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Pamětní deska slavného rodáka bude
v Karlově ulici

Redakce PLZEŇ, Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996; inzerce: tel.: 777 730 256

Od úmrtí slavného plzeňského
rodáka Miroslava Horníčka uply−
ne 15. února 2023 přesně 20 let.
Město Plzeň chce svému slavné−
mu rodákovi umístit pamětní
desku na jeho rodný dům v Kar−
lově ulici č. 36.
„Jelikož město Plzeň nezapo −
míná na své mimořádné osobnos−
ti, chce umístit pamětní desku
na rodný dům herci, dramatikovi,
režisérovi, výtvarníkovi, spisovateli
a glosá torovi Miroslavu Hor níč −
kovi, který se narodil v Karlově uli−
ci číslo 36 dne 10. listopadu 1918.
Nejen město, ale i veřejnost
opakovaně volá po uctění památky
Miroslava Horníčka připomínkou
na jeho rodném domě,“ vysvětlila

Eliška Bartáková, pl−
zeň ská radní pro
oblast kultury.
Pro záměr realiza−
ce pamětní desky byl
osloven významný
umělec Václav Fiala.
Od roku 1992 vytváří
své sochařské prá−
ce. V roce 1996 rea−
lizoval v Rožnově
pod Radhoštěm prv−
ní práci do veřejné−
ho prostoru Pomník
obětem první a dru−
hé světové války, který
se později stal významným příspěv−
kem v pomníkové tvorbě po roce
1990 v naší zemi. V roce 1997

Miroslav Horníček

představil své práce na rozsáhlé
výstavě ve Starém královském pa−
láci na Pražském hradě.

Miroslav Horníček (1918−2003)
maturoval na plzeňské reálce
na Mikulášském náměstí, v roce
1937 pracoval krátce jako po −
mocná technická síla ve zdejší
Škodovce a poté se stal úřed −
níkem v plzeňské městské ne −
mocnici. První Horníčkovo pro −
fesionální umělecké angažmá
bylo také v Plzni. Ve válečných le−
tech 1941–1945 byl zaměstnán
jako herec a režisér v Městském
divadle v Plzni. Po válce odešel do
Prahy, kde působil na řadě scén,
mimo jiné v Národním divadle či
ve Werichově Divadle ABC.
Pamětní deska by měla být
vyrobena z granitu či mramoru,
s rozměry 130 x 70 cm.
Orientační cena nové desky je cca
120 tisíc korun.
n n n

Plzeňský primátor
Roman Zarzycký
Novým primátorem města
Plzně se stal pětačtyřicetiletý
Roman Zarzycký (ANO), který
uplynulé čtyři roky působil
jako první náměstek primá −
tora. Do čela západočeské
metropole jej zvolili zastupite−
lé na ustavujícím zasedání,
ze 40 hlasujících zastupitelů
získal 31 hlasů.
„V následujících čtyřech le−
tech máme jedinečnou šanci ří−
dit Plzeň tak, jak jsme před vol−
bami deklarovali. Chceme, aby
byla moderním, západoevrop−
ským městem, městem bezpeč−
ným, chytrým, zeleným, ener−
geticky šetrným a ekonomicky
zodpovědným. Za hlavní krité −
rium úspěšnosti Plzně považuji
to, jak se v ní žije jejím obča−
nům. Je naším stěžejním úko−
lem vytvořit takové podmínky,
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aby v Plzni chtěli žít mladí lidé,
rodiny s dětmi a senioři. Občan
pro nás bude na prvním místě,“
uvedl Roman Zarzycký.
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Nejlepší brazilští studenti češtiny navštívili
své partnerské město Nepomuk
Skupina čtyř mladých brazilských
studentů pobývala ve dnech od
10. do 17. října v Nepomuku na
jižním Plzeňsku. Tento výlet do
České republiky získali jako od−
měnu od svého brazilského města
São João Nepomuceno za nejlep−
ší výsledky v kurzu českého jazy−
ka, který absolvovali dálkově od
podzimu 2019.
Tento kurz vedla česko−portugal−
ská tlumočnice Jana da Conceição.
Kvůli celosvětové pandemii covidu
dostali cenu za výlet studenti, kteří
v době, kdy byl kurz nabízen, byli
ještě na střední škole, nyní jsou už
všichni zapsáni na vysokých ško−
lách a jedná se o velmi nadané
mladé muže. Jsou to: Thiago Vitoi
Ghetti, student lékařské fakulty;
Lucas dos Santos Duarte, student
práv; César Cruz Pereira Sousa, stu−
dent pedagogické fakulty a Matheus
de Freitas Itaborahy, student farma−
cie a biochemie. Jejich týdenní pro−
gram byl velmi pestrý, zahrnoval

Sobreira, která se tématu sv. Jana
Nepomuckého věnuje řadu desetiletí
a její sen navštívit Českou republiku
se jí splnil až nyní v pokročilém se−
niorském věku. I přes nelehké časy
si všichni zúčastnění uvědomují vel−
ké pouto a přínosy pro obě města
i země, hodlají v partnerství a aktivi−
tách nadále pokračovat, samozřej−
mě úměrně organizačním a finanč−

Divadelní představení Márcia Sabonese pro děti v ZŠ Nepomuk

rické centrum města a neopomněli
ani zdejší zoo. Dále studenti absol−
vovali exkurzi v rámci Nepomuka,
všech jeho hlavních památek, muzeí
a školy, návštěvu Zelené Hory i okolí
města. V sobotu 15. října pak pro−
běhl česko−brazilský večer, kterého
se zúčastnili také další hosté včetně
tajemníka brazilské ambasády
v Praze, Danila Zimbrese; Ernan−

dese José da Silva, starosty města
São João Nepomuceno; Ing. Pavly
Havrlíkové, budoucí velvyslankyně
České republiky v Brazílii či Ing.
Petra Polakoviče, ředitele Muzea vy−
stěhovalectví do Brazílie. Vystoupil
sbor Canto nepomucenum, Dětský
soubor Pšeničky, Jana da Concei−
ção a brazilští umělci Cleverson
Cabral a Ricardo Itaborahy, násle−
dovala slavnostní večeře organizo−
vaná farníky.
Během pobytu brazilské skupiny
bylo předáno pět svatojánských kří−
žů „Most mezi národy“, udělova−
ných za upevňování dobrých vztahů
a kultu sv. Jana Nepomuckého ve
světě. Velký aplaus sklidilo divadelní
představení Márcia Sabonese pro
děti ZŠ Nepomuk, brazilští umělci
rovněž doprovodili nedělní mši
svatou v Nepomuku. Nejstarší účas−
tnicí výpravy byla Maria Do Carmo

Na česko−brazilském večeru se
představila česká i brazilská kultura

ním možnostem obou měst. Jednou
z aktivit by mohla být například bližší
spolupráce s uvedenými studenty
a jejich stáže na univerzitách v České
republice. Naplánováno je také vydá−
ní česko−brazilské publikace Luise
Pontese o Svatojánských místech
v Jižní Americe, Mexiku, Španělsku
a Portugalsku spojené s křtem
a přednáškou v Nepomuku či kon−
certní program v Brazílii k 200. výročí
česko−brazilských vztahů.
Foto Pavel Motejzík

Brazilská delegace na návštěvě
Plzeňského Prazdroje

například návštěvu hlavního města
Prahy, kde díky vstřícnosti Arcibi−
skupství pražského proběhla zdar−
ma prohlídka katedrály sv. Víta s ná−
hrobkem sv. Jana Nepomuckého,
královskou hrobkou, samotného pa−
láce arcibiskupa i přátelské setkání
s ex velvyslancem Ing. Jiřím Havlí−
kem, který stál u zrodu partnerství
obou měst.
V dalších dnech se uskutečnila
návštěva zámku v Blatné, zavítali
také do Plzně, kde si prohlédli histo−
Plzeňský rozhled 11/2022

Čtyři nejlepší studenti češtiny v Nepomuku
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Pamětní deska vojákům
17. střeleckého praporu
V belgickém Liège odhalila
Plzeň pamětní desku věnovanou
17. střeleckému praporu, který
se podílel s 3. americkou armá−
dou generála Pattona na osvo−
bození západních Čech a Plzně.
Slavnostního odhalení desky
v Národním památníku popra −
vených v citadele v Liège se
zúčast nili také osmadevade −
sátiletý Valère Gustin, veterán
17. střeleckého praporu, a Luc
Rensonnet, syn bývalého před−
sedy Bratrstva 17. střeleckého
praporu. Oba muži pravidelně
navštěvují Slavnosti svobody

v Plzni. Přítomni byli i další pří −
buzní belgických veteránů, zástup−
ci města Liège a Velvyslanectví
České republiky v Belgii.
Tuto desku věnovalo město
Plzeň městu Liège, aby symbo −
licky uctívala jednoho každého vo−
jáka 17. střeleckého praporu, který
vlastní energií, silou a odvahou
pomo hl zdolat nacistické zlo.
Navždy bude připomínat hrdinství
tohoto praporu pro další generace
obou partnerských měst.
„Pamětní desku o rozměrech
41x61 centimetrů pro město vy−
tvořil umělecký ateliér Rudolfa
a Tomáše Matějky z Plzně na pod−
nět Pavly Kocourkové, která se
dlouhodobě o odkaz střeleckého
4
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praporu stará a během Slavností
svobody Plzeň belgické veterány
a jejich rodiny doprovází. Deska
je vyrobena z pryskyřice s bron−
zovou patinou. Náklady na výrobu
zaplatila Kancelář primátora Ma −
gistrátu města Plzně, a to ve výši
sto tisíc korun bez DPH,“ přiblížila

vznik desky Jana Komi−
šová, vedoucí magist −
rátního odboru prezen−
tace a marketingu.
Belgický 17. střelecký
prapor má svoji pamětní
desku na schodech pl−
zeňské radnice. Deska
v Liège je další pod −
nětnou spoluprací mezi
partnerskými městy. Sa−
motná reakce belgické−
ho města na umístění
pamětní desky byla
nadšená. Právě veteráni
byli po roce 1945 iniciátory na −
vázání par tnerství měst Liège,
odkud zakladatelé 17. střeleckého
pluku pocházejí, a Plzně. První
kontakty byly navázány v roce
1947 a pokračovaly až do roku
1965, kdy byla v Plzni podepsána
smlouva o par tnerství. Po roce
1989 zástupci 17. střeleckého plu−
ku začali pravidelně každoročně
navštěvovat Plzeň u příležitosti
oslav osvobození města v roce
1945. Belgičtí veteráni se dále
snažili vzájemné kontakty oživit
založe ním literární soutěže Cena
Jana Palacha pro frankofonní
studenty. V roce 2025 oslaví part−
nerská města 60. výročí od pode−
psání partnerské smlouvy.
Plzeňský rozhled 11/2022

Prazdroj lidem – přihlášky až do 4. listopadu!
Až do 4. listopadu mohou nezisko−
vé organizace podávat přihlášky
do grantového programu Prazdroj
lidem. V jubilejním dvacátém roč−
níku programu nabízí Plzeňský
Prazdroj možnost získat až 300 ti−
síc korun na jednotlivé zajímavé
projekty, které zlepší kvalitu života
lidí v Plzni a okolí, pomohou
k ochraně životního prostředí nebo
přispějí k rozvoji veřejného prosto−
ru ve městě.
Program Prazdroj lidem je již
tradiční aktivitou pivovaru na podpo−
ru města, ve kterém podniká a kde
chce být dobrým sousedem, o čemž
svědčí to, že se letos rozdělují granty
již podvacáté. V uplynulých letech
pivovar podpořil prospěšné projekty
částkou zhruba 100 milionů korun.
Mezi úspěšné realizované aktivity
z minulých ročníků patří například
rekonstrukce katedrály sv. Barto−
loměje, rozvoj městských cyklotras
nebo prohlídky proslulých interiérů
architekta Adolfa Loose.
„Z akcí na ochranu životního pro−
středí pak můžeme jmenovat na−
příklad projekt Živá krajina Plzeňsko,
který má napomoci lepšímu zadr−
žování vody v povodí Čemínského
potoka a ke snížení dopadů pří−
valových povodní i sucha,“ říká
Petr Kofroň, manažer plzeňského
závodu Prazdroje.
Mezi opakovaně podpořené akti−
vity patří vedle rekonstrukce kate−
drály také například vznik centra

cyklistiky Bikeheart poblíž
samotného Prazdroje. „Po−
třebovali jsme místo, kde se
budou cyklisté scházet, kde
bude prostor pro další vyžití
a utužování vztahů. A to jak
mezi cyklisty, tak i mezi
cyklisty a jinými zájmovými
skupinami,“ říká Vendula
Mirošovská z tohoto centra
cyklistiky, jehož klubovna
sídlí přímo na křižovatce
cyklistických cest ve Štrun−
cových sadech. Pivovar pod−
porou centra zároveň po−
mohl zachránit chátrající his−
torickou budovu v samotném
centru města.
Pro Prazdroj je velmi důle−
žité, aby jeho aktivity měly
pozitivní dopad na město
a jeho okolí. Takto přistupuje ke
všem svým činnostem. Tedy nejen
k investičním akcím v rámci svého
podnikání, ale i tam, kde jako doná−
tor podporuje prospěšné projekty.
Neziskové organizace jako spol−
ky, obecně prospěšné společnosti,
církevní právnické osoby, ústavy
či příspěvkové organizace mohou
žádat o podporu z 20. ročníku gran−
tového programu na stránkách
www.nap.grantys.cz. Žádosti vy−
hodnotí odborná porota a výsledky
zveřejní nejpozději 1. prosince le−
tošního roku. Projekt, který obdrží
grant, musí být realizován v průběhu
roku 2023.

Pinflow tým přivezl do Plzně Cenu Neuron
Letošní Cena Neuron za propo −
jení vědy a byznysu zamířila
do Plzně. Komise totiž ocenila
tým Pinflow Energy Storage, její−
miž spoluzakladateli jsou Jiří
Vrána a Jaromír Pocedič z vý−
zkumného centra NTC společně
s Jurajem Koskem a Petrem
Mazúrem z VŠCHT.
Pinflow tým se zabývá otáz−
kou ukládání elektrické energie,
tedy velmi aktuálním tématem.
Produktem star tupu jsou vana −
dové redoxní průtočné baterie,
které jsou nehořlavé, nevýbušné
a umí oddělit kapacitu a výkon.
To, co porotu přesvědčilo, byla
Plzeňský rozhled 11/2022

kombinace několika věcí. Jedná
se o projekt, který skutečně
vychází ze základní vědy, za druhé
je to projekt, který kombinuje
vědecké prostředí – vědce z růz−
ných univerzit. Jedná se o pro −
pojení vědců ze Zápa do české
univer zity v Plzni a vědců z Vy −
soké školy chemicko−technolo−
gické. Tím třetím impulzem bylo,
že v loňském roce dokázali čle −
nové týmu své myšlenky přetavit
až do aplikace v průmyslu. Tedy
úspěšně implementovali první
jednotku na uchovávání elektrické
energie přímo v průmyslovém
prostředí.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Kdo zaplatí opravu
skrytých vad v bytě?
Dobrý den. Přítelkyně si přes rea−
litní kancelář koupila byt a během
celého procesu prohlídky a kou−
pě byla víceméně známá jen ta
informace, že se tam musí udělat
nové topení (předtím tam byla
nějaká nefunkční topná zařízení
na elektriku). Byt byl již zakou−
pen, když topenáři zjistili, že plyn
je v bytě veden v podlaze, což je
údajně proti všem bezpečnost−
ním regulím a musí se natáhnout
znovu do bytu. Dále bylo v po−
sledních dnech zjištěno, že sou−
sed o patro níže rekonstrukcí by−
tu ovlivnil tok vody do horních
bytů, tzn. že ve výsledku tam teče
strašně malý proud vody, se kte−
rým se nedá pořádně nijak pra−
covat, je tak zapotřebí natáhnout
kompletně novou vodu ze sklepa.
Zároveň se díky deštivému poča−
sí zjistilo, že do koupelny teče.
Uvedené skutečnosti (plyn v po−
dlaze, problematika s vodou, pro−
tékání vody do koupelny) nebyly
zjistitelné při prohlídce, přičemž
zároveň nebyly nikde uvedeny
(například smlouva). Chtěl bych
se proto zeptat, zda má cenu se
obrátit na Realitní kancelář (nebo
právníka RK) či případně rovnou
na právníka, protože náklady na
provedení těchto prací jsou
obrovské. Pravděpodobně by ta−
ké nedošlo ke koupi bytu v přípa−
dě, že by skutečnosti spojené
s bytem byly známé.

