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Ing. Vladislav Vilímec

není právě vysoké. Snažíme
se to ale v Plzeňském kraji
postupně měnit.
S touto oblastí jsou spoje−
ny také nejrůznější dotační
programy. V současné době
jsme na nejvyšších číslech,
které do kultury z rozpočtu
kraje plynuly. Kultura je však
možná více než jiné oblasti
hodně závislá na osobním
profilu radních. V letech
2008 a 2009 tedy např. pod−
pora památkové péče již
přesahovala 20 mil. Kč. Pak
přišel strmý pád až k úrovni

5 mil. Kč v roce 2015. Po nástupu
Martina Baxy do pozice náměstka
pro kulturu v roce 2017 to bylo opět
25 mil. Kč. V současné době je to na
úrovni 26,5 mil. Kč. Kultura a památ−
ková péče si zaslouží, aby v čele to−
hoto resortu stáli lidé, kteří mají jed−
nak kulturu rádi a jsou schopni pro ni
získat i adekvátní finanční prostředky.
To zvýšení prostředků na památko−
vou péči se projevuje v daleko inten−
zivnějších opravách kulturních pa−
mátek. Zvláště mě těší, že do nároč−
ných oprav se pouštějí soukromí
vlastníci. Vědí přitom, že ty náklady
... pokračování na straně 3

s

• Pane náměstku, když srovnáte
například uplynulé desetiletí, o ko−
lik se zvedla nebo naopak snížila
částka na kulturu z rozpočtu Plzeň−
ského kraje?
V případě krajem zřizovaných kul−
turních organizací stouply běžné vý−
daje o téměř 50 % ze 191 mil. Kč na
letošních 286 mil. Kč. Významný po−
sun nastal ve stávajícím volebním
období, kdy se běžné výdaje navýšily
o více než 50 mil. Kč. Samozřejmě je
to spojeno i se záměrem kraje zvýšit
mzdové náklady v kultuře. Každý,
kdo se v kultuře pohybuje, ví že
ohodnocení odborných pracovníků

Energetici z Plzeňska opět
provětrali své šatníky
Mírně obnošené, zánovní, ale
i zcela nové ošacení o celkové vá−
ze 135 kg, 60 párů bot, 14 kabelek,
28 kusů různé bižuterie a jeden
batoh. Takový byl jarní „průvan
v šatnících“ zaměstnanců Skupiny
ČEZ, kteří mají výkon práce v Plzni
a okolí. Pro ně již nevyužitelné,
ale pro někoho stále potřebné věci
pak putovaly do Oblastní charity
v Rokycanech.
„Pořádáme pravidelné vánoční
a velikonoční trhy chráněných dílen
a také máme Čas pro dobrou věc,
což je dobrovolnický den, během
něhož místo svých běžných pracov−
ních povinností pomáhají zaměst−
nanci ČEZ neziskovým organizacím,
jako jsou chráněné dílny, domovy
důchodců, dětské domovy, sociální
ústavy a podobně. Stále jsme však
hledali možnosti dalších aktivit, a tak
vznikl náš „Průvan v šatníku“ napříč
celou Skupinou ČEZ. Letos se koná
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již potřetí, přičemž během před−
chozích dvou let se podařilo shro−
máždit celorepublikově 3,2 tuny po−
třebných věcí, které byly v jednotli−
vých lokalitách předány osloveným
charitativním organizacím,“ říká

