Vytápění a ohřev vody je
dálkový. Fond oprav je cca ve výši 2.061,−Kč

� 734 319 301

G GC

RD 4+1/G (540m2), Třemošná, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem
a udr žovanou 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 ve−
stavbě dalšího pokoje. K domu přiléhá menší stavení nyní
využívané jako úložný prostor a dále na pozemku stojí sa−
mostatná garáž. V 1.NP se nachází obývací pokoj, kuchyně
se špajzem, ložnice, dětský pokoj, koupelna s WC a komo−
ra. V 2.NP se nachází další pokoj a prostorná půda. IS: obe−
cní vodovod + voda z vlastní studny, el. 230/400V, kanaliza−
ce obecní, topení ústřední plynovým kotlem. 734 319 301

C

3+1 (73m2), Na Tržišti, Staňkov 
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví ve
Staňkově, ul Na Tržišti o výměře 73m2. Byt se nachází v
5. (posledním) patře bytového domu po revitalizaci. Byt je
po rekonstrukci. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
2.700,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení.
K dispozici k užívání je lodžie v mezipatře. Možno financo−
vat hypotečním úvěrem. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

Chata 2+kk (37m2), Obora u Kaznějova  
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu u obce Obora
o zastavěné ploše 37m2. Přístup k chatě je po zpevněné ko−
munikaci. IS: topení: lokální TP. V chatě rozvod je elektrický
rozvod s možným připojení na baterii či elektrocentrálu.
K nemovitosti přiléhá pronajatý pozemek od Lesů ČR o cel−
kové výměře 2038m2 s ročním nájemným 1.366,− Kč.
Chata je podsklepena. Krásná rekreace v údolí řeky Střely
za výjimečnou cenu. Vřele doporučujeme všem lidem hle−
dajícím klid uprostřed krásné přírody! � 734 319 302   

St. pozemek (1214m2), Chocenice, okr. Plzeň 2 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 (elektroměr osazen
ve sloupku u pozemku), vlastní kopaná studna na pozem−
ku, plynofikace (sloupek u pozemku – plynoměr není osa−
zen) K pozemku vede zpevněná přístupová komunikace.
Pozemek zahrnut dle ÚP – plocha smíšená obytná venkov−
ská SV. V místě obvyklá občanská vybavenost, dostupnost
do centra Plzně do 25ti minut. � 734 319 301

C
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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

Magistrát města Plzně vytipoval
na území krajské metropole lokali−
ty, na kterých by bylo možné zahá−
jit výstavbu bytových domů pro vy−
brané cílové skupiny obyvatel či
pro komerční výstavbu.

„Již v  roce 2021 Rada města
Plzně schválila ponechání vytipova−
ných pozemků v majetku města
Plzně pro budoucí výstavbu byto−
vých domů z finančních prostředků
města Plzně. Jedná se o pozemky,
na kterých by bylo možné zahájit
výstavbu bytových domů pro vybra−
né cílové skupiny obyvatel města
Plzně. Nyní jsme doplnili daný se−
znam o další pozemky na území

města Plzně, vytipované ve spolu−
práci Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně, Obytné zóny Sylván
a Odboru bytového Magistrátu měs−
ta Plzně. Všechny nově zařazené lo−
kality budou prověřeny zastavova −
cími studiemi, ze kterých dojde
k upřesnění možných parametrů vý−
stavby obecního bydlení či jiných
využitelných komerčních prostor,“
vysvětlil David Šlouf, náměstek pro
oblast ekonomickou, bytovou, so −
ciální začleňování a nakládání s ma−
jetkem města.

Nově jsou do seznamu zařazeny lo−
kality Vejprnická/ Skvrňanská, lokalita
Pařížská, Divadelní a Boettingerova.

Plzeň si nechá pozemky 
pro bytovou výstavbu
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Pavel Šrámek, zemědělec a také
kandidát na senátora ve volebním
obvodu Plzeň – Slovany, Plzeň –
jih a části  Klatovska, se uchází
o přízeň voličů v senátních vol−
bách 23. – 24. září 2022. Co ho ke
kandidatuře vede? Jaké jsou jeho
vize a cíle? Zeptali jsme se za vás.
� Proč by lidé měli volit právě
Vás?
��Jsem rodákem z tohoto regionu.
Pocházím z Měčína u Klatov z mat−
činy strany a z Klikařova u Nepomu −
ka ze strany otce. Moji příbuzní žijí
v Žinkovech, Přešticích, Dobřanech
a v Plzni. Nyní bydlím v Plzni. Pracu −
ji v zemědělství na farmě Milknatur
v Líních u Plzně, kde vyrábíme po−
traviny, především mléko a mléčné
výrobky. Znám tento senátní obvod
velmi dobře. Problémy lidí zde žijí−
cích jsou i mými problémy. Senát
není trafika, Senát je práce pro lidi. 
� Co považujete na práci senátora
za nejdůležitější?
�� Senátor musí znát svůj region
a jeho problémy. Narodil jsem se
tu, žiji i pracuji. Senátor může
mnoho věcí změnit, může navrhovat
zákony, podávat pozměňovací ná −
vrhy k zákonům, které navrhují
poslan ci. Ti často vytvářejí zákony
bez znalosti prostředí a jeho speci−
fik. Vím, o čem mluvím, byl jsem
poslancem čtyři roky.
� Jakými tématy chcete voliče
oslovit?
��Mám tři hlavní cíle pro tuto krizo−
vou dobu. Jde za prvé o zastropová−
ní cen elektřiny jako na Slovensku.

Dnešní trh s elektřinou se naprosto
odtrhnul od reality a stal se pouhou
spekulací a chamtivostí. Dále se
chci zasadit o zastropování obchod−
ní přirážky na základní potraviny.

Mým třetím cílem je zastropování
marže distributorů pohonných hmot
na úrovni marží z roku 2021. Pak
neporostou ceny např. potravin 
a inflace bude pod kontrolou. 

� Jak byste chtěl přispět k tomu,
aby se potřeby regionu prosadily
v centrální politice?
��Senátor musí být především vidět
a slyšet, pak má vliv a může prosadit

spoustu věcí. Současného senátora
málokdo zná. Když je senátor viděn
a mediálně slyšen a zná svůj obvod,
pak teprve může prosadit problémy
svých občanů na centrální úrovni. 
� Když ve volbách uspějete 
a stanete se senátorem, zůstanete 
i zemědělcem?
��Budu se věnovat senátorské práci
ale i mojí práci v zemědělství, abych
znal praktické problémy lidí. Politik,
který je odtržen od reálného života
obyčejných lidí, je zbytečný politik.
Přináším do politiky zdravý selský
rozum, ten v Praze chybí.  

Narodil jsem se tu a žiji tady. Znám starosti lidí z regionu.

Ing. Pavel Šrámek, MBA 
(57 let)
� Zemědělec – farma Milknatur

v Líních u Plzně
� Vystudoval Strojní fakultu na

Západočeské univerzitě v Plzni
a ekonomiku na Pitsburské 
univerzitě v USA

� Má tři syny a jednoho vnuka
� Rád sportuje, je také aktivním

členem Klubu sportovních 
otužilců Plzeň 

� Zajímá se o historii a geopolitiku
� Rád cestuje a poznává nové kraje
� Mluví plynně anglicky, 

komunikativně německy a rusky 
� Je předsedou Agrární 

demokratické strany

Inzerce – Zadavatel: Pavel Šrámek. Dodavatel: ImaginePR, s.r.o.
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Zlato na mistrovství světa v bench −
pressu zrakově postižených spor−
tovců bude letos už pojedenácté
obhajovat rokycanský sportovec
Martin Bihary. Mistrovství se ode−
hraje začátkem října v egyptské
Alexandrii.

„Martin Bihary je nejúspěšnější
rokycanský sportovec, získal už de−

set titulů mistra světa a věřím, že
z  Egypta přiveze i ten jedenáctý,“
říká starosta města Václav Kočí.

Biharyho účast na šampionátu
podpořili i radní, kteří mu schválili
20tisícovou individuální dotací.
Peníze reprezentant využije napří−
klad na úhradu ubytování, stravy,
služby trenéra a podobně.

Martin Bihary usiluje
o 11. titul mistra světa
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Hudba zní naším světem déle, než zazněla prv−
ní lidská slova. Lidé jejím prostřednictvím mo−
hou komunikovat a spolupracovat napříč státy
i světadíly. Jeden z takových projektů se usku−
tečnil  od 19. do 26. července 2022 v Brazílii,
kam se vypravil zpěvák Martin Vydra u  příle −
žitosti 300+1.  výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého a 120. výročí narození brazilské−
ho prezidenta s  českými kořeny Juscelino
Kubitschka de Oliveira. 

Akce probíhala za finanční podpory Minister −
stva kultury České republiky, pod záštitou
Ing. Tomáše Czernina, předsedy Stálé komise
Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahra −
ničí a Honorárního konzulátu ČR v Belo Hori −
zonte. Rozvíjela zároveň spolupráci dvou partner−
ských měst – českého Nepomuka na jižním
Plzeňsku a brazilského São João Nepomuceno. 

Vzhledem ke světové pandemii koronaviru
probě hlo turné po dvou letech od původně plá no −
vaného termínu (červenec 2020) a na řadě míst
se jednalo o  úplně první koncer ty od března
2020. Česká a  světová hudba tak na řadě míst
vracela novou naději v lepší budoucnost i radost
ze života. Martin Vydra během turné spolupraco−
val s  brazilskými umělci, mezi něž patřili skvělý
varhaník Robson Bessa Costa, pianista Ricardo
Itaborahy či  zpěváci Érica Alves de Almeida,
Cleverson Cabral a další.

Celkem sedm akcí navštívilo více než 1000 di−
váků, bohaté barokní kostely regionu Minas
Gerais vykládané zlatem (Tiradentes) střídala
střídmější architektura novogotického (Belo
Horizonte) či  luteránského stylu (Juiz de Fora),

po  nichž turné mířilo ke klenotu světového vý −
znamu – známému kostelu Candelaria v Rio de
Janeiro, všude za bouřlivých ovací a  zájmu 
publika, kdy po  koncertu pravidelně následoval
zájem veřejnosti o  sdílení radosti z  proběhlé 
akce. Reportáž z  přípravy koncertu v São João
del Rei odvysílala také hlavní brazilská televize
TV Rede Globo.

Nejdojemnější zastávkou turné patrně bylo
městské muzeum v São João Nepomuceno. Zde

se sešli zástupci hned tří Nepomuků – českého
a  dvou brazilských São João Nepomuceno
a  Nepomuceno. Vedoucí nepomucké kultury,
Pavel Motejzík, obdržel tento večer čestné občan−
ství města São João Nepomuceno. Jako podě −
kování a  zároveň dar brazilskému městu přivezl
kopii busty – skutečné tváře sv. Jana Nepo muc −
kého, která je od roku 2019 umístěna ve Svato −
jánském muzeu Nepomuk.

Spolupráce mezi českým Nepomukem a  bra −
zilským São João Nepomuceno se bude v hudeb−
ní oblasti i nadále rozvíjet. Již v září míří umělci
na turné do USA, navštíví New York, Chicago 
i  St. Louis, tři nejvýznamnější oblasti sv.  Jana
Nepomuckého v Severní Americe.

Kostel v Sao Joao Nepomuceno

S varhaníkem Robsonem Bessa Costou 
po koncertu v Tiradentes

Hudba byla mostem mezi národy
I mezi českým Nepomukem a brazilským São João Nepomuceno

Kostel Candelaria – Rio de Janeiro
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Veřejná finanční sbírka Pomáhající Plzeň, kterou
město vyhlásilo na začátku letošního března,
stále pokračuje. Aktuálně je na kontě přes 
3,3 milionu korun a mezi posledními velkými přís −
pěvky jsou dary od partnerského města Takasaki.
Zaměst nanci japonského úřadu a další obyvatelé
sbírku mezi sebou sami iniciovali a již dvakrát na
sbírkový účet poslali vybrané peníze. Celková su−
ma činí bezmála 280 tisíc korun a momentálně
v Takasaki probíhá třetí kolo sbírky pro Plzeň.

„Město si iniciativy občanů z Takasaki nesmírně
váží, jejich obětavost a ochota prohlubuje česko−
japonské přátelství. Svou laskavost vůči Plzeňa −
nům projevilo Takasaki již poněkolikáté. Bylo tomu
například i před dvaceti lety, kdy Plzeň zasáhla niči−
vá povodeň. Tehdy jako naše jediné partnerské
město uspořádalo sbírku na pomoc Plzeňa nům,“

uvedl primátor města Pavel Šindelář. Finance z ve−
řejné sbírky pomáhají lidem se zajištěním dlouho−
dobého bydlení. O dary mohou žádat Plze ňané v tí−
živé životní situaci i Ukra jinci, kteří v Plzni našli úto−
čiště v důsledku ruského útoku. Prá vě informace
o tom, jak Plzeň pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny,
spustila v Takasaki vlnu solidarity a tamní obyvate−
lé se rozhodli partnerské Plzni pomoci.

„V polovině června přišla z Taka saki na účet ve−
řejné sbírky částka přesahující 136 tisíc korun. Ke
konci července byla připsána druhá platba ve výši
téměř 143 tisíc korun. Těchto bezmála 280 tisíc
korun je neuvěřitelná suma, kterou mezi sebou
obyvatelé japonského města vybrali. Jejich iniciati−
va je obdivuhodná a patří jim velké poděkování,“
řekl náměstek primátora David Šlouf, který vznik
veřejné sbírky inicioval.

Do sbírky přispívá i partnerské město Takasaki
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň
Finanční veřejná sbírka s  názvem  Pomáhající
Plzeň byla vyhlášena 8. března 2022 na pomoc
lidem nacházejících se na území města Plzně,
kteří museli z důvodu války na Ukrajině opustit
svoje domovy, ale také lidem, jež se ocitli 
v  tíživé životní situaci způsobené bytovou nou−
zí. Číslo transparentního účtu města Plzně
u Komerční banky je 123−5443790227/0100.
Sbírka je časově neomezená, zájemci mohou na
sbírkový účet stále peníze posílat. Kromě darů
od firem a společností na účet opakovaně při−
spívají i někteří Plzeňané.

Více informací je na webu 
https://www.pomahajiciplzen.eu/.

Vysokoškolsky vzdělaný chemik
František Sokol působil prakticky
celý život v  manažerských funk−
cích. Díky tomu také procesto−
val hezký kus světa. Kromě
anglič tiny, s níž se plynně
domluví po celém světě, 
dobře zvládá i další tři jazy−
ky. Dnes mu však nejvíc la−
hodí čeština, a to hlavně při
návštěvách tříleté vnučky
Karo línky. Jak sám tvrdí,
stal se pyšným dědou. 

Jeho ohleduplnost a vstříc −
nost k člověku se však proje−
vuje i tam, kde byste to možná
ani nečekali – jako do brovolník
v Mezigeneračním a dobrovol−
nickém centru TOTEM, kde
tráví v rámci podpůrného roz−
hovoru se seniory až tři hodiny
týdně. Jak sám tvrdí, jde tak
trochu o jakousi psychoterapii
po tele fonu pro lidi, kteří zůsta−
li sami a potřebují kontakt.

Milovník tenisu, cyklo a pě−
ší turistiky má rád i zvířata.
Doma šéfuje smečce dvou psů
a stejného počtu koček, ty však prý
spíše šéfují jemu. Sám sebe zají−
mavě hodnotí takto: Celkem vzato
se mohu jevit jako slušný člověk,
protože většinou mluvím slušně,
nekleji, snažím se přecházet na ze−
lenou, přispívám na charitu a třídím
odpad… ale nepřeháním to, takže
žádný Mirek Dušín! A právě jeho
upřímnost je na něm sympatická.