Prohlídka nabitá energií
a ochutnávkou!
Mimořádně intenzivní zážitek nabí−
zejí komentované prohlídky pivo−
varu Proud v Plzni. Současnost se
v nich totiž prolíná s minulostí.
Proud sídlí v bývalé elektrocentrá−
le plzeňského pivovaru, návštěvníci
tak uvidí nejen moderní provoz, ale
také místa spojená s původními
energetickými a vodními zdroji, kte−
ré kdysi využíval Prazdroj. Prohlídky
se konají každý pátek v 16.30 a so−
botu v 10.45 a 12.45 hodin.
Prohlídková trasa začíná v Ná−
vštěvnickém centru na nádvoří pi−
vovaru Plzeňský Prazdroj. Během
krátké jízdy autobusem k bednárně
se návštěvníci dozví o nadčasovém
Spalkově projektu, jehož zásluhou
byl plzeňský pivovar již na počátku
20. století soběstačný a nezávislý
na dodávkách pitné i užitkové vody
a elektrické energie. Zjistí, jak dříve
fungovala říční vodárna, úpravna
vody, vodárenská věž, ale i samo−
tná elektrárna, která začala elektric−
kou energii vyrábět roku 1907.
V závěru 2. světové války, v dubnu
1945, budovu těžce poničil nálet
spojenců při bombardování Plzně.
Trvalo více než půl roku, než byla
elektrárna opravena a znovu uvede−

na do provozu. Svoji funkci poté pl−
nila ještě několik dalších desítek let,
výroba vlastní energie pro pivovar
však začala být postupně nahra−
zována odběrem z veřejné sítě.

pivovaru Proud. Přiblíží nejen pro−
ces vaření piva, ale vysvětlí i co se
skrývá pod názvem Proud. Během
devadesátiminutové prohlídky se li−
dé dostanou přímo do srdce pivova−
ru, tedy na varnu o objemu 30 hek−
tolitrů, ochutnají slady potřebné
k výrobě piva a na závěr všechny
dospělé návštěvníky čeká degusta−

Rozsáhlá rekon strukce chátrající
budovy se rozjela v srpnu 2019
a první várku piva Proud tady uvařili
29. 9. 2020.
Do budovy bývalé elektrocentrály,
dnes pivovaru Proud, návštěvníky
zavede přímo jeden z členů týmu

ce tří piv z portfolia pivovaru Proud
z kvasných ležáckých tanků.
Více informací a online prodej
vstupenek na prohlídku pivovaru
Proud na https://www.prazdroj−
visit.cz/prohlidky/pivovar−proud−
prohlidky−nabite−energii/

Dobrý den, vše co uvádíte, by
se pravděpodobně vešlo do
odpovědnosti prodávajícího za
skryté vady. Tuto odpovědnost
nese prodávající nemovité věci
celých 5 let po prodeji. Mezi
skryté vady se řadí všechny va−
dy, které nejsou vizuálně znatel−
né, nebylo na ně při prodeji upo−
zorněno a projeví se až po pře−
dání nemovitosti. Obraťte se
tedy na zprostředkovatele ob−
chodu a nebudete−li úspěšní pak
na advokáta, který Vám pravdě−
podobně doporučí podepřít Vaše
tvrzení znaleckým posudkem
a následně vymáhat majetkovou
újmu po prodávajícím.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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1.699.000 Kč

C

1.799.000 Kč

St. pozemek (834m ), U Rybníka. Úherce,
okr. Plzeň – sever

1+kk (33m2), ul. 5. Května, Blovice,
okr. Plzeň – jih

Nabízíme k prodeji posledních devět stavební pozemků
o výměře 1x 831m2, 1x 832m2, 1x 833m2, 1x 834m2,
1x 836m2, 1x 837m2, 1x 838m2, 1x 839m2 a jeden 938m2
na jižním okraji obce Úherce, v lokalitě U Rybníka. Dle
aktuálního ÚP jsou pozemky vedeny jako plocha k bydle−
ní. V budoucím ÚP (byla podána změna ÚP – změna je
již schválena a nyní je již před nabytím právní moci) je
vyměřena a zanesena přístupová komunikace ke všem
pozemkům o šířce 8,5m.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
1+kk o podlahové ploše 33m2, který je v původním velmi
udržovaném stavu. Byt se nachází v 7. patře panelového
domu s výtahem Blovicích v ulici 5. Května. Bytová
jednotka se skládá z kuchyně s obývacím pokojem, před−
síně a koupelny s toaletou. Kuchyně se prodává včetně
elektrického sporáku. K bytu náleží také prostorný zděný
sklep o velikosti 13m2. Vytápění a ohřev vody je dálkový.
Doporučujeme prohlídku.
& 734 319 301

2

G

5.990.000 Kč

G

6.490.000 Kč

G

3.299.000 Kč
2

Rodinný dům 2+1 (845m ), Tatiná
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 845m 2
v obci Tatiná, okr. Plzeň−sever o zastavěné ploše
130m 2 . Nemovitost má dispozici 2+1 a půdu vhod−
nou k další vestavbě. Na pozemku se dále nachází sto−
dola. IS: voda−obecní vodovod + vlastní studna, plyn,
el. 220/380V, septik, topení: lokální elektrické + tuhá
paliva.

Vřele doporučujeme!

D

& 734 319 302

6.999.000 Kč

3+1/L/G (77m2), Jetelová ul., Plzeň

3+kk (72m2), ul. Květinová, Plzeň – Křimice

4+kk (109m2), ul. Skrétova, Plzeň – město

Nabízíme k prodeji byt 3+1 s lodžií a garáží v osob−
ním vlastnictví v Plzni, Jetelové ul. Byt se nachází
v prvním patře cihlového bytového domu a je v půvo−
dním, udržovaném stavu. Výměra jednotky je
77,4 m 2 , garáž má výměru 20,4 m 2 . K bytu náleží
sklep a garáž v domě. Fond oprav 1.885,−Kč. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané loka−
litě, či jako investice. Možno financovat hypotečním
úvěrem.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji byt s vlastní zahradou o dispozici 3+kk
v Plzni – Křimicích, v Květinové ulici. Bytový dům byl nově
postaven v roce 2014 a je rozdělen na dvě samostatné by−
tové jednotky. Námi prodávaný byt se nachází v 1. patře
domu a má podlahovou plochu o velikosti 71,86m2, zahra−
du o velikosti a náleží k němu parkovací stání za pojezdo−
vou bránou. Byt se sestává z předsíně s vestavnou skříní,
chodby, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, dvěma
pokoji a dále koupeny se sprchovým koutem a WC.
V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.

Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+kk
po kompletní rekonstrukci o čisté podlahové ploše
104,9m 2 , který se nachází ve 4. patře cihlového
domu bez výtahu v žádané lokalitě v blízkosti
centra Plzeň. Byt byl rekonstruován v roce 2017,
a v roce 2019 byla zakoupena kompletní kuchyň−
ská linka včetně spotřebičů. V bytě se nachází
předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, dva pokoje,
koupelna. Z obývacího pokoje vede schodiště do
patra, kde se nachází podkrovní ložnice.

& 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí
Rekreační objekt, voda podmínka, do 30 km od Plzně
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany
Chalupa i k rekonstrukci Šumava
Rodinný dům před rekonstrukcí, do 30 km od Plzně
Rodinný dům v blízkém okolí Plzně
Rodinný dům pouze Plzeň – město

Plzeňský rozhled 11/2022

1 000 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
5 000 000 Kč
6 500 000 Kč
10 000 000 Kč

Doporučujeme.

& 734 319 301

G

Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 o čisté podlahové
ploše 62,83m2 v Líních, v ulici U Mateřské školy, okr.
Plzeň−sever. Byt se nachází ve 3. patře cihlového domu
bez výtahu a sestává se z kuchyně (16,38m2), předsíně
(5,83m2), obývacího pokoje (18,57m2), ložnice
(18,48m2), koupelny (3,57m2), k bytu dále náleží sklepní
koje (1,5m2) v suterénu domu. Topení plynové etážové.
Fond oprav je ve výši 645,− Kč. V případě zájmu o bližší
informace nás kontaktujte.
& 734 319 301

G

12.990.000 Kč

RD 5+1/G (969m2), ul. nám. Čsl. legií, Chrást,
okr. Plzeň – město
Nabízíme k prodeji objekt s vlastním pozemkem o celkové
velikosti 969m2 a dispozici 5+1 v samém centru obce
Chrást, v okrese Plzeň − město. Objekt se sestává ze dvou
rodinných domů spojených v jeden. Domy mají 5 oby−
tných místností, dvě kuchyně a dvě sociální zázemí.
Vedle spodního domu u přístupu na obecní komunikaci je
postaven zděný zahradní domek s krbem a garáž s dílnou.
K domu náleží dvorek ve vnitrobloku objektu a prostorná
zahrada s krásným výhledem do údolí. IS.: el 230/400V
(dva samostatné elektroměry).
& 734 319 301

Garsoniera 20 m2, Bory, Doubravka
Garsoniera 30 m2 – Skvrňany, Doubravka, Lochotín
Byt 1+1 původní stav, Lochotín, Bory, Slovany
Byt 2+1 po rekonstrukci s Lodžií, Plzeň město
Byt 3+1 s lodžií, Plzeň – město
Byt 3+kk, 100 m2, Slovany, Doubravka
Byt 4+kk s terasou, novostavba, Plzeň−město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

3.500.000 Kč

2+1 (64m2), ul. U Mateřské školy, Líně,
okr. Plzeň – sever

1 800 000 Kč
2 300 000 Kč
2 800 000 Kč
3 900 000 Kč
4 500 000 Kč
6 000 000 Kč
10 000 000 Kč
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Jednodenní kardiostacionář poskytl péči
Už více než 10 000 pacientů pod−
stoupilo vyšetření a léčbu ve Fa−
kultní nemocnici v Plzni na jedno−
denním kardiostacionáři Kardiolo−
gické kliniky. Prvního pacienta tady
přivítali v roce 2009 a podle tohoto
modelu vznikla řada podobných
pracovišť v Evropě i zámoří.
„Kardiologická klinika je super−
specializované pracoviště se 130
zaměstnanci. Jednodenní kardiosta−
cionář nabízí komfort nejen z hle−
diska poskytování specializované
zdravotní péče, ale i z důvodu času.
Pacient přichází ráno a pokud je
průběh bez komplikací, odchází
v odpoledních hodinách,“ sděluje
přednosta Kardiologické kliniky
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Kardiostacionář lze využít nejen
pro pacienty podstupující srdeční
katetrizaci a inter−
venci na věnčitých
tepnách, ale i pro ty
nemocné, kteří po−
třebují výměnu kar−
diostimulátoru nebo
defibrilátoru. Ti tvoří
téměř 10 % z nich.
„Při katetrizaci používáme co nej−
šetrnější přístup. Proto tyto výkony
provádíme, jako jedni z mála na svě−
tě, rutinně z levého zápěstí a poslední
tři roky i ze hřbetu levé ruky, protože
zhruba 90 % všech jsou praváci.
Pacient má tak svoji dominantní
ruku po výkonu zcela volnou a bez

již 10 000 pacientů
omezení. Tímto přístupem prová−
díme nejen plánované výkony, ale i ty
akutní u infarktu myokardu. Ve světě
se téměř všude katetrizace provádějí

zprava, protože je to pro lékaře po−
hodlnější a zpočátku také snazší,“
uvedl zástupce přednosty kliniky
profesor MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

Jubilejní 10 000. pacient ošetřený na jednodenním kardiostacionáři
Jiří Fiala (uprostřed) s přednostou Kardiologické kliniky FN Plzeň
prof. MUDr. Richardem Rokytou, Ph.D. (vlevo) a zástupcem přednosty
téže kliniky prof. MUDr. Ivo Bernatem, Ph.D. (vpravo)

Proměna městských lázní mapuje historii
Až do konce letošního roku bude
na desítce výstavních panelů před
Západočeským muzeem v Plzni
k vidění průřez historií budovy
městských lázní prostřednictvím
fotografií. Minulost, současnost
i budoucí podoba unikátní budovy
jsou tématem výstavy Proměna
městských lázní, kterou pro veřej−
nost připravil Plzeňský kraj.
První fotografie představují budo−
vu v roce 1931. Postupně lze projít
na desítce oboustranných panelů
skrze současnost až k budoucí po−
době unikátní budovy tak, jak ji na−
vrhl Ateliér Soukup Opl Švehla, který
je autorem celé Objemové studie
bývalých Městských lázní v Plzni.
Výstava bude umístěna před budo−
vou Západočeského muzea v Plzni
do konce prosince 2022.
„Jde o dlouhodobě nevyužívanou
budovu, která má prostory pro účely,
8

které jako kraj jednoznačně využije−
me. Takový unikátní objekt si zaslouží
zachránit. Naším záměrem je jednak
vybudování odpovídajících prostor
pro Západočeskou galerii a také vy−
budování multifunkčního sálu pro
široké využití, a to v historické části
budovy, kde se nacházel bazén.

