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Kdybyste se zeptali náměstka
hejtmana pro oblast dopravy Ing.
Pavla Čížka, co bylo a je jeho
současnou prioritou v Plzeň ském
kraji, určitě by se neopomněl
zmínit o konečně otevřeném Zá −
padním okruhu města Plzně. Ten
propojil největší  městské  sídliš−
tě na Se ver ním předměstí s prů−
myslovou zónou na Bor ských po−
lích a ulehčil tak dopravně přetí−
ženému středu města. To však
zdaleka nejsou všechny stavby,
o kterých si nyní povídáme.

� Pane náměstku, zůstaňme ještě
u nového západního okruhu, u je −
hož otevření jste byl. Čím je výji−
mečný?

��Jde o jeho II. etapu, která je dlou−
há 3,5 km. Co do rozsahu a počtu
stavebních objektů byla pro nás 
největší a nejnáročnější dopravní
stavbou jak z  hlediska finančního,

tak stavebně technického. Tato
část si vyžádala celkem 2,2 mi −
liardy korun. Význam okruhu je
pro plzeňskou aglomeraci zcela
zásadní.  Nově vybudovaný úsek
Křimická – Karlovarská navazuje
na I. etapu (Domažlická – Kři −
mická) mimoúrovňovou křižovat−
kou na Chebské ulici v  Plzni –
Křimicích a ukončen je novou
tzv. „turbo“ okružní křižovatkou
„U Globusu“. Jeho součástí je
estakáda přes celé záplavové
území řeky Mže v délce 1,2 km,
čtyři mosty a tři biokoridory, kte−

ré jsou situovány do zářezu půvo−
dního terénu a přemosťují hlavní tra−
su. Celá stavba byla projektována
tak, aby netvořila žádnou překážku
v  krajině. Podél hlavní trasy jsou

vede ny smíšené stezky pro pěší
a cyklisty, ale na estakádu je vjezd
cyklistům zakázán.
��V kraji máme přibližně 4 600 km
silnic a 900 mostů. S kolika milio−
ny můžete počítat v krajském roz−
počtu  na jejich údržbu?
�� Na stavby silnic, zejména na
mosty a průtahy obcemi, má kraj
připraveno přes 600 mil. Kč. Máme
samozřejmě stanoveny priority.
V plánu je hned několik dopravních
staveb. Konkrétně mohu jmenovat
napojení severního Rokycanska na
stávající silniční síť nebo zrychlení
dopravy na Sušicku. V Kolinci zase
realizujeme v návaznosti na obchvat
Brodu průtah Kolincem a nový
most. Předpokládané náklady na 

Dopravu čekají nové vlaky, obchvaty a cyklostezky, 
ale i sjednocený integrovaný tarif a virtuální karta

... pokračování na straně 3

�

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy
ing. Pavel Čížek



2 Plzeňský rozhled  3/2023Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Prostory o celkové ploše deset ti−
síc metrů čtverečních poskytují
unikátní zázemí a kanceláře pro
inovativní firmy, technologické
nadšence, programátory a  za    čí −
nající podnikatele. To vše se na −
chází v  technologickém parku
TechTower na Slova nech. 

Ten se řadí k jednomu z  nejmo−
dernějších technologických parků
v České republice. Například stu−
denti mohou své nápady realizovat

v coworkingu a  sdílených dílnách,
v  areálu funguje velký multifunkční
sál, laboratoř vir tuální reality nebo
restaurace s kavárnou. Stavba vyšla
na 780 milionů korun.

„Přestavba bývalého pivovaru na
moderní technologické centrum je
jedním z  největších projektů města
Plzně. Naším cílem bylo vybudovat
špičkové komplexní prostory pro
zavedené firmy i začínající studenty,

jejichž chytré nápady mohou změnit
svět. A přesně takový TechTower je
– architektonicky zajímavé místo,
které přispěje k  lepší budoucnosti.
Dlouhodobou vizí města totiž je, aby
chytré nápady vznikaly právě v  zá−
padočeské metropoli,“ uvedl pri má −
tor města Plzně Roman Zarzycký.

O nabízené prostory je už nyní
velký zájem, v  lednu se do Tech −

Toweru začali stěhovat první nájem−
ci. Podle radního města pro oblast
Smart Cities a podporu podnikání
Daniela Kůse chtějí inovativní firmy
sídlit právě v  Plzni. „Mezi místa
v TechToweru, která poutají po −
zornost, patří třeba moderní labo −
ratoře, unikátní nádrž na testování
podvodních robotů nebo prostor
v  šestém patře, takzvaný SeedUp
Space, který umožní jednat doslova
nad střechami Plzně s  výhledem

na samé hranice Čech. Na ty hra −
nice, za které naše startupy míří,“
řekl radní města Plzně Daniel Kůs.

Na projekt za zhruba 780 milionů
korun včetně DPH získalo město
Plzeň příspěvek z fondů Evropské
unie ve výši 181 milionů korun, a to
prostřednictvím Ministerstva prů−
myslu a obchodu České republiky
v rámci dotace z Integrovaných teri−
toriálních investic pro Plzeňskou

metropolitní oblast z Operačního
programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.  

„Osobně velmi oceňuji i tu sku−
tečnost, že město myslelo také
na občanskou vybavenost. V těchto
prostorách totiž najdete mateř−
skou školu pro 24 dětí,“ doplnil
starosta obvodu Slovany Lumír
Aschenbrenner. 

Supermoderní technologický
park máme v Plzni

Nový technologický park si prohlédl také primátor Roman Zarzycký.
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realizaci této stavby dosahují částky
150 mil. Kč (podíl PK 92 mil. Kč;
podíl města činí 56 milionů). Dále se
jedná o dokončení povrchů zá klad −
ních dálkových tras silnic II. a III. tří−
dy za 560 milionů korun s  podpo−
rou Státního fondu dopravní infra −
struktury. Velkým soustem bude
i most v Liblíně.

��Podle zatím zveřejněných údajů
se zdá, že se lidé vracejí k veřejné
dopravě, jak to vidíte ze svého
pohle du?
�� � Za nesporný úspěch považuji
to, že se o 20 procent zvýšil počet
cestujících ve vlacích a autobu−
sech. Je to známkou toho, že lidé
berou veřejnou dopravu jako do−
brou alternativu k  dopravě indivi −
duální. Je to i díky modernizaci
a obnově vlakových souprav. Ty po−
znáte i podle znaku Plzeňského kra−
je. Navíc od 1. dubna letošního roku
sjednotíme integrovaný tarif v kraj−
ské a městské dopravě v  Plzni.
Jedná se o shodnou výši slevy pro
město Plzeň a její vnější zóny. Platit
bude také jednotná síťová jíz −
denka Plzeňsko – Bavorsko, tady
před pokládáme, že to bude už od
1. července letošního roku. Jenom

o 10 dnů později chceme zavést
plnohodnotnou aplikaci Vir tuální
karta pro komplexní dopravu v na−
šem kraji. Věřím, že to opět přive−
de další cestující do veřejné do −
pravy. Při pravujeme také například
za vedení nových vlaků na trati

Horažďovice – Sušice – Klatovy –
Domažlice, to by mělo být už na
konci letošního roku. Dále je v plánu
výstavba terminálu Klatovy – auto−
busové nádraží, parkování i nádraž−
ní budova za 164 miliony korun. 

Co se týče nasazení nových vlaků
na Plzeňsko, s tím počítáme během
roku 2024. Také chceme podpořit
výstavby přestupních terminálů ve
městech a obcích našeho kraje.
�� V  posledních letech směřuje
hodně milionů do cyklistické do−

pravy a na budování cyklostezek.
Jsou to dobře investované peníze?
�� Cyklistická doprava a budování
cyklostezek je skutečně jednou
z našich priorit. Patří sem konkrét−
ně vybudování cyklostezky Buko −
vec – Chrást a ve spolupráci
s  městem Plzeň také zajištění
2. etapy Bukovec – Doubravka za
53 miliony korun. K  dalším cílům
v této oblasti patří  vybudovat pro−
pojení všech hlavních cyklotras
kraje do plzeňských Štruncových
sadů, tady je odhadovaná částka
150 milionů. Nechceme opome−

nout ani výstavbu zásadních úseků
cyklotras CT3, č. 37, které jsou
součástí sítě páteřních cyklotras
ČR. Jde zejména o svedení uvede−
ných cyklotras ze zatížených silnic
II. a III. tříd. Na to naváže optima −
lizace směrového a dálkového ve−
dení a propojení místních center
Plzeň ského kraje a krajské metro−
pole. Naším záměrem je vytvořit
bezpečný dopravní  prostor  pro
alter nativní aktivní mobilitu. Před −
po  kládané náklady na realizaci
v  příštích letech odhadujeme na
300 mil. Kč do  konce roku 2030. 

Dopravu čekají nové vlaky, obchvaty a cyklostezky, 
ale i sjednocený integrovaný tarif a virtuální karta

Ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták
při zahájení městského okruhu Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

Cyklostezky Šumavské pláně

Nové autobusy představuje Pavel Čížek

... dokončení ze strany 1�
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Nejenom plzeňská radnice, ale
zejména diváci divadla tvrdí, že
pověřit před osmi lety vedením
divadla Martina Otavu byla sku−
tečně skvělá volba. Stát v  čele
čtyřsouborového divadla je jistě
otázkou kompromisů, ústupků,
neustálého hledání nových cest
a řešení, ale také jasné koncepce
a směřování. Sám ředitel říká, že
je to o tom, jaký tým si zvolíte
a komu dáte svou důvěru. Ale za
to, že Divadlo J. K. Tyla je takové,
jaké je, vděčí prý všem zaměst −
nancům. To oni jdou do svých
úkolů naplno, vkládají do nich kus
sebe sama a snaží se, aby výsle−
dek byl co nejlepší.

�� Co bylo v začátcích nejtěžší?
Sžívání se s  Novým divadlem.
Otevírala se budova s  moderními
technologiemi, jejíž stavbu s  napě−
tím a zájmem sledovala celá Plzeň.
Bylo hotovo, přestěhováno, ale mu−
sel se rozeběhnout náročný provoz.
S Novým divadlem jsme sice získali
dva nové plnohodnotné divadelní
prostory – Novou a Malou scénu,
ale bylo nutné pro ně vytvořit vhod−
ný reper toár, protože ne všechny
titu ly z Komorního divadla bylo mož−
né na tyto scény přenést. Bylo nutné
dočasně zvýšit počet premiér, aby−
chom vybudovali nový reper toár,
s  čímž se museli poměrně rychle
vyrovnat nejen členové uměleckých
souborů, ale především zaměstnan−
ci divadelní dílen, kteří šijí kostýmy
či vyrábějí dekorace. Najednou se
vyráběly velkolepější a náročnější
kulisy, šilo se více kostýmů… Také
jsme čelili různým technickým pro−
blémům jevištních technologií.
I když každá inscenace měla v no−
vém prostředí plánované zkoušky,
nebyl čas na dlouhodobější zkušeb−
ní provoz. Prostě jsme se nastěho−
vali a museli fungovat.

Ale jsem opravdu rád, že i přes
prvotní nedůvěru v moderní budovu
Nového divadla, se nám podařilo vy−
tvořit prostor, do kterého se diváci 
rádi vrací. Jistě k  tomu přispělo, že
jsme časem foyer vybavili komfort −
ním sedacím nábytkem, čímž vzniklo
zajímavé místo například pro pořádá−
ní komorních koncertů, výstav a ver−
nisáží. Dalším krokem, který zlepšil

vnímání Nového divadla, jsou beze−
sporu osvícení schodiště v hledišti
a nejnovější úprava – elektroakustic−
ký dozvuk, který každému divákovi
zajistí skvělý zvukový zážitek.  

Jsem také rád, že se již našlo ře −
šení k bezbariérovému přístupu do
předních řad Nové scény. Náš zři −
zovatel, statutární město Plzeň,
schválil vznik studie na
zastřešení atria jako pod−
klad pro budoucí projek−
tovou dokumentaci, kte−
rou připravuje správce
budovy Nového divadla,
Obytná zóna Sylván, a.s.