Ani se proto nechce věřit tomu, že
Ing. František Sokol, MBA, jinak za−
stupitel na Slovanech, působí ve 
velmi zodpovědné funkci předsedy

Kontrolního výboru (KV) Zastupitel −
stva MO Plzeň 2−Slovany. Ten má za−
sahovat všude tam, kde dochází či
může docházet k situacím, které ne−
příznivě ovlivňují život občanů. Je
však možné jim předcházet  nebo je−
jich dopady minimalizovat důsled−
ným dodržováním závazných pravi−
del a kontrolní činností.  

„Příkladem naší práce může být
investiční projekt „Odkanalizování

Koterova“, kde došlo ke zpoždění
stanoveného termínu dokončení
prací, což mělo negativní dopady na
život občanů v dané lokalitě. Náš 

výbor obdržel řadu podnětů
včetně žádostí o intervenci ze
strany KV a obvodu. Někdy je
složité vyřizování požadav−
ků na odstranění autovraků
a dlouhodobě odstavených
vozidel na území obvodu.
Konkrétně se to ukázalo
v případu   na Slovanské aleji
2445/41. Díky spolupráci KV,
městské policie a dalších
subjektů, tady to byla Agen −
tura pro hospodaření s nemo−
vitým majetkem MO ČR, se
ho podařilo vyřešit,“ uvádí
František Sokol.   

Jak sám říká, práce KV  ne−
ní vždy o radosti, ale potěší
poděkování občanů, například
za: „ … velmi rychlé sjednání
nápravy nedostatků, které
jsem Vám jako podnět i s fo −
tografiemi zaslala. V řádu ně−

kolika dnů byl vyvezen odpadkový
koš v Šeříkové ulici u dětského 
hřiště, během týdne byla zlikvidová−
na černá skládka za garážemi i od−
straněno rezavé klepadlo, které po
60−ti letech již dávno neplnilo svůj
účel a jen hyzdilo veřejné prostran−
ství. Ještě jednou moc děkuji za
Vaši aktivní účast a pomoc při zve −
lebování našeho krásného městské−
ho obvodu Slovany.“ 

Práce výboru není vždy o radosti, 
ale poděkování občanů těší

František Sokol

Nižší předplatné  
Krajská rada schválila od 1. 1.
2023 snížení ceny základní (plno−
cenné) předplatné jízdenky pro
přepravu po území vnějších tarif−
ních zón s časovou platností 
1 – 365 dnů. „V praxi to znamená,
že například měsíční předplatné
v ceně 340 korun bude od ledna
příštího roku za cenu 320 korun.
Ročně tak dochází ke snížení
částky z 3002,− na 2900 korun.
A samozřejmě se to vztahuje i na
držitele průkazu ZTP, děti, studen−
ty, důchodce a další, kteří čerpají
slevu 25 – 50 % z ceny už nyní,“
vysvětluje náměstek hejtmana pro
dopravu Pavel Čížek. 

Další zásadní změnou je do −
plnění osoby pobírající dávku
v hmotné nouzi (na základě roz−
hodnutí místně příslušné krajské
pobočky Úřadu práce dle místa
trva lého bydliště této osoby, 
s časovou platností maximálně
93 dní) do kategorie cestujících,
kterým je poskytována sleva 50 %
ze základního (plnocenného)
před platného s účinností od 1. 1.
2023. Zároveň v návaznosti na
rozhodnutí Vlády ČR je do této ka−
tegorie také zařazena osoba ve
věku do 65 let, která má posud −
kovým lékařem ČSSZ přiznánu
inva liditu 3. stupně nebo pobírá
invalidní důchod pro invaliditu
3. stupně. Nárok na slevu vzniká
poté, co tato osoba předloží po−
tvrzení doplněné QR kódem vy −
dané místně příslušnou okresní
správou ČSSZ, podle místa trva−
lého bydliště této osoby.
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Také letos se uskuteční krajské
kolo dovednostní soutěže v  jízdě
zručnosti s  nákladním automobi−
lem se sypací nástavbou Cestář −
ské rodeo Plzeňského a Karlo −
varského kraje 2022, které každo−
ročně pořádá Správa a údržba sil−
nic Plzeňského kraje (SÚSPK).
Jde o základní akci v řadě, na níž
navazuje mistrovství republiky
a Ces tářské rodeo států V4, to
vše pod patronací České silniční 
společnosti. 

Vzhledem k  opatřením vynuce−
ných pandemií, se poslední dva roč−
níky této soutěže konaly bez účasti
veřejnosti na středisku SÚSPK
v  Kralovicích. Na letošní akci už
zvou pořadatelé širokou veřejnost,
pro kterou je připraven i zajímavý
doprovodný program. „Věříme, že
se letošního kola obou krajů diváci
dočkají a v hojném počtu se přijdou
podívat v sobotu 17. září 2022 od
10 hodin na Armádní střelecký 
stadion Dukla v Plzni – Lobzích,“
říká hlavní organizátor Radek Šíma,

provozní ředitel Správy a údržby 
silnic Plzeňského kraje.

Letošní rok přinese do soutěže
nejen plno změn v  programu, ale
i počtu zúčastněných par tnerů. 
Mi mo již tradiční složky integrova−
ného záchranného systému, jako je
Armáda České republiky, Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje,
Zdravot nická záchranná služba
Plzeň ského kraje, Policie České

republi ky nebo BESIPu, mohou
návštěvníci cestářského rodea vidět
statickou prezentaci a dynamickou
ukázku činnosti Celní správy České
republiky, Vězeňské služby České
republiky, Městské policie Plzeň,
Českého červeného kříže nebo
Muzea na demarkační linii Roky −
cany. Součástí doprovodného pro−
gramu bude i seskok parašutistů
Aeroklubu Plzeň – Bory, který se

uskuteční v  rámci závodu ,,Memo −
riál Josefa Ebra – finále českého
poháru v parašutismu“, přelet vrtul−
níku Letecké záchranné služby
Armády České republiky Plzeň –
Líně, program pro děti a vystoupení
hudební skupiny SEMTEX. Sou −
časně bude možné v areálu střelni−
ce navštívit soutěž střeleckého
spor tu Pohár Svornosti – malo −
rážná puška na 50 m.

V průběhu klání cestářů slavnost −
ně předá vedení Plzeňského kraje do
užívání SÚSPK již druhý nákladní
automobil Tatra Phoenix z  projektu
„TATRA do škol“.

Akci podporuje Plzeňský kraj. Nad
soutěží převzali záštitu hejtman Pl −
zeňského kraje Rudolf Špoták spolu
s náměstkem pro oblast dopravy
Pavlem Čížkem a hejtman Karlo −
varského kraje Petr Kulhánek spolu
se zastupitelem Janem Bure šem,
který má v gesci oblast dopravy. 

Vstup na cestářské rodeo je zdar−
ma. Okolí areálu střeleckého stadio−
nu nabízí dostatek míst k parkování.
Nedaleko je zastávka Rolnické ná−
městí linek MHD č. 29 a 30. 

Více informací najdete na we −
bových stránkách www.suspk.eu
a www.plzensky−kraj.cz.

Krajské kolo Cestářského rodea
Plzeňského a Karlovarského kraje 2022

Kraj nemá žádné dluhy
Krajská rada se seznámila s aktu−
ální Informativní zprávou o fi −
nančním hospodaření Plzeňského
kraje  za období leden – červenec
2022. „Výsledek hospodaření za
uvedené období vykazuje přebytek
ve výši necelých 645 milionů 
korun. Dobře jsme na tom i v obla−
sti daňových příjmů. Oproti stejné−
mu období předchozího roku
nám přišlo dokonce o 617 milionů
korun více. Díky tomu vykazuje

Plzeňský kraj aktuálně k 5. 8.
2022 proti schválenému rozpo−
čtu roku 2022 plnění daňových
příjmů na 75 %,“ upozornil ná−
městek hejtmana pro oblast eko −
no miky, investic a majetku Roman
Zarzycký. Dodal, že Plzeňský
kraj – oproti jiným regionálním
samo správám – je stále neza −
dlužený, nečerpá žádné úvěry
a hospodaření zvládá z vlastních
prostředků.
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Střípky 
z Plzně

Placené parkování
Ode dneška město Plzeň rozšíří
zóny placeného stání. Jedná se
o zónu C západně od Klatovské
třídy, která zahrnuje území mezi
ulicemi Přemyslova, Kotkova,
Tylova a Puškinova. Základní
sazba bude 20 korun za hodinu,
rezident za parkovací kartu za−
platí 700 korun za rok, ostatní
12 500 korun. Dále bude do pla−
cených zón zahrnuto parkoviště
u bývalého Prioru v Ukrajinské
ulici. Již v roce 2020 Rada měs−
ta Plzně po projednání s měst−
skými obvody rozhodla o rozší−
ření zóny placeného stání na
území městských obvodů Plzeň
1, 2 a 3. Letos se jedná o druhé
rozšíření parkovacích zón, od
srpna řidiči platí za parkování na
Petrohradě. Město se tak snaží
umožnit zaparkování blíže byd−
lišti hlavně rezidentům.

O přístupu 
k dešťovce

Do  mezinárodního projektu 
EURE, který cílí na  udržitelný
městský rozvoj, se v srpnu 2019
zapojila také Plzeň. Během čtyř
let tak  sdílela svůj přístup a pro−
jekty na téma hospodaření s deš −
ťovou vodou s  dalšími osmi
evrop skými městy. Plzeňská
metropole představila výstavbu
retenční nádrže na Vinicích, zele−
nou střechu a rekonstrukci tram−
vajového depa na Slovanech,
třetím projektem byla revitalizace
Lobezského parku.

Podstatou mezinárodního pro−
jektu je posílit roli integrovaných
nástrojů a jejich vliv na rozvoj
měst a aglomerací. Útvar koordi−
nace evropských projektů je jako
městská příspěvková organizace
městem pověřena k řízení integ−
rovaného nástroje ITI, integrova−
ných územních investic, které
slouží k regionálnímu rozvoji vy−
mezeného území, což je v přípa−
dě Plzně Plzeňská aglomerace.
Prostřednictvím ITI se tedy jed−
nak implementuje nastavená
územní strategie, která by měla
zohledňovat rozvojové potřeby
daného území, a za druhé se
čerpají finanční prostředky
z  Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESI fondy).  

Po dvouleté pauze se uskutečnila
soutěž o Vesnici roku Plzeňského
kraje 2022, jejímž vítězem se ze
14 účastníků stala obec Kařez.  Ta
získala kromě Zlaté stuhy za vítěz−
ství v soutěži také finanční dar od
Plzeňského kraje a ministerstva
pro místní rozvoj.

Kařez získal Zlatou stuhu za cel−
kový vyvážený rozvoj a  má nad−
standardní spolupráci s  místními
podnikateli a spolky. Především
sportovní spolky jsou zde velmi čin−
né a je jich také vyšší počet.
Všechny   se zapojují do místního 
života a díky nim zde dochází k tra−
dičnímu mezigeneračnímu propoje−

ní. Obec dobře rozvíjí své služby,
infra strukturu, pečuje o veřejná pro−
stranství, kterými jsou nejen zeleň
ale také vodní prvky. Zároveň kvalit−
ně pečuje o areál své mateřské a zá−
kladní školy i jeho širší okolí. 

„Je to pro nás velká čest a pocta.
Znamená to také, že naše zastupitel−
stvo dělá práci kvalitně. Zároveň ale
vím, že to není jen vítězství starosty
obce a zastupitelů, ale je to hlavně
díky jejím obyvatelům,“ říká staro−
sta vítězné obce Václav Krofta.
„Přípravy byly sice náročné, ale zá−
roveň musím říci, že jsme v přítom−
nosti poroty byli autentičtí a přiro −
zení. Představili jsme život v  obci

tako vý, jaký opravdu je, jací jsme na
poli společenském, ale také jak pe−
čujeme o infrastrukturu, jakou má−
me občanskou vybavenost a čím je
obec celkově zajímavá.“

„Při slavnostním vyhlášení této
soutěže nejde jen o samotné vítěz−
ství. Jde také o to setkání všech
místních, starostů obcí a dalších,
kteří spolu tráví čas a řeší mnohdy
řadu problémů. Domnívám se, že
jsou to právě malé obce, které jsou
společně duší Plzeňského kraje,
ačko li jako hlavní srdce regionu je
často vnímána pouze Plzeň,“ uvedl
hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták.

Vesnicí roku 2022 je obec Kařez
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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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Více než dva roky trvala stavba 
kanalizace a vodovodu v městské
části Koterov, za kterou plzeňská
radnice zaplatila 254 milionů 
korun včetně DPH. Až dosud ta−
dy mělo 2 307 obyvatel (údaj 
k 26. srpnu 2022) pouze dešt'ovou
kanalizaci, voda z ní byla následně
svedena do řeky Úslavy.

„Díky investici za více než čtvrt
miliardy korun je tato část  města
připravená na svůj další rozvoj.

Kromě stavby kanalizace jsme
v závěru zrekonstruovali celou lo−
kalitu Koterova, vyjma Koterovské
návsi, kterou obnovil městský 
obvod Plzeň 2,“ uvedl primátor
Plzně Pavel Šindelář.

Po desetiletém úsilí se díky městu
podařilo tuto náročnou stavební akci
realizovat. Kromě nové kanalizace
a vodovodu se v obci vybudovaly
také komunikace a chodníky.

„Samozřejmě velmi vítám, že
město Plzeň vybudovalo v Koterově
kanalizaci a vodovod, což zde zásad−
ně zlepší a zatraktivní zdejší život.

Obnova Koterovské návsi proběhla
již před deseti lety, v roce 2012, a by−
la dotována z Regio nálního operační−
ho programu NUTS II Jihozápad,“
upřesnil starosta obvodu Plzeň 2—
Slovany Lumír Aschenbrenner.

Tato významná vodohospodářská
stavba přispěje ke zlepšení životní−
ho prostředí ve městě, podmínek
k bydlení i budoucího rozvoje měst−
ské části Koterov. Celá akce zahr −
novala stavbu oddílné kanalizace
splaškové a dešťové včetně re −
konstrukce a dobudování dopravní
infra struktury, zásobování Koterova

pitnou vodou, rekonstrukci stávající
vodovodní sítě a výstavbu nového
vodovodního řadu v ulici Pod Kop −
cem. Součástí byla také realizace
přeložek plynovodů vyvolaných ulo−
žením nové oddílné kanalizace a zá−
věrečná úprava komunikací.

Splaškovou kanalizaci město na−
pojilo na Úslavský kanalizační sbě−
rač, který je strategickou ekologic−
kou investicí města a který zajišťuje
odkanalizování a rozvoj okrajových
částí Božkov, Koterov, části Lobez,
Bručné a komerční zóny u obchod−
ního centra Olympia.