Naším záměrem je vrátit budově její
pomyslný lesk v souladu s moderní−
mi trendy a využitím,“ říká radní pro
oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Libor Picka.
Záměrem kraje je dát veřejnosti
i návštěvníkům Plzeňského kraje
moderní a vzdušný prostor, který

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Srdeční katetrizace a následná
intervenční léčba zachraňuje nejen
ty s akutním infarktem myokardu,
ale i ty, kteří jej v minulosti prodělali,
nebo pomůže tomuto onemocnění
předejít.
„Tyto, pro pacienta šetrné zákro−
ky, posouvají naši medicínu mílo−
vými kroky dopředu. Velmi si od−
borníků Kardiologické kliniky vá−
žím, je to tým, který stále hledá
nové cesty, jak léčbu a péči pro na−
še pacienty přinášet v co nejlepší
kvalitě a s novými poznatky,“ dodá−
vá ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.
V současnosti je jednodenní kar−
diostacionář Kardiologické kliniky
FN Plzeň významným pojmem i ve
světě. Poprvé byl v mezinárodním
měřítku uveden a zobrazen v časo−
pise Nature Reviews of Cardiology
v roce 2011 a v letech 2016 a 2020
byl publikován jako vzorový příklad
včetně svého půdorysu v sedmém
a osmém vydání hlavní americké
monografie intervenční kardio−
logie Textbook of Inter ventional
Cardiology profesora E. Topola.
Výsledky z roku 2021, kdy bylo na
kardiostacionář přijato přes 800 pa−
cientů, prezentovali lékaři Kardiolo−
gické kliniky letos v září na kongresu
Transcatheter Cardiovascular Thera−
peutics (TCT) v americkém Bostonu,
který patří mezi dva hlavní světové
intervenční kongresy.
nabídne také možnosti využití
pro folklórní soubory, Středisko
volného času Radovánek nebo
environmentální centrum zaměřené
na změnu klimatu ve městech, pro−
story pro prodejní výstavy a pro−
pagaci rozličných oblastí kraje. Ten
tím získává více než dvojnásobný
prostor oproti plánované budově ga−
lerie v přibližně stejné hodnotě.
Plzeňský kraj odkoupil od majitele
budovy společnosti TWB Praha pro−
střednictvím podílového vlastnictví
dlouho opomíjenou budovu lázní
a v budoucnosti se ji chystá opravit.
Odkup schválili krajští zastupitelé
na mimořádném zářijovém jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje po−
té, co na srpnovém jednání toto na−
vrhla Rada Plzeňského kraje. V sou−
časné době je kupní smlouva pode−
psaná a schválená. Plzeňský kraj
připravuje tvorbu řídících orgánů
společnosti, která bude celý projekt
rekonstrukce městských lázní reali−
zovat a zastřešovat.
Plzeňský rozhled 11/2022

Obnova parku přijde
na 20 milionů
V Rokycanech začíná obnova
parku Husovy sady, který lidé
znají spíš jako Stráň. Plocha pří−
rodního parku má rozlohu asi
23 hektarů a jako významné
paleontologické naleziště je pří−
rodní památkou.

vého betonu u vstupů do
Husových sadů nebo zá−
bradlí na vyhlídce, lavič−
ky, odpadkové koše a informační
tabule nebo vege tační prvky.
Počítá se také s přemístěním prv−
ního zastavení Křížové cesty
na Kalvárii. Pokud zastupitelé
schválí rozpočet na následující
roky, měly by se na Stráni objevit

První etapa revitalizace potrvá
asi rok a půl a vyjde na necelých
20 milionů korun. Etapa zahr −
nuje komunikace a zpev něné
plochy, velkou lávku přes rokli
u hřbito va, malou lávku nad
koupa lištěm u uli ce Nad Strání
a lávku pod vyhlídkou nad fotba−
lovým stadionem.
Chybět nebude drobná archi−
tektura, například zídky z pohledo−

také nové fitness prvky, hřiště pro
psy, altán a několik dětských
hřišť. Ta budou sloužit například
pro míčové hry nebo nabídnou
různé dřevěné prvky.
Rokycanská Stráň leží na sever−
ním okraji města. První úpravy
ji čekaly už na konci 19. století,
největší slávu zažil park v období
první republiky. Od 90. let minu−
lého století se jej město snaží po−
stupně oživovat.

Investiční radosti i starosti
V Nepomuku na jižním Plzeňsku
rozhodně nezahálejí. Ještě do za−
čátku zimy nebo do doby, jak to
počasí dovolí, chtějí dokončit
některé investiční akce. Týká se to
konkrétně střechy bytového domu
v Nádražní ulici.
Vysoutěžená cena je 2 855 000 Kč
a vzhledem k rozsahu opravy bude
akce zřejmě přesahovat do příštího
roku. Termín dokončení je proto
stanoven do konce března 2023.
Výměna oken čeká zase obyvatele
v bytovém domě Na Vinici 544.
Zakázka za 1 954 000 Kč by měla
proběhnout do konce listopadu to−
hoto roku. Dalším investičním úkolem
je oprava střechy na základní škole.
Plzeňský rozhled 11/2022

„Tak, jak stát řeší problém s ener−
giemi a stále se mu dost dobře
nevede, následně pak uvolňuje ná−
roky a požadavky na dotace, tak
zároveň otevírá možnosti, jak pro−
jekt uchopit. Dříve třeba fotovoltaiku
podpořil, ale nedal nic na rozvody
a stavební úpravy. Dnes už naštěstí
tyto možnosti podpory připouští.
Proto stále s vybranou firmou la−
díme podklady tak, aby město mělo
novou střechu i fotovoltaiku, stálo
nás to co nejméně peněz za investi−
ci a přineslo to úsporu za energii,“
sdělil starosta Nepomuku Vladimír
Vokurka. Podle jeho slov radnice
pracuje zároveň na několika dalších
projektech.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Technika
má zlaté dno
Tradiční soutěž Technika má
zlaté dno, kdy žákovské týmy
sestavují výrobky ze staveb−
nic Merkur a Boffin, se konala
ve společenském sále SOU
elektrotechnického v Plzni.
Celkem 17 týmů představilo
pak komisi povinný výrobek,
kterým byla letos řezačka
polystyrenu.

Týmy jsou vždy tvořeny
dvěma žáky ze střední školy
a dvěma ze základní školy.
Každý má na zpracování
5 hodin, poté výrobek hodnotí
komise. K dispozici jsou
všem odborní poradci a po−
mocný tým složený z pedago−
gů a žáků SOU elektrotech−
nického Plzeň.
„Technika a technické
vzdě lávání jsou dlouhodobě
prioritou Plzeňského kraje.
A právě takové soutěže, ja−
ko je Technika má zlaté
dno nebo ROBOVOZÍTKO či
Ře meslo má zlaté dno, jsou
pro žáky motivační. Mohou si
otestovat nejen své znalosti
v rovině teorie, ale také zjistí,
jak umí uvést vše kompletně
do praxe. A stavět z Merkuru
nebo Boffinu, to je pro vět −
šinu z nás také vzpomínka
na dětství,“ říká radní pro
oblast školství a spor tu Vla −
dimír Kroc.
V letošním 10. ročníku by−
li nejúspěšnějšími studenti
z Gym názia J. Š. Baara Do −
mažlice – kategorie gymná−
zia, Střední školy informa −
tiky a finančních služeb
Plzeň – kategorie střední
odbor né školy a Střední
průmyslové školy Tachov,
Světce – kategorie střední
odborná učiliště.
10

Pasáž a restaurace na peróně
vrátí život nádraží
Památkově chráněná budova pl−
zeňského hlavního nádraží je při−
bližně ve třetině kompletní rekon−
strukce. Novou podobu interiéru
navrhl architektonický ateliér
A8000, který má bohaté zkušenos−
ti s dopravními stavbami. Rekon−
strukce vrátí nádraží architekto−
nickou kvalitu a život do nevyuží−
vaných prostor. Nejvíce se změní
běžný pohyb cestujících.
Nově budou moci využít jasný
centrální prostor pokladen, nakou−
pit si v rozšířené obchodní pasáži
nebo si zajít před odjezdem na
oběd do restaurace na samotném
nástupišti. Barevnost se navrátí
k původní krémové a šedé. Hlavní
halu doplní replika původní histo−
rické dlažby. Celková rekonstrukce
budovy hlavního nádraží v Plzni za−
čala v květnu loňského roku. Sta−
vební práce si vyžádají minimálně
dva a půl roku. Celý objekt dostane
novou střechu i fasádu.
„Rekonstrukce navazuje na mo−
dernizaci nástupišť a dalších částí
stanice, která proběhla v minulých
letech. Nyní je hlavní celková revita−
lizace památkově chráněné výpravní
budovy a jejího okolí. Funkční mo−
derní nádraží je totiž obrovská pří−
ležitost pro rozvoj celého města,“
dodává generální ředitel Správy
železnic Jiří Svoboda.
Nejvýraznější změna se ovšem
odehraje v horní hale, která nově
získá charakter obchodní pasáže.
Funkce nádraží se tak rozšíří dle
aktuálních trendů na jakýsi dopravní

a obchodní hub, v němž se lidé ne−
bojí čekat na další vlakový spoj.
Obchodní plochy by měly narůst až
o 150 m2. Nepřehlednutelné bude
také výrazné prosvětlení horní haly.
Ateliér A8000 přistupuje k pro−
měně historického nádraží sebe−
vědomě, ale s respektem k původní−
mu domu. Dojít by tak mělo napří−
klad ke změně barevnosti. Nově tak
interiéru, stejně jak tomu bylo před
padesáti lety, budou vévodit citlivé
a nerušivé šedé, bílé a krémové
odstíny. Nádraží tím změní výraz
a získá ztracenou noblesu. Interiér
doplní odolný sedací nábytek z lité−
ho materiálu, jako je corian. Dlažba
bude provedena jako replika půvo−
dní historické dlažby.
Zásadní úpravou projdou centrální
pokladny pro prodej jízdenek i infor−
mační centrum. Cestující si budou
moci koupit jízdenky od všech pře−
pravních společností na jednom
místě, což dosud nebylo možné.
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Architekti usilují především o zpřeh−
lednění prostoru a jeho vizuální
sjednocení. Ústřední pokladny proto
spojí černý pult s minimalistickým
designem. Všechny toalety budou
bezbariérové, nevidomým a slucho−
vě postiženým pomohou nové sys−
témy orientace. Celý prostor budou
sledovat bezpečnostní kamery.
Klíčovou myšlenkou návrhu je pro−
pojení nádraží s městem. Novinkou
bude restaurace se zahrádkou, která
oživí dnes nevyužívaný prostor za
nádražím. Cestující si tak budou mo−
ci vychutnat oběd či večeři s výhle−
dem na vlaky. Exteriér s interiérem
propojí nové celoprosklené dveře.
Hlavní nádraží patří k architekto−
nickým dominantám centrální části
Plzně. Budova je postavena v rene−
sančním a secesním slohu. Slav−
nostně byla otevřena v roce 1907.
Na rozdíl od většiny výpravních bu−
dov v České republice stojí upro−
střed kolejiště. Výpravní budova je
od roku 2000 památkově chráněna.
Vysoutěžená cena zhotovitele je cca
667 milionů korun.
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Dycky spolu! S OKáčkem
Otevřený Klub pro děti v Žinko−
vech tvz. OKáčko, zahájil opět
své další působení. Děje se tak
díky spolupráci s městysem Žin−
kovy, který poskytl prostory a je
otevřený nápadům lektorů na
jejich využívání.
„K naší velké radosti jsme se
shledali s účastníky z minulého
roku i s novými zájemci. OKáčko
je otevřeno především dojíž −
dějícím dětem ze Základní školy
v Žinkovech, které po vyučování
čekají na autobus, ale i dalším
zájem cům, pokud to kapacita
klubu umožňuje. Je bezpečným
místem, kde děti tráví čas podle
své volby za přispění lektorů
a v mezích nastavených pravi−
del. Zajišťuje širokou nabídku

aktivit, kterou jeho prostory a vy−
bavení umožňují, od sportů, tvo−
ření a divadla po vaření, při −
čemž nabídka primárně rea gu −
je na přání účastníků,“ uvedla
Lucie Korbová.
Klub přispívá k prevenci zahálky
dětí a svými aktivitami se snaží
o rozvoj takových dovedností,
jako je komunikace, spolupráce,
organizace a zodpovědnost dětí
za vlastní rozhodování. Tedy do−
vedností, které pro děti mohou
být klíčové při budoucím studiu,
pracov ním, ale i společenském
uplatnění. Současně umožňuje
ro di čům dětí plnit své pracovní
aktivity. Klub je otevřen v pondělí,
úterý, čtvr tek a pátek v čase
13.00–15.00 hodin.

Plzeň podpoří dostupnost
bydlení i domovníky
Radní města podají žádost o do−
taci ve výši 25 milionů na pro−
jekt zaměřený na dostupnost
bydlení v Plzni. V případě úspě−
chů půjdou peníze na řadu akti−
vit, mimo jiné i na činnosti do−
movníků ve vybraných plzeň−
ských lokalitách.
Žádost je rozdělena na dva ty−
py aktivit. První bude zajišťovat
NADĚJE, a to podporu zabydlování
a podporu v bydlení. Organizace
poskytne sociální podporu v byd−
lení obyvatelům deseti nově při −
dělených bytů ve vlastnictví města.
Hlavním cílem je podpora přecho−
du cílové skupiny ze stavu bytové
nouze do stavu bydlení a podpořit
udržení bydlení dlouhodobě. Akti−
vita podporuje rychlé zabydlení
do standardních bytů s nájemní
smlouvou na minimálně 12 měsíců
a s nabídkou podpory dle indivi−
duálních potřeb cílové skupiny
v přirozeném prostředí do mác −
nosti. Pouze v odůvodněných pří−
padech lze první nájemní smlouvu
uzavřít i na kratší dobu, minimálně
však na dobu 6 měsíců.
Druhý typ aktivity se nazývá
Podpora integrovaného řešení
a bude ji realizovat město Plzeň
prostřednictvím svého odboru do−
stupného bydlení a sociálního
začle ňování, a to ve spolupráci
s Obytnou zónou Sylván, a. s.
Dotace by umožnila navýšit počet
Plzeňský rozhled 11/2022

pracovníků, kteří pomohou magis−
trátnímu odboru rozšířit a zkva −
litnit poskytované služby týkající
se konkrétně: městského Kontakt−
ního místa pro bydlení, Realitní
agentury města Plzně, posílení
Prevence ztráty bydlení a nástroje
na podporu sousedského soužití –
domovník/koordinátor sousedské−
ho soužití.
Domovník/koordinátor soused−
ského soužití bude předcházet
konfliktům v sousedství, hledat,
navrhovat a koordinovat řešení
sousedských sporů, pravidelně
komunikovat s obyvateli a zajišto−
vat drobnou údržbu domů i bytů.
Měl by být členem komunity, vy−
tvářet dobré sousedské vztahy
a podporovat je, umět komuniko−
vat jak s nájemníky, tak s majite−
lem nemovitostí. Svou přítomnos−
tí i činností se bude přirozeně
podí let i na prevenci kriminality.
Domov ník bude jako komunitní
pracovník docházet do vytipova−
ných domů, v ideálním případě
bude v domě i bydlet. Domovník
může bydlet v lokalitách s vyšším
počtem seniorů (např. v měst−
ských objektech v ulici Prostřed−
ní, Krajní), nebo s vyšším počtem
sociálně problematických nájem−
níků (objekty v lokalitě Koran −
dova, Plachého, Tylova). Zároveň
by měl plnit roli koordinátora sou−
sedských sporů a podnětů.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Kamery
v Malesicích
O tři nové kamery rozšířila
Plzeň svůj městský kamerový
systém v devátém obvodě
Malesice. Z důvodu zvýšení
bezpečnosti kamery sledují lo−
kalitu u bytových domů v ulici
U Potoka, křižovatku ulic
Chotíkovská – Ke Kostelu

a prostor víceúčelového hřiště
v ulici Ke Sv. Josefu. Projekt
dokončila Správa informačních
technologií města Plzně v první
polovině října, do agendy nyní
kamery převezme Správa ve−
řejného statku města Plzně,
která dohlíží na celý systém.
Investice stála přes 600 tisíc
korun bez DPH a podařilo se ji
uhradit z rozpočtu města z fon−
du prevence kriminality.
„V současnosti se na území
devátého obvodu nachází šest
různých kamerových prvků.
Aktuální rozšíření navázalo na
dvě původní kamery v Male −
sicích a jednu v Dolním Vlkýši,
který do devátého obvodu také
patří. Tam byla loni umístěna
otočná kamera na náves a rok
předtím byl na příjezdovou ko−
munikaci instalován i dopravní
radar monitorující projíždějící
vozidla, což má kromě dohle−
du na rychlost vozidel rovněž
význam pro prevenci krimina−
lity. Věřím, že to našim obča−
nům přispěje k pocitu většího
bezpečí,“ řekl Aleš Tolar, ná−
městek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí
a
současně
starosta
Městského obvodu Plzeň 9−
Malesice.
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JAROSLAV SATORANSKÝ
Vlídná tvář, řada televizních, fil−
mových a divadelních rolí a ne−
zaměnitelný hlas. Takový je
Jaroslav Satoranský. Ve čtyřech
sériích legendárního se riálu
Policie Modrava, který koncem
října skončil, hrál majora Kout−
ného. A i když s jižními Čechami
nemá přímo nic společného, rád
se do nich vrací, obzvlášť na
Šumavu.
„Právě díky Policii Modrava
jsem měl šanci Šumavu a část
jižních Čech poznat víc. Je to
nádherný kout země. Neměl jsem nikdy tolik času,
kolik bych chtěl, ale když byl, šel jsem do lesa na
houby, po okolí nebo někam na výlet,“ řekl Rozhledu
Satoranský, který na natáčení legendárních příběhů
ze Šumavy prý nikdy nezapomene.
„Udělal jsem spoustu krásných rolí, ale tohle bylo
za odměnu. To spojení nádherné přírody, úžasných
scén, bezvadných lidí, týmů kolem režiséra
Jaroslava Soukupa, to se nedá popsat. Strašně mě
mrzí, že už to končí. A kdo ví, třeba se ještě dočkám