koordinátorka akce Lenka Hyb−
šová z útvaru udržitelného rozvo−
je Skupiny ČEZ.
Oblastní charita Rokycany se
skládá z pěti středisek zamě−
řujících se na poskytování sociál−
ních služeb různým cílovým sku−
pinám. Jedná se o projekt Osobní
asistence, Krizové zařízení pro
ženy, Byt sv. Lukáše – noclehár−
na, Domov pro seniory sv. Pavla,
Stacionář Pohodička a Sociálně
terapeutické dílny Pohodička.
„Všem moc děkujeme. Veške−
ré darované věci jsou věnovány
Krizovému zařízení pro ženy, kde
jsou ubytovány ženy a matky
s dětmi, a Noclehárně pro muže.
Cílové skupiny těchto zařízení roz−
hodně oblečení využijí a je pro ně
přínosem, neboť nemusejí vynaklá−
dat finanční prostředky na nákup
nového oblečení. Všem zaměstnan−
cům společnosti ČEZ děkujeme za
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sbírku a vstřícnost a jsme velmi po−
těšeni, že životy lidí v nelehkých
situacích nejsou pro ně lhostejné“,
kvitovala pomoc energetiků Jana
Kovářová, vedoucí výše uvedených
zařízení.
Oblastní charita Rokycany je
nestátní neziskovou organizací, kte−
rá poskytuje charitativní, sociální
a ošetřovatelské služby a podporuje
samostatnost, tedy zajištění kvalit−
ního a plnohodnotného života lidem
s mentálním a kombinovaným po−
stižením. Dále nabízí ženám, které
se nacházejí v krizové situaci, uby−
tování na přechodnou dobu. „Mezi
naše služby v rámci pomoci potřeb−
ným patří také denní stacionář
Pohodička a sociálně terapeu−
tické dílny Pohodička. Poskytujeme
i osobní asistence. Máme přitom
snahu pomoci všem, ať již se zdra−
votním, tělesným či mentálním
handicapem, případně s kombino−
vaným postižením. Samozřejmostí
je pomoc lidem v krizi či životní nou−
zi. Také těm, co vedou rizikový způ−
sob života, osobám bez přístřeší
nebo ohroženým sociálním vylouče−
ním, případně již žijícím v sociálně
vyloučených komunitách a podob−
ně,“ dodává ještě Jana Kovářová.
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se ekonomicky třeba nevrátí, ale činí
tak z nadšení a odpovědnosti vůči
kulturnímu dědictví. Patříme ke kraji
s mnoha národními kulturními pa−
mátkami. Velkou chloubou je areál
bývalého proboštství kláštera Ma−
riánské Týnice. Když se podíváte na
dostupné snímky kláštera pořízené
na konci minulého režimu a vidíte
dnes tu nádheru, určitě stojí za to
takové památky opravit. S mimo−
řádným úspěchem se setkala také
nová expozice v klatovských kata−
kombách. Tísnivé pocity ze sedm−
desátých let jsou pryč a vy se se−
znamujete se životem jezuitů a jejich
historií. Ohromně poutavá a naučná
expozice.
• Jaké hlavní priority v oblasti kul−
tury považujete za důležité.
Kulturu nemůžete organizovat vrch−
nostensky z jednoho centra. Za dů−
ležité v oblasti kultury považuji její
rozmanitost. Máme zde kulturní
instituce spravované krajem. Ty plní
úkoly spojené se sbírkotvornou
činností, udržováním historické pa−
měti. A pak tu máme řadu institucí
tzv. živé kultury. Plzeňskou filharmo−
nii, Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa
nebo třeba Stálou divadelní scénu
v Klatovech. Každá z těchto institucí

vytváří velmi ucelenou nabídku kon−
certů nebo divadelních představení.
Města a obce jsou důležitými nosi−
teli kultury. Bez nich bychom se ne−
mohli obejít. A k tomu si připočtěte
řadu festivalů, aktivit neziskového
sektoru v mnoha kulturních promě−
nách. Za prioritu považuji systé−
movou podporu všech těchto typů
kulturních aktivit.

mínky galerie jsou naprosto nevy−
hovující. Budova nové galerie by
určitě pozvedla kulturní prestiž
Plzně i Plzeňského kraje. Přilákala
by další návštěvníky do našeho
kraje. Nechci srovnávat. Ale podí−
vejte se, kolik lidí jezdí např. do
Vídně za výstavami do proslulé
Albertiny. My jsme se na radě kraje
dohodli, že podáme žádost o pod−

• V poslední době se hodně disku−
tuje o stavbě Západočeské galerie.
Jsem přesvědčen, že si Zápa do −
česká galerie zaslouží novou bu−
dovu. Lépe řečeno, zaslouží si ji
především občané Plzeňského kra−
je a návštěvníci této galerie. Zrovna
Západočeská galerie vlastní mnohé
umělecké skvosty, které vlastně
návštěvník nemá možnost v reálu
vidět. Současné prostorové pod−

poru spolufinancování stavby bu−
dovy galerie ze státního rozpočtu.
Jsem přesvědčen, že stát by měl
významnou měrou přispět na tako−
vé projekty, jakými jsou Nová bu−
dova Západočeské galerie nebo
třeba Janáčkovo kulturní centrum
v Brně. Jsem v této věci optimistou
a věřím, že se dohodneme se stá−
tem na spolufinancování nové
stavby Západočeské galerie.