Koterov má kanalizaci 
a vodovod  

Slavnostního uvedení stavby do provozu se zúčastnili zleva − David Šlouf,
Pavel Šindelář a Lumír Aschenbrenner.
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OBŘÍ BORŮVKA 
BIG – CHANDLER
největší plody 
ze všech borůvek

149 Kč 

LIMADELA – 
nejsladší jahody
vyšlechtěná s vysokým 
obsahem cukrů  
Sází se cca 3 ks/m 

ČERNÁ MALINA 
„BLACK JEWEL“
tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou 
chutí 

49 Kč

MORUŠE ZAKRSLÁ
MOJO BERRY
®MATSUNAGA 
černé sladké plody, 
dorůstá menších rozměrů 

349 Kč od 49 Kč

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
odolné odrůdy 
s velikými a sladkými plody

od 10 Kč/ks od 89 Kč od 89 Kč

ANGREŠTY
žluté i červené, keřové 
i stromkové

149 Kč

OŘEŠÁKY 
ROUBOVANÉ 
velkoplodé odrůdy

od 15 Kč/ks

RYBÍZY  
bílé, černé i červené, 
stromky i keře  

od 69 Kč

LÍSKY VELKOPLODÉ  
odrůdy s opravdu 
velikými plody 

149 Kč

MINI KIWI JAPSAI 
samosprašná 
mrazuvzdorná odrůda

149 Kč

ANGÍNOVNÍK ČÍNSKÝ 
– BELAMCANDA 
vynikající léčivá rostlina 
do bytu i na zahradu

OBŘÍ BRUSINKA
CRANBERRY RED 
Maxibrusinka, plody 
až 2cm !!! veliké 

sazenice v kontejneru 49 Kč 169 Kč69 Kč

od 399 Kč

89 Kč od 299 Kč

NOVINKA

Zasíláme Českou poštou. 
Ke každé zásilce přidáváme 
ZDARMA katalog návodů 
na pěstování.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

SAZENICE MALIN
jednouplodící velkoplodé 
i stáleplodící odrůdy  

AMERICKÉ IBIŠKY  
obří květy až 25 cm!!! 

SAZENICE RÉVY
velkoplodé, moštové, 
bezsemenné i rezistentní 

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ   
přináší bohatou úrodu od
června až do začátku zimy  

OVOCNÉ STROMKY
V KONTEJNERU
pro letní a podzimní výsadbu
nabízíme jabloně, hrušně, slivo−
ně, meruňky, třešně višně atd.  

SIBIŘSKÝ JILM      
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot sází se 3ks/m 

99 Kč  

NOVINKA
69 Kč

RÉVA SUMMER ROYAL  
raná bezsemenná modrá 
odrůda, zraje již koncem 
srpna, odolná.

JOSTA KEŘOVÁ  
mezidruhový kříženec rybízu 
a angreštu s vyváženou 
lahodnou chutí



Spolek ŠKODA−BUS klub Plzeň
provozuje ve Strašicích u Roky can
Muzeum dopravy, kam zve všech−
ny milovníky historie na pravidel−
ný „Víkend otevřených vrat“. 

Návštěvníci se při nich mohou
těšit na časté jízdy exponátů z mu−
zea. Historické autobusy mohou
na celkem třech denních linkách
spojovat Muzeum dopravy s  jed −
notlivými částmi Strašic včetně
centra obce. 

V tyto dny má Muzeum dopravy
otevřeno v tradičním čase od 10
do 17 hodin. K vidění zde bývá vel−
ká řada historických vozidel hro−
madné dopravy i osobních auto−
mobilů od 2. světové války po ne−
dávnou minulost. Historické auto−
busy na nostalgických linkách za−
jistí spojení  všech částí rozlehlých
Strašic, aby nejen návštěvníci, ale

i místní mohli snadno navštívit
všechna místa kulturního dění. 

„Muzeum dopravy se veřejnosti
otevírá pravidelně již 13 let, pouze
na několik víkendů v  roce. Poprvé
to bylo při posvícení v roce 2009,
kdy jsme ve Strašicích poprvé
představili menší sbírku historic−
kých autobusů a trolejbusů. Tato se
během dalších let rozrostla do sou−
časné podoby a zahrnuje také ně−
kolik tramvajových vozů, osobních
i nákladních automobilů a dalších
technických celků s dopravou sou−
visejících. Na nostalgické linky na−
sazujeme 3 – 4 historické autobusy
z naší sbírky, jsou to vozidla Karo −
sa ŠL 11, Karosa B 732, Karosa 
C 734 a SOR C 9,5.   Muzeum do−
pravy se nachází v bývalých ka −
sárnách,“ sdělil místopředseda
spolku Michal Kouba. 

Víkendy otevřených vrat 
v Muzeu dopravy
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„Brožura nazvaná Příběhy úspě−
chů má 73 stran, na nichž ukazuje−
me, co vše se v  bytové politice
města podařilo. U každého z pro−
jektů jsou i fotografie, u připravo−
vané výstavy máme vizualizace.
Že má naše úsilí smysl, pak doka−
zují konkrétní osudy občanů po−
psané v  poslední části. Jen od 
roku 2016 do května 2022 bylo
občanům Plzně poskytnuto 1173
bytů,“ uvedl náměstek primátora
David Šlouf, jenž za všemi projekty
v oblasti bytové politiky stojí. 

Jeden z příběhů popisuje napří−
klad osud invalidního důchodce,
otce, samoživitele 7,5letých dvoj−
čat. Na ně zůstal pan Radim sám,
matka se o děti od narození nesta−
rá. Rodině chybělo stabilní zázemí,
do června 2021 se osmkrát stěho−
vala, a to z  důvodu nedostatku 
příjmů, hyperaktivity synů, nevy−
hovujících podmínek nebo nepro−
dloužení nájemní smlouvy. Odbor
dostupného bydlení a sociálního

začleňování doporučil řešit situaci
pana Radima a jeho dětí před −
nostně, rodina získala do nájmu
byt vyčleněný pro osoby pečující 
o dítě se specifickými potřebami,
chlapce se podařilo umístit do
speciální základní školy, příleži −
tostně také rodina čerpá pomoc od

charity, zažádáno má o příspěvek
na bydlení a také na péči o syny.

„V novém bytě jsou od června
2021 a jsou velmi spokojeni. Pan
Radim uvedl, že získal díky novému

bydlení klid a už se tolik nebojí, co
bude zítra. Má jistotu střechy nad
hlavou pro sebe a děti. Váží si po−
moci a možnosti sdílet své pro blé −
my i obavy týkající se financí. Jak
říká: Není na komplikovanou situaci
sám,“ uvedla Karolína Vodičková,
vedoucí magistrátního odboru. 

Město Plzeň je připraveno pomá−
hat i nadále. Všechny své volné ná−
jemní byty (vyjma bytů zvláštního
určení) zveřejňuje na webových
stránkách www.byty.plzen.eu. Lidé
v  bytové nouzi, ohrožení ztrátou
byd lení či patřící do nejzranitelněj−
ších skupin pak mohou navštívit
přímo městské Kontaktní místo
pro bydlení  sídlící v Jagellonské
ulici 8, kde s registrací či přihláš−
kou na byt zájemcům pomohou ma −
gistrátní úředníci. Kontaktní místo
je žadatelům k dispozici každé 
pondělí a středu od 8 do 17 hodin. 

Příběhy úspěchů shrnují bytovou politiku Plzně
Více než 345 milionů korun prostavěla Plzeň za posledních osm let
v bytové oblasti, na opravy a rekonstrukce svého bytového fondu
kromě toho dala přes půl miliardy korun. A v  projektech do −
stupného bydlení pro své občany pokračuje, aktuálně má vytipo −
vány a schváleny lokality pro výstavbu zhruba 400 nových 
městských nájemních bytů s  investicí 800 milionů až jedné mi −
liardy korun. Město tím řeší bytovou nouzi mladých, hendike po va −
ných, seniorů, osob v krizi, samoživitelů a dalších. Přehled inves tic,
hotových projektů, aktuální i připravované výstavby obsahu je 
brožura, již Plzeň vydala. Její součástí je i životní příběh deseti
konkrét ních osob, kterým pomohla. Dostupná je na webu města 
https://www.plzen.eu/bydleni/socialni−bydleni/socialni−bydleni.aspx,
vytištěná pak na Odboru dostupného bydlení a sociálního začle −
ňování Magistrátu města Plzně. 
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Zrevitalizovaný park za OC Plzeň
Plaza, který byl od počátku pro −
since minulého roku uzavřen, se
po úpravách otevřel Plzeňanům.
V centrální části parku vznikla mul−
tifunkční zpevněná plocha s osvět−
lovací sestavou, kterou lemuje
okružní mlatová cesta pro pěší. 
Z ní lze po schodech dojít až k řece.
Uprostřed je asfaltový okruh pro 
in−li  ne bruslaře. Stavba přišla na
46,3 milionu korun včetně DPH. 

„V  centrální části parku vznikla
plocha s  jedinečným osvětlovacím
systémem, který bude možné využít
při sportovních i kulturních akcích.
Další úpravy, jako je vybudování
dvou okruhů (pro pěší a pro in−line
bruslaře) i pobytové schody k řece,
pak ocení hlavně běžní návštěvníci
parku,“ uvedl primátor města Plzně
Pavel Šindelář.    

Vznikla tu také tři nová hřiště, zá−
zemí pro volnočasové aktivity, lavič−
ky a herní prvky pro děti. V parku je
31 nových sloupů veřejného osvět−
lení kolem in−line dráhy a hlavní 
cesty. Na 126 světel, která mohou
měnit barvu, lemuje obvod multi−
funkční plochy uprostřed parku.  

Parkový prostor za řekou Mží
sloužil dříve jako výstavní plocha
plzeň ského výstaviště Ex−Plzeň, ale
postupně se charakter jeho využití
měnil. V posledních letech ho město
využívalo k  pořádání větších spor−
tovních i kulturně zábavních akcí.  

V  parku zůstaly vzrostlé starší
zdravé stromy poskytující lidem v lé−
tě příjemný stín, nové stromy byly
vysazeny částečně již na jaře, zbytek
pak zahradníci zasadí na podzim. Jde
celkem o 88 nových stromů, z nichž
většinu tvoří javory, duby, jasany
a borovice. To jsou domácí tzv. kos−

terní dřeviny vytvářející základ stro−
mového porostu, tedy dřeviny, které
se dožívají dlouhého věku. Jsou do−
plněny plnokvětými třešněmi a pří−
jemně vonícími lípami. Pro barevnost
hlavně na podzim pak jsou v parku
také americké javory, břestovec,
zmarličníky a okrasné jabloně.  

Osazeno bylo celkem 21 laviček,
15 odpadkových košů a herní prvky,
vše v provedení, které by mělo být
nejen estetické, ale i odolné vůči
vandalům. Park zůstává rovinnou
travnatou rekreační plochou se stro−
my solitérními i těmi rostoucími ve

skupinách. V okolní ploše parku 
byly zachovány některé stávající
zpevněné plochy určené pro sport
a pořádání různých akcí. Malý amfi−
teátr může po obnově dál sloužit
návštěvníkům. 

Ve druhé etapě obnovy, která zatím
není časově vymezená, se počítá  se
skateparkem ve východní části lo −
kality, který nahradí ten stávající.
Uvažuje se také o vybudování  pikni−
kových míst s grily nebo o vodovodu
s pítkem, a tím k zajištění zdroje pitné
vody pro další aktivity v parku.  

foto Andrea FOJTÍKOVÁ

Park za Plazou nabízí relax i zábavu v novém



21Plzeňský rozhled  9/2022 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Lávka v  plzeňském Českém údolí
umožňující přejít z Borského parku
do chatové oblasti Výsluní se bude
opravovat. Dřevěná prkna na mos−
tovce již dožívají a lávka potřebuje
novou protikorozní úpravu. Během
opra vy bude lávka uzavřena a pěší
budou muset použít k  překonání 
řeky jeden ze sousedních mostů.
Oprava za téměř dva miliony korun
má  trvat měsíc. 

Stávající lávka přes Radbuzu
v Čes kém údolí s označením PM−030
byla vybudována v roce 2003 a od té
doby na ní byla prováděna pouze
běžná údržba a drobné opravy. Nyní
se dočká větší opravy. Celá konstruk−
ce bude postupně očištěna tlakovou

vodou a nově natřena. Stávající dře−
věná mostovka z fošen bude kvůli po−
stupující hnilobě nahrazena dřevěnou
mostovkou novou. To znamená mos−
tovku postupně rozebrat, poté kon−
strukci očistit, provést nátěry a pak
položit fošny nové mostovky. Dojde
i na opravy opěr a pilířů. Součástí
prací bude také vybudování pevné
chráničky vedení veřejného osvětlení,
které má zabránit opakovanému po−
škozování a krádežím kabelů.

Po dobu nutných oprav bude lávka
uzavřena. Pěší, případně cyklisté bu−
dou nasměrováni na náhradní trasu,
která využívá Tyršova mostu. Infor ma −
 ce o uzavření a obchozí trase najdou
u lávky a na přístupových cestách.

Slunečná lávka se opravuje
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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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VODÁRNA PLZEŇ a.s. dokončila
rekonstrukci a zkapacitnění Rou −
den ského kanalizačního sběrače
za téměř 100 milionů korun (bez
DPH). Jedná se o 412 met−
rů dlouhý úsek pod areálem
FN Lochotín. Společně s do −
 končenou Retenční nádrží
Vinice umožní v budoucnu
odvodnění severozápadního
okruhu, napojení odpadních
vod na ka nalizační systém
v oblasti ulice Na Chmel −
nicích a zároveň je připra−
ven na napojení odkanalizo−
vání dostavby Fa kultní ne−
mocnice Lochotín. 

„Dokončení a zprovoz ně −
ní Roudenského kanalizač−
ního sběrače a Retenč ní ná−
drže Vinice neumožní pouze
napojení severo zá padního
okruhu, ale i rozvoj severo−
západní části Severního
Předměstí, kde byl doposud
vyhlášen STOP stav kvůli
nedostačující kapacitě ka−
nalizačních stok,“ uvedl ge−
nerální ředitel VODÁRNY
PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. 

Roudenský kanalizační
sběrač je jedním z  páteřních sbě −
račů, který odvádí odpadní vody
ze sídliště Vinice, z území kolem

Kotíkovské ulice a z oblasti okolo
bývalé výpadovky na Karlovy Vary.
Jeho rekonstrukce a posílení ka −
pacity vyřeší problémy s přetěžo −

vanou kanalizační sítí v oblasti
Vinic a Sylvánu v době srážkových
událostí. Po posílení sběrače bude

možné realizovat napojení pro uva −
žo vané rozšíření Plzně.  

Úsek Roudenského sběrače se
rekonstruoval v  délce 412 metrů

a v  hloubce v  rozmezí
čtyř až deseti metrů
mezi ulicemi Pramenní
a Bo levecká. Profil sbě−
rače je ze  železobeto−
nových rámových pro−
pustí 1600 x 2100 mm,
pro jejichž zabudování
použil zhotovitel spe −
ciální jeřábovou techni−
ku. Zá porové pažení
bylo potřeba osadit do
hloubky 12 metrů. 

V  rámci stavby ne −
cha la VODÁRNA PLZEŇ
a.s. také přeložit stáva−
jící vodovodní řad včet−
ně vodovodní přípojky.
Po trubí přeložky vodo−
vodu je z  tvárné litiny
profilu DN 300 a DN
150 v  celkové délce
253 metrů. Zka pacit −
nění Rouden ského ka−
nalizačního sbě  rače 
úzce souvisí se stav−
bou Retenční nádrže

Vinice, která dokáže zadr žovat
a poté postupně uvolňovat až 6000
kubíků vody z přívalových dešťů. 

Ředitelství silnic a dálnic České
republiky už od minulého měsíce
pracuje na stavbě I/26 Plzeň,
úprava křižovatky Rokycanská –
Jateční. Jde o zakázku za   38,9
mil. Kč bez DPH.  

Stavba je rozdělena do dvou
etap. Etapa jedna zahrnuje  opravu
povrchu stávající vozovky v Roky −
canské ulici od úseku přibližně
200 m nad křižovatkou Masary −
kova−Rokycanská, až po křižovat−
ku u Gambrinusu. Etapa dvě  po−
čítá s prodloužením obou odbo−
čovacích jízdních pruhů ve směru
Zruč−Senec−Doubravka v  křižo −
vatce ulic Rokycanská−Jateč ní
a opravu stávajících povrchů.