V rámci své profese na Šu mavě také
párkrát v minulosti točil, také na jihu
Čech. Neměl prý ale nikdy moc času si
kraj projet víc a poznat ho. „Jsem stále
pracovně vytížen, což mi na jednu stranu
pomáhá zahla dit chmury ze ztráty mé
milované ženy, ale na druhou stranu zne−
možňuje být klasickým důchodcem, který
sedne do auta nebo na vlak a jede na vý−
let,“ usmívá se Satoranský, legen dár ní
představitel mladého Hamra ze seriálu
Nejmladší z rodu Hamrů. Tam mu mamin−
ku hrála Libuška Havelková, herečka, kte−
rá byla rodilou Jihočeškou, Budějčačkou.
„Na Libušku moc rád vzpomínám. Byla to skvělá
dáma a spolupráce s ní byla bezvadná. Byla to i paní
profesorka na škole a měli jsme k ní všichni velkou

Seriál Policie Modrava: Jaroslav Satoranský,
Soňa Norisová a režisér Jaroslav Soukup

Seriál Policie Modrava: Filip Tomsa, Soňa Norisová
a Jaroslav Satoranský v roli majora Koutného.

toho, že by se něco mohlo natočit, uvidíme. I když
pan režisér říká, že už ne, diváci si to taky moc přejí.
Pokud budu osloven, říkám okamžitě ano!,“ podotkl
Satoranský.

úctu. Vždy hrála laskavé maminky, babičky, ale umě−
la být někdy i ostrá,“ prozradil Jaroslav Satoranský,
který dodal, že vždy v rámci toho, když chtěla, aby
lidi k práci přistupovali zodpovědně.
„Měl jsem štěstí na úžasné kolegy, ať to byli herci,
režiséři, autoři, štáb. Mám jen ty nejkrásnější vzpo−
mínky,“ doplnil bard českého hereckého umění
Jaroslav Satoranský.
(pru)
Foto: TV Nova, archiv J. Satoranského

Další mikrogranty pro kulturu
Rada města Plzně schválila dotace
čtyřem žadatelům ve výši 59 tisíc
korun. Dále souhlasila s poskyt−
nutím pěti dotací ve výši 82 tisíc
korun, ty však ještě musí schválit
zastupitelstvo.
„Odbor kultury Magistrátu města
Plzně poskytuje i v letošním roce
v rámci průběžného dotačního pro−
gramu Mikrogranty na podporu kul−
turních a uměleckých projektů pro
rok 2022 finanční podporu. Celková
alokace na letošek je půl milionu

korun, zbývající část finančních
prostředků pro 3. kolo je ve výši
141 tisíc korun. Odbor přijal celkem
18 žádostí v celkové výši 476 tisíc
korun,“ vysvětlila dotační program
Eliška Bartáková, radní pro oblast
kultury.
Radní města ještě podpořili vý−
sta vu Josefa Sedláka a Tomáše
Staňka v Papírně částkou devět
tisíc korun, XVII. Trienále umělec−
ké knižní vazby získá 16 tisíc ko−
run, ELECTICA 12 tisíc korun
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a Benátská noc – zpátky do Lhoty
22 tisíc korun.
Na peníze v celkové výši 82 tisíc
korun se mohou těšit také organizá−
toři akcí – Noc literatury, Meziná−
rodní den neslyšících, Slavnostní
koncert k 20. výročí založení –
Kapela pětatřicátého plzeňského
pěšího pluku FOLIGNO. Dále získá
podporu Na východ od ráje – Velká
synagoga v Plzni i Velká kniha ko−
miksů – Bohumil Konečný. Ty ještě
musí schválit zastupitelstvo.
Plzeňský rozhled 11/2022
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Lesopark Homolka láká
návštěvníky na novinky

Příprava rekonstrukce
sportovní haly
Venkovních sportovišť mají v Ne−
pomuku i Dvorci více, ale spor−
tovní halu, kterou využívá veřej−
nost, škola i spolky a oddíly, pou−
ze jednu. Po navýšení cen energií
je vcelku jasné, kde lze ušetřit.
Proto už na konci září proběhla
druhá schůzka Sportovní komise
a projektanta. Po prověření budo−
vy bylo konstatováno, že nosníky
a střecha jsou ve vyhovujícím sta−
vu a lze je tedy využít. Naopak
plášť budovy a světla jsou ve sta−
vu, který lze srovnat s bezednou
jámou na peníze. Nové zastupitel−
stvo proto vybere variantu řešení
a zařazení investice do plánu na
příští rok. Pochopitelně bude ne−
pomucká radnice žádat o dotaci.

Na novou naučnou stezku láká
návštěvníky velmi oblíbený park
a lesopark Homolka.
Správa veřejného statku města
Plzně nechala vyměnit všech 13
interaktivních tabulí a prvků na −
učné stezky. Ta je zaměřena pře−
vážně na děti předškolního a niž−
šího školního věku, ale zajímavé
informace po její přibližně kilo−
metr a půl dlouhé trase najdou
i starší návštěvníci Homolky.
Náklady na realizaci nového pro−
vedení naučné stezky se vyšplha−
ly na 272 tisíc korun.
Homolka je druhým největším
lesoparkem v západočeské metro−
poli, a i díky perfektní dostupnosti
městskou hromadnou dopravou
je mezi Plzeňany velmi oblíbená
a hodně využívaná. Trasa naučné
stezky začíná hned u zastávky
MHD na náměstí Milady Horákové.

dozvě dí zajímavé informace na −
příklad o listnatých a jehličnatých
stromech, houbách, zvířatech ne−
bo i něco o zdejším unikátním
vodojemu.
„Poté, co náš obvod
podpořil proměnu ne−
využívaného objektu
ze 70. let 20. století
v dnes velmi vyhledá−
vanou a Plzeňany oblí−
benou kavárnu, je Ho−
molka ještě častěji cí−
lem vycházek místních.
Proto věříme, že obmě−
něná naučná stezka ve
zdejším lesoparku za −
ujme i ty návštěvníky,
kteří si ji už v minulosti
prošli,“ uvedl starosta
městského obvodu Pl−
zeň 2−Slovany Lumír
Aschenbrenner.

Do Fénixu s důvěrou
Každé druhé úterý v měsíci mají
samoživitelé, pěstouni a rodiče dětí
se speciálními vzdělávacími potře−
bami možnost se společně setkat
na tzv. Kruzích. V Nepomuku na
jižním Plzeňsku je to ve Fénixu, kde
toto velmi přátelské posezení
v „kruhu“ umožňuje rodičům sdílet
své zkušenosti, předávat si kon−
takty a různé rady ze života.
Jsou to velmi podnětná setkání,
na kterých sbíráme cenné infor−
mace o tom, jak rodičům můžeme
pomoci. Na posledním setkání se
domluvili např. na uskutečnění
různých výletů – za koníky, do
bazénu, do divadla Alfa. Mnohdy
je totiž takový výlet pro samoži−
vitele nedostupný, stejně jako
nákup školních pomůcek nebo
vánočních dárků.
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Po 12 letech se mění obsah všech
naučných tabulí a interaktivních
prvků. Na nich se návštěvníci

Děti si také na doplňkových ilus−
tracích mohou procvičit svůj po−
střeh při hledání rozdílů a nakresle−
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ných zvířátek nebo procvičit počí−
tání. Na otáčecích kostkách a de−
stičkách pak třeba určí druhy mo−
týlů, ptáků nebo stromů. Cestou

lesoparkem si mohou vyzkoušet,
jak daleko doskočí ve srovnání se
zvířaty na nově upravené ploše
dosko čiště. Přírodní hřiště pro
děti, které bylo vyrobené z dubové−
ho dřeva, se v borovém hájku ote−
vřelo v roce 2002. Interaktivní
naučná stezka Lesopark Homolka
baví malé i velké návštěvníky od
roku 2010. V leso parku najdou
návštěvníci také tradiční fitstezku
se štěpkovým povrchem pro do−
spělé i malé spor tov ce. V letech
2011 a 2013 nechalo město Plzeň
prostřednictvím Správy veřejného
statku města Plzně opravit parko−
vé cesty.
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TEPELNÉ ČERPADLO spolehlivě vytápí i v nejsilnějších mrazech
Ve druhé polovině minulého roku
došlo k výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu.
Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to−
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujišujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepelné èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit.
Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.
Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

je potøebné zabezpeèit, aby
vhodné pro re−
bylo dosaženo nezbytné te−
konstrukce, kde
ploty topné vody. Rádi Vám
potøebujeme v ra−
otopný systém posoudíme
diátorech top−
a navrhneme takové tepelné
nou vodu vyš−
èerpadlo, které bude i s radiá−
ších teplot.
tory dobøe fungovat.
Vzduchová te−
Velmi èasto navrhujeme do
pelná èerpadla se
rodinných domù tepelná èer−
vìtšinou umisují
padla s regulovaným výkonem
pøed dùm. Nìkdy
PANASONIC
znaèky PANASONIC, VIESS−
celé zaøízení, jin−
MANN nebo FUJI. Výstupní teplo− AQUARELA řady T−CAP dy jen jeho vnìjší
ta topné vody 60 OC, výborné a jed−
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
noduché ovládání a velmi pøijatelná pøípadì instalována v technické míst−
cena jsou dùvodem stále rostoucí nosti. Mùžeme Vám však dodat te−
pelné èerpadlo znaè−
oblíbenosti tìchto
ky STIEBEL ELTRON,
èerpadel.
které je celé umístì−
S velmi zají−
no v rohové tech−
mavou novinkou
nické
místnosti
pøišla firma DAIT−
a vzduch se k nìmu
SU. Tepelné èer−
pøivádí dvìma otvory
padlo systému
ve stìnách domu.
vzduch – voda
Tepelné èerpadlo DAITSU
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu 63 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
zemní kolektor
špièku tepelných èerpadel. Je velmi

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

V nejbližších dnech se očekává
zveřejnění podmínek
nového kola dotací na pořízení
tepelného čerpadla.
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

Rozšířené poradenství
na Helplince
Speciální poradenství pro Plzeňany
v nouzi nebo ohrožené energetic−
kou krizí, ztrátou bydlení, exeku−
cemi či sociálním vyloučením na−
bídne od 1. října 2022 organizace
Člověk v tísni ve spolupráci s měs−
tem Plzní. Číslo je 770 600 800, lin−
ka bude fungovat od pondělí do pát−
ku od 9 do 17 hodin.
Telefonické poradenství pro Plze−
ňany, jež je spojeno s následnou
další pomocí, podpoří město Plzeň
částkou 250 tisíc korun. Na telefo−
nické dotazy bude odpovídat zku−
šený pracovník Helplinky, který jim
pomůže nalézt místně specifické po−
stupy při řešení jejich problémů. Ale
pozor! Nejde jen o rady po telefonu.
Na telefonické poradenství navazuje
další sociální práce. Člověk v tísni
má propracovaný systém a po prv−
ním telefonickém kontaktu, pokud
to bude potřeba, napojí toho, kdo po−
třebuje pomoci, na sociálního pra−
covníka, který s ním bude aktivně
hledat řešení. Pomůže s vyplněním
potřebných dokumentů, půjde s ním
na úřady vyřídit, co je potřeba.
Plzeňský rozhled 11/2022

Ředitel organizace Člověk v tísni
Plzeňský kraj Jakub Paleček uvedl,
že dotazy Plzeňanů bude vyřizovat
zkušený pracovník Helplinky, který
má metodické vedení a podporu
z centrály Helplinky. „Pracovník vy−
řídí zhruba 30 hovorů denně. Jsou
různě dlouhé, většinou kolem 15
minut, někdy ale až 40 minut. Na
hovory je navázaná další práce, jako
je dopisování a propojování s kolegy
a partnery v terénu,“ vysvětlil Jakub
Paleček a dodal, že Plzeňané se
s dotazy mohou na Helplinku obra−
cet například v případě, že se ocitli
v dluhové pasti, hrozí jim ztráta
bydlení, mají problémy platit zvýše−
né ceny energií, poradí i v případě,
kdy je nutné po krachu dodavatelské
společnosti řešit dodavatele posled−
ní instance. „Pracovník Helplinky
volajícího nasměruje, a pokud nebu−
de kompetentní situaci v místě vyře−
šit sám, propojí volajícího se sociál−
ním pracovníkem, který ho celým
procesem provede, nebo mu nabíd−
ne termín setkání v našem kontakt−
ním místě,“ upřesnil Jakub Paleček.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Světelná expozice vás promění v Lovce znaků
Plzeňské DEPO2015 připravilo
pro rodiny s dětmi v pořadí již tře−
tí autorskou interaktivní expozici,
která se svým světelným desig−
nem odkazuje na oblíbený festival
světla BLIK BLIK. Po úspěšných
projektech Digitální hřiště a Taju−
plný les tentokrát zážitková výsta−
va provede malé i velké návštěv−
níky netradičně pojatým světem
písma, znaků, šifer a komunikace.
Na dobrodružné výpravě mají co−
by Lovci znaků za úkol si na 450 m2
poradit se 14 interaktivními exponá−
ty. Musí se domluvit s robotem
Blablátorem, porazit světelnou šibe−
nici, napsat text v klínovém písmu,
doslova vydupat písmena na kláves−
nici obřího psacího stroje nebo vy−
čistit videomappingové město od
reklam. Při svojí cestě musí navíc
rozluštit zašifrovanou zprávu, která
je dovede nejen k cíli expozice, ale
také k zasloužené odměně. Zábavy
si přitom užijí do sytosti a přijdou na
to, že písmo je nejen kus naší histo−
rie, ale také velké dobrodružství.
Výstava Lovci znaků potrvá až do
28. února 2023. Lov začíná!

kladní znalostí písmen a je bezba−
riérová, přístupná i pro rodiny s ko−
čárky a vozíčkáře. Více informací
na www.depo2015.cz
Jako doprovodný program jsou
k výstavě připraveny víkendové tema−
tické workshopy. Na nich si budou
moci návštěvníci vyrobit vlastní pero,

sešít si poznámkový bloček nebo si
vytvořit náramek z iniciál. Workshopy
budou probíhat poblíž výstavy v krea−
tivní pojízdné zóně KPZ každý víkend
a ve stání svátky od 10.00 do 17.00.
Není potřeba se na ně jakkoli registro−
vat. Cena je pouze v hodnotě příspěv−
ku na materiál 50 Kč.