Dalšími problémy, se
kterými bojujeme, jsou
nedostačující prostory
mimo budovy divadel pro
ukládání kulis a v nepo−
slední řadě klimatizace
provozních i administra−
tivních prostor Nového
divadla. Velmi oceňuji pří−
stup vedení města a podporu, kte−
rou pro rozvoj našeho divadla vní−
mám od resor tní radní Elišky
Bartákové i od nově zvoleného pri−
mátora Romana Zarzyckého. 
�� Jste nejenom ředitel, ale i umě−
lec, který se nebrání divadelním
prknům. Asi toho času ale není
mnoho, že?
To opravdu není. Ono „jen“ vedení
divadla vám vezme všechen čas.
A i když jsem nabídku Lumíra Olšov −
ského o účinkování v My Fair Lady
velice dlouho zvažoval, nakonec
jsem rád, že si takto na jevišti od to−
ho ředitelování na chvíli odpočinu. 
�� Líbí se mi, že společně s Plzeň −
ským krajem a obcemi nabízíte

možnost navštívit di −
vadlo i zájemcům z okol−
ních měst...
Ano, společně s  Plzeň −
ským krajem jsme připra−
vili projekt Kultura obča−
nům regionu, který se za−
měřuje především na se−
niory, kteří se nemohou
dopravit do divadla. Oslo −
vujeme starosty napříč
krajem s nabídkou před−
stavení, zajištěním vstupe−
nek a dopravy pro obyva−
tele jejich obcí. Unikátní
projekt pravidelně a systé−

mově zpřístupní kulturu doslova kaž−
dému, myslí na seniory včetně jejich
doprovodů, handicapované občany
a v neposlední míře počítá s účastí
členů spolků a zájmových svazů, ja−
kými jsou dobrovolní hasiči, rybáři,
včelaři, zahrádkáři atd.  

Byť se jedná o projekt, který reali−
zuje Divadlo Josefa Kajetána Tyla,

do budoucna počítáme s tím, že by
to nemusela být jen nabídka návště−
vy divadelních představení speciál−
ně pro tento účel pořádaných v so−
botu či v neděli odpoledne. Vedle to−
ho by si účastníci zájezdu za kul −
turou do Plzně mohli vybrat, jaký
další program si zvolí před odpo −
ledním představením. Jestli společ−
ně navštíví Západočeskou galerii,
měst ské galerie i muzea, Techmánii,
Zoo Plzeň, Loosovy interiéry, pro−
hlédnou si zákulisí a technologie
Velkého či Nového divadla nebo si
zajdou na oběd a jen tak si užijí vol−
ný čas v západočeské metropoli.  

Cílem projektu je uskutečnit ale −
spoň čtyřikrát ročně organizovanou

návštěvu města Plzně tak, aby se
kultura stala dostupnou, pravidelnou
a neodmyslitelnou součástí života
každého občana našeho regionu.  
�� Co a kdo všechno hraje roli při
výběru repertoáru?  
Jsme příspěvková organizace, niko−
liv komerční divadlo a naší povin−
ností je uvádět inscenace v  široce
rozkročené dramaturgii. Náš reper−
toár je vyvážený, obsahuje osvědče−
nou klasiku, kvalitní artové inscena−
ce, světové trendy i domácí tvorbu.
Stejně tak zde najdete odlehčené
komedie, tragikomedie, psycholo−
gická dramata, romantické příběhy
či pohádky pro malé i velké diváky.
Další aspekty, které promlouvají do
našeho repertoáru, jsou čistě pro−
zaické. Finance, licenční podmínky,
autorská práva, technické omezení
budov, personální možnosti, vhodný
inscenační tým…
�� Jaké to je vést divadlo s tolika
soubory? Teď nemám na mysli

herce, ale spíše provozní 
záležitosti?
Náročné. Jak moc, to je pak
otázka plánování a toho, jaký si
sestavíte tým. Pokud máte čtyři
soubory, musíte do nejmen −
šího detailu plánovat – nejen
představení, ale i všech ny
zkoušky tak, aby se vám sou−
bory nepotkávaly na zkušeb−
nách, aby měly dostatečný čas
zkoušet i na jevišti. A také mu−
síte myslet na to, aby technika
stihla nachystat jeviště na ve−
černí představení a ráno připra−
vit jeviště na zkoušku. Do toho

všeho samozřejmě hlídáte dny na
výrobu jednotlivých dekorací či kos−
týmů. Sou čas ná doba tomu samo−
zřejmě moc nepomáhá, po tom, co
se celý kulturní svět s  pandemií
obrá til vzhůru nohama, teď bojuje−
me s prudkým zdražováním výrob−
ních materiálů. Od sestavení roz −
počtu k inscenaci k samotnému ná−
kupu materiálů uplyne i několik mě−
síců a najednou se musíte potýkat
s úplně jinými cenami, než jste počí−
tali. Ale naštěstí všechno neleží jen
na mých bedrech. Jak už jsem zmí−
nil, za to, že divadlo funguje, vděčím
svým spolupracovníkům a osobní−
mu nasazení každého zaměst nance
našeho divadla. 

Kompromisy, ústupky, nové cesty 
a řešení – tak se vede divadlo  

Ředitel divadla Martin Otava

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

SLEDUJTE

Český svaz ochránců přírody v Ro −
kycanech, Povodí Vltavy a řada
nadšených dobrovolníků bude
v  sobotu 25. března uklízet okolí
Klabavské nádrže. Stane se tak
v  rámci kampaně „Ukliďme svět“,
jejímž cílem není jen úklid přírody,
ale i výchova veřejnosti k okolnímu
prostředí.   Bližší informace včetně
možnosti se zapojit najdete na
www.uklidmesvet.cz .

Klabavská nádrž nedaleko Roky −
can je známou zastávkou celé řady
opeřenců při jarních a podzimních
tazích. Máte−li štěstí, setkáte se zde
s  kormorány, volavkami, orlovci či
jinými zajímavými druhy, orla moř−
ského nevyjímaje. Vodní plocha je
však také rájem rybářů. Jdete−li
okolo, jistě na některého vyznavače
Petrova cechu narazíte, jak tiše

sledu je, až mu nějaká ryba zabere.
Klabavská nádrž je však silně zne−
čištěna různými odpadky z  plastů
či dalšími naplaveninami. Proto
vznikl nápad zorganizovat úklid okolí
Klabavské nádrže, do kterého se
může zapojit každý.

„Sraz zájemců je v 9.00 hodin na
hrázi Klabavské nádrže, kde je za −
jištěno i parkování. Po krátkém úvodu
bude probíhat úklid, který završí spo−

lečný táborák a zhodnocení akce.
Doporučujeme se tedy vhodně oblé−
ci, vybavit se pevnější obuví a přede−
vším nezapomenout na rukavice.
Organizátoři zajistí pytle na odpad, 
jeho odvoz k  likvidaci, občerstvení
a drobné upomínkové předměty.
Případné dotazy rádi zodpovíme na
tel. 603239922,“ sdělil předseda ZO
ČSOP Rokycany Pavel Moulis.

Dobrovolníci budou uklízet 
okolí Klabavské nádrže

Prestižní ocenění soutěže EY Pod −
nikatel roku 2022 Plzeňského kraje
putuje do rukou Marcela Klause,
majitele společnosti KLAUS Timber
a.s., která zaměstnává na 400 lidí
a každoročně vyrobí na 7 milionů
palet a dřevěných obalů.  

Marcel Klaus patří se svým pří −
během k typickým podnikatelům,
kteří svůj byznys založili tzv. úplně
od píky. Nezávislou porotu zaujal je−
ho přístup nejen k byznysu, kdy se
mu 25 let daří vlastní společnost
neustále rozšiřovat a technologicky
přibližovat nejmodernějším výrob−
ním standardům, ale i ke kultivaci
okolí, kde podniká a žije. Spolu se
svou ženou prostřednictvím vlastní
Nadace Lenky a Marcela Klauso −
vých se snaží o rozvoj Kladrubců

i přilehlého města Nepomuk celou
řadou aktivit. Do budoucna se chce
zaměřit na lepší zpracování výrobní−
ho odpadu a dosáhnout na produkci
10 milionů palet ročně.

Vítězem je Marcel Klaus
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Městská policie Pl −
zeň ve spolupráci
s Odborem bezpeč−
nosti, prevence kri−
minality a krizového
řízení MMP pro děti
připravila projekt
s  názvem „Zápisník
pro školáky.“ Ten
má   školákům  po−
moci orientovat se
v  základních pravid−
lech zaměřených na−
příklad na dopravu, základní trestní
odpovědnost nebo děti seznámit
s normativním systémem ČR. 

Strážníci zabývající se prevencí
budou tento zápisník rozdávat při
svých přednáškách a vysvětlovat
dětem jejich význam. Zápisník je za−
měřen například na problematiku
chodců a cyklistů, povinnou a do−
poručenou výbavu jízdního kola, ale
jsou v něm uvedena i další důležitá
témata. Například je zde vysvětlena
krajní nouze či nutná obrana, je zde
také uveden rozdíl mezi přestupkem
a trestným činem. Dalšími důleži −
tými informacemi v zápisníku jsou
i některá telefonní čísla. 

Kromě základních
tísňových linek (Po −
licie ČR, hasiči, zá−
chranka, městská
policie) jsou zde
uvedeny i kontakty
například na Útulek
pro zvířata v  nouzi
nebo SMS linku pro
neslyšící. Jako první
byl tento zápisník

rozdán v ZŠ Elementary v Plzni, kde
se konala i přednáška na téma
„Rizikové chování a trestní od po −
vědnost“. Významnou součástí pre−
ventivních programů se stal resort
školství, který zde každý rok usku−
teční velké množství přednášek.  

Policejní zápisník pro školáky
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Návštěvníci 
se vracejí

Do Kulturního a informačního
centra Nepomuk zavítalo v  prů−
běhu loňského roku celkem
8531 návštěvníků. Ve srovnáni
s rokem 2021 je to téměř stejný
počet, přihlédneme−li ke shod−
nému časovému úseku od květ−
na do prosince. 

V roce 2021 bylo totiž od 1. led−
na do 9. května infocentrum kvůli
pandemii uzavřeno. Podí váme−li
se však na počty návštěvníků ještě
hlouběji do historie, loňský rok
zdaleka nedosáhl takových čísel
jako před pandemií. 

„Věříme však, že v letošním ro−
ce se vrátíme ke vzrůstající ten−
denci a přivítáme v infocentru 
více zájemců než v posledních
nelehkých letech. Prvním naším
cílem, jak propagovat Nepomuk
a přilákat do našeho kraje více
turis tů, je účast na veletrhu
Holiday world & Region world
2023 v  Praze, který se bude 
konat ve dnech 17.–19. Března.
My tady budeme  v rámci stánku
Plzeňského kraje,“ sděluje Šárka
Boušová z Kulturního a informač−
ního centra Nepomuk.

O sušické 
nemocnici 

Pracovní skupinu k jednání o su−
šické nemocnici  schválila kraj−
ská rada. Jejím účelem je pří−
padné začlenění nemocnice
v  Su šici do skupiny Nemocnic
Plzeň ského kraje. 

„Pracovní skupina vznikla na
základě přijatého usnesení Za −
stupitelstva Plzeňského kraje
z  únorového jednání. Jejím úko−
lem bude především komunikace
s představiteli města Sušice, kte−
ré projevilo zájem o jednání 
týkající se převedení sušické 
nemocnice do majetku kraje,“
vysvět luje náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví Pavel
Hais s  tím, že Plzeňský kraj je
otevřený jednání s městem Suši −
ce za podmínek, které představil
hejtman Rudolf Špoták na veřej−
ném jednání zastupitelstva právě
na téma nemocnice v Sušici a její
budoucnost.

Priority v kulturně−investiční obla−
sti stanovilo nové vedení Plzně.
Zachránit chce památkově cenný
kulturní dům Peklo, podílet se bu−
de na obnově budovy městských
lázní na Denisově nábřeží. Projekt
na vybudování Kulturního a krea−
tivního centra v areálu DEPO2015
se město rozhodlo realizovat po
menších etapách. 

„Naším hlavním cílem je zachránit
dvě kulturní památky, se kterými má
řada Plzeňanů spojeny nezapome−
nutelné okamžiky svého života.
Uvědomujeme si, že Peklo i budova
městských lázní mají pro Plzeň a její
občany nespornou architektonickou
i duševní hodnotu. Vrátit do nich ži−
vot považujeme za naši povinnost,“
řekl primátor Roman Zarzycký.