Práce budou probíhat až do lis−
topadu tohoto roku. Po dobu vý−
stavby bude omezena průjezd nost
ulicí Rokycanská v  obou smě−
rech, z  větší části pouze ome −
zením počtu průjezdných pru hů.
Nárazově, hlavně přes víkendové
dny, bude nutno počítat s omeze−
ním v místech křižovatek, pro kte−
ré jsou navržené objízdné trasy.
Křižovatky s ulicemi Jateční a Ma −
sarykova se budou uzavírat tím
způsobem, že bude vyblokována
vždy pouze jedna, tím pádem lze
pro odbočení z Roky canské využít
křižovatku nad, nebo pod právě
uzavřenou křižovatkou.

Vedení třetího plzeňského obvodu
se sešlo s občany vnitrobloku Ko −
ran dova/Plachého, aby jim před−
stavilo návrh studie revitalizace
vnitrobloku, kde bydlí, a vyslechlo
také jejich připomínky a náměty.

Stávající vnitroblok je celkově ne−
upravený a za hranicí své morální
i technické životnosti. Je bohužel
i zatížen stavbami středotlakého ply−
novodu, vedením vysokého napětí
a nevzhlednými garážemi při vstupu.
Po jejich případném získání do ma−
jetku města  je navrženo v budouc−
nosti  tyto garáže odstranit. To jsou
zásadní limity pro využití a řešení
toho to území.

Studie proto počítá s parkovacími
místy jen ve vstupní části vnitro −
bloku a v další jsou již jen místa pro
invalidy a parkoviště K+R pro vy−
stupování a nastupování dětí z  16.
mateřské školy. V  centrální části
vnitrobloku je navrženo dětské hřiště

a dvě spor tovně relaxační plochy
pro  větší děti a dospělé. V  nejzad−
nější části najdeme klidovou zónu
se zelení a mobiliářem pro odpoči−
nek a komunitní setkávání. Dalším
zajímavým prvkem by se mohla stát
multifunkční sportovní hřiště s umě−
lým povrchem pro volnočasové
kolek tivní sporty.

Dojde také k celkové rekonstrukci
povrchů vozovek a vybudování nové
dešťové kanalizace, nicméně bude
preferováno maximální možné zasa−
kování a akumulace dešťových vod
pro zajištění vhodných životních
podmínek nově vysázené zeleně.

Z důvodu dlouhodobých požadav−
ků občanů na zvýšení bezpečnosti
a klidu celé lokality bude vnitroblok
připraven na zavedení tzv. režimové−
ho přístupu, kdy v nočních hodinách
bude přístupný pouze pro obyvatele
přilehlých domů.

Sběrač za 100 milionů korun je hotov Úprava křižovatky
omezí průjezdnost

Revitalizace vnitrobloku Korandova 
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Na konci července, tedy o měsíc
dříve, než bylo v  plánu, předala 
firma ROBSTAV k. s. městu Plzni
Komenského ulici s novým asfalto−
vým povrchem. Opraven byl 670
metrů dlouhý úsek ulice i plocha pro
parkování 115 vozidel. Za stavbu, na
které se recykloval stavební mate −
riál, město firmě zaplatí celkem 
6,5 milionu korun včetně DPH.

Asfalt na vozovce v Komenského
ulici byl popraskaný a tvořily se na
něm výmoly a propadliny. Komuni −
kaci v havarijním stavu bylo nutné
opravit. V rámci stavby pracovníci
firmy ofrézovali živičný kryt, který

poté nahradili novým. Vyrovnali
obru by vozovky a opravili přilehlá
parkoviště. V nejbližších dnech bu−
de dokon čeno vodorovné dopravní
značení. 

Původní vrstvy byly rozpojeny po−
mocí zemní frézy, pak bylo přidáno
pojivo a vrstvy zhutněny. Na takto
upravenou plochu byly položeny no−
vé asfaltové vrstvy. 

Oprava Komenského ulice byla
naplánována ve stejnou dobu jako
výstavba 12 parkovacích míst typu
K+R před 87. mateřskou školou,
kterou investuje městský obvod
Plzeň 1.

Komenského ulice dostala nový povrch
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Plzeň začala s revitalizací severo−
západního cípu Borského parku,
který je vymezený ulicemi U Bor −
ského parku a Klatovskou třídou.
Prostor dříve sloužil jako plocha pro
tramvajovou smyčku (konečná za−
stávka) linky č. 4. Do května 2023 na
něm město vybuduje novou vstupní
bránu do parku. Její dominantou 

bude liniový, ve velké míře prosklený
jednopodlažní pavilon s  plochou
zele nou střechou.  

„Stavba vstupní brány začne
v srpnu letošního roku a hotovo bu−
de do začátku příští letní sezony.
Naším cílem je otevřít bránu do nej−

rozsáhlejší plzeňské parkově upra−
vené plochy v  květnu 2023. Ná −
klady na revitalizaci bývalé točny
tramvají jsou 38,8 milionu korun
bez DPH,“ vysvětlil primátor města
Plzně Pavel Šindelář, do jehož 
gesce patří odbor investic.

Vize vstupní brány do parku přináší
elegantní předěl mezi aktivním měs−
tem a volnočasovou zónou. Před ob−
jektem, v prostoru křížení ulic U Bor −
ského parku a Klatovskou třídou, při−
rozeně vznikne nový ‚meeting point‘
– náměstí před vstupem do parku.
Navrženo je dlážděné, urče né k inten−
zivnímu využití. Jed no  podlažní pa −
vilon bude rozdělen na část kavárny
s půjčovnou kol a na část veřejných
toalet. Mezi těmito dvěma částmi
vznikne volný prostor umožňující
průchod do parku.

Borský park představuje nej −
rozsáhlejší parkově upravenou plo−
chu na území města o rozloze
39 hektarů. Byl založen v roce 1914

na místě bývalého vojenského 
cvičiště. Ná vrh parku vypracoval
archi tekt Leopold Batěk, ředitel
pražských městských sadů. Jeho
ústředním prvkem je oválný trávník
vymezený okružní pěšinou s lipový−
mi alejemi; podélnou osu centrální
části zdůrazňuje průhled, který měl
směřovat k hradu Radyně. Na for −
mál něji upravený úsek parku navazu−
je přírodně−krajinářské řešení jižních
svahů nad železniční tratí realizované
ve 30. letech 20. století, jež využívá
dynamického terénu a kde listnaté
porosty střídají jehličnaté lesíky.
Později byla plocha rozšířena o leso−
park, který lemuje jižní hranici bor−
ského sídliště. V 60. letech 20. století
byl na okraji parku vybudován spor−
tovní areál a severní okraj parku na−
rušilo v následujících letech upravo−
vané zázemí pro městskou dopravu,
zejména točna tramvají. Od roku
2006 probíhala obnova celého parku,
postupně se opravovala cestní síť,
doplnil se mobiliář a vysadily se dře−
viny i zdobné květinové prvky v cen−
trální části a upravila se sportovní
a rekreační zařízení pro návštěvníky
všech věkových kategorií.

Nová vstupní brána do parku místo bývalé točny  
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Již 40 let jsou celoevropskou
skupinou Dobler Metallbau se
sídlem v Deggendorfu vyvíjeny
a vyráběny high−tech fasády.
U příležitosti výročí se 30. čer−
vence 2022 v Městské hale
v Deggendorfu konala velká
oslava a ohlédnutí za uplynulý−
mi roky. 

Cílem oslav bylo poděkovat pra−
covníkům za to, co společně vy−
konali a čeho dosáhli.
V oficiální části oslav přivítal ge−
nerální ředitel Daniel Rauh všech−
ny přítomné a uvedl erudované
zhodnocení 40leté historie spo−
lečnosti zakládajícím společní−

kem Günterem
Rümme leinem.
Poté bylo pozva−
ným zástupcům
z regionální politi−
ky a bavorské vlá −

dy položeno několik otázek v dis−
kusním kole. Oficiální část byla
zakončena vizionářským výhle−
dem do budoucna, představe−
ným jednatelem a společníkem
Haraldem Doblerem, který vidí
skupinu Dobler Metallbau do
budoucna dobře postavenou.

Mezi jídlem a večerním progra−
mem pobavil přítomné Django
Asül zábavným a individuálně
přizpůsobeným programem 
„40 let Doblera – byla to zába−
va a zábavou to zůstane.“
Oslavu dokonale završila party
kapela Notausstieg, která roz−
proudila skvělou atmosféru
a přispěla k tomu, že si tým sku−
piny Dobler Metallbau mohl užít
nezapomenutelnou, špičkově
organizovanou oslavu výročí.

(pi)

Dobler Metallbau
děkuje za 40 let

Rodinná, vlastníky vedená společnost Dobler Metallbau byla založena v roce 1982 a její kořeny
sahají až ke společnosti Götz GmbH, která byla založena v roce 1952 v Deggendorfu (Bavorsko).
V současné době patří do skupiny společností Dobler Metallbau vedle Deggendorfu ještě jak výrobní
závody v Nýrsku (ČR) a Möckmühlu (Dobler−MBM), tak pobočky v Mnichově, Norimberku, Wertingenu,
Londýně a Curychu.

Stále hledáme do našeho týmu zaměstnance různých profesí, přijďte rozšířit naše řady a užij−
te si příští oslavu s námi! Další informace a kontakty naleznete na www.dobler−metallbau.com



29Plzeňský rozhled  9/2022 STAVEBNÍ PŘÍLOHA



30 Plzeňský rozhled  9/2022STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Chcete se dozvědět, jak úsporněji
nakládat s energiemi? Energe tic −
ké, konzultační a informační stře−
disko (EKIS) na Fakultě aplikova−
ných věd (FAV) Západočeské uni−
verzity v Plzni poskytuje bezplat−
né konzultace týkající se všech
oblastí využívání energií ve stav−
bách. Určeny jsou pro občany,
podnikatele, firmy i zástupce 
obcí, měst a krajů. 

„Od srpna letošního roku se stře −
disko EKIS otevřelo široké veřejnosti
i na Fakultě aplikovaných věd. Kon −
zul tace poskytujeme buď osobně
v  prostorách oddělení Staveb ního
inže nýrství v místnosti UC124, nebo
online formou prostřednictvím elek t −
ro nického formuláře,“ říká Jan Pašek
z FAV, jenž je zároveň kontaktní oso−
bou EKIS. Po otevření formuláře si

tazatel může vybrat
z široké nabídky témat,
jichž se jeho dotaz týká. 

Řešíte např. ceny
energií, zajímá vás
elektromobilita, pasivní
domy, výroba energie
z  obnovitelných zdrojů
nebo jiné oblasti sou −
visející s  využíváním
energií ve stavbách?
Stačí zaslat dotaz a do
týdne dostanete odpo−
věď. Komu více vyho−
vuje osobní forma, může navštívit
přímo fakultu v  Technické ulici 8
v Plzni, kde mu budou konzultanti
k dispozici vždy v pondělí a ve stře−
du od 13 do 17 hodin. Stejné časy
platí i pro online videohovory. Kon −
zultace jsou bezplatné. 

Střediska EKIS poskytují nejen ra−
dy týkající se úspor energie, ale také
například pomohou s podáním žá−
dosti o dotace s potenciálem ener −
getických úspor. Energetičtí specia−
listé zdarma poradí v  řadě otázek –
od výběru úsporného osvětlení přes

vhodné zateplení,
správné vytápění,
plánování rekonst −
rukce až po  velké
pro jekty energeticky
úsporných staveb. 

Zájemci mohou
využít také i−porad−
nu EKIS, která slouží
pro zodpovídání do−
tazů z oblasti úspor
energie a využívání
obnovitelných zdro−
jů. Od roku 2001,

kdy byla poradna spuštěna, zde bylo
zodpovězeno několik tisíc dotazů. Na
jejích webových stránkách je možné
vyhledávat v  databázi zodpověze−
ných dotazů a nalézt tak odpověď na
otázku, aniž by bylo nutné kontakto−
vat některého z poradců.  

Univerzita poradí, jak úsporněji nakládat s energiemi
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Dotaz čtenáře A.J.
z Plzně−Slovany:
S bratrem jsme spoluvlastníky
venkovské chalupy, on vlastní
její 2/3, 1/3 je moje. Nyní bez
mého souhlasu vyměnil střeš−
ní krytinu, tato výměna stála
270.000,− Kč a on na mě nyní
požaduje 90.000,− Kč. Má na to
právo?

Odpověï advokáta:
Především je třeba uvést, že

tuto problematiku podílového
spoluvlastnictví, zejména správu
společné věci řeší ustanovení
§ 1126 – 1139 občanského zá−
koníku. Spoluvlastnictví je vždy
spojeno s  problémy, které vy −
žadují mimořádnou trpělivost
a ohleduplnost při jejím řešení.
Podle § 1129 OZ je třeba k  roz−
hodnutí o významné záležitosti
týkající se společné věci, zejmé−

na o jejím podstatném zhoršení
nebo zlepšení alespoň 2/3 větši−
ny hlasů spoluvlastníků. 

Výměna střešní krytiny je zcela
určitě významnou záležitostí, kte−
rou má toto zákonné ustanovení
na mysli, drobná úprava a údržba
by takovými významnými zále −
žitostmi pravděpodobně nebyly.
Ve Vašem případě, s ohledem na
poměr spoluvlastnických podílů,
je tedy tato podmínka splněna
a Váš bratr mohl rozhodnout
o výměně střešní krytiny sám,
aniž by potřeboval Váš souhlas.
Pokud byste však měl dostateč−
nou proti argumentaci, tedy napří−
klad to, že k výměně střešní kryti−
ny nebyl závažný důvod, že po−
stačila jen drobná oprava, mohl
jste se obrátit podle § 1129/2 na
soud jako přehlasovaný spolu−
vlastník, a mohl jste i navrhnout,
aby soud dočasně zakázal jednat
podle napadeného rozhodnutí. 

Jak z Vašeho dotazu však vy−
plývá, tak výměna střešní krytiny
byla provedena a nyní jde jen
o to, zda finanční nárok Vašeho
bratra je, či není po právu. 

Z  Vašeho dotazu vyplývá, že
jste s  výměnou střešní krytiny
nesou hlasil. Je ovšem otázka, zda

jste tento nesouhlas dal bratrovi
najevo, ať už písemnou formou
nebo jiným prokazatelným způso−
bem, například před svědky nebo
před pracovníky stavební firmy,
kteří výměnu krytiny prováděli. 

V případě že nikoli a že Váš ne−
souhlas byl pouze vnitřní a nijak
publikován nebyl, je Vaší povin−
ností uhradit bratrovi jím poža −
dovanou 1/3 vynaložených fi−
nančních prostředků, neboť se
má za to, že jste souhlas dal, byť
i konkludentním způsobem, tedy
v  podstatě tím, že jste proti
staveb ní akci nijak prokazatelně
neprotestoval. 

Jiná situace nastává, jestliže
jste nesouhlas dal nějakou výše
zmíněnou formou najevo. V  tom
případě je situace podle konstant−
ní judikatury soudů taková, že ne−
ní−li přijato příslušné rozhodnutí
nebo dosaženo dohody, v zásadě
neexistuje právní základ pro sdíle−
ní nákladů investic a je třeba toli−
ko vypořádat zhodnocení společ−
né věci podle ustanovení o bezdů−
vodném obohacení. V  tomto pří−
padě je výpočet odlišný a sice po−
suzuje se hodnota věci, ve Vašem
případě tedy domku (chalupy)
před provedením výměny krytiny

a po její provedení. Takovýto vý−
počet je ovšem složitější, vyžadu−
je si odborných znalostí a nelze
úplně vyloučit situaci, že prove −
denou stavební akcí ke zvýšení
hodnoty nemovitosti jako celku
vůbec nedošlo. 