U Radbuzy vznikne vyhlídka na pilíři,
provoz na stezce bude zachován

Projekt je rozdělen do dvou etap.
Ta první bude probíhat od 18. října do
25. listopadu. Při ní bude očištěn pilíř
od náletových dřevin, budou odstra−
něny dva stromy, které rostou v bez−
prostřední blízkosti pilíře a bude pro−
veden přístupový chodníček. S vý−
jimkou kácení, při němž bude dočas−
ně stezka na pár hodin uzavřena, bu−
dou práce probíhat za provozu.
Dosypáním štěrku vedle stávající
stezky, která bude zčásti zabrána
stavbou, vznikne dostatečně široký
průjezd kolem pilíře umožňující prů−
jezd cyklistů i průchod pěších.
Vyhlídková plošina podle návrhu
architekta Pavla Štichy má být
dokončena v dubnu příštího roku
a městský obvod Plzeň 2−Slovany
za ni zaplatí necelých 2,5 milionu
korun včetně DPH.
Ostatní práce související s osaze−
ním kovové konstrukce na korunu
pilíře a otryskání kamenného zdiva
pilíře se uskuteční v 1. čtvrtletí
2023. Přitom se počítá s několika−
denním uzavřením stezky v době,
kdy bude instalována plošina a na
stezce se bude pohybovat těžká
technika. O omezeních provozu bu−
dou mimo jiné vždy v předstihu
informovat mapky s objízdnými tra−
sami na nejbližších křižovatkách.

Na starém mostním pilíři v blízkosti
oblíbené greenway stezky podél ře−
ky Radbuzy začíná vznikat vyhlídko−
vá plošina. Stavební práce začnou
v úterý 18. října. Pěší i cyklisté mís−
tem projedou bez větších omezení,
výjimkou bude několik hodin v době
kácení. Průjezdný profil bude užší,
zčásti štěrkový.
„Pilíř se nachází poblíž stále více
frekventované trasy kolařů, skejťáků
i chodců a dlouhá léta dělá této loka−
litě docela ostudu. Proto jsme se na−
místo jeho odstranění rozhodli využít
jej a proměnit v trochu netradiční
místo odpočinku. Navíc vedeme dia−
log se starostou Davidem Pro−
cházkou o obdobném využití pilíře na
protějším břehu. Očištěním pilířů od
náletových dřevin a vyčištěním jeho
okolí tak začínají práce na nové vy−
hlídce,“ uvedl slovanský starosta
Lumír Aschenbrenner. Dřív, než zača−
ly práce na projektu, musela proběh−
nout složitá majetková řízení, kterým
oba pilíře na březích řeky přešly do
16

Dohromady 15 výstavních zasta−
vení propojuje linka pátrání po tajné
zprávě zašifrované do nečitelných
znaků na knižní záložce, kterou
zvládne rozluštit jen ten nejlepší lo−
vec. Úspěšní luštitelé pak budou za
svou snahu odměněni. Expozice je
vhodná pro děti alespoň se zá −

majetku města. Důležitý byl také sou−
hlas Povodí Vltavy, v jehož zátopo−

vém území se pilíře na obou stranách
řeky Radbuzy nacházejí.

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

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

Plzeňský rozhled 11/2022

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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Ani podzim nemusí být zachmuřený
Taky si říkáte, že na vás jdou
chmury, protože venku je nevlídno,
sluníčko se neukáže a všichni
kolem jsou zasmušení? Přičítáte
svoji špatnou náladu podzimním
depresím? Co je to však podzimní
deprese? U každého z nás údajně
probíhá změna nálady v různé mí−
ře. Proč upadáme do depresí ve
větší míře právě v podzimním
období? Nejenom na tyto otázky
odpoví MUDr. Luboše Janů, Ph.D.
z plzeňské A−Shine s.r.o..
w Co je pro podzim typické?
Již od počátku října jsou typické
tzv. sezónní nebo také zimní deprese,
které jsou způsobeny nedostatkem
světla. Část populace je na osvit

18

citlivá a rozvíjí typické příznaky, jako
zhoršení nálady a koncentrace, ne−
spokojenost, netrpělivost, únava až
polehávání během dne a zvýšení chu−
ti k jídlu, hlavně na sladké. Tito pa−
cienti dobře reagují na léčbu světlem
– aplikaci tzv. jasného světla. Léčbu
světlem nabízíme také, ale hrazena
pojišťovnou je jen za hospitalizace.
w To nestačí pořádné světlo doma?
Osvětlení doma má asi 400 luxů,
minimální léčebná úroveň je 2500
nebo lépe 10000 luxů, ale na úrovni
oka, na vzdálenost 20−40cm od pří−
stroje počítejte s poklesem o více
než polovinu. Aby nedošlo k poško−
zení oka, doporučuji zdravotnický
přístroj, ne „žárovku“. Světlo léčba
funguje už za 4 dny, ale efekt po

ukončení během dní ustává. Světlo
by mělo být používáno u citlivých
lidí celou zimu. V létě je ho venku
dost s výjimkou upoutaných na lůž−
ko a lidí jen v interiéru.
w Tím se dostáváme k otázce, pro
koho je takové světlo vhodné?
Vyjma lidí se specifickým poško−
zením oční sítnice, vlastně pro kaž−
dého, kdo to potřebuje. Pozor u pa−
cientů s bipolární poruchou, mohlo
by dojít k přesmyku do mánie. K po−
tížím z nedostatku světla je člověk
citlivější s věkem, poklesá produkce
například melatoninu. Ale řada lidí
má potíže již od mládí
w A co lidé s jinou depresí?
Krom podpůrného efektu jasného
světla je k dispozici řada postupů

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

psychoterapeutických nebo léko−
vých. Tam, kde základní léčba anti−
depresivem od praktického lékaře
nedosáhne plného efektu, nabízíme
již nyní vhodným pacientům i účast
v programech s přídatným lékem na
„rezistentní deprese“.
w Podělíte se s námi o nějaké zají−
mavosti?
V příštím roce budou u nás pro
stejnou skupinu pacientů dostupné
studie hodnotící efekt například jed−
norázově podávaného psilocybinu. Již
nyní může fakultní nemocnice podá−
vat za stanovených podmínek esketa−
min, který jsme měli v projektech od
počátku roku 2017. Začíná se hodno−
tit řada léků pro léčbu alzheimerovy
nemoci a další projekty se chystají.

Plzeňský rozhled 11/2022
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Jaké vzdělání nabídnout našim dětem? − ptají se rodiče
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ŠKOLSTVÍ
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Besedy v Benešově ZŠ

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

Zítřejším dnem končí série besed,
které si Městská policie Plzeň při−
pravila pro děti z druhého stupně
Benešovy ZŠ.
Přednášky byly na téma Šikana,
Kyberšikana, Domácí násilí, Legál−
ní drogy, Nelegální drogy a Trestní
odpovědnost spojená s rizikovým
chováním dětí. „Při přednáškách
o legálních drogách jsme si s dětmi
povídali především o užívání ta −
bákových výrobků, alkoholu, kra−
tomu či o nikotinových sáčcích“,
sdělila metodička prevence krimi−
nality Bc. Vlčková Andrea z Měst−
ské policie Plzeň.
Rizikovým faktorem je vždy věk
uživatelů. Všichni metodici prevence,
zabývající se přednáškovou činností,

se snaží dětem sdělovat všechna
možná rizika užívání těchto látek.
„S mladšími žáky z šestých a sed−
mých tříd jsem si povídala především
o vztazích ve větších kolektivech.
Hlavním tématem byla klasická šika−
na ve školním prostředí, ale povídali
jsme si i o domácím násilí nebo o vy−
užívání IT technologií, jelikož to s tím
často souvisí.“ dodala Vlčková.
Kromě toho se děti dozvěděly i pár
důležitých informací souvisejících
s trestnou činností. Hlavně jsme dis−
kutovali o „jejich“ častých prohřeš−
cích, stávajících se v tomto věku.
S metodičkou si děti povídaly napří−
klad o sprejerství, krádežích, rušení
nočního klidu či o znečišťování a po−
rušování obecně závazných vyhlášek.

pro školní rok 2023/2024:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
Plzeňský rozhled 11/2022
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Střípky
z Plzně
Nové nájemní
byty
Město Plzeň pokračuje v další
výstavbě městských nájem−
ních bytů. Pro 12 lokalit ve
vlastnictví města, které magis−
trát na území krajské metropo−
le vytipoval, se zpracovávají
zastavovací studie a některé
z nich včetně vizualizací už má
město k dispozici. Jedná se
o výstavbu dvou bytových do−
mů v areálu Světovar, kde by
bydlení v 74 bytech mohli najít
mladé rodiny, senioři nebo
osoby se sníženou pohybovou
schopností. Dalších 15 starto−

vacích bytů pro mladé vznikne
zastavěním dvou proluk v uli−
cích Plachého a Na Jíkalce.
V Kreuzmannově ulici by mohl
vyrůst polyfunkční dům zejmé−
na také pro mladé rodiny.
V první etapě Rada města
Plzně schválila osm lokalit,
kde se pracuje na projektové
přípravě přibližně 400 nových
bytů. Pro pět z nich už jsou vi−
zualizace a zastavovací studie
hotové. Ty počítají s výstavbou
dvou bytových domů v areálu
Světovar, se zastavěním nevy−
užívané proluky Na Jíkalce
a v ulici Plachého, také využi−
tím pozemku v Kreuzmannově
ulici pro stavbu dvou bytových
objektů. Ve druhé etapě vybrali
čtyři další místa, u kterých
studie zjistí, zda je možné
v území zahájit bytovou vý−
stavbu. Zde by mohlo do pěti
let vzniknout dalších 200 bytů.
Kromě novostaveb radnice
pracuje na rekonstrukcích stá−
vajících bytů. K úpravám ná−
jemních městských bytů dojde
v ulicích Kotkova, Kalikova,
Smetanovy sady, Thámova, Bol−
zanova nebo Tělocvičná.
22

Stavby roku se představují na Palubě
Stavební díla, která soutěžila
o ti tul Stavba roku Plzeňského
kraje 2021, se představují veřej−
nosti na výstavě v galerijním
prostoru Paluby Hamburk v Plzni.
Vystaveny jsou tu fotografie
všech 37 soutěžních staveb a uve−
deno je i to, jak je hodnotila od−
borná porota. Návštěvníci se tak
dozví, jaké stavby byly nominova−

né na vítězný titul a komu byly
uděleny ceny. Právě Paluba Ham−
burk se stala jednou ze tří staveb,
které získaly titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2021. Expozice
bude ve zdejší vyhlídkové věži
umístěna až do 4. prosince 2022.
To nejlepší ze stavebních počinů
loňského roku v Plzeňském kraji
na jednom místě – výstavu fotogra−
fií stavebních děl, které se účastnily

soutěže Stavba
roku Plzeňského
kraje 2021, si nyní
mohou prohléd−
nout návštěvníci
Paluby Hamburk
v Šumavské ulici
v Plzni. Z celkem 37 přihlášených
staveb jich odborná porota nomino−
vala 19 na titul Stavba roku Plzeň−
ského kraje 2021 a odůvodnění no−
minací je také součástí výstavy.
Paluba Hamburk, revitalizace
prostoru u nádraží, si ze soutěže
odnesla hlavní cenu. Titul Stavba
roku Plzeňského kraje si podle po−
roty zasloužila za „inovativní pří−
stup k řešení podobných „neřeši−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

telných“ městských prostorů a je−
ho realizaci. Tento městský zásah
znamená pro Plzeň významný krok
ke zvýšení kvality veřejného pro−
storu. Vítězný titul byl v letošním
ročníku udělen celkem třem stav−
bám a rozdáno bylo také devět
dalších cen. Všechna hodnocení
staveb porotou si zde lidé mohou
rovněž přečíst na probíhající
výstavě, a to do do 4. prosince
2022 v pondělí až sobotu od 9 do
18 hodin, v neděli do 15 hodin
(podle otevírací doby Turistického
informačního centra).
Se všemi stavbami se lidé mo−
hou seznámit také online prostřed−
nictvím videí.
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Prazdroj pasoval nového člena bednářské party
Bednáři Plzeňského Prazdroje do−
končili podzimní smolení celkem
14 dubových ležáckých sudů, aby
v nich mohl opět zrát ležák Pilsner
Urquell jako před 180 lety. Kromě
toho do svých řad přijali po čty−
řech letech nového člena, který
byl po absolvování tříletého uče−
ní a složení tradiční bednářské
zkoušky pasován na bednáře
a získal tradiční vandrovní knížku.
Plzeňští bednáři jsou zřejmě po−
sledními pokračovateli tradičního
pivovarského řemesla pracující
přímo v pivovaru.
Prazdroj má ve svých sklepích ví−
ce než sto ležáckých dřevěných su−
dů, které bednáři udržují a opravují.
Dvakrát v roce, na jaře a na podzim,
část prázdných sudů vyvalí ze skle−
pů a vysmolí. „Smolení je tradiční
postup údržby dřevěných sudů a jde
v podstatě o dezinfekci dubového
sudu před jeho opětovným napl−
něním pivem. Velký ležácký sud má

objem až 40 hektolitrů a prázdný
váží 800 kg, proto práce vyža−
duje přítomnost všech členů party
24

a hodně opatrnosti,“ vysvětluje ve−
doucí prazdrojské bednářské party
Karel Hofman.
Do dubového sudu bednáři nalijí
smolu ohřátou na 200 stupňů Celsia
a jeho převalová−
ním ji rovnoměrně
rozlijí po celé vnitř−
ní ploše. Tato vrst−

va zajistí, že pivo nebude v přímém
kontaktu se dřevem, aby z něj ne−
přebíralo nežádoucí vůně a chutě.