Stanovení priorit v kulturně−inve−
stiční oblasti se odvíjí jak od eko−
nomické situace, tak od průzkumu
nazvaného „Názory obyvatel na
kulturu statutárního města Plzeň
2022“, jehož výsledky město
nedáv no zveřejnilo. 

„Veřejnost vyjádřila jasnou ne−
spokojenost se stavem kulturního
domu Peklo a zejména s absencí
kvalitního kulturního, respektive
koncertního sálu s dobrou akusti−
kou. V rámci připomínek ke kulturní
infrastruktuře města pak nejčastěji
zazníval právě požadavek na opravu
KD Peklo, ve kterém lidé kromě do−
bré akustiky oceňovali také vhodné
umístění v centru města,“ vysvětlila
radní pro oblast kultury a památko−
vé péče Eliška Bartáková. 

Kvůli Peklu v závěru loňského ro−
ku Rada města Plzně jmenovala
pracovní skupinu odborníků a zá−
stupců magistrátu. Sejde se v první
polovině února a bude řešit obsaho−
vou náplň a možnosti rekonstrukce
kulturního domu, který je z důvodu
špatného stavu zavřený a chátrá.

Plzeň chce participovat i na pro−
jektu Plzeňského kraje, jenž zahaju−
je záchranu městských lázní. V nich
má vzniknout multikulturní prostor
mimo jiné i pro Západočeskou gale−
rii v  Plzni. Lázně nyní čeká vypra −

cování několika studií včetně sta −
vebně−historického průzkumu.

Umírněněji chce radnice přistoupit
k projektu Kulturního a kreativního
centra DEPO2015. Projekt počítá
s rekonstrukcí obou částí autobuso−
vé haly. Jeho první fáze byla odhado−
vána na 520 milionů korun, dnes by
však jako celek stála přes miliardu
korun. Navíc se ukázalo, že je projekt
podmíněn kompletní rekonstrukcí
přilehlé ulice, což záměr významně
prodražilo. Město rovněž čeká na do−
končení projektové dokumentace
a vydání stavebního povolení. 

„Oproti předpokladům se násob−
ně zvýšila cena projektu, a také se
ukázalo, že je podmíněn kompletní
rekonstrukcí  Preslovy ulice včetně
obnovy inženýrských sítí. Čekáme
na dokončení projektové dokumen−
tace a s  developery v  přilehlých
oblastech jednáme o tom, že by se
na obnově sítí finančně podíleli.
V další fázi budeme připraveni pro−
jekt realizovat po dílčích etapách,
u kterých rovněž počítáme s využi−
tím evropských a státních dotací,“
uvedl technický náměstek primá −
tora Pavel Bosák.

Zachránit Peklo, centrum DEPO2015
realizovat po částech

Při vstupu na evangelickou faru
v Chrástu u Plzně letos vyroste no−
vá brána. Navrhl ji architekt David
Vávra. Navíc tady doplní i skleněný
kříž a altán od téhož autora.

Chrástecká fara s přilehlou zahra−
dou je otevřená k bohoslužbám, kul−
turním a komunitním aktivitám nebo
jen odpočinku pod vzrostlými stro−

my. Nové ztvárnění vstupu nemá
proto prostor uzavírat, ale naopak
vítat příchozí, zkrášlit veřejný pro−
stor obce a obohatit ho o křesťan−
skou symboliku. Křídlům navržené

kovové brány budou dominovat vel−
ká písmena Alfa a Omega, tedy prv−
ní a poslední znaky řecké abecedy,
které jsou v křesťanské tradici sym−
bolem Krista, stojícího na počátku

i na konci dějin. Směrové lišty veřejí
vytvářejí optický dojem půlkruhu.
Po stranách budou svítit lucerny
ze spékaného skla. „Brána, která by
se měla místním i poutníkům otevřít
během letošního roku, bude stát
asi čtvrt milionu korun. Velkou část
už členové místního evangelického
sboru vybrali. Pro zajištění zbý −
vající částky vyhlásili veřejnou 
sbírku na portále Donio: https://
www.donio.cz/otevrme−branu. Tam
zájemci najdou i osobní video −
pozdrav Davida Vávry, který také
dárcům přislíbil kresbu s motivem
brány s osobním věnováním,“ sdělil
Karel Šimr, farář Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Chrástu u Plzně. 

Na faře v Chrástu postaví novou bránu  
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Památku Miroslava Horníčka, 
vý znamného českého herce
a dramatika, připomíná mramo−
rová pamětní deska na jeho 
rodném domě v  Plzni, v  Karlově
ulici č. p. 36. 

Jejím autorem je známý sochař
a malíř Václav Fiala. Město na 
svého slavného rodáka vzpomíná
také aktuální výstavou s  názvem
Tady jsem se narodil v mázhauzu
plzeňské radnice.  

Málokterý z  plzeňských rodáků
měl tolik talentů jako Miroslav
Horníček. Narodil se 10. listopadu
1918 v Plzni. K divadelnímu herectví
se dostal na plzeňské reálce, kde
navštěvoval ochotnický spolek.
V roce 1941 přijal první profesionál−
ní angažmá v  Měst ském divadle
v Plzni, po druhé světové válce ode−
šel do Prahy, kde působil na řadě
scén. Mimo jiné v Národním divadle
či ve Werichově Divadle ABC. 

Mistr laskavého humoru
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Vyvěsí vlajku
Krajská rada schválila i pro letošní
rok vyvěšení tibetské vlajky u příle−
žitosti 64. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci ve Lhase, kte−
ré se událo 10. března 1959. Při
povstání zemřelo více než 80 000
Tibeťanů, další milion jich zemřel
v následujících letech v pracov−
ních táborech, ve vězeních nebo
v důsledku hladomoru.

„Opětovným vyvěšením tibet−
ské vlajky zvláště v  době, kdy
uplynul rok od začátku války na
Ukrajině, chceme podpořit obecné
humanistické hodnoty a také zdů−
raznit ochranu lidských práv po
celém světě. Vlajka je pro Tibeťany
jedním z  nejsilnějších symbolů
a její vyvěšení pro ně znamená
hrozbu vězení. Jako kraj se připojí−
me i letos k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet, která poukazuje
právě na dlouhodobé porušování
lidských práv v  Tibetu,“ říká 
hejt man Plzeňského kraje Rudolf
Špoták. Zároveň doplnil, že Plzeň −
ský kraj bude podporovat vzdělá−
vání tibetské mládeže.

Index kvality 
je z kraje

Druhé místo v kategorii Index
kvality života v Plzeňském kraji
s hodnocením 6,0 obsadilo měs−
to Ro kycany. V rámci hodno −
cených 206 měst v České repub−
lice jsou Roky cany na 29. místě.
Jako první se umístily Přeštice,
na třetím děleném místě jsou
Stod a Plzeň.

V Indexu hazardu (počet po vo −
lených technických herních zaří −
zení v dané obci vztažený na počet
obyvatel) se Rokycany umístily
dokonce na prvním místě v rámci
České republiky. Kom plet ní data:
https: //www.obcevdatech.cz/ro−
kycany. Společnost Obce v da−
tech hodnotí 206 měst České re−
publiky a soustředí se na různoro−
dé aspekty, které mají přímý do−
pad na to, jak se ve městech žije.
Proto jsou porovnávána data
z oblasti zdraví a životního pro−
středí, materiálního zabezpečení
a vzdělání, vztahů a služeb. Cílem
není přinést další statistiky, ale
jednoduše a pře hledně interpre −
tovat veřejně dostupná data a na−
bídnout porovnání s ostatními
městy v republice i v rámci kraje.

Rokycanští ochránci přírody se
zabývají nejen záchrannou volně
žijících živočichů na území Be −
roun ska, Hořovicka a Roky can −
ska, dále výchovou mladé gene−
race a ekologickou výchovou, ale
i pořádáním nejrůznějších akcí
pro veřejnost.

Jednou z  těch zajímavějších bu −
de už v  sobotu 18. března v  sále
Restau race Na Střelnici v Rokyca −
nech dopolední myslivecká burza
a následně večerní ochranářská zá−
bava. Opět se tak propojí aktivity
myslivců a ochránců přírody, což
je doménou rokycanské pobočky
České ho svazu ochránců přírody. 

Začátek burzy je stanoven na
9.00 hodin, přičemž prodejci mají
vstup již o hodinu dříve. Zájemci
tak mají až do oběda možnost 
prohlédnout si zajímavé kousky.
Jedná se nejen o nákup nejrůzněj−
ších pomů cek či potřeb pro mysli−
vost, ale i výměnu zkušeností.
Zároveň zde budou prezentovány
nej růz nější materiály propagující
ochranu přírody. 

„Máte−li i vy co nabídnout, tak
urči tě neváhejte a přijďte. I když se
zdánlivě jedná o specificky laděné
téma, na své si jistě přijdou nejen
zkušení myslivci a ochránci přírody,
ale i všichni obdivovatelé přírody.

Svojí účastí tak máte možnost nejen
se něco dozvědět, koupit či vyměnit
zajímavou věc, nebo jen tak příjem−
ně posedět s  lidmi stejného zájmu
v útulném prostředí restaurace, kte−
rá navíc připravila i mysliveckou ku−
chyni,“ prozradil předseda ZO ČSOP
Rokycany Pavel MOULIS.

Na večer, konkrétně od 20.00 ho−
din, je pak na stejném místě připra−
vena pro tance chtivou veřejnost
tradiční ochranářská zábava. K tanci
i po sle chu bude hrát známý hudeb−
ník Ivo NOVÁK ze Strašic. Přijďte se
tedy příjemně pobavit se svými přá−
teli. Pří pad né další informace na tel.
603 239 922. 

Dopoledne burza, večer zábava

Plzeňská filharmonie přišla s  no−
vinkou – mimořádnou koncertní
řadou „Historické reflexe“. Série
koncertů, jež bude v letech 2023
a 2024 reflektovat významné his−
torické okamžiky a osobnosti no−
vodobých dějin, se odehraje na 
řadě památných míst našich dějin
(Památník Terezín, Klášter u Ne −
pomuka, Valdštejnská zahrada
Senátu Parlamentu České republi−
ky, Památník Lety u Písku, zámec−
ký park v Křimicích, plzeňská ka−
tedrála sv. Bartoloměje).  

„Minulost je hlubokou studnicí
poznání a nabízí řadu podnětů 
k zamyšlení: o výzvách a úskalích,
úspěších i zklamáních, radostech
i tragédiích, které naši předkové
prožívali, jimž čelili a k nimž museli
zaujmout určitý postoj. Na některé
z  nich se zaměřuje koncertní řada
Historické reflexe. Naše společnost
se nesmí bát o tématech, která 
mohou být nepříjemná a nepohodl−
ná, hovořit. Přála bych si, aby náš
vztah k  minulosti byl otevřenější
a naše diskuse věcné  a nezatížené
předsudky. Budeme−li toho schop−
ni, prospěje to nejen naší přítom−
nosti, ale i lepší budoucnosti.“ za−
mýšlí se ředitelka Plzeňské filhar−
monie Mgr. Lenka Kavalová.

Filmové evergreeny aneb Hudba
filmového plátna se jmenuje druhý
koncer t tohoto projektu. Ten za −
hraje Plzeňská filharmonie pod tak−
tovkou svého šéfdirigenta Chuheie
Iwasakiho pod širým nebem v obci

Klášter u Nepomuka 19. srpna
2023. Cílem je přispět k  záchraně
zámku Zelená Hora, který utrpěl 
velkou devastací nacistickou a ná −
sledně komunistickou armádou.
Zámek a jeho areál je širší veřejnosti
znám především jako působiště
Černých baronů – zfilmovaného 
románu Miloslava Švandrlíka. Ve
spolupráci s Českou televizí je při−
pravován i přímý přenos. 