Spory, které z investic do spolu−
vlastnictví nemovitostí vyplývají,
jsou drahé, trvají dlouho a jsou i fi−
nančně náročné. Jediné, co Vám
mohu tedy doporučit je, snažit se
s bratrem dohodnout, podotýkám,
že úhrada v penězích není jedinou
možností, jak jeho nároky vyřešit,
můžete mu například navrhnout
protislužbu provedením jiných
prací na společné nemovitosti,
zvýhodnit ho v rámci celoročního
užívání této nemovitosti nebo vět−
ším podílem na sklizni, nebo ho
požádat o splátkový režim v rámci
písemně vypracovaného splátko−
vého kalendáře. 

Co bych však v každém přípa−
dě doporučoval, nastavit do bu−
doucna taková pravidla jednání
a péče o nemovitost, aby Vaše
práva a povinnosti byly zcela jas−
ně a zřetelně a srozumitelně vy−
mezeny a na příště k  takovýmto
excesům nedocházelo. 

JUDr. Václav Korecký 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

“Letos to je 40 let, co se předvádím divákům
coby písničkář, proto budou součástí mého pro−
gramu hlavně písničky, které za ta léta u mých
příznivců tak nějak zdomácněly. Program je pro−
ložený básničkami, které neustále přibývají.
Na kytaru mne doprovází vynikající
kytarista Petr Fiala a já sám hraju
na mandolu,” uvádí ke koncer tu
Karel Plíhal.

Pražský filmový orchestr v čele
s dirigentem Jiřím Koryntou přijede
17. 9. 2022 zahrát plzeňskému
publi ku hudbu ze světových velkofil−
mů, opět s novými, dosud ne sly −
šenými tituly, ale i s programovými
stálicemi, které doposud v  Plzni  
ještě nezazněly. 

Na divadelní prkna Besedy vstoupí
13. 9. 2022  „Drobečky z perníku“,
dojemná komedie inspirovaná sku−
tečným příběhem. Barová zpěvačka
Evy je člověk plný lásky a života

a hlavně miluje srandu a své přátelé
z branže, ke kterým se vrací z proti −
alkoholní léčebny domů. K jejímu ži−
votu patří i o deset let mladší milenec
a nedospělá dcera, která je dospě −

lejší než její matka a svou kurážnou povahou
jí ukáže správnou cestu, jak žít.

Velké lásky v malém hotelu – 18. 9. 2022 –  je
bláznivá komedie s Lukášem Vaculíkem v hlavní
roli a vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl
nic začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si
k záletům vybere hotel, kde je i jeho manželka
a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo
katastrofa. Drobečky z perníku

Velké lásky v malém hotelu

Za kulturou do Měšťanské besedy

Více z programu na https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=divadlo

Tento jedinečný kulturní stánek v Plzni přináší v září bohatý kulturní pro−
gram. Už 7. 9. 2022 ve 20 hodin se představí ojedinělý hudebník a textař
Karel Plíhal, který  se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi
vrací na podia. Čeká vás jemná a hravá poetika a komorní atmosféra, to
vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů
nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky.
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Jak je možné vést společnost do
budoucnosti vhodným způso−
bem a jaké moderní nástroje 
financování je k tomu možné vy−
užít? Právě na tyto otázky se za−
měří 5. ročník bavorsko−českého
dne pro firmy, který se uskuteční
18. října 2022 od 15 hodin na vý−
stavišti v Deggendorfu (Stadt −
hallen Deggendorf).
Ing. Jaroslava Pongratz, mana−
žerka kontaktních sítí Bavorsko –
Čechy, která akci organizuje, zdů−
razňuje, že tato nabídka je pro vy−
stavovatele i pro návštěvníky bez−
platná a dodává: „Ze zkušenosti
z minulých dnů pro firmy vznikla
celá řada nových přeshraničních
vazeb a obchodních vztahů. Mnozí
předem neuvažovali možnost hle−
dat zákazníky nebo partnery na
druhé straně hranice.“
Poté, co musel být poslední
Bavorsko−český den pro firmy 

kvůli koronaviru zrušen, očekává
Ing. Pongratz vysokou účast a žá−
dá o včasnou registraci. „I téma je
velice aktuální, neboť se letos bude
řešit situace na finančních trzích
a dotační možnosti pro firmy.“
Po oficiálním zahájení jsou od
15:20 h na programu přednášky,
které budou všechny simultánně
tlumočeny. Manuela Königbauer
(vláda Dolního Bavorska) a Pavel
Křivonožka (Národní rozvojová
banka) budou hovořit o „Inves tič −
ních grantech a úvěrech do inve−
stic do kapitálových statků“. Té ma −
tu „Financování nebo leasing inve−
stic“ se bude věnovat Dr. Mikko
Klein (Sparkasse Freyung−Grafe −
nau) a Ing. Mikuláš Přibyl (Deut −
sche Leasing ČR). Stefan Karg
z UniCredit Bank AG a Ing. Michal
Davídek a Ing. Radmil Novák z Da −
vídek Consulting s.r.o. se budou za−
bývat otázkou „Jak může firma pro−

fitovat z různých strategií centrál−
ních bank v ČR a v Německu“. 
Navázání nových kontaktů a ob−
chodních vztahů bude možné od
16:30 h, kdy začne přeshraniční
veletrh „Bavorsko−česká burza 
firem“. I zde bude k dispozici tlu−

močník zdarma. Na burze firem se
mohou prezentovat firmy všech
odvětví, univerzity, klastry a další
organizace a cílem je umožnit na−
vázání přeshraničních obchodních
vztahů a kontaktů. „Aktuálně opět
řada firem hledá zahraniční partne−
ry a tato akce je k tomu velice
vhodná. Často jsme zažili, že
z osobních diskuzí a setkání na 
bavorsko−českých dnech pro firmy
vznikly velice zajímavé a úspěšné
spolupráce,“ konstatuje Ing. Pon −
gratz. To je přesně to, co dělá tento
formát tak úspěšný.
Organizátorem akce je Evropský
region Dunaj−Vltava Dolní Bavor −
sko, který je podpořen Bavorským
státním ministerstvem financí a do−
moviny a krajem Dolní Bavorsko.

Přeshraničně investovat

Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy, zve
na 5. Bavorsko−český den pro firmy
do Stadthallen Deggendorf.

5. Bavorsko−český den pro
firmy na téma financování

Přihlášení je 
u Ing. Jaroslavy Pongratz

email: 
j.pongratz@euregio−bayern.de

tel.: +49 170 8118194
Vystavovatelé se mohou 
přihlásit do 4. října 2022, 

návštěvníci do 14. října 2022.

Možnost vzniku průmyslové zóny
v oblasti dnešního neveřejného le−
tiště Líně schválila vláda ČR svým
usnesením ze dne 27. 7. 2022
s  tím, že bude zachována letecká
záchranná služba sídlící v  taměj−
ších prostorách. Konečné slovo
o budoucnosti celého projektu má
ministerstvo obrany. Jakékoli pra −
vo moci Plzeňského kraje nebo obcí,
kterých se dotýká vznik průmyslové
zóny, závisí na tomto rozhodnutí.

Avšak ještě dříve než přijeli zá−
stupci z ministerstva průmyslu a ob−
chodu, tak o svém plánu paradoxně
jako první informovala společnost
Volkswagen. Na Plzeňský kraj tak
nyní chodí pro informace státní
úředníci i případní investoři. Plzeň −
ský kraj tak čelí zcela nesmyslným
útokům reagujícím na situaci, kterou
v tuhle chvíli nemá vůbec v rukou.

„Chtěli bychom být jakýmsi medi−
átorem mezi Vládou ČR, obcemi
a zájemcem, tedy Volkswagenem.
O osudu pozemku vždy v rámci zá−
konných mezí rozhoduje jeho vlast −
ník. V majetku kraje však není jediný
metr, a tudíž kraj nemá jakoukoli roz−

hodující pravomoc s pozemky jakkoli
nakládat,“ sdělil hejtman Plzeňského
kraje Rudolf Špoták s tím, že očekává
rozhodnutí koncernu Volkswagen do
konce tohoto roku.

Volkswagen hovoří o potřebě
zhru ba čtyř tisíc zaměstnanců.
Veřej nost se právem začala obávat
přílivu levné pracovní síly a růstu
dalších ubytoven. V tomto je ale kraj
nekompromisní. Jako podmínku si
stanovil růst bytů pro zaměstnance
s vyšší kvalifikací, které by rád při−
vedl s ohledem na nízkou ne za měst −
nanost v Plzeňském kraji. Rozhodně
je proti vzniku ubytoven, kterých se

veřejnost bojí oprávněně. Stále 
je také ve hře zachování letové drá−
hy, která by byla v případě nutnosti
k využití.  

Součástí letiště v Líních je nyní
zázemí Letecké záchranné služby
(LZS). Po zveřejnění zájmu na vý−
stavbu průmyslové zóny začaly vzni−
kat petice na její záchranu. „Nikdy

přitom neexistovala varianta, že 
bude LZS zrušena. Na veškerých
jednáních bylo naopak její fungování
garantováno. Chod LZS bude
zacho ván,“ doplňuje hejtman Rudolf
Špoták. 

Plánovaný projekt revitalizace
a výstavby podnikatelského parku
v Líních u Plzně má připravit zónu
o maximální rozloze 391 ha. Cel −
kové náklady na realizaci infrastruk−
tury včetně podnikatelského parku
lze odhadnout na základě provede−
ných studií na 9 mld. Kč v násle −
dujících čtyřech letech. „Celý areál

30 let chátrá, letiště je
zdevastované. Firma, kte−
rá ho má v  nájmu, se
o prostory absolutně ne−
stará. Máme příležitost 
tuto lokalitu změnit. Jsme
si vědomi toho, že je to
projekt nároč ný a tematic−
ky citlivý, určitě je ale
v našich silách ho ovlivnit
a přinést regionu nějaké
benefity,“ doplňuje hejt−
man Rudolf Špoták s tím,
že jakmile dostane Plzeň −

ský kraj mandát, hodlá na projektu
inten zivně spolupracovat se všemi
dotčenými stranami. „Aktuálně ne−
můžeme dělat nic jiného než čekat,
protože je vše v gesci Vlády ČR,“
dodal Špoták.

Kraj má jasno o budoucnosti letiště Líně

Hejtman Rudolf Špoták
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Pro čtenáře našeho časopisu přináší−
me jeho rady, doporučení a hlavně ši−
rokou nabídku klatovské Jahodárny. 

Kdy sázet jahodník?
Do konce října lze bez problémů sázet.
Jsou to ideální podmínky. Nedo po −
ručuji sousedskou výpomoc, jako že si
například vyměníte sazenice ze svých
záhonů přes plot. Chcete ušetřit za 
nákup sazenic, ale opak je pravdou. Je
zde nebezpečí, že si zamoříte pozemek
nějakou chorobou a na jaře budete mít
minimální úrodu. Každému rádi poradí−
me při výběru sazenic jahodníku i jak
postupovat při sázení. Máme bohaté
letité zkušenosti.

Jaká je nabídka sazenic?
Nabízíme odrůdy jednoplodící, stálep−
lodící, rané, polorané, pozdní, sazenice
zakořeněné v květináčích
a prostokořenné, které
jsou nejlepší a nejlev−
nější. Odrůdy si sami
pěstujeme. Přesně ví−
me, jak ta jahoda vypa−
dá a jaké má charakte−
ristické znaky. Pro −
dáváme kvalitní uzna−
nou sadbu, která má
dobře vyvinutý kořenový systém a kr−
ček. Je to silná zdravá sadba.

Mají lidé v oblibě nějaký druh
jahody?
Na prvním místě bych jmenoval odrů−
du Karmen. Lidé si u nás jahody z této
odrůdy ochutnali a nyní k nám jezdí
a chtějí Karmen. Jahoda je tmavá, vel−
ká, voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť
lesní jahody. Je to nejchutnější jahoda,
jak nám každý říká. Je vhodná i do vyš−
ších poloh a zaručuje vysokou a stálou

sklizeň. Další velmi žádanou odrůdou je
například poloraná Senga Sengana.

30 druhů kanadských
borůvek
Máme opravdu bohatý výběr
borůvek mnoha velikostí. Chutí
jsou od našich lesních borůvek
k nerozeznání, ale plody jsou
o poznání větší. Z pohledných
keřů jich sklidíte přes 2 litry, ale
pouze pokud znáte nároky
těchto pozoruhodných dřevin.
A jsme zase u těch rad, které
u nás dostanete. Mezi nejzná−
mější odrůdy, které jsou velmi v oblibě
patří pozdní odrůda Chandler s největ−

šími plody, Patriot,
raná výnosná odrů−
da, která je vhodná
do nádob a nebo
Hannah Choice, ra−
ná odrůda sladká po

meruňce.Mezi další
známé odrůdy patří

Record, Sierra, Toro
a mnoho dalších.

V nabídce také máme maliníky, angreš−
ty, rybízy, malinoostružiny, vinou révu,
ostružiny, brusinky, rakytník, zimolez
kamčatský. 

Obrovský výběr vřesů
Je to vděčná dekorační rostlina. Kdo si
chce v tuto roční dobu zkrášlit zahradu,
balkon, pak si u nás může vybrat z vel−
kého množství druhů vřesu. Máme
kvetoucí v široké škále barev i nekve−
toucí. Pěstovat ho lze nejen na zahrád−
kách, ale také v květináčích na balkoně
i za oknem. Dále máme v nabídce

chryzantémy, hebe, azalky a další vře−
sovištní rostliny.
Po vzájemné domluvě podle představ

zákazníků jim osázíme květináče i truh−
líky, které si přinesou.

Brambory, český česnek, dýně 
Brambory si lze objednat telefonicky
nebo přímo na místě a dojednat jejich
množství na uskladnění. Máme žluté
i červené. Dále nabízíme několik druhů

českého česneku, například jeho odrů−
du bjetin vhodnou pro žlučníkáře, cibuli
červenou i žlutou, kopr a kolem 70 dru−
hů dýní od okrasných, přes dýně vhod−
né na vaření, pečení, fritování, ale také
na kompoty a marmelády.

Ovocné stromky
Jabloně, třešně, hrušky, višně, ořešá−
ky, broskve, meruňky – opět pro naše
zákazníky máme bohatý výběr. Pro −
dáváme rovněž hnojivo, substráty
a textilie. Našim cílem je, aby u nás
klient dostal vše, co potřebuje a nemu−
sel jezdit jinam. 

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost i tele−
fonické domluvy. Prodej je přímo na
Jahodárně v Klatovech, kde probíhal
samosběr a prodej jahod.                (re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Český česnek dostanete
v klatovské Jahodárně.