Západočeská galerie zatím v plánech
Projekt výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni je záměrem
s významným nadregionálním dopadem. Jedná se o výstavbu nového
objektu budovy Západočeské galerie v Plzni, který bude tvořit moderní
polyfunkční budova. Mezi hlavní přínosy a efekty vzniku nové budovy patří
zásadní posílení kulturní nabídky (vybudování stálé expozice moderního
umění, samostatná expozice Ladislava Sutnara, realizace výstav dle
programového plánu, další doplňující kulturní aktivity, nabídka nových
produktů), splnění zákonných požadavků na podmínky uchovávání sbír−
kového fondu a péče o něj (vybudování centrálního a tranzitního depo−
zitáře ZČG), zkvalitnění služeb a zvýšení nárůstu počtu domácích i zahra−
ničních návštěvníků.
Projekt je plánován na pět let (srpen 2019 – září 2023). V letech 2020 –
2022 je plánována realizace stavby a v letech 2022 – 2023 bude řešeno
vybavení (mobiliář, interiér). Na stavbu je vydáno již platné stavební povo−
lení a byla vypracována studie proveditelnosti.
Celková výše nákladů po přepočtu na cenovou úroveň roku 2020
činí 929,4 mil. Kč, a to včetně vybavení mobiliářem a interiéru.
Projekt předpokládá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 480 mil. Kč
Plzeňský rozhled 6/2019

• Kdybyste mohl srovnat, jak jsme
na tom v porovnání se zbytkem re−
publiky – kulturní dědictví, atd.
Plzeňský kraj se určitě může po−
chlubit ve srovnání s ostatními kraji,
že kultuře věnuje velký díl svého
rozpočtu. Bez podpory např. Plzeň−
ské filharmonie by tento skvělý
orchestr vlastně dnes nemohl ani
existovat. Mnohé kraje nám také
závidí programy památkové péče.
Jsme snad jediným krajem, který
podporuje i obnovu historického
stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách. V posledních
letech začínáme podporovat také
literární a publikační činnost nebo
podporujeme filmovou produkci,
která vzniká v lokacích Plzeňského
kraje. Vím, že třeba podpora filmové
produkce je vždy předmětem velmi
obsáhlé diskuse na krajském za−
stupitelstvu. Na druhé straně touto
často finančním rozsahem spíše
doplňkovou podporou se snažíme
pomoci službám na území kraje,
které jsou propojeny se vznikem
těchto filmů. Velmi mě těší, že jsme
mohli podpořit vznik takových filmů
jakými jsou Nabarvené ptáče režisé−
ra Václava Marhoula nebo polo−
hraný film o Alfonsu Muchovi, který
svou slavnou epopej maloval na
zbirožském zámku.

a kofinancování jeho části z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši
449,4 mil. Kč.

Na kulturní a umělecké aktivity
V rámci dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu
a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 schválila Rada PK
rozdělení částky 536 000 Kč mezi 39 žadatelů. Podporu tak získá například
Víkend otevřených zahrad v chotěšovském klášteře, západočeské oblastní
kolo Porty 2019, Kinematograf 100 nebo Zelenohorské vinobraní 2019.
Zastupitelé budou schvalovat ještě přidělení částky 173 000 Kč pro celkem
15 měst a obcí na jejich kulturní aktivity.

Na literární tvorbu a publikační činnost
Částku 1,52 milionu korun si rozdělí 30 žadatelů o dotaci v programu
Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019. Mezi schválenými
žádostmi je například publikace Cíl má jméno Plzeň (Karel Foud), Bejvávalo
v Horní Bříze, Knížka o zvířatech 6 (Dana Raunerová) nebo publikace Zdeňka
Procházky Cestami poutníků aneb kostely, kostelíky a kaple okresu
Domažlice. Zastupitelstvo bude ještě schvalovat přidělení dotací ve výši
190 0000 Kč, které si rozdělí 4 žadatelé z řad měst a obcí.
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Střípky
z Plzně
Na prevenci
kriminality
Celkem 298 tisíc korun poskytne
radnice na projekty týkající se
prevence kriminality. Cílem je
předcházet společensky nežá−
doucím jevům a jejich nejzávaž−
nější formě – trestné činnosti.
Podle radního pro oblast bezpeč−
nosti Martina Zrzaveckého jsou
podpořeny zejména projekty
s dlouhodobým charakterem čin−
nosti, významné jednorázové
projekty nebo programy zcela no−
vé, které mohou přispět k řešení
aktuální bezpečnostní situace ve
městě. Dále jdou peníze na so−
ciální nebo situační prevenci kri−
minality, popřípadě na poskytová−
ní informací občanům o možnos−
tech ochrany před zločinem.
Například společnost Člověk
v tísni dostane 30 tisíc korun na
vzdělávání pracovníků probačního
a resocializačního programu pro
mládež a pro dospělé Na cestě
k odpovědnosti. ARTEDA z. s. zí−
ská finanční podporu (30 tisíc ko−
run) na výchovná opatření pro ne−
zletilé a mladistvé, která jsou reali−
zována formou preventivního pro−
gramu OPAK / HOLKY naopak /
Just Girly things a probačního pro−
gramu NABOSO. Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM,
z. s. požádalo o dotaci na Mento−
ringové preventivní programy pro
podporu rodin a dětí s rizikem
ohrožení vývoje a společenského
začlenění, získá 20 tisíc korun.