„Síla hudby přesahuje vyjádření
toho, co lze říci slovy. Samotná his−
torie nesouvisí jenom s  obsahem,
ale i s  tím, jak se sděluje – jakými
formami či prostředky. Jsem pře−

svědčen, že jednou z cest může být
právě sdělení prostřednictvím hud−
by. Připravované koncerty na histo−
ricky významných místech mohou
přítomné inspirovat k zamyšlení nad
minulostí, přítomností i budoucnos−
tí.“ říká radní pro oblast kultury, pa−
mátkové péče a cestovního ruchu
Plzeňského kraje Ing. Libor Picka.    

Ani 55. výročí úmrtí jedné z nej−
významnějších osobností římsko−
katolické církve minulého století –
33.  arcibiskupa pražského a pri −
mase českého, politického vězně
i exulanta a v  neposlední řadě 
plzeňského rodáka Josefa kardi −
nála Berana nezůstane bez odezvy.
Koncert k  jeho poctě se uskuteční
29. května 2024 v  katedrále
sv. Bar toloměje. Hold kardinálu
Beranovi vzdá ba rytonista Roman
Janál, dirigent Chuhei Iwasaki
a Plzeňská filhar monie. Na pro −
gramu jsou Biblické písně Anto −
nína Dvořáka a Polní mše Bohus −
lava Martinů.  

Open air koncert Zámek v promě−
nách času 22. června 2024 v  kři−

mickém zámeckém parku pak celou
sérii uzavře. Koncer t chce při po −
menout kulturní odkaz knížecího 
rodu Lobkowiczů i nelehké osudy
jeho reprezentantů ve 20.  století.
Návštěv níci se mohou těšit na 
flétnistu Jakuba Klögnera a Plzeň −
skou filharmonii s  šéfdirigentem
Chuheiem Iwasakim.

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

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Městská knihovna Rokycany za
loňský rok potěšila čtenáře 90 367
výpůjčkami. Celkem v roce 2022
evidovala 2 454 čtenářů. Průměr −
ná denní návštěvnost byla téměř
200 čtenářů. 

„Práce v knihovně je o nápadech,
setkávání a o radosti z práce, a proto
byl pro nás rok 2022 rokem nejrůz−
nějších aktivit. Kromě těch tradičních
se školami, seniory a rodiči na ma−
teřské, jsme se věnovali tématům
udržitelnosti. Spolu s námi jste se za−
pojili i vy, čtenáři. Sbírali jste nefunkč−
ní mobily, uklízeli Stráň, účastnili jste
se přednášek i výstavky eko−mode−
lů,“ přiblížila uplynulý rok v knihovně
její ředitelka Jana Aubrechtová.

S kladným přijetím se setkala de−
signová plechovka pro sběr hliníko−

vých obalů od nápojů, která umož−
nuje šetřit přírodu, ale zároveň vý −
těžek z takto nasbíraného hliníku 
putuje na dobročinné účely. 

„Na pomoc jsme si přizvali spiso−
vatele a cestovatele, pořádali Paso −
vání prvňáčků, Noc s Andersenem,
Povídání o víle Voděnce z Brd. Do
fondu knihovny přibyly knížky a na
dvacetiletou komorní scénu ve dvo−
ře knihovny nové lavičky. Ani váleč−
ný konflikt nás nenechal lhostejnými
a pro ukrajinské děti jsme připravili
česko−ukrajinské knížky i deskovou
hru,“ uzavřela Jana Aubrechtová.

V létě se pracovníci také zamě −
řili na revizi knih, která pomohla
správně „knihovnicky uklidit“ a po−
skytla mnoho důležitých informací
a výsledků.

V loňském roce si čtenáři
vypůjčili na 90 tisíc knih

Zastupitelé Plzně schválili nově
zřídit čestný hrob města Plzně
profesoru Zdeňku Mračkovi,
uzná vanému neurochirurgovi
a primátorovi města Plzně v  le−
tech 1990 až 1994. Souhlas se
zřízením čestného hrobu dala 
pozůstalá manželka – lékařka
Eva Mračková.

„Profesor Zdeněk Mraček byl vý−
znamnou osobností města Plzně.
Je držitelem ocenění Pečeti města
Plzně a Čestného občanství města
Plzně. Jeho čestný hrob bude
umístěn nedaleko kaple sv. Václava
na Ústředním hřbitově v  Plzni. Na
jeho zřízení město Plzeň vydá tři
sta tisíc korun a dále se bude starat
o jeho údržbu i výzdobu,“ uvedl
radní města Plzně Jiří Šrámek, do
jehož gesce spadá také příspěv −

ková organizace Správa hřbitovů
a krematoria města Plzně. 

Zdeněk Mraček se narodil v Plzni
6. ledna 1930. Medicínu absolvoval
v roce 1957. Hned poté nastoupil na
neurochirurgické oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň. Mezi lety 1964 až
1966 působil v  Ústřední vojenské
nemocnici v Praze, v roce 1966 pře−
vzal vedení neurochirurgického pra−
coviště FN Plzeň. Publi koval více
než 180 odborných prací. Na lékař−
ské fakultě přednášel do roku 2003.

Dne 5. prosince 1990 byl na čtyř−
leté období zvolen primátorem města
Plzně. Navazoval vztahy s evropský−
mi městy, výrazným způsobem při−
spěl k  transformaci úřadu a vzniku
moderního Magistrátu města Plzně.
Za jeho působení byla založena prů−
myslová zóna na Borských polích.

Čestný hrob prof. Mračkovi

Zastupitelé schválili Koncepci pre−
vence kriminality města Plzně pro
období 2023 až 2028. Cílem, ke 
kterému systém prevence, a tedy
i v  koncepci stanovených priorit
směřuje, je přispět ke zvýšení bez−
pečnosti města a pocitu bezpečí
předcházením proti právního jednání.

„Koncepce je členěna na dvě 
části, analytickou a strategickou.
Obsa hem analytické části je 

bezpečnostní analýza,
jejíž součástí je analýza
protiprávního jednání,
sociál ně−demo grafická
analýza a institucionální

analýza. Kapi tola shrnující strate gic −
ké priority vzešla z jednání Pracovní
skupiny protidrogové a prevence
krimi nality města Plzně. Navazuje
ka pi tola týka jící se finančního za −
jištění těchto oblastí v rámci města
Plzně. Součástí Koncepce již nebu−
de oblast ‚protidrogové‘ prevence,
která bude řešena sa mostatně,“ při −
blížil radní města Plzně pro oblast
bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Koncepce ke zvýšení 
bezpečnosti ve městě
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Jahodník MARANELL®
exkluzivní superpřevislý jahod−
ník, až 2 metry dlouhé výhony
plné lahodných a sladkých jahod

69 Kč 149 Kč 99 Kč

Moruše zakrslá MOJO
BERRY® Matsunaga 
černé, sladké plody a dorůstá
menších rozměrů

349 Kč 12 ks od 89 Kč 6 ks od 99 Kč99 Kč 149 Kč

SAZENICE RÉVY 
velkoplodé, moštové, 
bezsemenné i rezistentní  

99 Kč

Angrešt Spinefree −
BEZTRNNÝ  
červené, hladké a mimořádně
chutné plody  

ARONIE − 
velkoplodá jeřabina
černé plody mají vysoký 
obsah vitamínů a léčivých látek  

99 Kč 89 Kč 149 Kč

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

od 99 Kč

AMERICKÉ IBIŠKY
mrazuvzdorné v různých 
barvách. Obří květy mají 
až 25cm!!! 

69 Kč149 Kč 89 Kč

od 89 Kč

149 Kč od 199 Kč

Zasíláme Českou poštou. 
Ke každé zásilce přidáváme 

ZDARMA  
katalog návodů na pěstování. 

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

OD NÁS TO ROSTE

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

Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 601 534 767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

NOVINKA

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ  
přináší bohatou úrodu 
od června až do začátku zimy 

Stáleplodící maliník
ZEWA III   
slaďoučké a veliké maliny 
od léta až do zimy  

OVOCNÉ STROMKY
pro  jarní  výsadbu nabízíme
jabloně, hrušně, slivoně, 
meruňky, třešně višně atd. 

149 Kč  

RÉVA SKLENÍKOVÁ
KARDINÁL 
obří až 4kg hrozny můžete sklí−
zet ve skleníku či zimní zahradě

Borůvka AMELANCHIEROVA
– Muchovník
10−15kg lahodných plodů 
z každého keře, 
nepotřebuje rašelinu!! 

JAHODY VELKOPLODÉ 
odolné odrůdy s velikými 
a sladkými plody 

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY  
krása i užitek, nádherné květy 
a sladké plody každý rok 

Největší borůvka
BIG CHANDLER
obrovské plody a maximální
úroda každý rok 

MRAZUVZDORNÉ 
FÍKOVNÍKY     
různé odrůdy, které bohatě
plodí i v našich podmínkách

MINI KIWI JAPSAI
samosprašná a mrazuvzdorná
odrůda, nemusí se loupat

Obří brusinka
CRANBERRY RED
maxibrusinka, plody až 2cm!!!
veliké 

JOSTA KEŘOVÁ
mezidruhový kříženec rybízu 
a angreštu s vyváženou 
a lahodnou chutí 

Zakrslá višeň 
CARMINE JEWELL
kompaktní malý keřík, 
bohatá úroda chutných višní



Střípky 
z Plzně
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Velitelem 
od dubna

Novým velitelem Městské poli−
cie Plzeň bude jmenován Petr
Nováček. Do funkce nastoupí po
složení zkoušky odborné způso−
bilosti na Ministerstvu vnitra ČR
a získání osvědčení. Devěta −
padesátiletý Nováček uspěl ve
výběrovém řízení, které se kona−
lo koncem loňského roku.  

Do výběrového řízení se při−
hlásilo šest uchazečů. Všichni
byli pozváni k  ústním pohovo−
rům, které se před výběrovou
komisí uskutečnily 20. prosince
2022. „Kandidáti krátce před −
stavili své návrhy koncepce 
řízení městské policie a odpo −
vídali na doplňující dotazy. Ko −
mise na základě vyhodnocení
přihlášek a osobních vystoupe−
ní zvolila jako nejvhodnějšího
kandidáta výběrového řízení
právě Petra Nováčka.  Hovořily
pro něj zkušenosti, které jsou
neoddiskutovatelné. U  Policie
České republiky dnes zastává
vedoucí pozici na krajském ře−
ditelství policie,“ přiblížil výběr
nového vedení Jiří Winkelhöfer,
radní pro oblast bezpečnosti
a prevence kriminality. 

Plk. Ing. Bc. Petr Nováček byl
dlouhodobým zaměstnancem
Policie ČR. V minulosti velel po−
řádkové jednotce a  mimo jiné
měl na starosti vnější službu
v  rámci působnosti plzeňského
městského ředitelství policie.
Předpokládaný nástup do funkce
velitele strážníků je  duben.  

Česká pošta ve středu 15. února
uvede do prodeje novou příle −
žitostnou písmenovou poštovní
známku z edice Krásy
naší vlasti: Zámek Ko −
zel, jejímž námětem
je pohled na zmíněnou
památku z nedalekého
kopečku. Výtvarnou
po dobu emise připra−
vila Ivana Lomová,
která při tvorbě návr−
hu použila fixy, akvarel
i pastelky.

Lesní zámek Kozel je
klasicistní lovecký zá−
mek z konce 18. století.
Stavitel Václav Haber ditz ho vystavěl
pro hraběte Jana Vojtěcha Čer nína
z Chudenic, nejvyššího lovčího
Království českého. Hlavní budova
obdélníkového půdorysu s roz −
sáhlým nádvořím byla dokončena
po pěti letech prací v roce 1779.

V 90. letech pak hrabě Černín areál
rozšířil o dvě dvojice staveb podle
návrhu Ignáce Palliardiho, o kapli

s jízdárnou a naproti lokajnu s konír−
nou. Dle pověsti svému názvu zá−
mek Kozel vděčí pohanskému zvyku
Slovanů, kteří v tamní lokalitě v době
jarní rovnodennosti obětovali bo−
hům kozla s vírou bohaté úrody.
Možná i díky původní podobě a pro−

pojení s krajinou je zámek Kozel nej−
navštěvovanější památkou v západ−
ních Čechách.