Ptáme se majitele Jahodárny
v Klatovech Pavla Bonka
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Bude se vám dobře skladovat a roz−
hodně se nezkazí. S naprostou jisto−
tou budete vědět, co pijete. Péče,
kterou věnujete svému ovoci, se
vám v tekuté podobě mnohonásobně
vrátí. Nezapomeňte, že v malém
množství je tekuté ovoce i vhodným
lékem a tou nejlepší prevencí proti
nachlazení, léčí střevní potíže, spa−
luje tuky a má pozitivní vliv na rozší−
ření cév. Nejlepší cesta k ovoci v te−
kutém stavu vede přes pěstitelské
pálenice.
Proto jsme se setkali s majitelem
Palírny ve Starém Klíčově – Vla −
dimírem Císlerem.
l Letos zahajujete jubilejní 20. se−
zonu. Připravili jste pro své stávající
i nové klienty nějaké překvapení?
Letošní novinkou je nová
skladovací hala na kvasy.
Stále více přibývá zákazníků,
kterým zakládáme kvasy. Je
to víc jak polovina, kteří chtějí
zkapalnit ovoce od A až do Z.
Přivezou si v bedýnce nebo

pytli zralé ovoce bez hniloby, listí
a větviček, které zvážíme a jde do
označeného sudu jménem zákazníka.
Od nás dostanou za 3 až 4 měsíce
SMS zprávu o výsledku a přijedou si
pro slivovici. Minimální množství ovo−
ce na založení kvasu je u nás 30 kg.
Protože zájem roste, postavili jsme
novou halu na skladování kvasu. Je to
vstřícný krok k našim zákazníkům.
l Jakou kvalitu musí mít ovoce
k vypálení?
Řečeno v  jedné větě, musí to být jen
zralé ovoce, co byste s  chutí snědli.
Na vzhledu může mít drobné vady, ale
nesmí být nahnilé nebo plesnivé, musí

být bez listí, trávy, hlíny, větviček a ji−
ných nečistot. Hruškám je nutné pře−
dem odstranit stopky. Ještě připo −
mínám jednu důležitou informaci.
Když k nám pojedete, je třeba vědět,
kde jste ovoce vypěstovali. Je to pěs−
titelské pálení a uvádí se to v žádosti
o pálení spolu s vašimi osobními daty.
Tuto evidenci si odebírá celní správa,
která kontroluje limit stanovený pro
pěstitelské pálení.
l Co když si někdo přiveze vlastní
kvas?
Tak mu z jeho doma vyrobeného kva−
su vypálíme destilát, ale neručíme za
jeho kvalitu. Když si připraví špatný
kvas, nemůže očekávat kvalitní pá −
lenku. Platí jednoduché pravidlo.
Špatný kvas = nekvalitní pálenka. Do

1 až 2 týdnů klientovi z jeho vlastního
kvasu vypálíme destilát. Ještě jednu
důležitou připomínku pro ty, kteří si
převezou vlastní kvas. Musí být bez
octomilek.
l Jak je organizována manipulace
s ovocem, které k vám lidé přivážejí
v pytlích nebo v bednách?

Zákazník si musí pytle či bedny s ovo−
cem sám vyložit a dopravit na váhu.
Proto doporučuji každému na to pa−
matovat a v případě, že to sám
nezvládne, vzít si s sebou
pomoc. Nepočítejte s tím,
že vám pytle s  ovocem
budeme skládat. Na to
opravdu nemáme pra−
covní síly.
l Jaké druhy ovoce de−
stilujete? 
Švestky bez omezení a příjem
jablek a hrušek je po před−
chozí telefonické domluvě
na telefonu 602  549 887.
Rezervace už bereme na září
a říjen. Je dobré předem vě−
dět, kolik asi kilogramů ovoce

chcete zkapalnit a do−
mluvíme si termín,
v  který příjmový den
k nám ovoce přivezete.
l Je nějaké ovoce,
které letos nedesti −
lujete?
Jsou to broskve.
Prosím, aby zákazníci
nepřidávali broskve ani
do svých vlastních kva−

sů. Když to zjistíme, zbytečně
pak dochází k poplatkům na−
víc. Broskve totiž mohou zakalit za−
kázky, které se destilují poté a to my
v žádném případě nemůžeme připus−
tit. Nechceme zákazníkům senzoricky
kazit destilát. Také kdo k nám přiveze
zelené švestky k vypálení, tak ho zaru−
čeně pošleme zpátky.
l Kolik zaplatí zákazník za vy −
pálení?
Z  důvodů navýšení energií je cena
oproti minulé sezoně mírně navýšena.
Základní pálení z  kvasu o objemu
90 litrů dodaného zákazníkem stojí litr
50 % pálenky 200 Kč. Když kvas dě −
láme sami, stojí litr 50 % pálenky
215 Kč. Vše záleží na velikosti zakáz−
ky. Pálenku bezplatně ředíme na poža−
dovanou lihovitost, ale ne pod 50 %.

l Důležitá pro každého zájemce je
pracovní doba?

Ta zůstává stále stejná. Úterý, čtvrt−
ek a sobota od 10 do 17 ho−

din. Musím připomenout,
aby lidé nespoléhali na
to, že když přijedou už

v 8 hodin ráno, že je přednostně ve−
zmeme. Tak to nefunguje. Od 10 ho−
din se věnujeme zákazníkům. Zby −
tečně se tu pak tvoří fronty. Když
dokon číme vypálení, každému posí−
lám SMS. Moc bychom byli rádi, kdy−
by si zkapalněné ovoce vyzvedli
co nejdříve. A ještě jednu prosbu má−
me. Nevolejte nám po 18:00 hodině
a v neděli.
l Mohou s vámi komunikovat i pro−
střednictvím emailu?
Samozřejmě. V pracovní dny v úterý,
ve čtvr tek a v  sobotu od 10 do 
17 hodin nám můžete volat, posílat
SMS na číslo 602 549 887 nebo po−
slat email na naši e−mailovou adresu: 
palenice.cisler@seznam.cz. Zákaz ní −
kům odpovíme, že jsme jejich zakázku
zapsali a přijali rezervaci. Důvod je jedi−
ný. Palírna má nějakou kapacitu a chce−
me všechny zákazníky, kteří k nám při−
vezou ovoce, uspokojit. Jsme také
na Instagramu a hlavní informace na −
jdou na našich webových stránkách
www.palenicecisler.cz.   (re)

Nová hala pro skladování kvasu.

Uskladněte ovoce v tekutém stavu

„Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
řádným členem Unie destilatérů. Máme pla−
ketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám ma−
jitel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově
Vladimír Císler.

Jubilejní 20. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově
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Pokud máte o nabízenou pozici zájem, pošlete životopis
nebo zavolejte na níže uvedené kontakty

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá do svého 

call centra v Plzni 

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem a kultivovaným
hlasovým projevem, kteří jsou schopni
pohotově reagovat na jakékoliv dotazy 

a námitky zákazníků.

nové kolegyně/kolegy

Požadujeme:
• Schopnost samostatně pracovat 

a plnit zadané úkoly

• Mateřský jazyk češtinu

• Znalost práce na PC 
(vyplnění objednávky, odeslání 
a přijetí e−mailu)

Nabízíme:
• fixní plat + provize v neomezené výši
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně, 

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku, 

teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová)

e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz

Celková zaměstnanost ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla
o 123,2 tisíc osob, tj. o 2,4 % na 5 160,2 tis. Za tímto nárůstem
stojí především přírůstek pracujících žen. Jejich počet je mezi−
ročně vyšší o  73,7  tis.  Výrazně se zvýšil počet pracujících ve 
věku 45–64 let, jichž přibylo 87,1 tis.

Oproti minulému roku se znatelně zvýšila zaměstnanost
především v obchodě a v ubytování. Výsledky tak potvrdily oži−
vení ve službách, které byly před rokem v důsledku pandemie
nejvíce omezeny. V tomto sektoru se zvýšil zejména počet pra−
cujících v sekci velkoobchod a maloobchod, opravy motorových
vozidel o  41,7  tis., v  ubytování, stravování a pohostinství
o 33,6 tis. a ve veřejné správě a obraně spolu s povinným sociál−
ním zabezpečením o 14,2 tisíc.

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 vzrostla díky službám
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Vajgly, oharky, špačky – jedním
slovem cigaretové nedopalky
stále více zaplavují náměstí,
ulice, prostranství před restau−

racemi, zastávky autobusů.
Zkrátka tam, kde se objeví ku−
řáci, zůstávají na zemi vajgly.
Nedopalky cigaret se rozkláda−

jí 15 let, výrazně zhoršují klíče−
ní a růst rostlin, kontaminují vo−
du a páchají značnou škodu na
životním prostředí. 

Náš spolupracovník z Domažlic
pan Václav Pščolka vymyslel
a vyrobil několik variant poulič−
ních přenosných popelníků, kte−

ré by tento problém řešily. Nyní
přišel s další novinkou. Pro čety,
které uklízejí ve městech nedo−
palky cigaret, vyrobil lehký, po−

hyblivý a velmi praktický sběrací
koš. Už nemusejí mít úklidové če−
ty v jedné ruce sběrač a v druhé
nádobu na vajgly. Shodou okol−

ností, když jsme odcházeli od na−
šeho spolupracovníka, viděli
jsme v Domažlicích pána, jak tím−
to klasickým způsobem čistí ná−
městí. Kdyby měl novinku od pa−
na Pščolky, určitě by se mu snad−
něji čistilo náměstí od cigareto−
vých nedopalků. Navíc působilo
by to důstojněji a také harmonic−
ky zapadalo do daného prostředí. 
Pan Václav Pščolka velmi rád
předvede zájemcům svoje vý−
robky a bude rád, když se na −
jdou zájemci o jejich výrobu. 

(re)

Kontakt na našeho 
spolupracovníka:

Tel.:
775 975 170

E−mail:
eko−center@
seznam.cz

Pojízdný sběrač vajglů pro čistící čety.

Novinka na sběr cigaretových nedopalků
Klatovský EKO-TEAM informuje
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Samice lva berberského
Tamika přivedla na svět
svůj čtvrtý vrh mláďat
letos na jaře 9. května.
Samec Mates byl od té
doby oddělen s  dvouletými po−
tomky Fazanem a Faridou a od
konce června si užívali moderni−
zovaný venkovní výběh. Každé
úterý v poledne se koná jejich ve−
řejné krmení.

Mláďata – 1 samec a 2 samice,
obdržela v  úterý 30. srpna jména
Ghazanfar – znamená arabsky 
přímo „lev“, Ghizléne  („gazela“)
a Ghalíya (krásná, vzácná).

Jejich patronem se stal, stejně
jako u starších sourozenců, Mgr.
Roman Zarzycký,  1. náměstek pri−
mátora města Plzně, který udělil
jména oběma samicím. Patronem

samce se stal Josef Váňa, osminá−
sobný vítěz slavného dostihu Velká
pardubická. Lvíčata čeká v  do −
hledné době spo−
jování se samcem 
Ma te sem a starší−
mi sourozenci.  

Lvi berberští
jsou v Plzni cho−
váni od roku
2002, kdy vznikl
původní výběh.
Do té doby v zoo
žili pouze lvi pus−
tinní neurče né ho
poddruhu v  kle−

cích a od roku 1974 ne−
došlo k odchovu. Lvi ber−
berští se v Plzni množí od
roku 2016. Od chovaní lvi
jsou například ve Francii
ve třech různých zoo
(Esma již měla mládě),
v rakouském Herberstei −
nu, kde se již prvorozená
Amira rovněž rozmnožu−
je,  a také v zoo Chleby. 

Lvi jako takoví žili v pl−
zeňské zoo téměř nepře −
tržitě od 40. let 20. století,

i v  první lokaci u řeky Radbuzy.
Množili se už za 2. světové války,
na Lochotíně pak opakovaně 
v 70. letech. Tradiční jména pro lvy
v 80. a 90. letech byla Paša a Elsa.

Lvíčata už mají svá jména
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V areálu Kolowratových sadů u lo−
veckého zámečku na Dianě u Roz −
vadova se 17. září uskuteční 14.
roč ník Dne Českého lesa. Slavnost −
ní zahájení proběhne v 11 hodin,
vstup je zdarma.

Podtitulem akce je Slavnost sta−
rých stromů v ovocném sadu. Před −
staveny budou Kolowratovy sady
a Genové sady Tachovska. K vidění
budou ukázky dřevosochařství, koší−

kářství a včelařství. Milovníky historie
jistě potěší přednáška o historii zám−
ku. Milovníci přírody se mohou vy−
pravit na exkurzi za pralesy do přírod−
ní rezervace Diana. V rámci slavnosti
bude probíhat také prezentace part −
nerů Dne Českého lesa. Pro děti jsou
připraveny soutěže, výtvarná dílna
a divadelní představení souboru Lout −
ky bez hranic. Akci doprovodí živá
hudba Dixielandu Mariánské Lázně. 

„Den Českého lesa pořádáme ve
spolupráci s partnery již od roku
2008. Akcí pro veřejnost děláme bě−
hem roku několik, např. Mezinárodní
noc pro netopýry, Setkání příznivců
Českého lesa nebo komentované
vycházky do přírody. Naším cílem
je prezentovat přírodní a kulturní
hodnoty Českého lesa,“ vysvětluje
Daniela Hlinková z Agentury ochra−
ny přírody a krajiny ČR.

Den Českého lesa oslaví staré stromy

Český les – Diana, foto D. Hlinková

Také v roce 2022 se
Zoologická a botanická
zahrada města Plzně
může pochlubit úspěš−
ným odchovem rysů čer−
vených. Mlá ďa ta sice za−
tím nejsou v hlavní ven −
kovní expozici, kde však
návštěvníci nyní uvidí
chovného samce a jedno
mládě z minulého vrhu. 

Chovný pár rysů červených nás
opět potěšil úspěšným odchovem

dvou mláďat. Sameček a samička
se narodili 14. května. Jelikož jde

o  čtvr tý odchov mláďat (třetí
úspěšný), mláďata dostala jmé −
na začínající písmenem D: Daisy
a Dale. Mají se čile k světu a znač−
ně přibírají na váze. Při prvním 
vážení 8. června měla samička
hmotnost 690 gramů a  sameček
640 gramů, o  několik týd nů po −
zději, 28. července, samička váži−
la 1,92 kilogramu a  sameček
1,85. „Bohu žel mláďata jsou za−
tím s  matkou ve vnitřní ubikaci
a je tak velmi těžké je zahlédnout.
Vy puštění do výběhu zatím neplá−
nujeme, alespoň  vám tedy nabízí−
me krásnou fotku našich mláďat,“
sdělila  Lenka  Václavová z plzeň−
ské ZOO. 

Střípky 
z Plzně

Nejenom 
za odpočinkem

Plzeň systematicky revitalizuje
a upravuje rekreační oblasti, kte−
ré mohou Plzeňané denně využí−
vat. Jsou téměř v každé městské
čtvrti a nechybí v nich upravené
stezky, lavičky, altánky i infor−
mační tabule, z nichž se lidé do−
zvědí řadu informací o okolní pří−
rodě. Krajinářské úpravy míst na
okrajích Plzně jsou i důležitými
přírodními prvky, které přispívají
k udržení vody a také k tomu, že
se do přírody v okolí města vra−
cejí živočichové.  Plzeň vlastní
na 4 100 hektarů lesních poros−
tů, z toho 1 859 hektarů plní zvý−
šenou rekreační funkci.  

Připravena je studie na revita −
lizaci údolí na Valše, které je
ohroženo erozí. Voda tam vymílá
půdu, čemuž lze zabránit vybu−
dováním tůní. Těmito úpravami
zvýší také biodiverzitu, tedy růz−
norodost života, neboť vzniknou
nová stanoviště pro živočichy
i rostliny. Mezi další  patří napří−
klad méně známá oblast Pytel.
Tady studie počítá s výsadbou
ovocných sadů a také s vybudo−
váním rekreační cesty a lávky
přes potok. V plánu je i revitaliza−
ce tůní na Zábělé, vybudování
cest, které propojí louku u Špi −
tálského lesa s  cestami v  lese.
Připraveny jsou i projekty pro
Bolevecké rybníky, jako bezba −
riérový přístup do vody pomocí
lanovky pro vozíčkáře z prostoru
autokempu nebo infrastruktura
pro stánek s  občerstvením pod
Bílou Horou či rozsáhlé úpravy
v prostoru areálu Ostende.