Klokanův kufr s unikátní
didaktickou pomůckou
V průběhu školního roku 2018/
2019 bude do mateřských škol na
území Stodska a Nýřanska zdarma
distribuován tzv. Klokanův kufr
– pomůcka na diagnostiku dětí
předškolního věku.
Školská zařízení v území ORP
Stod a Nýřany jsou podporována
prostřednictvím Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP), jehož nosi−
telem je od roku 2016 MAS Rad−
buza. Hlavním přínosem projektu je
budování spolupráce a rozvoj ko−
munikace mezi aktéry, kteří ovlivňují
předškolní, základní a umělecké
vzdělávání v území.
Klokanův kufr v hodnotě bezmála
30 000 Kč je soubor didaktických

pomůcek, které naučí dítě vše, co
potřebuje umět před nástupem
do školy. Mimo podpory mateř−
ských škol se do projektových
aktivit řadí spolupráce s dalšími
školskými zařízeními v území.

Ředitelé a další zástupci škol se tak
mohou účastnit odborných semi−
nářů, pořá daných při pracovních
skupinách zaměřených na rozvoj
jak matematické, tak čtenářské
gramotnosti.

S podporou gramotností souvisí
projekty „Čtení – nejlepší učení“, při
němž je do škol dodávána širo−
ká škála pečlivě vybraných knih
a v nejbližší době bude spuštěn
projekt „Deskové hry do škol“, ze
kterého opět každá zapojená škola
dostává k dispozici sadu desko−
vých her pro své žáky. Ve spolupráci
se základními uměleckými škola−
mi z území je pořádán festival
ZUŠkování. První ročník se konal
v Dobřanech, ten letošní má pod
patronátem ZUŠ Nýřany.

Milan Gulaš prodloužil smlouvu do konce sezóny 2021/22
HC Škoda Plzeň si pojistil služby
svého klíčového hráče Milana
Gulaše na další dvě sezóny. Gula−
šovi totiž ještě platí smlouva, která
se podepsala v květnu 2017 na
3 sezóny. 33letý útočník se ale
s předstihem domluvil se západo−
českým klubem na novém kontra−
ktu, který má platnost až do konce
ročníku 2021/22.
Kapitán plzeňské Škody, repre−
zentant národního týmu a aktuální
semifinalista mistrovství světa
v Bratislavě, nejproduktivnější hráč
a nejlepší střelec loňské sezóny
Tipsport extraligy a dvojnásobný
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nejlepší hráč naší nejvyšší soutěže.
Lídr, dříč, opora, stavební kámen.
To je jen velice stručný výčet ně−
kolika kvalit, které indiáni v Gulašovi

mají. A ten, jak je jeho zvykem,
neodchází od rozdělané práce. Jak

několikrát uvedl novinářům, jeho
snem je dosáhnout na ligový titul.
„Jsem moc rád, že můžu po další
tři sezóny působit v plzeňské orga−
nizaci. Moc si toho vážím a tě−
ším se na další výzvy v modro−
bílém dresu,“ uvedl k prodlou−
žení smlouvy sám Milan Gulaš,
který stále bojuje za českou re−
prezentaci v Bratislavě.
A jaké jsou Gulašovy extrali−
gové statistiky za poslední dva
ročníky a za necelou sezónu,
v níž HC Škoda Plzeň vyhrála
titul, ale útočník s číslem 77 odešel
na konci základní části do Magnito−
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gorsku? Čísla mluví sama za sebe:
177 odehraných duelů, 101 branek
a 113 asistencí. Celkově tedy 214
kanadských bodů, což znamená
více než 1,2 bodu na zápas!
„Milan je naším klíčovým hráčem,
a proto bylo naší prioritou, aby
v klubu pokračoval. Nechtěli jsme
nechávat nic na poslední chvíli a če−
kat s jednáními na konec sezóny,“
říká k podpisu Tomáš Vlasák, spor−
tovní manažer HC Škoda Plzeň.
„Jsme moc rádi, že jsme se s Mila−
nem domluvili, protože jistě měl
i jiné nabídky. Hráč jeho kvalit je pro
nás nepostradatelný.“
Plzeňský rozhled 6/2019