Nominále známky je za−
stoupeno písmenem „E“,
které odpovídá 39 koru−
nám, tedy poštovnému za
obyčejnou listovní zásilku
do evropských zemí, a to
do 50 gramů. Součástí
emise je i obálka prvního
dne vydání (FDC), jejímž
motivem je pohled do
vstupních dveří zámku
s výhledem ústícím v ob−
délníkovém vnitřním dvo−
ře. Celou emisi vytiskla

Tiskárna Hradištko, s. r. o., známku
metodou ofsetu v nákladu 96 000
kusů a FDC digitálním tiskem v ná−
kladu 2 500 kusů. Zájemci si mo−
hou novou známku pořídit na pře−
pážkách či v e−shopu na webových
stránkách České pošty.

S Kozlem z jižního Plzeňska až do zahraničí
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Po dlouhém čekání řidiči jezdí
Západním okruhem. Pro automo−
bilovou dopravu se tak otevřelo
propojení největšího městského
sídliště na Severním předměstí
s průmyslovou zónou na Bor −
ských polích a ulehčí dopravně
přetíženému středu města.  

„Západní okruh, respektive jeho
II. etapa dlouhá 3,5 km, byla co do
rozsahu a počtu stavebních objek−
tů pro nás největší a nej náročnější
dopravní stavbou jak z hlediska fi−
nančního, tak stavebně technické−
ho. Tato část si vyžádala celkem
2,2 miliardy korun. Význam okruhu
je pro plzeňskou aglomeraci zcela
zásadní. Propojí nejrozsáhlejší
průmyslovou zónu s největšími
sídlišti v  Plzni, současně odlehčí
dosud přetíženou dopravu v centru
města a umožní rychlejší spojení
od dálnice D5 směrem na Karlovy

Vary,“ uvedl hejtman Plzeňského
kraje Rudolf Špoták. 

Nově vybudovaný úsek Kři mická –
Karlovarská navazuje na I. etapu
(Domažlická – Křimická) mimo úrov −
ňovou křižovatkou na Cheb ské ulici
v Plzni – Křimicích a ukon čen je nově

vybudovanou tzv. „turbo“ okružní
křižo vatkou „U Globusu“. Jeho sou−
částí je esta káda přes celé záplavové
území řeky Mže v délce 1,2 km, čtyři
mosty a tři biokoridory, které jsou si−
tuovány do zářezu původního terénu
a přemosťují hlavní trasu. 

„Zásadní zásluhu na přípravě
stavby má tehdejší hejtman Josef
Bernard. Inicioval pracovní skupinu,
která se scházela každý týden s pře−
snými úkoly, a za pomoci právní
kanceláře se podařilo vykoupit po−
slední potřebné pozemky. Velkým
úspěchem bylo, že se kraji podařilo
dosáhnout na vyšší financování
z  peněz Evropské unie. Oproti pů −
vodnímu před pokladu a jistotě
1,240 mil. Kč z  programu ITI byla
dotace programu IROP o téměř
300 mil. Kč vyšší, než se původně
předpokládalo. Bez pomoci Evrop −
ské unie by Plzeňský kraj nemohl 
tuto inves tici realizovat. Dotace EU
činí 1,541 mld. Kč. Díky tomu činí
finanční podíl kraje na stavebních
nákladech pouze 303 mil. Kč,“ při−
pomíná náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Pavel Čížek.

... pokračování na straně 20

�

Západní okruh v Plzni slouží řidičům

Slavnostní otevření Západního okruhu si nenechali ujít politici a stavaři, ale ani občané Plzně. 
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Jde o historicky největší projekt,
na kterém se IROP kdy podílel.
Stavba Městského okruhu byla sku−
tečnou profesní výzvou, nejen co se
týče její rozsáhlosti, technologické
náročnosti, ale i vý  stavbou ve složi−
tých geologických podmínkách.
Náročná byla koordinace velkého
množství dodavatelů i pracovníků na
speci fickém staveništi.  

„Chtěl bych poděkovat za velmi
dobrou spolupráci spoluinves −
toru,  tj. městu Plzni, a ocenit jeho
společné úsilí dokončit stavbu
v  termínu,“ dodává náměstek
hejtmana Pavel Čížek.  Podle jeho
vyjádření na dokončený úsek
a otevření estakády pro řidiče na −
vá že v  nejbližších dvou letech 
ještě úprava kruhového objezdu
u Makra na Borských polích. 

... dokončení ze strany 19�

Město Plzeň začalo s  přípravou
k revitalizaci dosud nevyužívané
části Papírenského parku na Slova −
nech. Zimní měsíce a období vege−
tačního klidu využije k odstranění
náletových a nebezpečných dřevin
a likvidaci odpadků, aby zde mohl
vzniknout městský park. 

„Papírenský park, který se nachází
v Plzni na Slovanech v Habrové ulici,
je dlouhodobě ve vlastnictví soukro−

mého majitele a přibližně od roku
2004, kdy ukončila provoz plzeňská
papírna, není řádně udržován. Město
Plzeň má v současné době v nájmu
pouze jeho menší část, o kterou se
stará. Naší snahou je, abychom v ná−
sledujících letech Plzeňanům zpří −
stupnili celý prostor a zarostlé 
a odpadky poseté území přeměnili
v městský park, který bude plnit sou−
dobé požadavky a funkce,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Roman Zarzycký.

V současné době je na větší část
území uzavřena výpůjčka za účelem
vybudování městského parku, záro−
veň probíhají jednání, jejichž cílem
je, aby se celý park stal majetkem
města Plzně. „Zahájili jsme práce
důležité pro obnovu a zpřístupnění

parku veřejnosti. Nejprve musíme
posbírat a odvézt všechny odpadky
a vyčistit podrost. Po sedmnácti le−
tech bez údržby totiž park zarostl
náletovými dřevinami. Veškeré kro−
ky nyní směřují k nové podobě par−
ku, mají zajistit hlavně bezpečnost
lidí, kteří se v něm budou pohybo−
vat,“ řekl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Aleš Tolar.

Původní parkové solitérní stromy
obklopily především semenáče lípy
velkolisté, dubu letního, lísky turecké,
vrby jívy, topolu osiky, jasanu ztepilé−
ho, javoru mléče, olše lepkavé, třeš−
ně ptačí, jilmu vazu, buku lesního
a místy i tisu červeného, smrku zte−
pilého nebo pajasanu žláznatého.
V porostech byly vybrány, označeny
a ponechány jen perspektivní sazeni−
ce stromů, které mají potenciál být
v budoucnu hlavními dřevinami par−
ku. Většina objemných vyvrácených
stromů, stejně jako poražené kmeny
nebezpečných dřevin, bude pone−
chána na místě. Poslouží jako při−
rozené biotopy například pro brouky. 

Vyčištění parku nebylo jednodu−
ché, přijde na tři miliony korun.

Přípravné práce k revitalizaci 
Papírenského parku začaly

Západní okruh v Plzni slouží řidičům
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Projekt Osvětlení za korunu, který
umožňuje obcím modernizovat
veřejné osvětlení bez zatížení
obecní pokladny, ušetřil za půl−
druhého roku od svého startu 
obcím v průměru 78 % elektrické
energie, někde i více. Největší
zájem o něj zatím měli právě
na Plzeňsku (8 obcí) a Bruntálsku
(6). Zájem o Osvětlení za korunu,
které dodává společnost ČEZ
Energetické služby, dceřiná firma
ČEZ ESCO, trvá i v letošním roce.  

Pochlubit se tím mohou napří−
klad radnice  v  Žihli, Horní Bělé
a Vše ru bech (Plzeň−sever) a dále
v Miříkově  a Staňkově na Domaž −
licku, Běši nách a Pačejově na
Klatovsku a ve Zbirohu na Roky −
cansku. Nápad energetiků se stal
hitem hlavně v  menších obcích,
kde starostové vzhledem k součas−
né ekonomické situaci obracejí
každou korunu dvakrát. Díky nulo−
vým pořizovacím nákladům mohou
investovat do jiných potřebných
věcí, zároveň ušetří na provozních
nákladech. 

Obce si totiž svítidla nekupují, ale
pronajímají. ČEZ Energetické služby
hradí všechny náklady na rekon−
strukci osvětlení z  úspor, které

přiná ší výměna starého drahého
systému za nový, moderní a úspor−
ný. „Po pěti až deseti letech pro −
nájmu, kdy se staráme také o servis
svítidel, přejde osvětlení do majetku
obcí a ty pak budou samy profitovat
z  nižší spotřeby,“ říká generální ře −
ditel společnosti ČEZ Energetické
služby Rostislav Díža. Životnost do−

dávaných svítidel je 80 až 100 tisíc
hodin, což je při běžném provozu
osvětlovací soustavy 20 až 25 let.

V Žihli tak vyměnili za nové 213
svítidel s roční spotřebou 104,6 MWh
elektrické energie, přičemž sou −
časná spotřeba činí jen 15,2 MWh.
Miříkov má 47 nových lamp a pů −
vodní spotřeba poklesla z  3,96 na
0,63 MWh ročně. V Běšinách bylo
vyměněno 125 nasvětlovacích těles
a také zde zaznamenali výraznou

úsporu energie, neboť spotřeba po−
klesla ze 61 na necelých 10 MWh
ročně. Horní Bělá má 85 nových
svítidel a roční spotřeba zde klesla
ze 32,5 na 8 MWh.  Nejvíce svítidel,
a to 483, bylo vyměněno ve Staň −
kově, což  nyní obnáší současnou
roční spotřebu 32,6 MWh oproti
předchozím 210 MWh.  

Zajímavá je také technická stránka
investice. Ve většině malých obcí do−
sluhují výbojková svítidla se sodíko−
vými zdroji, která jsou nákladná na
provoz, osvětlují celé okolí a zároveň
mají nižší účinnost a zkreslují barvy.
Naopak moderní LED svítidla, která
energetici instalují, svítí přímo jen
tam, kde je to potřeba, a navíc se
inten zita jejich svícení dá regulovat,
například v noci v době nižší intenzity
dopravy, až na 50 procent původního
příkonu, což opět snižuje náklady.  

Sečteno a zprůměrováno: roční
úspora činí u výše uvedených obcí
zhruba 81,2 procenta. V  Žihli se
ovšem fakticky dostali na 85,5 pro−
centa a v dalších třech obcích pře−
sáhli hranici 84 procent. 

Svítí za korunu a šetří tak svoji obecní pokladnu
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Příprava zahrady na sezónu může
znamenat také stavbu nového plo−
tu. Nyní je totiž ideální čas poptat
materiál nebo montáž na klíč. 

Vybírejte ze čtyřhranného nebo
svařovaného pletiva. Svařované ne l −
ze rozplést, což ocení majitelé za−
hrad, které hlídají pejsci. Čtyřhranné
pletivo je úplnou klasikou v oplocení
a dodává se ve třech variantách –
zelená, antracit nebo pozink. 

Plotové panely si získaly pozor−
nost u majitelů firemních areálů nebo
hřišť. Své využití nachází i jako prak−
tické a vzhledné oplocení zahrad ro−
dinných domů. Vynikají pevností
a odolností – jsou vhodné i k oploce−
ní sportovišť nebo výběhů pro psy.  

Je pro vás nejdůležitější soukro−
mí? Pak doporučujeme betonový
plot. Skrz něj není nic vidět a zmír−
ňuje prášení z  cest u pozemků.
U těchto plotů se spolehněte na
dlouhou životnost a bezúdržbovost. 

Velké oblibě se těší i gabiony –
drátěné koše různých rozměrů vypl−
něné kamením. Plot z tohoto mate −
riálu je velmi odolný, pevný, vzhled−
ný a nabízí mnoho možností posklá−
dání a kombinování výšek oplocení.
Ke stavbám v klasickém stylu skvě−

le padnou WPC plotov−
ky. Sklá dají se ze dřeva
a plastu. Jsou barevně

stálé, nenasákavé, odolné vůči po−
větrnostním podmínkám a nevyža−
dují žádnou údržbu. 

Pro  oplocení sadu, lesní školky
nebo výběhu pro zvířata sáhněte po
lesnickém či ovčím pletivu. Oceníte
snadnou montáž a velký výběr va−
riant. K  plotu bude potřeba také
branka a brána. Pro zvýšení atrak −
tivity oplocení nebo jako ochranu
proti podlézání plotu psem jsou
vhodné betonové podhrabové des −
ky. Zvědavý soused na vaši zahrád−
ku neuvidí díky stínící tkanině, bam−
busu nebo rákosu. 