V Plzni se opět chlubí
odchovem rysů červených
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Plzeňské Divadlo Pluto vstupuje
do nové sezóny s dobrou náladou
a věří, že se  mu podaří tuto do−
brou náladu přenést od herců
z jeviště k vám do hlediště. První
dobrou zprávou  je, že se koneč−
ně po dlouhé mateřské pauze
Kami ly Kikinčukové vrací do
reper toáru muzikál My Fair Lady.
A v něm se objeví i řada nových
tváří, které si  vyzkoušely plu −
ťácká divadelní prkna už v jiných
inscenacích. 

Vy, kteří do Pluta chodíte pravi−
delně, jste už možná zaregistrovali
změny v cenách vstupenek. Až do
konce minulé sezóny byla jed −
notná sazba, ať už jste seděli u ja−
kéhokoliv stolu. Od letošního září
jsou ale ceny stupňované podle to−
ho, jak blízko  hercům se zrovna
nacházíte. Divadelníci věří, že to
přispěje k většímu komfortu a va−
riabilitě s ohledem na peněženku
diváka. Nové cenové kategorie tak
jsou 390 Kč (plná cena) / 350 Kč
(senioři, studenti a ZTP), 350 Kč /
320 Kč a 320 Kč / 290 Kč. A oblí−
bené preclíky samozřejmě zůstá−
vají stále v ceně vstupenky.

V divadle se také poctivě při −
pravují na tradiční listopadový fes−
tival Česky hezky, v jehož rámci le−
tos návštěvníci uvidí oblíbené ko−
medie Dva muži v šachu s Pavlem
Kikinčukem a Bronislavem Koti −
šem nebo vůbec historicky první
pluťáckou hru Jak se válčí na 
pavlači. Tradiční besedy přivítají
vzácné hosty – namátkou herečku
a zpěvačku IvuPazderkovou nebo
herce Jana Čenského. Po roce se
vrátí i mimořádně podařený  výlet
za pohádkou, který bude probíhat
po celých prostorách doubravec −
kého Centrumu. Chybět nebudou
ani pravidelné workshopy. Kom p −
let  ní program minifestivalu najdete
v tomto vydání Plutovin. 

„Ani konec roku se neobejde
bez pluťácké zábavy. Letos si mů−
žeme společně užít  Silvestra 
s komedií Blbec k večeři s Pavlem
Kikinčukem a Danielem Rousem
v  hlavních rolích. Začátky před −
stavení jsou ve 14:00 a v 18:00
hodin a vstupenky jsou  již v pro −
deji buď v naší pokladně, nebo
na portálu plzenskavstupenka.cz.
V ceně  vstupenky je pohoštění
a drob ný dárek pro každého.
Těšíme se na váš smích a po−
tlesk,“ 1 dodává Jiří Bláha.

My Fair Lady se vrací do divadla Pluto



42 Plzeňský rozhled  9/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Stalo se, co se stalo, ale jede−
me dál. V  historii bylo více
a horších pandemií a vždy se
s tímto problémem společnost
vyrovnala. Vždy je nutné si ze
všeho vzít ponaučení, protože
historie se opakuje. Kovidová do−
ba ukazuje, že přece jen mohli
mít v  něčem pravdu ti, co byli
proti globalizaci. Alespoň tato
doba povede k vyšší míře soběs−
tačnosti. Problém je, že lidé mají
krátkou paměť a zhruba za tři 
roky vše zase sklouzne do půvo−
dních kolejí. 

TEST 1: Jaká vás napadne
varianta z možností A, B, C? 

Pomoc najdeme jen v  rodině,
kde je nutné upevňovat rodin−
ný kruh a také u přátel, se který−
mi stojí za to utužovat vzájemné
přátelství. Pokud člověk nedělá
svoji práci jako koníčka, je dobré
si najít nějakou užitečnou zálibu.

Zkrátka, dělat co nás baví a na−
cházet v tom seberealizaci.
Nejdůležitější je udržet si fyzic−
ké i duševní zdraví. Když jsme
zdraví, můžeme mít vše. Když
nejsme, nemusíme mít nic. Vět −
šina lidí bere zdraví jako samo−
zřejmou věc. Ale vraťme se dva
roky zpátky a zjistíme, že to sa−
mozřejmé být nemusí. Můžeme
dělat pro zdraví maximum, ale
pak přijde infekce, jako se stalo,
a je problém, na který běžnými
alter nativními způsoby nesta −
číme. Potom je třeba dbát rad
odbor níků, ale i ti si také
hned rady nevěděli.
Ale doba pokročila
a přece jen už
nějaké zku  še −
nosti jsou
a no  vé způso−
by léčby se
dají realizo−
vat. Pře sto do −
 poručuji alter−
nativními způ−
soby léčby pod −
pořit klasickou lé−
kařskou péči. Jak
to dělat mám na svých
stránkách v kapitole „Člán −
ky, Návody či Inspirace“. Kdo
si sám není schopen poradit,
je možné se účastnit skupinové
terapie Rodinné konstelace, které 

začínám od 1.10.2022. Po −
drobnosti na mých stránkách
www.stanleybradley.eu. 

TEST 2: Jaká vás napadne
varianta z možností: 1, 2, 3?

Občas se stane, že se něco ne−
povede. Je zbytečné nadávat.
Berte to jako osud, rychle za tím
udělejte tlustou čáru a hledejte 
jiné náhradní řešení. Kdo hledá,
najde. Jen je třeba mít reálné
představy, nereálné nelze

zhmotňovat. 
Většina lidí má pro−

blémy s tím, že ni−
kdo neví, co bu−

de. Úzkost je
přímo úměr ná
míře nejistoty
a spolu se
s t r a c h e m
jdou ruku v ru−
ce se stresem.

To vše je příči−
nou pozdějších

zdravotních a psy−
chických problémů,

kterých přibývá.
Doporučuji více se soustředit
na minimální jistoty, jako je uza−
vřený rodinný kruh či přátelství.
Ale hlavně je nutné se opřít o své

schopnosti, které je dobré rozví−
jet, a posilovat sebedůvěru. Při −
pomenu staré klišé, které říká, že
pomocnou ruku najdeme na
konci našeho ramene. Všechno
totiž máme v  hlavě, a proto je
nutné myslet pozitivně.
Vyhledávejte a sdílejte jen po−
zitivní zážitky. Vyhněte se a za−
pomeňte na ty negativní. Je do−
bré se scházet s pozitivními přá−
teli. Myšlenky lze zhmotňovat.
Chci vás varovat, a mám to ově−
řeno v praxi, že právě ty negativní
se zhmotňují snadněji. Navíc je
prokázáno, že negativní myšlení
přispívá k riziku demence. De −
prese a úzkosti zhoršují kogni −
tivní funkce mozku.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví
a pohody.         Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda problémy dnešní doby chcete
reálně řešit, nebo o nich jen mlu−
vit. Kdo odpověděl: 1 = Chcete o
problémech jen mluvit. 2 = Chcete
řešit, ale nevíte jak. 3 = Chcete
problémy řešit a vyřešíte je.

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda jste schopni změnit svůj život
k lepšímu, být šťastní. A = Ne, 
B = na 50%, C = ANO.

„Spoléhejte na své schopnosti,
rozvíjejte a posilujte sebedůvěru,“
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HLEDÁM pomocného
dělníka na stavbu.
Požaduji: spolehlivost,
flexibilitu, praxe vý −
hodou , ale ne podmín−
kou . Více info na tel:
721757399. KŘI PM
22097

CAFÉ CHARLOTTE V Že −
 lezné Rudě přijme bri−
gádně aktivní DŮCHOD−
KYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ
a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden
práce a týden volna,
ubytování zdarma, ce −
lo roční provoz a výbor−
né platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na tele−
fonu 725835555. RR
22705

PŘIJMU ženy do noční−
ho klubu u německých
hranic. Ubytování zdar−
ma. Majitelka žena. Tel.
732504490. RR 22725

HLEDÁM brigádníka na
štípání a řezání dřeva –
13 km od Klatov. Tel.:
606517303. RR 22712

PRODÁM mobilní buň−
ky UNIMO, více druhů,
rozměry 6 m x 2,5 m 
x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m
x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny
včetně jističů a osvět le −
ní. Podlaha, strop a stě −
ny zateplené. Slušo −
vickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buň ky
jsou v  pěkném stavu.
Dále prodám marin −
gotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k  oka −
mžitému použí vání, dře−
věné zahradní domky.
Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081 

TERRA−VARI s  moto−
rem Honda 160 (4takt)
+ valníček + radlice na
sníh + mulčovač PP60,
málo používané, 47.000
Kč, tel.: 602469253.
RR 22733

PRODÁM silniční beto−
nové 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 okolí. Možnost nalo−
žení a zajištění dopra−
vy. Tel.: 604867469,
603383211. PM 22082 

PRODÁM dřevěné bri−
kety a pelety. Česká
výro ba. Plzeňský kraj –
DOPRAVA ZDARMA.
Tel.: 604575136, E−mail:
rahei@atlas.cz.  PM
22013

LITINOVÝ kotel Viadrus
U22 (dřevo, biomasa,
koks), používaný, třída
II, tel.: 723600540. RR
22673

PRODÁM pařák na
brambory 100 litrů z ne−
rezu, čerta na brambory
předělaný za traktor, od−
středivku na mléko, má−
selnici, dřevěný soudek
na pivo 25 litrů k deko−
raci, kotoučový katr na
dřevo, cena 4.000 Kč +
3 kotouče, piliňáky + 3
vložky, řezačku na jetel
za traktor vhodný na
štěpkovač, dovoz SRN.
Sběrač na seno k  uklá−
dání do vozu za menší
traktor, pěkný stav. 
K doptání na tel.:
776560074. RR 22724

VYKLÍZÍTE byt, garáž,
chalupu? Koupím různé
staré věci – kanystr USA,
Wehrmacht, hasičskou−
tesařskou sekeru, váhy,
kávomlýnek, sošky z por −
celánu, zavírací nože, za−
palovače na benzin, dí−
lenský svěrák, kame −
ninové hrnce−formy na
pečení apod. Tel.:
732431470. PM 22098

Z POZŮSTALOSTI KOU −
PÍM vše staré: porce−
lán, kamenné hrnce, ho−
diny obrazy, nádobí, 
váhy, rádia, vojen. věci
z  války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
rádia, mlýnky, hmoždí−
ře, lustry. Mopedy, mo−
torky, Pionýry, moto přil −
by, smalt. nádobí, pa−
nenky, obrazy, porcelán
apod.  Tel.: 605080878.
PM 22010

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, ve−
smírná vozidla, vláčky,
vše na klíček nebo bez,
na dálkové ovládání, 
dále starý betlém, lout−
kové divadlo, samo −
statné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM
22042

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

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

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

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113. PM 22085

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

MUZEUM
PANENEK

v Plzni HLEDÁ
STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky, 

které čestně umístím 
do muzea nebo vykoupím.

Mohou být i poškozeny, 
vše si opravím.

www.muzeumpanenekplzen.cz 

739 334 835 – dojedu.
To co už nemá doma 

místo, rádi umístíme tam,
kde dostanou svůj obdiv.

KŘI PM 22099

Byty zvláštního určení jsou pro
osoby s  omezenou pohyblivostí,
osoby využívající invalidní vozík
nebo osoby se zrakovým či slu−
chovým postižením. V nově vybu−
dované plzeňské čtvrti Zátiší bu−
dou vyčleněny čtyři takovéto byty
o velikosti 4+kk (cca 115 metrů
čtverečních).  

„Tyto čtyři konkrétní byty jsou
speciálně bezbariérově upravené
a jsou určeny pro větší rodiny,
v nichž jeden z jejích členů žije se
zdravotním postižením. Právě by−

ty zvláštního určení pro větší rodi−
ny v  Plzni dosud citelně chyběly,
a tak s nimi bylo počítáno v pro−
jektu bytové výstavby v  Zátiší.
Jsou umístěny v  přízemí čtyř do−
mů v  Kreuzmannově ulici,“ uvedl
náměstek primátora města Plzně
pro oblast ekonomickou, bytovou,
sociálního začleňování a nakládá−
ní s majetkem David Šlouf. Dodal,
že město Plzeň již vypsalo výbě−
rové řízení na výběr nájemců
těchto bytů. Ty schvaluje podle
přesně daných kritérií Komise 

bytová Rady města Plzně. První
nájemce již byl schválen.

Byty zvláštního určení pro uby−
tování osob se zdravotním posti−
žením jsou definovány v  občan−
ském zákoníku. Jejich využití je
právně chráněno. V případě úmrtí
nájemce lze přechod nájmu bytu
uplatnit na jinou osobu jen zcela
výjimečně. Většinou musejí oso−
by, které nejsou zdravotně posti−
žené, byt v zákonné lhůtě vyklidit.
„V takovýchto případech však
město Plzeň poskytuje prostřed−

nictvím svého odboru dostupné−
ho bydlení a sociálního začleňo−
vání lidem, kteří musejí opustit
byt zvláštního určení, podporu
a vždy se jim snaží zajistit náhrad−
ní bydlení nad rámec svých zá−
konných povinností,“ připomněl
David Šlouf.

Výstavba nové čtvr ti v Plzni
Zátiší je jedním z nejrozsáhlejších
městských bytových projektů
v České republice. Město Plzeň se
v roce 2020 pustilo do výstavby
osmnácti bytových domů se
179 byty za 427 milionů korun.
Čtvrť, v níž bydlení nacházejí se−
nioři, mladé rodiny, lidé s hendike−
pem a další osoby, jimž by mohla
hrozit rezidenční segregace, bude
slavnostně otevřena už 9. září. 

V Zátiší budou byty pro rodiny 
s osobami se zdravotním postižením



VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západ−
ních Čech vojenskou
techniku (i části), mo−
tocykly, automobily,
helmy, dalekohledy,
kor díky, bajonety, tesá−
ky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, 
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a ča −
sopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babe −
tu i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také
na starého Pionýra.
Návody na obsluhu a ka −
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982.
PM 22006

KOUPÍM staré pivní lah−
ve a sklenice s  nápisy
pivovarů. I jednotlivé
kusy, děkuji sběratel.
Tel.: 732170454. PM
22091

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960
– až 3 tis. Kč. Odznaky
voj. učilišť, pilotní aj.
Těžítka ve tvaru modelů
voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r.v. 1988Tel.:
721730982. PM 22007

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

PRONAJMU atypický
mezonetový byt 3+kk
v  RD, v  KT. Nekuřáky.
Kauce! Tel.: 605758
988. RR 22713

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kan−
celáře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spo −
lu pracujeme s  velkými
firmami, pro jejichž 
zaměstnance hledáme
čisté byty k  dlouhodo−
bému pronájmu. Zaru −
čujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr mů−
žeme sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský 
servis po celou dobu
nájmu je samozřejmos−
tí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22018

PRO ZAMĚSTNANCE
do obchodních firem
hledáme byty k  pronáj−
mu po celé Plzni. Na −
bídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REA−
LITY s.r.o, VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22019

PRONAJMU pěkný byt
1+2 v  1. patře (bez 
výtahu) v klidné lokalitě
v  Klatovech. Tel.:
723994607. RR 22727

PRONAJMU garáž, té−
měř v  centru Klatov,
mobil: 702491092. RR
22732

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v  panelových domech
v Plzni. Máme připrave−
ny 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 Plz ni.
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 Plz −
ni. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do
2,5 mil. Kč. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22022

PRODÁM byt 80 m2

s mezonetem v OV v cen−
tru Klatov. Prohlídka bytu
možná, cena dohodou.
Tel.: 608800072. RR
22697

PRODÁM dřevěný za−
hradní domek 3x2,5 m
s terasou 3x1,5 m (bez
pozemku). + dřevník
+ zahr. záchod. Jed −
notlivě nebo dohroma−
dy. Tel.: 607900742.
PM 22101

ÚPRAVA NEMOVI−
TOSTI –  k  prodeji,
předání, rekonstruk−
ci. Vyklizení, likvida−
ce odpadu, vymalo−
vání, úklid okolních
prostor – zahrady.
Prohlídka a nacenění
služby ZDARMA. 
papo9@seznam.cz,
tel.: 603512322  PM
22047

Peníze za vaši rekreač−
ní nemovitost ihned!
Vykoupíme vaši chalu−
pu či chatu v  okrese
Plzeň−jih, Plzeň−sever.
Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vy plá −
címe do tří dnů. Práv ní
servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22017

PRODÁME zavedený,
prosperující obchod
v Nýrsku. KVĚTINY. Ze
zdravotních důvodů.
739040320. RR 22740

PRODÁM levně zacho−
valý přívěs za os. auto,
kovový, tovární výroby,
na malých kolech. Nos −
nost 230 kg, ložní plo−
cha 2 m2. Cena dle do−
hody. Tel.: 721472194.
PM 22104

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6
Benzín, r.v. 2008, 97
000km. Klimatizace,
couvací čidla, vyhříva−
né sedačky, zánovní
celoroční pneu, vymě−
něné rozvody motoru,
originál tónovaná skla.
Cena 120.000 Kč. Tel.
603535061. 