Vysklepení, tedy vyvalení ležáckých
sudů ze sklepů na povrch, jejich
smolení a následný návrat zpátky
„pod zem“ zabere bednářům dva
týdny. Prazdroj ve svých histo−

rických sklepích nechává v otevře−
ných kádích kvasit a v dřevěných
sudech následně zrát proslulý ležák
Pilsner Urquell, který pak sládci po−
rovnávají s tím, který zraje a kvasí
v moderních cylindrokonických tan−
cích. Díky tomu mohou zachovávat
stálou a neměnnou chuť plzeňského
ležáku jako v době před 180 lety.
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Poprvé po čtyřech letech pak par−
ta bednářů mezi sebe přijala nového
člena, Milana Kubizňáka. Aby se jím
mohl stát, musel nejprve projít tříle−
tým učením v pozici tovaryše a poté
složit mistrovskou zkoušku – samo−
statně vyrobit dřevěný soudek, na−
plnit ho pivem a podle tradice ho
představit vedoucímu bednářské
party. „Je to starý zvyk, který ale
nejlépe ukáže, jestli se tovaryš na−
učil všechna specifika zpracování
dubového dřeva a výroby sudu.
Pokud jeho soudek těsní a pivo z něj
neteče, je správně vyrobený a tova−
ryš uspěl,“ říká Karel Hofman, který
nového člena osobně pasoval.
Po této zkoušce obdržel nový
bednář vandrovní knížku a stal se
stálým členem prazdrojské party
bednářů, která je poslední pokra−
čovatelkou tohoto kdysi
tradičního pivovarnického
řemesla pracující přímo
v pivovaru. Vandrovní
knížku dostávali bednáři
v 19. století a byl to nejen
výuční list, ale byly v ní
uvedeny také jejich osob−
ní údaje včetně výšky ne−
bo barvy očí. Obsahovala
i reference od mistra bed−
náře. Díky tomu mohli být
najímáni na práci po ce−
lém Rakousku−Uhersku.
Byla to vlastně kombina−
ce životopisu a cestovního pasu, jen
detailnější. My jsme tuto tradici před
lety obnovili.
Práce plzeňských bednářů je
natolik unikátní, že byli v roce 2018
zapsáni na národní Seznam nema−
teriálních statků tradiční lidové kul−
tury. Nyní usilují o zápis na seznam
UNESCO.
Plzeňský rozhled 11/2022

Dvorana slávy
O další tři osobnosti ze sportu, vě−
dy a kultury se rozrostla Dvorana
slávy hejtmana Plzeňského kraje.
Již 12. ročník tradiční akce se
uskutečnil po dvou letech vynucené
pauzy v Měšťanské besedě v Plzni.
Již 43 stávajících osobností doplnili
tenistka Barbora Strýcová, herečka
Jana Kubátová a lékař Jindřich Fínek.
Všechny osobnosti, které již ve
Dvoraně slávy hejtmana Plzeňského
kraje jsou nebo do ní jsou uvedeny,
jsou plně spjaty s Plzeňským krajem,

narodili se zde a nejen
svou prací, profesionalitou,
ale i morálními a lidskými
vlastnostmi překračují jeho hranice.
„Je mi ctí navázat na tradici před−
chozích hejtmanů a rozšířit řadu
osobností ve Dvoraně slávy. Oce−
něním úspěšné tenistky, herečky
a uznávaného lékaře si připomene−
me, že se vyplatí dělat svoji práci
poctivě, věnovat jí čas a energii, být
vytrvalý a nenechat se někdy odra−
dit drobnými neúspěchy nebo nepří−
zní okolností. Jsou to lidé, jejichž ži−
voty jsou pak vzorem nám všem,“
říká hejtman Rudolf Špoták.

Zleva tenistka Barbora Strycová, hejtman Rudolf Špoták, herečka Jana
Kubátová, v zastoupení děkana LFP jeho manželka MUDr. Eva Fínková.
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Senioři v Plzeňském kraji rozhodně nezahálejí
Atletický stadion v plzeňských
Skvrňanech hostil ve středu 5. říj−
na Sportovní hry seniorů. Akci po−
řádala krajská organizace seniorů.
Pozdravit je přišli i zástupci města
a plzeňských obvodů. Jednotlivé tý−
my reprezentovaly svá domovská
působiště. Zastoupení tady měla pl−
zeňská Doubravka, Skvrňany, Slo−
vany, střed Plzně, Sulkov, Zbůch,
Lochotín, ale také například Sušice.
Seniorům přálo počasí, a tak za
krásného slunečného počasí zdolá−
vali postupně v týmech jednotlivé
disciplíny. „Máme tady například
jízdu na koloběžce, hod na ple−
sportovní areál pod patronací
města Plzně. Mohou si tak v tento
krásný podzimní den nejen změřit
síly, ale zejména udělat si svými
sportovními výkony radost,“ uvedla
Eliška Bartáková, plzeňská radní.

chovky, na koš apod. Vyhodno−
covat budeme nejen jednotlivé tý−
my, ale i kategorie jednotlivců do 70
a nad 70 let,“ prozradila předsedky−
ně Krajské organizace Plzeňského
kraje seniorů ČR Ivana Ottová.

Vítězství nakonec putovalo do
Sušice. Stříbrnou příčku vybojo−
vali senioři z Lochotína, bronz
mířil do Sulkova. Bez ohledu na
umístění si ale všichni spor tovní
hry na stadionu užili. Oceněni byli
i jednotlivci. V mužské kategorii
do 70 let zvítězil Stanislav Simet,
v ženské pak Olga Vokurková.
Kategorii nad 70 let ovládli Jan
Lopata a Marta Nováková. Všem
seniorům moc gratulujeme.
Plzeňští senioři si užili i kulturu.
V neděli 2. října se pro ně konal
koncer t v Měšťanské besedě.
„Uspořádali jsme ho k Mezi −
národnímu dni seniorů, který při−
padl na 1. října. Všem přítomným
zazpíval český zpěvák, tenorista,
muzikálový a filmový herec Josef
Oplt, který přijel i s kapelou,“
uvedla Ivana Ottová.

Za seniory na stadion přišli i dal−
ší zástupci města a také jednotli−
vých obvodů, kteří přinesli pro
jednotlivé spor tovní týmy dárky.
„Mám opravdu radost z toho, že
senioři stále sportují a využívají

Varani plodožraví vedle Motýlího ráje
V Tropickém pavilonu Z v Zoo−
logické a botanické zahradě města
Plzně, v části Filipíny – Motýlí ráj,
obývá expozici hned vlevo za dveř−
mi pár varanů plodožravých.
Při okruhu po pravé ruce je to
ale expozice poslední. Zvířatům je
přibližně pět let. Jde o endemita
Filipín – ostrova Luzon a dvou dal−
ších ostrovů.
„Obývá tropické lesy, žije na
stromech. Kromě bezobratlých
a drobných obratlovců se živí,
atypicky pro varany, hlavně plody.
Může dorůstat až 180 cm. Expo−
zice v Plzni je přepažená, a tak
chovatelé mohou varany v průbě−
hu roku chovat pohromadě i oddě−
leně. Nyní snižují teplotu i vlhkost,
26

aby napodobili podmínky v jejich
prostředí a varany připravili na jarní
rozmnožování. Samice klade snůš−
ku do dutin stromů. V Evropě je

nyní k vidění pouze ve třech zoo−
logických zahradách. Znovuobje−
ven byl v roce 1975, do té doby byl
považován za vyhynulého,“ sdělil

podrobnosti tiskový mluvčí plzeň−
ské zoo Mgr. Martin Vobruba.
Foto: K. Misíková
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Pět peněz, pět peněz ...
K dalšímu zajímavému zvířecímu
pacientovi, který narazil do budovy
proskleného hotelu na Rokycanské
třídě, kousek od Hlavního vlakové−
ho nádraží Plzeň, naproti pivovaru,
vyjížděli členové Záchranné stani−
ce živočichů Plzeň.
„Omráčenou a dezorientovanou
křepelku polní, schovávající se pod
zelení na skleněné ploše pod stoleč−
kem venkovního posezení před ho−
telem, našla zcela náhodně mamin−
ka se dvěma dcerami. Křepelku po−
hotově odchytily, zavřely do papí−
rové krabice a ochotně počkaly do

Plzeňský rozhled 11/2022

našeho příjezdu,“ sdělil Karel Makoň
ze Záchranné stanice živočichů.
V této lokalitě se nejednalo zda−
leka o první nález křepelky polní.
Křepelky totiž podle všeho v rámci
přirozeného tahu a přesunu do tep−
lých krajů táhnou hlavně v souvis−
lém porostu zeleně, zejména podél
železničních kolejí a vodotečí.
Bohužel, koleje i řeky je zavedou
i do měst, kde na ně pak číhají ne−
bezpečné nástrahy a pasti.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Primátor
premiérovi
Otevřený dopis předsedovi
vlády České republiky Petru
Fia lovi zaslal primátor města
Plzně Roman Zarzycký. Pri −
mátor nesouhlasí s tím, jak
vláda komunikuje ve věci zva−
žovaného projektu Gigafaktory
v Líních u Plzně.

„Obrátil jsem se otevřeným
dopisem na premiéra Petra
Fialu, abych vyjádřil nesou−
hlas s tím, jak dosud Vláda ČR
přistupuje k městu Plzni ve vě−
ci Gigafactory. Vyzval jsem
pana premiéra, aby komunika−
ci v tomto směru přehodnotil

a vnímal nás jako rovnocen−
ného partnera. Jsem přesvěd−
čen, že ve chvíli, kdy už v mé−
diích kolují informace o obsa−
hu stanoviska Armády ČR
k potřebnosti letiště Líně, by
se vláda měla k věci postavit
čelem a stanovisko armády
zveřejnit a odůvodnit, pokud
rozhodla v rozporu s ním.
Zároveň nerozumím tomu,
proč dosud vláda neiniciovala
jednání o dodávkách vody pro
projekt z Vodárny Plzeň, které
se pro stavbu Gigafactory
ukazují jako zcela zásadní.
Stojíme za našimi občany,” ří−
ká primátor města Plzně
Roman Zarzycký.
28

Prof. Musil získal mezinárodní ocenění
státní ceny za vývoj
Na 18. ročníku prestižní
technologie pro tvorbu
mezinárodní konference
tenkých vrstev.
věnované plazmovým
V minulosti obdržel
technologiím a jejich
také tři ceny za fyziku
aplikacím, kterou v po−
od Československé aka−
lovině září hostil němec−
demie věd nebo cenu
ký Erfurt, obdržel oce−
za významný přínos
nění za svoji dlouhole−
v rozvoji pokročilých
tou výzkumnou činnost
nanokompozitních ma−
plzeňský vědec prof.
teriálů od Americké
Jindřich Musil, ještě do−
vakuové společnosti.
nedávna působící na ka−
V posledních letech se
tedře fyziky Fakulty apli−
jeho výzkum zaměřoval
kovaných věd (FAV)
především na vyso−
Západočeské univerzity
korychlostní reaktivní
(ZČU) v Plzni.
magnetronové napra−
Evropský výbor pro
šování tenkovrstvých
plazmové a iontové po−
materiálů a na vývoj
vrchové inženýrství ho
nových pokročilých na−
ocenil jako vůdčí vědec−
nokompozitních mate−
kou osobnost na poli vě−
Prof. Jindrich Musil (vlevo)
riálů s unikátními vlast−
deckém i technologickém
s vedoucim katedry fyziky FAV Pavlem Barochem
nostmi. Nedávno vyvi−
v oblasti plazmového po−
uznávaný odborník v oblasti fyziky nul novou generaci nanokompo−
vrchového inženýrství.
Prof. Jindřich Musil se tak stal plazmatu, ale také v oblasti plazmo− zitních povlaků, které se vyznačují
prvním Čechem, kterého Evropský chemie, elektromagnetického pole, vysokou tvrdostí, houževnatostí, ale
výbor pro plazmové a iontové povr− radarového inženýrství nebo termo− zároveň i vysokou elasticitou a odol−
chové inženýrství takto ocenil. Tento jaderné fúze je rovněž držitelem ností proti vzniku trhlin.

Krmítka do Borského parku i na Lochotín
Zima se blíží, a tak je čas co nej−
dříve osadit nové už vloni slibova−
né krmítko pro drobné ptáky do
Borského parku v Plzni.
Karel Makoň starší a Karel
Makoň mladší ze Záchranné stani−
ce živočichů Plzeň pracují na no−
vém prototypu obřího krmítka,
které by mělo nahradit jedno z již
22 let fungujících stojanových kr −
mí tek v Borském parku. Doslova
monstrózní a blbům vzdorné krmít−

ko se rodí pomalu, jelikož zde je
třeba propojit hned
několik
pod −
statných podmínek
a parametrů záro−
veň. Makoňovi po−
čítají, že do měsíce
by mělo být krmít−
ko hotové a umís−
těné v dané lokali−
tě.
Naproti tomu re−

pasované krmítko je už na svém mís−

tě v Lochotínském parku. Poté, co
obrovský jehličnatý strom padl přímo
na
stojanové
krmítko
v Lochotínském parku, které funguje
v lokalitě už od roku 2000, volal ne−
spočet návštěvníků parku, kteří
byli zvyklí do krmítka pravidelně
sypat, aby sem ptáci mohli přilétat.
„Využili jsme tedy v zemi stávající
ocelové patky a narychlo zrepaso−
vali krmítko jiné. Dnes je už krmítko
opět na svém místě a je úplně stejné
jako to, které tam bylo. Děkujeme
všem, kteří se o ně již několik let
starají a chodí do něj sypat,“ uvedl
Karel Makoň mladší.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Naši prvňáčci ze Základní školy Nepomuk
Také nám v Nepomuku na jižním
Plzeňsku začal nový školní rok
2022/2023. Tento den je samozřej−
mě speciální zejména pro prvňáč−
ky. Ve dvou třídách jsme jich letos
přivítali celkem 50. Postupně si
zvykají na nový režim ve škole
a věříme, že se jim bude u nás líbit
a budou do naší školy chodit rádi.
Také šesté ročníky jsou částečně
obměněné, ze dvou „pětek“ máme
nyní tři „šestky“. Aby si co nejlépe
zvykli na nové spolužáky a vyučující,
vyrazili všichni žáci společně v polo−
vině září do nedalekých Žinkov na
adaptační kurz. Tady se formou her
a různých aktivit tmelily jednotlivé tří−
dy, aby pak ve škole utvořily co nej−
lepší kolektiv. V současnosti naši
školu navštěvuje 564 žáků, což je
o 25 více než na začátku loňského
školního roku. Velkou část z nově

příchozích tvoří ukrajinští školáci,
kteří k nám nastoupili během loň−
ského a letošního školního roku.
Snažíme se, aby se u nás co nejlépe
adaptovali, mají s našimi dětmi spo−

lečné vyučování, ale také chodí do
jazykových skupin, které jsou zamě−
řené na výuku českého jazyka.
V současné době máme v naší
škole 25 tříd – 13 na prvním stupni

a 12 na druhém. Během prázdnin
jsme vybudovali nový výtah, proto−
že ten původní již byl za zenitem své
životnosti. Věříme, že ten nový bude
sloužit žákům i zaměstnancům co
nejdéle. Také jsme za pomoci města
Nepomuk zřídili novou učebnu dílen,
která bude sloužit především k vý−
uce technických předmětů. Dále se
chceme zapojit do Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP), z něhož by měla vzejít nová
počítačová učebna v pyramidě.
Doufáme, že se letošní školní rok
obejde bez karantén a distanční vý−
uky a že budeme moci pracovat bez
nejrůznějších omezení. Také si pře−
jeme, aby do naší školy chodily
samé spokojené děti, které budou
mít chuť poznávat nové věci.
Jaroslav Tolar,
ředitel Základní školy Nepomuk

Hledáte nové zaměstnance? My Vám s tím pomůžeme.
Využijte našich dlouholetých zkušeností s personální inzercí a oslovte ty správné uchazeče.
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PRÁVNÍ PORADNA
Dotaz čtenářky:
Dobrý den,
dlužím několik tisíc za
neuhrazené energie a by−
la proti mně začátkem
srpna minulého roku
zahájena exekuce. Teď
jsem se dozvěděla o akci
Milostivé léto II, která by
měla lidem pomoci zba−
vit se dluhů. Mám nárok
tuto akci využít?