Pokud se rozhodnete pro montáž
plotu svépomocí, doporučujeme
pročíst si návody, zhlédnout videa
nebo se účastnit Ukázky stavby
plotu, která se koná 25.3.2023 na
pobočce Ploty Dobrý v  Plzni na
Roky canské. Probíhá od 9 do 16
hodin a dozvíte se vše, co potřebu−
jete znát ke stavbě plotu z různých
druhů materiálu. Registrujte se na
www.plotydobry.cz. Těšit se může−
te také na výborný gulášek zdarma.

Nebo nechte starosti se stavbou
nového plotu na odbornících a po−
ptejte montáž plotu na klíč na
www.plotydobry.cz 

Čas na nový plot
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Současným velkým tématem v Ne −
pomuku na jižním Plzeňsku je re−
konstrukce náměstí Augustina
Němejce. 

Už v roce 2004 získali Vladimír
Vašut a Viktor Vlach první cenu
Petra Parléře za projekt na úpravu
plochy tohoto náměstí, jejich vize
však zůstala jen na papíře.  Nyní se
tato otázka   opět otevírá, dokonce v
letošním plánu investic města je na
rekonstrukci jeho povrchu vyčle −
 něno 500 tisíc korun. Zeptali jsme
se proto Pavla Motejzíka, místo−
starosty za Sdružení nezá vislých
pro Nepomuk, jak by mělo náměstí
vypadat?

„Osobně považuji naše náměstí
za srdce města, nejdůležitější veřej−
né prostranství, kde se vždy odehrá−
valy a dosud odehrávají hlavní udá−
losti – důležitá shromáždění, poutě,
oslavy či kulturní akce, stojí zde také
hlavní budovy. Podle toho by mělo

vypadat nejen náměstí, jeho podoba
i údržba, ale to samé platí i pro okol−
ní domy.“ 

Ruku v  ruce s  rekonstrukcí ná−
městí musíme proto vyřešit i  re−
konstrukci a využití budovy bývalé
školy, motivovat soukromé vlas t −
níky k opravě a využití domů. K to−
mu slouží dotační titul města

na obnovu historického jádra, kde
aktuálně probíhá příjem žádostí
o  dotaci na letošní rok. Město by
mělo jít v tomto příkladem. Pozorní
obyvatelé si jistě všimli nového
nátě ru městského muzea a  info−
centra, v  loňském roce se re −
konstruovala také okna a  další
dřevě né prvky na Rodném domě

Augustina Němejce, chystá se
oprava fasády hlavní radnice. 

Samotné náměstí bude potřebo−
vat více času. Bohužel ve veřejné
správě jsou dlouhé lhůty, jednou se
čeká na projekt, potom na stavební
povolení, potom na dotaci, potom
na termín zastupitelstva, potom na
výběrové řízení apod. Já osobně
bych hlasoval pro zrušení parko −
viště u  budovy městského muzea
a  infocentra, částečnou úpravu te−
ras a na jejich místě zřídit  parkova−
cí stání pro autobusy. Ukazuje se
totiž, že terasy jsou v  této podobě
už přežité a nefunkční. 

Co se týče povrchu náměstí, ten
by měl co nejvíce reflektovat sou−
časnou historickou dlažbu, ale zá−
roveň umožnit přístup na radnici
například i  vozíčkářům či starším
lidem s  chodítky. Zahájení rekon−
strukce náměstí v  tomto volebním
období je jednou z mých priorit.    

Letos je to již osmý
rok, kdy mají vlastníci
domů na území „sta−
rého města“ možnost
získat příspěvek na
jejich opravy.  

Od roku 2015 se
s jeho pomocí podařilo
uskutečnit množství
větších či menších re−
konstrukčních a udr−
žovacích prací na více než sedm−
nácti objektech. Zvlášť patrný je vliv
této veřejné podpory v  někdejší
Kostelní, dnes Plzeňské ulici, tedy
spojnici mezi kostely sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jakuba, kde se
nachází více než třetina podpoře−
ných staveb. 

„Ten, kdo tvrdí, že je tento program
zbytečný, neboť nic nepřináší veřej−
nosti, že jde jen o podporu jednotli−
vých soukromých vlastníků, se hrubě
mýlí. Výsledkem programu je totiž
upravenější vzhled centra města
a zejména zachování či dokonce
reha bilitace památkových hodnot
dotčených domů. A domů se stopa−
mi historie, s památkovými hodnota−
mi, najdeme v  centru města stále

ještě nemálo. Zejména
díky nim si Nepomuk
uchovává svoje kouzlo,“
zdůraznil Pavel Kroupa,
předseda Komise pa−
mátkové péče. 

V  případě podpoře−
ných projektů se přitom
velmi často jednalo
o fasády – tedy ty části
budov, které v  jistém

ohledu užíváme všichni, občané
Nepo muku i jeho návštěvníci. Vždyť
jednotlivá průčelí utváří dohromady
tvář města. Nemálo vlastníků při −
tom tuto stránku svých nemovitostí

poněkud opo míjí. Tak
trochu v  duchu hesla
funkciona l is t ického
archi tekta Le Corbusiera
považují dům hlavně
za „stroj na bydlení“
a estetický, natož pak
památkový, pohled na
věc řeší až na druhém
místě, pokud tedy vůbec. A protože
o peníze jde vždy až na prvním místě,
volí i ti, kteří se do oprav svých domů
pustí, nezřídka to levnější řešení.
A tím zachování štukových ornamen−
tů na fasádě či osazení dřevěných
špaletových oken nebývá. Předpo −

klad, že (drobná) finanční
podpora vlastníků může zvý−
šit jejich motivaci k volbě es−
teticky a památkově vhodné−
ho postupu rekonstrukčních
a udržovacích prací, byl jed−
ním z  impulsů, které vedly
před lety ke vzniku tohoto
dotačního programu.

Program není zaměřen na
modernizace budov, nové
elektroinstalace, vytápění či
plastová okna. Naopak jme−
novitě na tyto věci z něj není

možné žádat. Kdežto na opravu či
výměnu starých dřevěných oken, na
tradiční střešní krytinu či již zmíněné
opravy a rehabilitace historických
fasád ano.  Podpořeno bylo mnoho
obyčejných domků, nebo například
i přeložení starých bobrovek na
stodůl ce nebo nová dřevěná vrata
v  celkem zastrčených, ale právě
proto malebných, uličkách.

„Letos je příjem žádostí otevřen
do konce března. Žádat mohou
všichni majitelé domů postavených
před rokem 1945 ležících na území
Historického jádra města s výjimkou
kulturních památek (pro ty existují ji−
né dotační programy). Na jeden pro−
jekt je možné získat dotaci až
100.000 Kč, a to až do výše 60%
vynaložených uznatelných nákladů“,
uvedl Pavel Kroupa. 

Kostelní ulice 

Nejeden z domů v Plzeňské ulici byl v posled−
ních letech opraven s přispěním městského
dotačního programu.

Pavel Kroupa

Nepomuk opět nabízí příspěvky na opravy
domů v historickém centru

Náměstí Augustina Němejce − srdce města



21Plzeňský rozhled  3/2023 STAVEBNÍ PŘÍLOHA



22 Plzeňský rozhled  3/2023STAVEBNÍ PŘÍLOHA



23Plzeňský rozhled  3/2023 STAVEBNÍ PŘÍLOHA



24 Plzeňský rozhled  3/2023STAVEBNÍ PŘÍLOHA



25Plzeňský rozhled  3/2023 STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

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

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

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

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

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

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

S velmi zají −
 mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  65 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

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

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

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

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

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

Připravuje se nové kolo 
kotlíkových dotací !

Dotace za vás vyřídíme.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Na rozvoj přívozu
Krajská rada doporučila zastu−
pitelstvu schválit dotaci ve výši
320 tis. Kč obci Břasy na fungo−
vání a rozvoj  přívozu Darová pro
letošní rok. Plzeňský kraj provoz
a rozvoj přívozu podporuje od 
roku 2014, kdy byla poskytnuta
dotace 310 tis. Kč. V roce 2015
a 2016 šlo o 300 tis. Kč. Od ro−
ku 2017 byla částka navýšena
na 320 tis. Kč. 

„Přívoz byl v  loňském roce
v provozu celoročně, denně od
5 do 20 hodin. Za ten rok pře−
pravil celkem 27,6 tis. osob
a 19,4 tis. automobilů. To jsou
čísla odpovídající provozu
předchozích let. Ve srovnání
s  roky 2014 až 2017 ale do−
chází k navyšování počtu osob
i automobilů. To je způsobeno
jednak rozšířením provozní do−
by, ale také hlavně uzavřením
Dolan ského mostu v roce 2018
z  důvodu kompletní rekonst −
rukce. Lidé se tím o přívozu do−
zvěděli a naučili se jej využí−
vat,“ vysvětluje náměstek hejt−
mana pro dopravu Pavel Čížek. 

Dolanský most je podle něj
spolu s mostem v Liblíně jedi−
ným místem umožňujícím pře−
kročení řeky Berounky po po−
zemní komunikaci. Díky dotaci
kraje a také zisku z  tržeb za
služby přívozu byly pokryty tak
výdaje bez nutného zdražování
jízdného.

Kácení v přestárlých lesních po−
rostech městského lesa mezi
Novou Hospodou a Valchou, které
začalo v  únoru, bude pokračovat
i v březnu. Jde o několik menších
lesních ploch sousedících s  ces−
tami, které využívají pěší a cyklis−
té nejen z  okolních domů. Ná −
vštěv níci lesa by měli být ohledu−
plní, dodržovat pokyny lesníků 
a s ohledem na vlastní bezpeč−
nost nevstupovat do míst, kde se
aktuálně těží. 

„Tato plánovaná těžba dřeva pro−
bíhá podle schváleného lesního
hospodářského plánu. Počítáme
s tím, že stávající lesní plochy při−
bližně do roka osázíme novými sa−
zenicemi hlavně listnáčů, aby byl
les ve stávajících klimatických pod−

mínkách odolnější proti škůdcům
i nedostatku srážek,“ řekl Aleš Tolar,
náměstek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí.

Jedná se o přestárlé lesní po −
rosty, které měly být dle platného
Lesního hospodářského plánu 
těženy již dříve, ale museli jsme
upřednostnit kůrovcovou těžbu
a těžbu způsobenou větrnou kala−
mitou. Některé porosty jsou 150 až
160 let staré, obvykle probíhá úmy−
slná obnovní těžba již v porostech,
které jsou staré 90 až 120 let.
Kácení probíhá jen za dne, a to
pouze v pracovní dny. Za příznivých
klimatických podmínek mohou prá−
ce skončit již počátkem března.

„Jde o několik menších ploch
do rozlohy půl hektaru. Nechceme,

aby v  lese vznikaly větší paseky,
do kterých se opírá slunce nebo
vítr,“ uvedl vedoucí Úseku lesů
a vodního hospodářství Správy
veřej ného statku města Plzně
Richard Havelka. 

Stávající smrkové porosty má
v budoucnu nahradit nový, hlavně
listnatý les. Budoucí les budou
převážně tvořit duby a buky, zby−
tek budou borovice a příměs dal−
ších melioračních a zpevňujících
dřevin. Díky menším pasekám,
které nyní vzniknou, se les po−
stupně obnoví a jeho druhová
skladba bude lépe odolávat klima−
tickým změnám. Takzvaná obnov−
ní těžba se v  městských lesích
provádí každoročně v  souladu se
schváleným lesním hospodář−
ským plánem, který je schvalován
Krajským úřadem Plzeňského kra−
je na období 10 let.

Budoucí les budou převážně 
tvořit duby a buky

Den s astronautem
Každý z nás, malý nebo velký, chtěl
být asi někdy astronautem. Jak se
k takové práci ale člověk dostane?
Co musí umět? A můžu být astro−
nautem i já? Na všechny tyto a ještě
mnohé další otázky se budete moci
zeptat již 17. března, kdy do našeho
planetária zavítá host
z Evropské kosmické
agentury, astronaut Aleš
Svo boda. Pro gram je
připraven jak pro školní
skupiny, tak i pro veřej−

nost. Proto si určitě vyznačte tento
den v kalendáři, v  Techmanii se
bude me na vás těšit!