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

TAŽNÉ zařízení na ja−
kýkoli automobil, pro−
dej – montáž, www.
e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 22054

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,

odvoz a likvidace 
různého odpadu, dále
možnost vymalování.
Prohlídka a nacenění
služby ZDARMA. Tel.
603512 322, e−mail:

pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 22045 

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



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 zana −
lyzuje vaši situaci a nejde
optimální řešení. Důležité
je, nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309.  PM
22023

KUPUJETE NEMOVI−
TOST ? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme technicky
a na víc vyjednáme ma−
ximální SLEVU ! Neza −
platíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte
zdarma 800888957
PM 22026

STAĆÍ nám jeden mě−
síc na prodej vaší ne−
movitosti. Svěřte nám
k  prodeji svou nemovi−
tost a přesvědčte se
rychlém jednání a so −
lidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavo−
láte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309
PM 22024

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte
se nevýhodných půj−
ček? Jako jediná realitní
kancelář v  Plzeňském
kraji vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem Pe −
níze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VO −
LEJTE ZDARMA
800737309  PM 22025

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

NABÍZÍM stříhání ži−
vých plotů, prořezávání
ovocných stromů, se−
kání trávy a údržbu
i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089

NABÍZÍM převíjení
elektromotorů 3fázo−
vých i 1fázových, krátká
dodací lhůta, Letovy 43,
tel.: 723327101. RR
22739 

OPRAVÍM staré knihy,
svážu diplomové práce,
levně. Tel.: 739744687.
RR 22684

KLÁŠTERKA 
– kolaudační 

revize komínů, 
tel.: 604871028 

RR 22236

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl.
automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM
22083

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

PRONAJMU trubkové
lešení + podlážky cca
100 m2 – 2.000 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vrat −
ná kauce 5000Kč.
Klatovy. A zároveň kou−
pím podlážky, spony,
spojky, trubky. Tel:
720686209. RR 22738

54LETÝ 186/90 hledá
ženu. Tel.: 604791334.
RR 22722

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se sezná−
mil s  dívkou výhradně
od 16−19 let, ne starší
ženy. Mám rád cesto−
vání  a kulturu. Tel.:
604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz.
PM 22005

POHODOVÝ muž střed−
ního věku, sport. posta−
vy hledá pohodovou,
štíhlou ženu na trvalejší,
diskrétní schůzky, dis−
krétnost, vzájemná dů−
věra podmínkou, fi−
nanční výpomoc mož−
ná, KT, DO. Tel.:
733407817. RR 22675

JEŠTĚ jste nenašla to−
ho pravého? Rádi Vám
pomůžeme najít par−
tnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavor−
ska.cz nebo
702891012.

MUŽ 73/185/87 hledá
přítelkyni přibližného
věku, nejraději z venko−
va pro společné přá −
telské vztahy. Moje záj−
my jsou zvířata, pro−
cházky přírodou, náv−
štěva památek, kultura
apod. Máte−li zájem
o setkání, prosím napiš−
te do redakce Rozhledu,
případně zavolejte
605788005. RR 22702

VITÁLNÍ důchodce 75 r.
hledá přítelkyni z  Kla −
tov a okolí. Zn.: Náhoda.
Odpovědi prosím pí−
semně do redakce. RR
22698

OSAMĚLÝ muž, 52 let,
hledá ženu na vážný
vztah, Klatovy a blízké
okolí. Jestli máš zájem
se seznámit, tak zavolej
na tel. 721666440. RR
22734

HLEDÁM ženu kolem
72 let, která je sama
a ráda cestuje přírodou,
taky kulturou a je hod−
ná, z  KT–DO, SMS –
728130276. RR 22728

HLEDÁM milou příjem−
nou ženu, nekuřačku.
Já, 52 let, nekuřák, ab−
stinent. Mám rád pří −
rodu, zvířátka, nejlépe
z  DO, TC a okolí. Tel.:
703130473. RR 22731

SVOBODNÝ, bezdětný
muž, 58 let, hledá osa−
mělou, hodnou, mladší
ženu pro společný život
na venkově (Plzeň−jih).
Národnost nerozhoduje.
Tel.: 724735293. RR
22736

50/174 HLEDÁ sympa−
tickou ženu nekuřačku
všestranných zájmů
s  vyřešenou minulostí.
Tel.: 721310270. RR
22737

ŠTÍHLOU z KT často. Tel.:
724516519. RR 22721

35/165/59 MILÁ, hez−
ká, štíhlá, bezdětná, rá−
da pozná přítele,  kama−
ráda nebo i více.
Společné výlety a hezky
strávený společný čas.
Budu se těšit na zavolá−
ní  nebo SMS na tel.:
608357717. PM 22105

60 ZKLAMANÁ hledá
partnera pro společný ži−
vot do 60 let. Mám dítě,
takže zároveň dědečka
pro nej, který nás bude
mít doopravdy rád, snad
ještě existuje normální
obyč. Muž. Může být i
z vesnice. Ne−očkovaný.
Auto vítáno. Mám ráda
přírodu, výlety, hudbu
apod. Zn.: Upřímnost, lá−
ska. Tel.: 722778014. RR
22706
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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

volejte 739 334 835
Program najdete na

www.muzeumpanenek.cz

Prodám lístky na 
FESTIVAL PANENEK

v Plzni o víkendu 
17. – 18. 9. 2022 
9:00 – 17:00 hod.

v KD Šeříkova

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Náš nejdražší tatínku, manželi, dědečku,
pradědečku, švagře a strýci, pane 
Milane Mészárosi z Vřeskovic u Přeštic,
letos 24. 8. 2022 bys
byl oslavil své 87. na−
rozeniny, ale v půvo−
dním plánu jsi měl de−
vadesátku. Díky Tvé
celoživotní úžasné vi−
talitě jsme všichni věři−
li, že tohoto krásného
jubilea dosáhneš.
Bohužel nemoc Ti
znemožnila tuto vizi naplnit a nadále pobý−
vat mezi námi, kteří si Tě vážili, ctili, respek−
tovali Tě a vroucně milovali. 
Od tohoto nejsmutnějšího dne 27. 8. 2017

uplynulo již celých 5 let.
My všichni ovšem s Tebou stále v našem ži−
votě počítáme. Na bolest z Tvé ztráty jsme
si museli zvyknout, ale stesk po Tobě, tatín−
ku, se překonat nedá. Nastávají však okam−
žiky, kdy cítíme, že nad námi stále bdíš.
Máš velkou zásluhu na vybudování našeho
vlídného domova a za Tvou lásku, předob−
ré srdce, ochotu, pochopení, pomoc a
podporu v každé situaci si Tě velmi vážíme.
A za Tvé upřímné člověčenství i přispění
podanou rukou též sousedům, spoluobča−
nům nebo bývalým kolegům máš také trvalé
uznání. Všichni Ti nepřestaneme být vděč−
ní. „Poznání, loučení, vzpomínka – toť život
člověka.“ Za vzpomínku všem, kdo se při−
pojíte, velice děkuje rodina. RR 22723
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

HLEDÁ SE pohodář, ne−
kuřák, mírný abstinent,
kutil, příroda – country,
houbaření, výlety – auto
vítáno. Já 70/162 SŠ.
Zn.: Upřímnost. Okr.
Domažlice – Stod. Tel.:
607048502 – jen volat
po 18. hod. RR 22711

RÁDA bych našla příte−
le pro hezký vztah, ve
věku 60−70 let, vzá −
jemná opora, přátelství
nebo i láska. Společné
cestování, příroda, kul−
tura. Prosím SMS na
tel.: 607900742. PM
22102

70/160 HLEDÁ kama−
ráda, nekuř., abstin.,
na kulturu, do přírody 
a na krátké výlety po
Šumavě i autem. 
Zn.: Plzeňský kraj. RR
22716

ŽENA 68/166 hledá
přítele abstinenta, ne−
kuřáka, na procházky,
posezení u kávy a k vý−
letům. Zn.: Klatovsko
a okolí. Odpovědi zasí−
lejte do redakce. RR
22715

77LETÁ zdravá, vitální
důchodkyně by ráda
poznala kamarádku ne−
bo kamaráda pro spo−
lečné vycházky do pří−
rody, výlety, návštěvy
kavárny, divadla apod.
Nejlépe Sušice. Tel.:
734720159. RR 22674

HLEDÁ SE osamělá ak−
tivní babička (60–70
let) v  těžké život. situa−
ci, jež ráda přijme za
svou náhradní rodinu.
Férovost, spolehlivost,
bydlení zdarma. Vztah
ke zvířatům. Více infor−
mací na tel.: 792412
009. RR 22730

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.
KŘI PM 22076

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 3. 10. 2022

Inzerát můžete podat elektronicky 
na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním
převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300
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Neměly by se ale zájmy města
shodovat se zájmy lidí? Ano, ale
často je tomu naopak. Lidí se
vládnoucí kasta moc neptá, mož−
ná několik týdnů před volbami.
Když si něco usmyslí, má obyčej−
ný člověk jen pramalou šanci
překa zit jejich plány.V  tuto chvíli
se Piráti často stávali poslední
instan cí, na kterou se občané
obra celi s  žádostí o pomoc, za−
stání nebo radu. Nikoho jsme ni−
kdy neodmítli, pokud byly pro tes −
ty odůvodněné a prokazatelně se
o hlasy nespokojených občanů páni konšelé nestarali. Na rovinu,
byl to boj s větrnými mlýny. Z opozice kritizovat, hlasovat proti,
křičet do médií i sociálních sítí – často marně. Jsou spolu a spolu
většinou vše silou prosadí. Právně mají vše dopilované do po−
sledního detailu tak, aby se téměř nic nedalo napadnout. A přesto
jsme nenechali nit suchou a vše podrobovali pečlivé analýze. Já
z  pohledu právního, kolegyně a kolegové zase každý dle své
odbor nosti. Nemohli jsme prostě nechat Plzeňáky, kteří si dovolili
s něčím nesouhlasit a proti něčemu otevřeně bojovat, samotné.
Kauz byla celá řada, tak aspoň nějaké pro osvěžení paměti.

Kauza kácení stromů v Borském parku kvůli
developerskému projektu sponzora ODS
Někdo namítne, že stavět se musí. Určitě. Ale s ohledem na lidi
a prostředí, ve kterém žijeme. Navíc většinou jde o předražené
„inves tiční“ byty, na které dnes dosáhne jen málokdo. Tady
vzrostlé stromy musely k zemi i proti mým hlasitým protestům
a protestům občanů. Místo řešení jsem se od současného primá −
tora dočkal pouze vysvětlení, že nejde o Borský park. Ale šlo. A
stromy šly stejně k  zemi. Bohužel. Náhodou byl celý 
projekt sponzora ODS a developera pana Kreuzigera.

Kauza prodeje polikliniky Slovany
I přes mé hlasité protesty na zastupitelstvu, v médiích a petici, kterou
jsem zorganizoval, ukázalo vedení města v čele s ODS opět Plzeňákům
dlouhý nos a jejich dlouhodobé protesty ignorovalo a poliklinika se
prodala.

Kauza na Doubravce za záchranu pískoviště
Pirátům z  obvodu Plzeň 4 se podařilo prosadit vypovězení nájemní
smlouvy v ulici nad Týncem s developerem, který hodlal zrušit písko −
viště a zastavět klidový prostor mezi bytovkami. Tím byl ukončen
dlouholetý spor mezi občany a městem.

Kauza Litické haly
Litické haly dodnes nestojí a je to výsledek boje občanů proti
aroganci moci. Je to také výsledek houževnatého a letitého
úsilí našeho kandidáta na primátora Pavla Bosáka. Ten bojuje
za zájmy Litických stejně nekompromisně, jako ve všech 
dalších případech z pozice zastupitele města Plzně.

Kauza výstavby na Valše
Na Valše si lidé kupovali domy a byty s tím, že budou žít v příro−
dě. Všude se staví, les nakonec vždy ustoupí, ale Valcha na ta−
kový nápor zdaleka nebyla a není připravena. Chybí infrastruktu−

ra a celá řada dalších věcí.
Snažil jsem se pomoci právní
radou a poukazoval na pro−
blém i na jednání zastupi −
telstva. Bohužel město jde 
více na ruku developerům než
lidem. A fakt, že přinutí deve−
lopera, aby zaplatil jen projekt
na školku, není žádným vítěz−
stvím. Tu školku měl postavit
na své náklady. Město má 
lepší karty než developeři, ale
musí jich využívat.

Kauza hrozby kácení
desítek stromů
v Komenského ulici
Lidé z Lochotína si jistě pama−
tují, jak hrozilo, že na místo
desítek stromů zde bude stát
kostel. Františkáni nakonec
sami ustoupili od záměru zde
kostel stavět, ale pochybuji,
že bez hlasů občanů a tlaku

Pirátů v  čele s  Jiřím Rezkem by se toho docílilo. Problémem nebyl 
kostel, ale absence komunikace vedení obvodu s lidmi.

Tak bych mohl pokračovat dál a dál.
Jsem rád, že jsme do toho šli a nezalekli se kmotrovské mocenské kliky,
která válcuje Plzeň už 30 let. Oni jsou opravdu spolu a dokazují to každý
den. Ale my jsme s  vámi a budeme i nadále. Věřím, že už za měsíc 
v silnější pozici a díky vašim hlasům budeme mít možnost poslat tento
přístup a s ním i všechny kmotry do propadliště plzeňských dějin.

Za čtyři roky práce v plzeňském zastupitelstvu jsem se snažil stát na straně
Plzeňáků a hlavně jim naslouchat. Bohužel až příliš často jsem viděl, jak jsou
běžní občané osamoceni ve svých protestech a válcováni mocnými a jejich
zájmy. Válcováni většinou těmi, které si sami zvolili a kterým uvěřili, že oni
budou s nimi a na jejich straně. Ale oni nejsou s nimi, ale spolu.

„Oni jsou spolu, my jsme s vámi,“
říká Daniel Kůs, zastupitel Plzně za opoziční Piráty

Více o mně na www.danielkus.cz