Záchranáři mají nové vybavení
pro kvalitnější výcvik a výuku
Nové vysoce sofistikované mode−
ly pro výcvik a výuku převzala
v úterý 28. května 2019 Zdravot−
nická záchranná služba Plzeň −
ského kraje. Jedná se o výukové
modely dospělého, dítěte i novo−
rozence na výuku rozšířené ne −
odkladné resuscitace. Simulátory
bylo možné pořídit díky financím
z projektu 27. výzvy IROP.
„Získané výukové modely dospě−
lého, dítěte i novorozence slouží na
výuku rozšířené neodkladné re −
suscitace lékařů i nelékařů. Výuko−
vé modely jsou určeny k nácviku
intraoseálního vstupu, simulace
zobrazovací metody sono, realis−
tický model k zajištění dýcha −
cích cest s výukou
umělé plicní venti−
lace a simulace
závažného trau−
matu u pacienta,“
vysvětluje Pavel
Hrdlič ka, ředitel
Zdravot nické zá−
chranné služby
Plzeňského kraje
(ZZS PK) a dodá−
vá, že všechny ty−
to simulátory se
řadí do vyšší úrovně simulačních
dovedností a poskytnou lektorům
vzdělávacího výcvikového stře −
diska rozšířené možnosti pro vý−
cvik zaměstnanců ZZS PK.

První pomoc si vyzkoušela také radní Milena Stárková

přijímání tísňových výzev pod do−
hledem vedoucího pracovníka nebo
zkušenějšího operátora,“ pokračuje
Hrdlička. Toto bude možné simulo−

V rámci projektu získala ZZS PK
také simulátor pracoviště operační−
ho střediska. „Při výcviku operáto−
rů na pozici call−taker bude velkým
přínosem možnost tréninkového

vat se všemi náležitostmi, ale v klid−
ném prostředí bez ruchu ostrého
provozu. Díky izolaci pracoviště
může byt situace s operátory opa−
kovaně rozebírána, zpětně hodnoce−
na a znovu trénována. Trénink ope−
rátorů bude orientován na nestan−
dardní situace při příjmu tísňové
výzvy (TANR novorozence, porod,
vyjednávání se sebevrahem...)
Vybraní lektoři vzdělávacího vý−
cvikového střediska budou proško−
leni v ovládání simulátorů v průbě−
hu června 2019, zapojení výuko−
vých modelů do vzdělávání je plá−
nováno již na podzim roku 2019.
„Výukové modely přispějí k upev−
nění znalostí a dovedností za −
městnanců zdravotnické záchran−
né služby tak, aby byli připraveni
poskytnout kvalitní přednemocniční
neodkladnou péči kritickému pa−
cientovi v kritických momentech,“
říká rad ní pro
oblast zdravotnict−
ví Milena Stárková.
Celková pořizo−
vací hodnota činí
7 969 743,45 ko−
run, z čehož 85 %
bylo financováno
z projektu IROP,
5 % ze státního
rozpočtu a 10 % je
účast Plzeňského
kraje.

Životní prostředí je jednou z priorit Plzeňského kraje
Jak zdůraznila radní Plzeňského
kraje Radka Trylčová, v rozpočtu
je na tuto oblast pamatováno.
Rada na svém posledním jednání
odsouhlasila hned několik dotací
na různé projekty. Například na
vodohospodářskou infrastrukturu
půjde téměř 70 milionů.
„Rada schválila rozdělení celkem
69 300 000 Kč v rámci Dotačního
programu vodohospodářské infra−
struktury 2019. Částka by měla být
rozdělena mezi 24 žadatelů (obcí).
Přidělení dotací musí ještě projít
Plzeňský rozhled 6/2019

schválením zastupitelstva,“ uvedla
radní Trylčová.
V rámci dotačního programu Pod−
pora ochrany lesa v PK 2017+ roz−
dělí letos Plzeňský kraj celkem
10 668 070 Kč. Rada schválila
přidělení částky 2 607 360 tisíc ko−
run (65 žadatelů), další finance ve
výši 8 060 710 Kč (135 žadatelů)
budou přiděleny až po schválení
zastupitelstvem.
Na vodohospodářský program
Ochrana přírody 2019 bude částka
404 500 Kč rozdělena mezi 10 ža−

datelů, dalších 50 000 Kč obdrží
Vyšší odborná škola, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická
škola Domažlice na arboristická
opatření v Arboretu Domažlice. Při−
dělení dotací ve výši 1 522 600 Kč
budou opět schvalovat zastupitelé.
Celkem je na ochranu přírody vyčle−
něna částka 1 977 100 Kč.
Navíc v říjnu bude spuštěn příjem
žádostí o dotace fyzických osob na
výměnu stávajících kotlů na pevná
paliva. Podpora na kotlíkové dotace
bude žadatelům v Plzeňském kraji

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

plynout následně prostřednictvím
výzvy, kterou bude kraj začátkem lé−
ta vyhlašovat. Celkově je v novém
programovacím období k dispozici
na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj
230 mil. Kč. Podporu na výměnu
zdroje tepla je možno poskytnout
pouze v rodinném domě (za rodin−
ný dům je pro účely výzvy považo−
ván také bytový dům, v němž jsou
nejvýše tři samostatné byty a obyt−
ná část zemědělské usedlosti/
statku), který je převážně vytápěn
kotlem na pevná paliva.
5

REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, před půl
rokem jsme s přítel−
kyní koupili nemovi−
tost na Kladně. Po
měsíci jsem zjistil, že
jsou krovy napadené
a dříví se, i když jsem
byl panem ujišťován,
že střecha byla děla−
ná v roce 1995 a kro−
vy jsou v naprostém
pořádku. Mohu se ně−
jak teď bránit?
Děkuji za odpověď,
to víte, nová střecha
něco stojí a při hypo−
téce netuším, jak to
z platu dělníka mám
zvládnout.
Dobrý den, na případ,
který uvádíte, by se prav−
děpodobně dalo užít ins−
titutu odpovědnosti pro−
dávajícího za skryté va−
dy. Tuto odpovědnost ne−
se prodávající nemovité
věci celých 5 let po pro−
deji. Mezi skryté vady se
řadí všechny vady, které
nejsou vizuálně znatelné,
nebylo na ně při prodeji
upozorněno a projeví se
až po předání nemovi−
tosti. Obraťte se tedy na
zprostředkovatele obcho−
du a nebudete−li úspěšní,
pak na advokáta, který
Vám pravděpodobně do−
poručí podepřít Vaše tvr−
zení znaleckým posud−
kem a následně vymáhat
majetkovou újmu po pro−
dávajícím.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

6

Pozvánka do Klenčí pod Čerchovem: Přehlídka
hudby, zpěvu a tance Výhledy 2019 více na str. 12
Letos se folklórní svátek v Klenčí pod Čerchovem ponese od čtvrtka 27. června do neděle 30. června

Rooseveltův most projde
rozsáhlou opravou, omezí dopravu
Rooseveltův most spojující čtvrť
Roudnou s centrem Plzně projde
kvůli zhoršenému stavu mostní
konstrukce rozsáhlou opravou.
Rekonstrukce s sebou přinese na
čtyři měsíce řadu dopravních ome−
zení a uzavírek pro motoristy i pěší.
Příprava stavebních prací už za−
čala, kompletní oprava by měla
být dokončena do konce listopadu.
Akci realizuje město Plzeň zastou−
pené Správou veřejného statku
města Plzně. Náklady na opravu
mostu se pohybují kolem 25 milio−
nů korun včetně DPH.
„Uvědomujeme si, že stavební
práce přinesou obyvatelům Plzně
značné komplikace, ale oprava to−
hoto důležitého mostu je skutečně
nezbytná. Navíc dochází k souběhu
s investicemi Plzeňského kraje
a Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky, což přináší další omezení.

Prosíme tedy veřejnost o pochopení
a trpělivost. Pokud je to jen trochu
možné, měli by lidé využívat co nej−
více veřejnou městskou dopravu,
a to zejména v květnu a červnu,“
uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Michal Vozobule.
Rooseveltův most se skládá ze tří
částí, které mají rozdílné technické
řešení. Směrem od centra je to
mimoúrovňové křížení s Tyršovou

ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi
Truhlářská a Kamenická a nakonec
most přes řeku Mži.
„Na celém mostě, tedy v části
přes Tyršovu ulici, estakádě a mos−
tě přes Mži, budou obnoveny vnější
železobetonové římsy a části chod−
níků. Pokud to bude možné, insta−
luje se částečně zpátky kamenná
pásková dlažba s tím, že se poško−

Mži provedou výměnu poškoze−
ných částí kamenného obkladu
a celou konstrukci rovněž nově
natřou. Opraví také schodiště
z mostu směrem do Kamenické uli−
ce. Mostní závěr je přechod mos−
tovky na pevnou opěru.
Opravy mostu si vyžádají dlouho−
dobou výluku dopravy vedené na
mostě a omezení dopravy pod ním

zené díly dlažby vymění. Bude opra−
veno zábradlí a ošetřeno novým
protikorozním nátěrem a kompletně
obnoven povrch vozovky,“ popsal
Martin Lukeš ze Správy veřejného
statku města Plzně. V rámci opravy
mostu budou vyměněny stávající
dožilé mostní závěry. Nosnou kons−
trukci i spodní stavbu mostu přes
Tyršovu ulici stavebníci očistí a po−
té poškozená místa opraví a natřou
ochranným nátěrem. U mostu přes

v Tyršově ulici. V 1. etapě oprav
bude most zcela uzavřen pro veške−
rou dopravu kromě MHD, provoz
bude veden po objízdné trase, tedy
přes most generála Pattona, a to do
30. června. Ve druhé etapě bude
most zcela uzavřen pro veškerou
dopravu, provoz bude veden po ob−
jízdné trase, a to od 1. července do
28. srpna. Dále se počítá s částeč−
ným omezením v ulici Tyršova pod
mostem. Bude uzavřen jeden jízdní
pás pod mostem a provoz převeden
do protisměru, a to do 15. června
první polovina vozovky, od 16. červ−
na do 16. července druhá polovina
vozovky.
Omezeny a uzavřeny budou také
chodníky. Do 30. června budou ne−
průchodné částečně, od 1. červen−
ce do 15. července se počítá s úpl−
nou uzavírkou, od 15. července do
17. listopadu budou opět neprů−
chodné částečně. Termíny uzavírek
se mohou měnit podle postupu
stavebních prací.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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759 000 Kč