Světový den vody
Voda je základem života na Zemi,
a tak jsme pro vás a vaše žáky při−
pravili speciální program. Přijďte dne

22. 3. 2023,  zveme vás do Tech ma −
nia Science Center na tematický
Světový den vody. 

V průběhu celého dne budou pro−
bíhat vědecké buskingy zaměřené
na fyzikální pokusy s vodou. Můžete
také navštívit odborné přednášky
týka jící se nejen vody na planetě

Zemi. V naší venkovní expozici
Zelená Tech mania můžete absol −
vovat workshop o vodě v krajině.
V kinosále našeho 3D Planetária pak
bude probíhat přidaná projekce filmu
Pijeme vodu z komet? a mnoho dal−
šího. Přijďte s námi oslavit Světový
den vody! Těšíme se na vás!

Dva tipy do Techmanie
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Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

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

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.
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Dotaz čtenáře:
Dobrý den,

před nějakým časem jsem své
dceři darovala chatu, protože se
o mě delší dobu starala po smrti
mého manžela. Poslední dobou
se ke mně ale chová chladně
a opakovaně se se mnou hádá.
Zároveň máme úplně odlišné
názory na způsob rekonstrukce
nemovitosti, kterou jsem jí da−
rovala. V  posledních týdnech
mě také několikrát fyzicky na−
padla, když jsme se o rekon−
strukci bavili. Chtěla bych se te−
dy zeptat, jestli je nějak možné
požadovat od ní dar zpátky do
mého vlastnictví.

Odpověï advokáta:

Vážená čtenářko,
v  případech stanovených záko−

nem, konkrétně občanským záko−
níkem, může dárce svůj dar odvo−
lat, přičemž pro odvolání daru exis−
tují ze zákona dva důvody. Dar lze
odvolat jednak pro nouzi a jednak
pro nevděk. Ve Vámi popsané situ−
aci první důvod nepřipadá v úvahu,
dalo by se však uvažovat o odvolá−
ní daru pro nevděk.

Aby bylo možné odvolat dar pro
nevděk, musí vedle sebe existovat
zároveň dvě skutečnosti. Na jedné
straně musí obdarovaný buďto
úmyslně, nebo z  hrubé nedbalosti
ublížit dárci a na straně druhé musí
tímto zjevně porušit dobré mravy.
Ve vašem případě zde z Vaší strany
zřejmě spatřujete, že Vám obdaro−
vaná nějak ublížila, důležité je však

zkoumat, zda její chování zjevně
odporuje dobrým mravům.

To, že se k  Vám dcera chová
chladně se sice z Vašeho hlediska
jeví jako jistá újma, bohužel pro Vás
se však pouze skutečnost, že se 
obdarovaná nechová podle Vašich
představ a neprojevuje Vám takovou
vděčnost, jakou jste od ní očekávala,
nedá na základě soudní praxe pova−
žovat za relevantní důvod pro vráce−
ní daru. Z rozhodovací praxe soudů
rovněž vyplývá, že způsob, jakým
obdarovaný s darem nakládá, tedy
že Vámi darovanou nemovitost re−
konstruuje dle svého uvážení, i přes−
to, že Vy s tímto způsobem nesou−
hlasíte se jako takové nedá považo−
vat za nevděk ze strany obdarované.

Zcela jiným případem je pak Vámi
popisované fyzické napadání ze
strany obdarované. Zde je zřejmé,
že Vám obdarovaná zcela úmyslně

ublížila a zároveň se takové napade−
ní dá považovat za zjevné porušení
dobrých mravů. Dle občanského
zákoníku máte tedy možnost v tom−
to případě dar odvolat a odstoupit
od darovací smlouvy, na základě
které jste své dceři uvedenou ne −
movitost darovala, přičemž máte
právo požadovat vydání celého 
daru, případně není−li to možné, pak
zaplacení obvyklé ceny Vámi daro−
vané nemovitosti. Je zároveň třeba
dbát na to, aby bylo odvolání daru
provedeno včas, jelikož občanský
zákoník výslovně uvádí, že pro ne−
vděk lze dar odvolat do jednoho 
roku ode dne, kdy obdarovaný dárci
ublížil. Pokud by nebyl dar odvolán
a obdarovaná by toto u soudu na −
mítala, pak by soud k Vašemu od−
volání daru nepřihlédl.

Mgr. Martin Kubeš, 
advokátní koncipient 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Blbá nálada ve společnosti přetr−
vává a troufnu si říci, že velkou mě−
rou se na tomto faktu podílí sledová−
ní médií. Ten nekonečný proud infor−
mací o katastrofách v  podobě
například zdražování už
musel otupit i otrlého
konzumenta nega tiv −
ních zpráv. Z  tohoto
divného kolotoče
protichůdných in−
formací mnoho lidí
vytrhlo prezidentské
klání, ale jen na cca
tři měsíce a od února
2023 „jedeme dál“.
Jak na blbou náladu?
Máme Rok mírumilovného
Zajíce, který dává přednost bezpečí,
neriskuje a vytváří harmonické pro−
středí a pohodu. Moje rada je, vy−
užijte Rok Zajíce ke zklidnění a vě−
nujte se společenským aktivitám.
Radujte se ze života.
Numerologicky je rok 2023 v čísle
7, což je rozporuplné číslo podle
čínské astrologie. Číslo 7 může být
chápáno jako šťastné i nešťastné. Ve

svém šťastném významu je to dobré
číslo pro mezilidské vztahy. Oproti
tomu ve svém nešťastném smyslu je
spojováno se slovem klamat. 

Co si z toho vzít? Mnoho lidí
považuje sedmičku za

šťastné číslo. Není to
však tak jednoduché,
zejména pokud jde
o peníze. V numero−
logii peněz je to vel−
mi zrádné a nebez−
pečné číslo. Někdy
se totiž pojí s mate−

riálními a finančními
ztrátami v důsledku

neopatrnosti. Měli byste
si dávat dobrý pozor na to,

kam peníze investujete a jak s nimi
zacházíte.
Podle mé teorie je související taro−
tovou kartou POUSTEVNÍK, který
symbolizuje osamění nebo někoho,
kdo si jde svou cestou bez velkého
ohledu na okolí. Světlo lucerny, kte−
rou drží v ruce, ukazuje poustevní −
kovi cestu a je zároveň majákem
pro ostatní, kteří hledají pravdu

a moudrost. Jeho hůl je symbolem
cesty, kterou musí ujít, ale je i sym−
bolem ochrany proti nebezpečí.
Mnoho lidí se může cítit samo, i když
nejsou a nebudou sami. 
Moji představu výkladu tohoto čís−
la by mohla vyjadřovat i tarotová
karta KOLO ŠTĚSTÍ – Síla osudu.
Význam karty mluví jasně: Osud, zá−
kon odplaty, osudová křižovatka,
blíží cí se konec problémů, změna
osudu, bludný kruh, osudový vztah,
vliv osudu na život.
Zejména význam karty Kolo štěstí
napovídá, na co si dát pozor a čemu
je dobré v roce 2023 věnovat pozor−
nost. Nenechat se zlákat do pastí
slibu jících jednoduchá a rychlé ře −
šení a hledat svoji optimální cestu,
jak z krize. Je dobré počítat s tím, že
je zde zákon odplaty. Co zasejeme,
to sklidíme. S tím dost lidí nepočítá.
Pokud někdo způsobí nerovnováhu,
osud jej potrestá rychle. Proto dopo−
ručuji v roce 2023 být obzvláště
opatrný
Podle mé teorie bude mnoho věcí,
které se stanou, dané osudem 

a bude malá možnost je ovlivňovat.
Ale k dobru je zde zaječí mírumi −
lovná povaha a strach z  konfliktů.
Zajíc se nepouští do boje, dává
přednost bezpečí a nerad riskuje.
Jeho cílem je prolamovat a přemě−
ňovat. Rád vytváří harmonické pro−
středí a pohodu. 
Rok Draka, který nastane od 10. 2.
2024, bude hektický a vyčerpávající.
Proto využijte letošní rok ke zklidnění
se a dobře zvažujte co dál. 
Věřím, že díky energii pohodového
Zajíce se situace nejenom u nás, ale
i jinde vyřeší a zklidní. Dopady, kte−
rými nás média a politici straší, se
nenaplní v takové míře, jak to nyní
vypadá. A protože štěstí přeje připra−
veným, nebojte se plánovat. 
Zajíc je symbolem dlouhověkosti.
Proto by mohl být rok 2023 rokem
diplomacie, mírových dohod a pokli−
du, ale i možností uzdravení těch,
co mají problémy.
Všem čtenářům přeji, aby si nene−
chali utéct štěstí a zachovali ve zdra−
vém těle zdravého ducha.

Stanislav Brázda

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Protože jaro už nám ťuká na okno,
rychle se zbavte blbé nálady,“
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Do plzeňské ZOO dorazil z Prahy
tygr ussurijský Rádža a vystřídal
tak samce Tibera, který zamířil
opačným směrem už minulé úterý.

Jak už jsme naše čtenáře infor−
movali, na doporučení koordináto−
ra Evropského záchranného pro−
gramu (EEP) odjel minulý týden
z plzeňské zoo do Prahy samec
tygra ussurijského Tiber. Na svět
přišel v červenci roku 2012 v krá−
lovédvorském Safariparku a v Plzni
žil od roku 2015.

„V  rámci chovatelské spoluprá−
ce proto už dorazi naopak z praž−
ské zoo samec Rádža (*2016).
Tygřice Milashki zůstane   v něko −

lika nejbližších dnech ve vnitřní
ubikaci. Tuto tygřici jsme dovezli
v prosinci 2020, pochází z anglic−

ké Zoo ve Woburnu, je na−
rozená v  září 2015. O vý−
voji u tygrů přineseme po
příjezdu a při zabydlování
samce Rádži další podrob−
nosti,“ slíbil  Mgr. Mar tin
Vobruba, tiskový mluvčí
Zoologic ké a botanické za−
hrady města. 

Foto Martin Vobruba

V Plzni nyní vládne Rádža

Populární plzeňský festival spor−
tu Sportmanie se letos vrátí do
prostoru za OC Plzeň Plaza a do
tamního nově zrevitalizovaného
parku u řeky Mže. Akce od star −
tuje v sobotu 12. srpna, a po
třech letech se tak přesune na
původní termín. 

Milovníci pohybu se mohou těšit
na desítky spor tovních stanovišť
a na bohatý doprovodný program.
V loňském roce se Sportmanie kvůli
revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza
přesunula do Škoda spor t parku
v Doudlevcích, letos si ale už ná −
vštěvníci festivalu opět zaspor tují
v prostorách za Plazou. 

„Jsme rádi, že bude pro tuto akci
znovu využitý prostor u řeky Mže.
Díky nové podobě parku se návštěv−
níci budou v areálu snadněji orien −
tovat a mj. se také navíc využije no−
vý in−line okruh jako jednoduchá
cesta po areálu,“ říká primátor měs−
ta Plzně Roman Zarzycký.

Největší plzeňská sportovní akce
bude zahájena o týden dříve než
v uplynulých třech letech, a to
12. srpna, a potrvá devět dnů.
„Během předchozích ročníků, které

se konaly vždy na konci letních
prázdnin, bylo pokaždé nepříznivé
a deštivé počasí. Proto jsme to vy−
hodnotili tak, že se vrátíme k pů −
vodní tradici a letošní Sportmanii
přesuneme na termín o týden dříve,“
vysvětluje Tomáš Morávek, radní
pro oblast podpory, sportu, mládeže
a tělovýchovy.

I letos jsou pro návštěvníky
Sport  manie připravené doprovodné
akce s charitativním přesahem,
soutěže o ceny, exhibice a předsta−
vení spor tovních klubů na podiu.
V areálu bude rovněž specializované
spor tovní stanoviště, kde si ná −
vštěvníci mohou vyzkoušet sporty
z pohledu hendikepovaných. Za 
výkony si účastníci jako tradičně
odne sou unikátní medaile. 