Odpověď advokátní
kanceláře:
Vážená čtenářko,
zdali máte nárok výše zmí−
něnou akci využít, záleží hned
na několika faktorech. Jak sa−
ma zmiňujete, exekuce proti
Vám byla zahájena na začát−
ku srpna loňského roku, při−
čemž Milostivé léto II se vzta−
huje na exekuce, jež byly za−
hájeny před 28. říjnem 2021,
týká se tedy i Vaší exekuce.
Z Vámi popsaného není zcela
zřejmé, komu přesně za ne−
uhrazené energie dlužíte, akci
lze uplatnit pouze na exekuce
vedené na základě dluhů vů−
či veřejnoprávním subjektům,
pokud by se tedy jednalo
o exekuci vzniklou z dluhu
napří klad vůči společnosti
ČEZ a.s., jež se na základě
majetkové účasti státu za ta−
kový subjekt rovněž považuje,
pak by ve Vašem případě vy−
užití této akce připadalo v úva−
hu, nikoliv však v případě, že
dluh vznikl u dodavatele elek−
třiny, jež je soukromoprávním
subjektem. Exekuce musí být
zároveň vedena pouze sou−
dním exekutorem, ne připadá
tedy v úvahu, aby se akce
účastnily osoby, jejichž dluhy
se řeší ve správní nebo daňo−
vé exekuci.

Důležitá je také skutečnost,
zda nejste momentálně
v in sol venčním řízení, resp.
od dluže ní. Osobám, proti
nimž je zahá jeno insolvenč−
ním říze ní, není umožněno
se akce zúčast nit. Pokud by
byla účastna osoba, která je
v insolvenci, došlo by tím ke
zvýhodnění jednoho z věřitelů,
jímž je v tomto případě doda−
vatel elektřiny, na úkor věřitelů
ostat ních. Právě zvýhodnění
jednoho z věřitelů a zároveň
porušení zásady poměr ného
uspokojování ná roků ne −
zajištěných věřitelů v insol −
venčním řízení, zabraňuje in−
stitut neúčinnosti zvýhodňu −
jících právních úkonů, který je
obsažen přímo v insolvenčním
zákoně.
Někteří účastníci akce se
mylně domnívají, že jim bude
odpuštěn celý jejich dluh.
Předmětem prominutí je však
pouze příslušenství dluhu, te−
dy úroky, náklady řízení a jiné
exekuč ní poplatky, jež pů −
vodní dlužnou částku mnoh−
dy zásadně navýší. Od povin−
nosti zaplacení jistiny, tedy
původní nenavýšené dlužné
částky, se však dlužníkům
neupouští. Dlužnou jistinu je
třeba splatit celou naráz,
splátky tedy nejsou povoleny,
přičemž její výši lze zjistit na
základě žá dos ti o vyčíslení
dlužné jistiny odeslané soud−
nímu exekutorovi, kterému zá−
kon k jejímu vy čís lení a ná−
slednému sdělení udává lhůtu
15 dnů, je tedy žádoucí ne−
otálet v po dání této žádosti
z důvodu možného propásnutí
konce této akce, jež skončí už
ke dni 30. listopadu tohoto
roku. Nej později do tohoto
data je tedy možné uhradit
zbývající nezaplacenou jistinu
dluhu. Vedle dlužné jistiny
je dlužník nadále povinen za−
platit poplatek ve výši 1.815
Kč,−, jež představuje náhradu
nákladů soudního exekutora.
Mgr. Martin Kubeš,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava
Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Plzeňský rozhled 11/2022
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ALFA úspěšně zakončila turné po Japonsku
Třicet pět představení, patnáct
měst a více než sedm tisíc nad−
šených japonských diváků, tímto
výčtem se může pochlubit plzeň−
ské Divadlo ALFA, které se prv−
ního října vrátilo ze svého dosud
nejdelšího turné po Japonsku.
Loutkářské putování inscenace
Tomáše Dvořáka „Pozor, Zorro!“
trva lo celkem padesát pět dní.
Plzeň ští loutkáři vyprodali velké
sály v japonských metropolích
Tokio, Osaka, Nagoya nebo Kjóto,
zavítali i do exotických hracích
míst na ostro vě Oshima nebo
v jednom z rodišť divadla bunraku
Minami Awaji u ostrova Šikoku
a během hostování nechybělo ani
hraní na severním japon ském
ostrově Hokkaidó.
Divadlo ALFA připravilo verzi
inscenace Pozor, Zorro! v japon−
štině. Během prvních několika

uvedení však herci ještě doplňo−
vali a měnili text podle reakcí ja−
ponského publika. Po týdnu již re−
agovali japonští diváci na většinu
vtipů a divadelních situací, po −
dobně jako ti v Plzni.

Ve třetím největším japonském
městě Nagoya vyprodali návštěv−
níci vstupenky na dvě představení
během čtrnácti dnů. Stejně rychle
se zaplnili sály v Tokiu nebo Kjótu.
Většinu publi ka tvořily rodiny
s dětmi, protože v Japon−
sku právě probíhaly letní
prázdniny. Hojně chodili
zejména fandové loutko−
vého divadla. Právě če−
ské loutky mají v Japon−
sku stále dobré jméno
a Divadlo ALFA, po úspě−
chu inscenací Tři muš −
ketýři v roce 2018 a Jo−
hannes Doktor Faust
v roce 2019, je aktuálně
asi nejoblíbenějším čes−
kým loutkářským soubo−
rem v Japonsku.

Japonští diváci čekali na před−
stavení Pozor, Zorro! dva roky.
Partnerské Divadlo PUK, které tur−
né produkovalo, muselo kvůli
pandemii nemoci covid−19 turné
dvakrát odložit. „Během tohoto
odkladu však přibývalo dalších
zájemců mezi japonskými pořada−
teli a turné se nakonec oproti plá−
nu rozšířilo o dva týdny,“ uvedl
ředitel Divadla ALFA Jakub Hora.
Plzeňští herci, kterých se do
Japonska vydalo celkem 11, reali−
zovali kromě představení také tři
workshopy, kde představili hraní
s českou marionetou a vyráběli
s dětmi loutky. Na oplátku dostali
čeští herci od japonských kolegů
z Minami Awaji školení, jak ovlá−
dat loutky stylu bunraku. Úspěšně
se Alfa představila i na českém
velvyslanectví v Tokiu, kde hravě
vyprodala dvě představení. Velmi
vřelé přijetí se loutkářům dosta−
lo v par t nerském městě Plzně
Takasaki, kde Zorra vidělo několik
stovek diváků.
Fenomenální úspěch představe−
ní Pozor, Zorro! během turné vy−
vo lal v Japonsku zájem o další
inscenace Divadla ALFA a o spo−
lupráci s českými loutkáři. „Bě −
hem letošního hostování jsme
dosta li pozvání na dva japonské
festivaly v roce 2024. Jednáme ta−
ké o společném představení čes−
kých a japonských loutkářů v roce
2024,“ upřesnil Jakub Hora.

Kapela Škwor
se představí v DEPU
Jak informuje pražská produkční agentura Big Hard, konečně po
uplynulých třech letech může s obrovskou radostí představit plzeň−
ský termín veleúspěšné akustické tour kapely Škwor. Ta se svým
fanouškům představí v plzeňském DEPU 2015 už v sobotu 12. listo−
padu 2022.
Koncerty budou opět situovány do menších prostor, sice s omezenou
kapacitou, ale o to větší atmosférou. A to DEPO v Plzni nabízí. Uslyšíte
výběr toho nejlepšího ve speciálních akustických úpravách a s použitím
klasických nástrojů to bude opět parádní jízda! Škwor je česká metalo−
vá a rocková kapela, která působí na české rockové scéně již od roku
1998, kdy začala vystupovat a tvořit pod jménem Skwar.
V případě, že by se vystoupení z jakéhokoliv důvodu nemohlo usku−
tečnit, nebudou se tentokrát vstupenky převádět na náhradní termíny,
ale všechny peníze se budou automaticky vracet.
32
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„Vše, co se děje, chápejme jako
výstrahu, ne jako neštěstí a pohromu,“
říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Blíží se konec roku a tím pádem bi−
lancování, co se povedlo či nepove−
dlo. Každý má nějaká přání a v tomto
článku dávám test č. 1, kterým si mů−
žete ověřit, zda se vám splní.
Poznámka k testům: Je nutné se dobře
soustředit a soustředěním se uvedeme
do nižší hladiny vědomí. Jen pro inspi−
raci, já vidím v podobných testech ve
svém podvědomí všechna písmena
(čísla) v řadě (jako ve filmu) a při odpo−
vědi vždy to jedno (správné) písmeno
(číslo, pokud je test číselný) vystoupí
z řady směrem nahoru, nad ostatní.

TEST č. 1: Myslete na jedno
největší přání a jako odpo−
věď jsou tři možnosti barvy:
červená, modrá, fialová.
Jaká vás napadne jako prv−
ní? Odpověď je na konci
článku.
Když jsem vyložil karty Runové ma−
gie s dotazem na rok 2023, co dělat,

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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abychom zvládli stres, vyšla kar ta
s číslem 15. Už číslo karty 15 = nu−
merologicky 6 = rodina, napovídá, že
těžiště všeho je v rodině. Při−
pomínám mnohdy opo−
míjenou hierarchii
rodinného systé−
mu. Na prvním
místě musí být
par tner (před−
pokládá se, že
s ním budeme
až do smr ti),
na druhém mís−
tě naše dítě, na
třetím rodič, pak
sourozenci a na
dalších místech až ti
další. Kdo tuto po−
sloupnost nedodrží, poruší
rovnováhu v rodinném systému.
Proto není možné dosáhnout stá−
lých hodnot, které stojí za přijetí do
našeho života.

TEST č. 2: Jaké vás napadne
písmeno z možností A, B, C?
Karta varuje, že existuje veliké nebez−
pečí stát se obětí klamu. Hrozí nebez−
pečí ztroskotání našich projektů. Je
třeba se chránit tím, že odoláme
zásahům a útokům nejen zvenčí, ale
i zevnitř, kterým budeme vystaveni bez
jakéhokoli předcházejícího varování.

Je nutné odolat tlakům na zneužití
našeho vlastního potenciálu.
Karta radí, abychom vždy důkladně
prozkoumali základy a ko −
řeny všech nabídek
a možností, které se
nabízejí. Je nutné
si uvědomit, že
každá krize je
hnacím moto−
rem pokroku.
Ale na druhé
straně je zde
i nebezpečí v po−
době velkého
množství pod −
vodníků zneužíva−
jících oslabení a ne−
pozornost lidí.
Existuje zákon o příčině
a následku, který by nás měl nutit
k neustálému posuzování našich plánů
a nabídek přicházejících zvenčí. Vyplatí
se naše plány vystavovat zkouškám
průběžně, a to vždy před tím, než
uděláme závažné rozhodnutí.
Vše, co se děje, chápejme jako vý−
strahu, ne jako neštěstí a pohromu.
Je dobré nejít proti zákonům karmy.
Každá nerovnováha, kterou způsobí−
me, se nám vymstí. Každým špatným
skutkem narušíme přirozený řád věcí
a znovunastolení vyžaduje oběť, což
si málokdo uvědomuje. Stále dokola
opakuji, že vše máme v hlavě a nega−
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tivní skutky se zhmotňují snadněji než
pozitivní. Proto je dobré mít jasno
v uspořádání hodnot a hierarchie
v našem životě.
Uspět v těžké době může každý, kdo
dospěje k neutrálnímu a vyššímu po−
hledu na problémy světa. Od 22. ledna
2023 začne rok mírumilovného Zajíce
a jeho energie bude poskytovat dů−
věru v působení vyšších sil Stvoření
a Tvoření, i když se nám může zdát, že
naděje na lepší budoucnost je v ne−
dohlednu. Abych aspoň něco pozitiv−
ního napsal, tak jsem přesvědčen, že
do léta 2023 energie Zajíce docílí
skončení války na Ukrajině.
Všem přeji hodně štěstí,
zdraví a pohody.
Stanislav Brázda

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se vám splní vaše přání.
Kdo odpověděl: Červená, tak bo−
hužel ne. Kdo modrá, tak je nadě−
je, když pro věc více uděláte. Kdo
odpověděl fialová, tak je odpověď
ano, tomu se přání splní.

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda dodržujete hierarchii
v rodinném systému. A = Ne, B
= Napůl, C = ANO.
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Od Želvy až po Kaťata –60 let skupiny Olympic
Česká pošta uvedla do prodeje
komplet svých vlastních známek –
60 let skupiny Olympic. Ten na
25 známkách s 12 různými motivy
připomíná bohatou historii jedné
z nejdéle hrajících českých rocko−
vých skupin. Autorem grafické
úpravy emise, která byla před −
stavena při letošním veletrhu
Sběratel, je Tomáš Říha. Vydání
známek je součástí bohatého pro−
gramu oslav jubilea skupiny.
První řada známek na tiskovém
listu zobrazuje obal prvního vyda−
ného alba Želva. Druhá a čtvrtá řa−
da známek zobrazuje obaly několi−
ka výběrových alb. Uprostřed jsou
fotografie všech současných členů
kapely. Komplet uzavírá řada zná−
mek s vyobrazeným obalem po−
sledního vydaného alba Kaťata.
Skupina vznikla v roce 1963
s původním názvem Karkulka

ŘÁDKOVÁ INZERCE

CAFÉ CHARLOTTE, za−
vedená firma s dlouho−
letou tradicí v horském
středisku na Šumavě
v Železné Rudě, hledá
posilu do týmu na pozici
servírka /číšník. Nabízí−
me stabilní pracovní po−
měr v celoročním pro−
vozu, ubytování zdarma
a jídlo za 50%. Požadu−
jeme pouze spolehli−
vost, nadšení učit se no−
vé věci a základní zna−
lost německého jazyka.
Praxe v oboru je výho−
dou, nikoli podmínkou.
Mzda 40 tis. za 15 dní
práce. Více informací na
tel. 725835555. RR
22904

(Kar línský Kulturní Kabaret).
Debutové album Želva je pova −
žováno za jedno z přelomových
alb českého big beatu. Další vy −
daná alba jsou například Pták
Rosomák, Prázdni ny na Zemi,
Dávno nebo trilogie Souhvězdí.

l
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HLEDÁM v Klatovech pa−
ní na výpomoc s mamin−
kou o víkendech a svát−
cích, potřebuje někdy
pomoci s hygienou, ohřát
jídlo, chodí s chodítkem
po bytě. Vhodné i jako
brigáda pro studentku
zdravotnické školy obor
pečovatelství.
Tel.
721213722. RR 22889
HLEDÁME spolupracov−
níka na DPP. Jedná se
o pomocné podlahářské
práce. Tel.: 603145260.
RR 22514