420 000 Kč
Chata 2kk/B (268 m2), Horní Hradiště
Nabízíme k prodeji pěknou chatu na vlastním pozemku 268 m2
u obce Horní Hradiště, okr. Plzeň−sever o zastavěné ploše 49 m2.
Chata je dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem a krytou ve−
randou. IS: dodávka elektrického proudu je zajištěna elektrocen−
trálou, možnost připojení do sítě−vedení cca 20 m od chaty, tope−
ní: lokální TP, WC, studna cca 50 m od chaty. Železniční stanice
300 m od chaty. Krásná, klidná lokalita v těsné blízkosti řeky
Střely. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

2 099 000 Kč

Byt 2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v osobním vlastnictví
a nachází se v 4. patře (posledním) cihlového domu bez
výtahu, který bude vybudován v roce 2026. Byt je po kom−
pletní rekonstrukci (podlahy, elektřina v mědi, nový kotel).
Okna bytu jsou orientována do klidného vnitrobloku.
Fond oprav 1.632,− Kč.

& 734 319 302

Stavební pozemek (459 m2),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek. Přístup
k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré
v komunikaci u pozemku. Pro připojení k inženýrským
sítím nutno zaplatit poplatek 230.000,− Kč ve prospěch zři−
zovatele inženýrských sítí. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme!
& 734 319 302

C

2 199 000 Kč

1 799 000 Kč
2

2+1/L (65 m ), ul. Pod Ohradou, Rokycany
Nabízíme k prodeji pěkný byt 2+1. Byt se nachází ve třetím
patře panelového domu, který prošel revitalizací (zateplení,
fasáda, střecha, plastová okna, nový výtah). Byt je v udržova−
ném stavu. K bytu náleží sklepní koje o velikosti 2,88 m2 v su−
terénu domu a uzamykatelná lodžie v mezipatře, patřící
pouze k prodávanému bytu o velikosti 5,20 m2. Fond oprav
2.113,− Kč. Bezproblémové parkování. V okolí veškerá občan−
ská vybavenost. Vřele doporučujeme! & 734 319 301

2 399 000 Kč

Byt 2+1 (55 m2), ul. Koterovská,
Plzeň−Slovany

St. pozemek (1.437 m2), Nebílovy,
okr. Plzeň – jih

Pěkný byt v žádané lokalitě se nachází v 1. patře a prošel re−
konstrukcí v roce 2012 – podlahy, rozvody, kuchyně. Bytový
dům také prošel celkovou revitalizací – nová plastová okna,
střecha, zateplení, fasáda, výtah. V blízkosti zastávky MHD
tramvaj č.2. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Velmi
nízké náklady Fond oprav 1.423,− Kč. Bezproblémové parko−
vání je zajištěno ve vnitrobloku.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji stavební pozemek na okraji zástavby ro−
dinných domů v obci Nebílovy, 14 Km od Plzně. IS: elektřina
230/400V, obecní vodovod, obecní kanalizace. K pozemku
vede zpevněná přístupová komunikace. Pozemek se nachá−
zí na velmi klidném místě s nádherným výhledem na Radyni
a lesy. Dostupnost do centra Plzně do 15ti minut.
Doporučujeme osobní prohlídku.
Zajímavá investice.
& 734 319 301

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

Plzeňský rozhled 6/2019

C

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

D

Nabízíme k prodeji byt 3+1 s lodžií o výměře 71 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 2.patře panelového do−
mu. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném stavu.
K bytu náleží sklep v suterénu domu. Fond oprav 1.854,− Kč.
Byt není zatížen žádným zástavním právem.
Doporučujeme osobní prohlídku.
& 734 319 301

G

3 300 000 Kč

RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům, v okrese Tachov. Dům pro−
šel částečnou rekonstrukcí v roce 2018 (nově vybudováno
topení – tepelné čerpadlo, plastová okna. V domě je k dispo−
zici 5 pokojů. V 1.NP se nachází kuchyně, společenský po−
koj, pokoj se třemi lůžky, WC, koupelna. V 2.NP se nachází
4 třílužkové pokoje. Každý pokoj má své vlastní sociální záze−
mí. Po celém domě kvalitní hifi připojení. Měsíční náklady na
provoz plného domu voda, odvoz odpadu, svícení a topení
cca 3.500,−Kč.
& 734 319 301