Děti a dospělí se budou moci roz−
hýbat už před letními prázdni nami.
Na polovinu června totiž připra vilo
město Plzeň ve spolu práci s Plzeň −
ským krajem akci Roadshow Sport −
manie Plzeňského kraje, která se
uskuteční v Kla to vech, Domaž licích,
Tachově a Roky canech. Další spor−
tovní akce jsou naplánované i na
červenec a srpen.

Sportmanie se vrátí za Plazu



PRO ŽENU mladší i starší,
možnost výdělku, či při −
výdělku, v pěkném, čis −
tém, diskrétním sou −
kromí. Sexík, či masáže.
Jsem žena s pochopením.
Férové jednání, bez obav.
Info na tel 731002305.
KŘI PM 23040

CAFÉ CHARLOTTE, zave−
dená firma s dlouholetou
tradicí v horském středi−
sku na Šumavě, hledá
posily do týmu na pozici
číšník/servírka a cukrář/
cukrářka. Nabízíme sta−
bilní pracovní poměr
v  ce loročním provozu
(i v případě dalších pan−
demických opatření),
uby tování zdarma a jídlo
za 50 %. Požadujeme
pouze spolehlivost a nad −
šení učit se nové věci
a dále se vzdělávat. Pra −
xe v  oboru a základní
znalost německého jazy−
ka u obsluhy je výhodou,
nikoli podmínkou.

PRODÁM zánovní letní
pneu zn. DUNLOP,
185/60/15, cena 2000 Kč
celá sada. Tel.:
731163829. PM 23037

PRODÁM 2 čalouněná
pohodlná křesla rám dře−
vo, barva smetanová, ce−
na nového  8 900 Kč/ks.
Prodám jedno křeslo za
1 500 Kč, obě za 2 500
Kč. Dále prodám čalou ně −
né černé židle, rám kov, za
150 Kč/ks jedna nebo obě
za 250 Kč. Orto pe dickou
matraci 190x80x15 za
500 Kč. Plzeň  Tel.:
705122256 PM 23038

KLEMPÍŘSKOU ohýbač−
ku, šíře 120 cm, tel.:
606718119. RR 23215

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli ní −
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Inimo
buňku, obloženou palub−
kami nebo vlnitým ple−
chem.  Pozinkový vlnitý
plech, barvený. Buňky
jsou v pěkném stavu. Dále
prodám maringotku, oblo−
ženou palubkami, zaříze−
nou k okamžitému použí−
vání, dřevěné zahradní
domky 4−5 m x 2,4 m.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 23018 

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 3m x
1m  x 0,15m a  2m x 3mx
0,15m, místo odběru Jižní
Čechy.,  dále panely 2,2m
x 0,6m x 0,1m, Plzeň
a oko lí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211
PM 23019 

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy, 
děkuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 23002

Z POZŮSTALOSTI  KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rá−
dia, vojen. věci z  války
atd.  Tel.: 737903420. PM
23004

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
rádia, mlýnky, hmoždíře,
lustry. Mopedy, motor−
ky, Pionýry, motopřilby,
smalt. nádobí, panenky,
obrazy, porcelán apod.
Tel.: 605080878. PM
23005

KOUPÍM tento typ kře−
sel a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozho du je. 
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22071

KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na
peče ní, mince, vyzna −
menání, kávomlýnky, 
obra zy, šperky apod. Tel.:
605080878. PM  23006

KOUPÍM historický  moto−
cykl nebo moped . Tel.:
777746668. PM 23013

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v  nálezovém stavu
a dále MOPEDA na ryby.
Tel.: 728209526. PM
23024

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

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, dílen−
ský svěrák, kameninové
hrnce−formy na pečení
apod.Tel.:732431470. PM
23008

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211 736139113.
PM 23021 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy

i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 23022 

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 23009

KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kancelá−
ře – nábytek, osvět lení,
reklamní ma teriál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né. Vše staré, spojené
se  Sta rým Plzencem:
po hled nice, foto, pla−
káty, obraz a jiné. 
Tel. 603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz 
PM 23030

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na
starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy, 
dobové prospekty. Tel.:
721730982.  PM 23010

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
po pilotech a mechanicích
ČSLA vše,  maskáče, sa−
ka, čepice, rajtky, pohra−
niční stráže, vyznamenání,
odznak NB a vzorný voják
do r. 1960 – až 3 tis. Kč.
Odznaky voj. učilišť, pilotní
aj. Těžítka ve tvaru mode−
lů voj. techniky, ND na vo−
zy Škoda do r. v. 1988Tel.:
721730982. PM 23011

KOUPÍM srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK . Tel.: 774707147.
PM 23014

KOUPÍM plastové palety
nebo přepravky. Tel.:
721866006. RR 23184

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od ole−
jů, moto díly−Jawa, Mo −
ped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď.  Tel.:
732431470. PM 23007

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 
VÝKUP  – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, vánoční
ozdoby, hračky, hodin−
ky, vyznamenání, od−
znaky,  a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.
603512322. pavel.
rejsek@seznam.cz
PM 23029 

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a staro žitný
nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vy −
koupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
22073
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PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon tej −
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč.
Na výběr z více kusů.
Pěk né čisté zánovní
od 1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846

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

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnos−
ti. Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: 
v l a d i s l a v. s o u c e k @
seznam.cz PM 23028

VYKUPUJI knihy a po −
hled nice. Tel.:
702962961. RR 23185

ZAPLATÍM min. 20–30
tis. za každou lahev s ná−
pisem: J. Královec Taus,
Chotiměř, Gotz, Muters −
dorf, Dolanský, Klečka,
Jarolím, F. Z. B., Stuben −
bach, A. Petermichl,
V. Šubrt a mnoho dalších
po domluvě. Tel.:
603158092. RR 23205

PRONAJMEME prodejnu
200 m2 na pěší zóně,
Klatovy, tř. Kpt. Jaroše.
Info na tel. 602441949.

K  PRONÁJMU prodejna
drogerie 100 m2, Ví deň −
ská ul. Klatovy. Info na
tel. 602441949. 

POPTÁVÁM byt ke koupi
3+1, 3kk, 4+1, 4kk.
Stav nerozhoduje. Ne −
jsem realitka a ani pře−
kupník!! Děkuji za na −
bídky.   Tel.  721081547.
RR 22999

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
22907

PRODÁM dvojhrob – vy−
zděná hrobka s  krycí ka−
mennou deskou – v Lou −
čimi. Tel.: 723335700. 
RR 23233

PRODÁM VW CADDY
2.0TDI r.v. 2017, 5 míst,
najeto 70.000 km, plná
výbava, přídavné topení,
odpočet DPH, záruka –
nehavarováno. Cena
549.000 Kč. Tel.
603535061.

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.
e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 23081

PRODÁM ALU DISKY
FORD MONDEO, r. v.
2007, rozměr pneu 225/
40R18. 4 ks – cena 5.000
Kč. Tel. 603535061.

KOUPÍM JAWA, SIMSON,
MZ, ČZ, PAV. Na stavu ne−
záleží. Tel. 723971027.
RR 23138

PŘEVEDU záznamy z  vi−
deokazet na flešku 
nebo DVD, levně. Tel.:
777554484. PM 23003

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

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz −
ného odpadu, dále 
možnost vymalování.
Pro hlíd ka a nacenění 
služby ZDARMA. 
Tel. 603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 23034

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž oce lových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 23020 

ŽENA, která ráda tančí,
hledá štíhlého, sympatic−
kého tanečníka do 65 let
na společenské tance
v  Plzni a blízkém okolí.
Tel.: 775497976. PM
23044

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca 100
m2 – 2.000 Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná
kauce 5.000 Kč. Klatovy.
A zároveň koupím spony−
žabky, spojky−doutníky,
trubky. Tel.: 720686209.
RR 23212

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.

HLEDÁM ženu na hezké
chvíle. Diskrétně. Tel.:
720113480. RR 23225

KTERÁ žena kolem 75 let
trpí samotou a chtěla by to
změnit poznáním upří−
mného muže z  vesnice,
Plzně−jihu, kterému ne−
chybí rozum ani cit? Tel.:
724160226. RR 23176

56/175/77 bez závazků,
s  vyřešenou minulostí,
hledá pohodovou ženu do
50 let. Tel.: 605144304.
RR 23191

HLEDÁM kamarádku, že−
nu, jsem dobře situovaný,
aktivní sportovec, rozve−
dený, VŠ 59/178, nekuřák,
pracuji v Německu, finanč−
ně zajištěný. Neboj se za−
volat na tel. 724228598,
těším se. PM 23041

55/180 HLEDÁ ženu která
má ráda polohu 69. Na
věku a stavu nezáleží. Tel.:
607467062. PM 23036

JÁ 73 let hledám ženu do
70 let ke společnému do−
žití (v dobrém). Podmínka
umět vařit, bydlení u mě.
Z  H. Týna a okolí. Má 
uzavřenou min. Tel.:
702355201. RR 23144

SVOBODNÝ, štíhlý, poho−
dový 50letý, slušný, ně−
žný, hledá ženu i starší,
která je taky sama a chybí
jí někdy dotek, pohlazení
a hezké povídání u kávy –
jako mně. Můžu namazat
záda. Uvítám dlouhodobé
přátelství. PS: Dotek něhy.
SMS: 722512502 – DO,
KT, Sušice, Horažďovice
a okolí. RR 23228

50LETÝ, 178 cm, hledá
touto cestou milou, hod−
nou ženu do 45 let. Ští −
hlejší. Já nekuřák, absti−
nent. Nejlépe okr. DO, TC.
Pokud někde jsi, ozvi se
prosím. Tel.: 703130706.
RR 23232

MUŽ 186/90, 55letý, hle−
dá přítelkyni na vše
hezké. Tel.: 604791334.
RR 23236

70LETÁ hledá pohledné−
ho, štíhlého kamaráda ne−
kuřáka pro společné delší
procházky a výlety. Auto
vítáno. DO. Tel.:
704715698. RR 23152

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
23088

Z A P L A T Í M
min. 20.000 Kč za kaž−
dou starou pivní lahev
s nápisem: Klečka, Do −
llanský, Petrmichl, Gotz,
Stubenbach, Ja rolím,
Pauli, Šebesta, Melan,
Kolinec, Maš tovský,
Plá nice, Kun dratitz, Le −
šer, Šubrt, Mačice, Watz −
 lawick, Vrhel, Čejna atd.
Koupím i celou sbírku
lahví. Tel. 606245515.
RR 23034

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic ko,
Sušicko a okolí. Ro −
zumné ceny. Tel.:
721757399. RR 23018

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne −
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 23001

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PLOŠNÉ VÝŘEZY, 

ŠTĚPKOVÁNÍ
tel.: 728 70 90 70

www.kacim.cz 
RR 23130

DERATIZACE, 
DESINSENKCE, 
DESINFEKCE, 

tel.: 724 695 640
RR 23130+
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257

Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
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servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
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Regionální redakce: 
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e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
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50 Kč (bez DPH) jeden řádek
– počet úhozů na řádek včetně mezer = 30

75LETÁ – ráda bych našla
přítele na popovídání, kte−
rý by jezdil za mnou, pří−
padně i na výlety. Samota
je zlá. Klatovský – Plzeň −
ský kraj. Tel.: +420
731368772. RR 23224

ŠTÍHLOU z KT do 50 zvu
na tantrický sex – zpo−
malený, celodenní. Tel.:
724516519. RR 23201

KOMERČNÍ 
ŘÁDKOVÝ INZERÁT: 

Další číslo

Plzeňského rozhledu
vyjde 3. 4. 2023

Tel. 730 509 461

ZDRAVÍM pány sexu −
chtivé a příjemné! Splňte
si svůj sen, smyslná šel−
mička se těší na pány
každého věku. SMS ne−
pište, pouze volat na tel.:
730509461. KŘI PM 23039

60 LETÁ BACULE.
Máš rád macatý? 
Jsem tu pro tebe.

Mazlení, orálek, klasika. 
Plzeň 7−19 hod. 

Tel.: 773 937 736. 
KŘI PM 23042

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Pokud inzerát končí značkou 
RR (+číslo), zasílejte prosím 

v případě přání inzerenta 
písemné odpovědi na adresu
Klatovské redakce Rozhledu: 

Vídeňská 218, 
339 01, Klatovy
tel.: 376 360 311
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