HLEDÁM zedníka a po−
mocného dělníka na
stavbu. Požaduji: spo−
lehlivost, flexibilitu, pra−
xe výhodou, ale ne pod−
mínkou. Více info na tel:
721757399. KŘI PM
22121
PRODÁM po dětech:
AIKIDO Klatovy – japon− kočárek, sedačku, cho−
ské bojové umění, stálý dítko, hopsadlo, auto −
nábor nových členů ve sedačku, sedačku na
věku 10–? let, trénink kolo, vše velmi zachova−
Po, Pá: 18–20 hod., tel.: lé vše velmi levně, tel.
732356234. RR 22867
607668443. RR 22781
Plzeňský rozhled 11/2022

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500
Kč.
Tel.
722660668. RR 22846

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 oko−
lí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 60338321.
PM 22082
PRODEJ suchého ští −
paného palivového dří−
ví všeho druhu i prken,
tel.: 775694204. RR
22895

Kapela během svého působení
získala řadu ocenění, frontmanem
kapely je Petr Janda.
Nominále známek je zastoupeno
písmenem „B“, které odpovídá ce−
ně za vnitrostátní obyčejné psaní –
standard do 50 g v ekonomickém

l
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny včetně jističů
a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k okamžitému pou−
žívání, dřevěné zahradní
domky. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 22081
ZDRAVOTNÍ polohovací
postel. Cena 10.000 Kč.
Tel.: 608756622. RR
22853

KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na pe−
čení, mince, vyzname−
nání, kávomlýnky, obrazy,
šperky
apod.
Tel.:
605080878. PM 22011

režimu dodání dle Ceníku zákl.
poštovních služeb v aktuálním
znění – k datu vydání ve výši 19
Kč. Znám kové komplety vytiskla
Tiskárna Hradištko, s. r. o. nákla−
dem 25 000 kusů metodou plno−
barevného ofsetu.

l
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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, kamenino−
vé hrnce−formy na peče−
ní apod. Tel.:732431470.
KOUPÍM starou vojen.
PM 22098
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice, KOUPÍM staré dětské
rajtky, pohraniční stráže, hračky, vánoční ozdoby,
vyznamenání, odznak NB rádia, mlýnky, hmoždíře,
a vzorný voják do r. 1960 lustry. Mopedy, motorky,
motopřilby,
– až 3 tis. Kč. Odznaky Pionýry,
voj. učilišť, pilotní aj. smalt. nádobí, panenky,
Těžítka ve tvaru modelů obrazy, porcelán apod.
voj. techniky, ND na vozy Tel.: 605080878. PM
Škoda do r. v. 1988Tel.: 22010
721730982. PM 22007
KOUPÍM srovnávačku
KOUPÍM
pohlednice s protahem KDR nebo
a knihy. Tel.: 702962961. ROJEK. Tel.: 774707147.
RR 22790
PM 22110
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na
starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 22006

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

l
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MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail:
nabytek1980@
seznam.cz Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 22073

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od
olejů, moto díly−Jawa,
Moped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď.
KOUPÍM tento typ kře−
Tel.: 732431470. PM
sel a starožitný nábytek
22053
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje.
NÁBYTEK našich ba−
Stačí
napsat SMS či
biček vyr. do r. 1975
prozvonit, ozvu se.
VÝKUP – (chromova−
Tel.: 776599696
ný, dýhovaný, sel−
a email.:
ský), lustry, lampy,
slavoj.pikovice@
vánoční ozdoby, hrač−
seznam.cz.
ky, hodinky, vyzna−
Děkuji :) RR 22071
menání,
odznaky,
a jiné. Možnost vykli−
zení celé pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 22040

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dálko−
vé ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz tel.
603512322 PM 22042

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod,
starožitný nábytek
a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

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

VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.
KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 22085
36

KOUPÍM tento typ
křesel. Chromový
a trubkový nábytek,
gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22070

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

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

l
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KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HELI−
GONKU i v nálezovém
stavu a dále MOPEDA na
ryby. Tel.: 728209526.
PM 22015
ZAPLATÍM min. 20–30
tis. za každou lahev s ná−
pisem: J. Královec Taus,
Chotiměř, F. Z. B., Mu−
tersdorf, Ronsperg, Do−
lanský, Jarolím, Gotz,
F. Klečka, Stubenbach,
A. Petermichl a mnoho
dalších po domluvě. Tel.:
603158092. RR 22880

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce
či zástavy vyřešíme. INS−
TINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 22020
NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3 + 1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze 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

l
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KOUPÍM byt 2+1 (3+1)
po renovaci. Podmínkou
balkon (lodžie). Jen
v Klatovech do max.
3.850.000 Kč. Tel.:
604312669. RR 22839

OD 1. 8. 2022 pronajmu
atypický mezonetový byt
3+kk v KT, 100 m2, nej−
lépe bezdětnému páru
nekuřáků
(výjimečně
s jedním puberťákem)!
Kauce! Info na tel.:
605758988. RR 22902

PRO ZAMĚSTNANCE do
Pronajmu byt 2+1 obchodních firem hledá−
v centru Plzně, tel. me byty k pronájmu po
608 911 111.
celé Plzni. Nabídněte
HLEDÁM k pronajmutí nám svůj byt pro prově−
nebo koupi garáž nebo řené klienty. Záruka pla−
podobný prostor. Jen tební schopnosti a právní
suché prostory. Tel.: servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
608514568
Provizi máme zajištěnu
PRONAJMEME váš byt od nájemců. INSTINKT
do 14 dnů. Oslovte pro− REALITY s.r.o, VOLEJTE
střednictvím naší kance− ZDARMA 800737309.
láře tisíce zájemců o pro− PM 22019
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance
hledáme čisté byty
k dlouhodobému pro− Peníze za vaši rekreační
nájmu. Zaručujeme pou− nemovitost ihned! Vy−
ze solidní klientelu, jejíž koupíme vaši chalupu či
výběr můžeme sami chatu v okrese Plzeň−jih,
ovlivnit. Právní servis, Plzeň−sever. Podmínkou
převody energií a klient− pouze vlastní pozemek
ský servis po celou dobu a zavedená elektřina.
nájmu je samozřejmostí. Peníze vyplácíme do tří
Prázdný byt vám nevydě− dnů. Právní servis zajiš−
lá! INSTINKT REALITY těn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22017
800737309. PM 22018
PRONAJMU 3 místnosti KOUPÍM les i s pozem−
v rod. domku v Nýrsku kem. Může být malá vý−
+ soc. zařízení, tel.: měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem, Pla−
604791334. RR 22881
tím ihned a hotově. Tel.:
PRONAJMU nadstan− 773585290. RR 22797
dardní byt 1 + kuchyň−
ský kout 35 m2, 4. patro, KOUPÍM les za nejvyšší
výtah, s garážovým stá− možnou cenu (smrk,
ním, pod ostrahou, borovice), může být vy−
v centru Klatov. Celková těžený i po kalamitě.
cena za pronájem včet− Seriózní jednání, platba
ně energií a služeb hotově. Tel.: 731027795.
15.500 Kč/ měsíc. RR 22907
Vratná kauce 35.000 Kč.
Tel.: 602614480. RR
22894
KOUPÍM historický mo−
tocykl nebo moped. Tel.:
777746668. PM 22114

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

TAŽNÉ zařízení na
jakýkoli automobil, pro−
dej – montáž, www.
e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 22054
KOUPÍM Škoda 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel. 603535061
Plzeňský rozhled 11/2022

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 21428

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

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem Peníze máte
na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantu−
jeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22025

PRODÁM Zetor 6718, má
servo, dobré pneu. A se−
no letošní sklizeň, usklad−
něné. Tel.: 702149706
PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací
čidla, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, originál tónovaná
skla. Cena 99.000 Kč.
Tel. 603535061.

VÁNOČNÍ DÁREK: pře−
vod z videokazet na fleš−
ku nebo DVD, levně. Tel.
777 554 484. PM 22113

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Prohlídka a nacenění
služby ZDARMA. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 22045

TRÁPÍ vás hrozící exe−
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek
PRODÁM závěs Opel ? Vše se dá řešit, nikdy
Corsa, stáří půl roku, není pozdě. Naše právní
cena 5.000 Kč, tel.: oddělení zdarma zana−
608756622. RR 22852
lyzuje vaši situaci a nejde
optimální řešení. Důleži−
té je, nebát se a začít
jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22023
KUPUJETE NEMOVI−
TOST ? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky a navíc
vyjednáme maximální
SLEVU ! Nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
800888957. PM 22026
Plzeňský rozhled 11/2022

STAĆÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se rychlém
jednání a solidním pří−
stupu našich obchodní−
ků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INS −
TINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 PM 22024

l
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ÚVĚRY pro občany
a podnikatele bez proka−
zování příjmů, bez na−
hlížení do registru, bez
poplatků, i pro začínající
podnikatele nebo nově
vzniklé subjekty – úvěry
jištěné nemovitostí –
tel.: 777207094. RR
22905

KLÁŠTERKA
– kolaudační
revize komínů,
tel.: 604871028

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž
ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
CHCETE
POSTAVIT šrotu. Tel.: 604867469.
PLOT? Nabízíme kom− PM 22083
pletní realizaci oploce−
KDO DARUJE starý vosk
ní. Přijedeme – zamě−
nebo svíčky za poš−
říme – naceníme – za−
tovné? Pokud se domlu−
jistíme materiál – po−
víme, zašlu vám novou
stavíme. Poté si může−
svíčku zdarma, pište na:
te v klidu užívat bez −
voskasvicky@seznam.cz
pečí vašeho domova.
RR 22659
Volejte:
733710319,
pište:
bezdek@ PŘINESTE STARÝ VOSK
plotana.cz navštivte: nebo zbytky svíček do
www.plotana.cz.
obchodu s potravinami
Ječmínek, Lidická 196,
Strakonice a vyzvedněte
si svíčku zdarma.
NABÍZÍM dilátor na míru.
Tel.: 724516519. RR
22854

ÚDRŽBA ZAHRAD, RI −
ZIKOVÉ KÁCENÍ, PA −
LIVOVÉ DŘEVO, tel.:
+420 728 709 070,
www.kacim.cz.
RR 22903
PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonst−
rukce bytového jádra,
obklady, dlažby, boura−
cí práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056

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

HLEDÁM ženu na pravi−
delné intimní schůzky bez
narušení soukromí. Věk
a postava nerozhoduje.
Tel.: 604517187. RR
22900

ČECHO−KALIFORŇAN
hledá SŠ/VŠ v reproduk−
tivním věku (do 42 roků).
Zn.: Jen na úrovni. Foto
vítáno. RR 22822

ŽENA 70 let, 160 cm.
hledá přítele přiměře −
ného věku, nekuřáka,
abstinenta, který má rád
přírodu. Plzeňský kraj.
MUŽ 186/90, 54letý, Tel.: 730939114. PM
hledá
ženu.
Tel.: 22119
604791334. RR 22832
60 ZKLAMANÁ hledá ži−
MUŽ 56 let 175/75, s vy− votního partnera a záro−
řešenou minulostí, bez veň dědečka pro svoji
závazků, hledá štíhlou vnučku, který nás bu−
pohodovou paní do de mít rád. Do 60 let.
50 let. Tel.: 734581164. Doufám, že ještě existuje
RR 22833
normální obyč. muž.
ŠTÍHLOU zanedbávanou Auto vítáno. Mám ráda
ženu středního věku přírodu, výlety, hudbu
z Klatov zve somatický apod. Zn.: Láska, upří−
terapeut.
Tel.: mnost, tolerance. Odpo−
724516519. RR 22855
vědi zasílejte do redakce.
MUŽ 45/180 hledá ženu RR 22859
do 55 let k vážnému se− DOVOLUJI si poprosit
známení, nekuřák, pra−
hodného pána ve věku
covitý, tel.: 728829462.
od 65 let, vyšší postavy,
RR 22865
který by měl odvahu být
JÁ 52 let, normální, z ne− pro dme partnerem v ta−
dostatku příležitostí k se− nečních pro dospělé
známení hledá hodnou, a možná i dále v životě.
milou ženu do 45 let Děkuji za písemnou od−
z okr. DO, TC, nekuřák, pověď do redakce. RR
abstinent. Prosím ozvi 22872
se. Tel.: 703130473. RR
22877
HLEDÁM kamaráda ko−
HLEDÁM ženu na dis− lem 75 let z Klatov a oko−
krétní schůzky. SMS na lí, který je sám a rád ces−
tel.: 720113480. RR tuje přírodou. Odpovědi
písemně do redakce. RR
22899
22876
OBYČEJNÝ pracující
muž 170, 70, 55 hledá ŽENA 70 let, zn. Střelec,
štíhlou ženu s vyřeše− střední postavy, hledá
nou minulostí. Klatovy. přítele všestranných záj−
Tel.: 721003324. RR mů pro společné trávení
22878
volného času. Odpovědi
POHODOVÝ, svobodný, prosím do redakce. RR
štíhlý, 55letý, slušný, ně− 22896

PRONAJMU trubkové
lešení + podlážky cca
100m2 – 2000 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vrat−
ná kauce 5000 Kč.
Klatovy. A zároveň kou−
pím spony−žabky, spoj−
ky−doutníky,
trubky.
Tel.: 720686209. RR
žný, hledá ženu, i starší,
22890
která je taky sama a chy−
bí jí taky něžný dotek, po−
hlazení a hezké popoví−
dání u kávy. Můžu nama−
48 ROZVEDENÝ muž zat, namasírovat i záda.
z PM, prý pohledný Uvítám dlouhodobé přá−
a sympatický, s vlastním telství, diskrétnost zaru−
zázemím, hledá pohled− čena. PS: Dotek něhy!
nou štíhlou ženu. Za SMS SMS: 722512502 – DO,
děkuji. Tel.: 607814372. KT, PJ, PM a okolí. RR
PM 22120
22887
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60 LETÁ BACULE.
Máš rád macatý?
Jsem tu pro tebe.
Mazlení, orálek, klasi−
ka. Plzeň 7−19 hod.
Tel.: 773937 736.
KŘI PM 22112
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

Tel. 730 509 461
TOUŽÍŠ polaskat, po−
milovat se smyslnou
atrakt. blond dlouho−
vláskou? S tou na fo−
tečce? Umím i slast−
ný hluboký orálek.
Tel.: 730 509 461,
SMS ne, pouze volat
během dne.

JSEM NOVÁ, pohledná
dlouhovláska, tak akorát,
sexík hodně rozmanitý.
Možná též i trojka s ka−
marádkou. Úžasný pro−
žitek. Tel. 735 336 077
SMS ne, pouze volat ve
dne – domluvíme se.

Inzerát můžete
podat elektronicky
na e−mail:
sekretariat@
plzenskyrozhled.cz

KŘI PM 22108.

DISKRÉTNÍ
schůzky
s hezkou tmavovláskou
pro odreagování a relax.
Také různé druhy vzru−
šujících masáží. Zavolej
a můžeme se domluvit.
Tel.: 776197299. KŘI
PM 22122

KŘI PM 22118

tel.: 377 221 764

NOČNÍ KLUB DANDY
v Klatovech−Lubech
přijme společnice od
18 let. Možno i formou
brigády v týdnu nebo
jen víkendy. Bezplatné
ubytování, slušné vý−
dělky. Tel.: 604445413.
RR 22834

Zaplatit inzerci
můžete bankovním
převodem:
ČSOB:
72827293/ 0300

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

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

28. 11. 2022

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sandra Mertová, mobil: 777 730 257

Technický redaktor:

Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor:

Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 16. listopadu 2022
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