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 899 000 Kč

Byt 3+1/L (71 m2), ul. Antonína Uxy,
Nýřany okr. Plzeň – sever

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Dotaz čtenáře AL:

Bazén čeká vylepšování
Víc než 7 milionů korun investuje
město Rokycany do krytého bazé−
nu. Při prázdninové odstávce tak
budovu čeká výměna prosklených
ploch a vzduchotechniky.
Původní skleněné plochy nahradí
nové, které mají nižší tepelnou
propust nost. Díky tomu se sníží
výda je za energie. Stejný efekt
bude mít také výměna dosluhu −
jící vzduchotechniky. Nové vzdu −
chotechnické jednotky pro malý

a velký bazén budou kvalitnější
a úspornější.
Rada města už obě akce schvá−
lila a odsouhlasila také zadání za−
kázek vítězům výběrových řízení.
O výměnu skel se postará plzeňská
firma morez bau, vzduchotechniku
bude mít na starosti Kovo Kase −
jovice Klima.
Prázdninová odstávka krytého
bazénu v Rokycanech začne 1. čer−
vence a potrvá do konce srpna.

Dobrý den, mám na pro−
najatém pozemku zko−
laudovanou dočasnou
stavbu, ale katastr mi
odmítá zapsat vlastnictví
stavby, přestože pro−
najímatel pozemku mé
vlastnictví uznává.

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
téma, které jste nakousnul,
je poměrně složité a široké,
myslím si tedy, že se neobej−
dete bez porady v advokátní
kanceláři. Pokusím se Vám
stručně nastínit, v čem pravdě−
podobně katastrální úřad spat−
řuje problém.
Jak je již obecně známo, tak
od účinnosti nového občan−
ského zákoníku k 1.1.2014, je
stavba součástí pozemku, na
kterém stojí, až na určité výjim−
ky tedy stavba není samo−
statnou věcí v právním slova
smyslu, ale je jaksi sjednocená
s pozemkem. Stavba se nestala
součástí pozemku, pokud již
před účinností nového občan−
ského zákoníku měla stavba
a pozemek pod stavbou jiného
vlastníka, nebo existoval smluv−
ní vztah o zřízení stavby na ci−
zím pozemku. Dále občanský
zákoník uvádí, že součástí po−
zemku není stavba dočasná.
Toto ustanovení ale činí mno−
hým laikům (a bohužel často
nejen jim) nemalé potíže.
Vy píšete, že máte stavbu
zkolaudovanou jako dočasnou,
je tedy dočasná z pohledu sta−
vebního zákona. Něco jiného je
ale stavba dočasná podle veřej−
ného práva, kterým je stavební
právo jako celek a něco jiného

je stavba dočasná z hlediska
soukromého práva ve smyslu
občanského zákoníku. Stavba
dočasná dle stavebního (tedy
veřejného) práva nemůže být
ztotožňována se stavbou do−
časnou dle občanského zákoní−
ku, a tedy soukromého práva.
Občanský zákoník sice uvádí
v § 506 odst. 1, že součástí po−
zemku je prostor nad i pod po−
vrchem, stavby zřízené na po−
zemku a jiná zařízení s výjimkou
staveb dočasných, praxe ale za
účinnosti nového občanského
zákoníku nedošla k tomu, jak
osvědčit dočasnost stavby po−
dle soukromého práva a proká−
zat její oddělení od pozemku,
jednoznačné ale je, že jako pro−
kázání dočasnosti nemůže být
bráno rozhodnutí stavebního
úřadu (ať už stavební povolení
nebo souhlas s užíváním).
Pokud tedy na cizím pozem−
ku postavíte stavbu, která je po−
dle stavebního zákona dočas−
ná, tak se i tak stane součástí
pozemku a vlastnictvím vlastní−
ka pozemku, protože neexistuje
způsob, jak katastru nemovi−
tostí prokázat dočasnost stavby
v soukromoprávním smyslu.
Přestože i v návodu pro správu
katastru nemovitostí, což je ta−
ková kuchařka, jak správně po−
stupovat, je uvedeno, že pod−
kladem pro osvědčení samo−
statnosti stavby (tedy, že není
součástí pozemku) je prohlá−
šení vlastníka stavby obsahující
údaje osvědčující její dočasnost
v občanskoprávním smyslu, tak
není žádný zaručený způsob,
jak takové prohlášení udělat,
aby jej katastrální úřad mohl
akceptovat a stavbu jako samo−
statnou věc na cizím pozemku
zapsat.
Pokud má být u nově vzniklé
stavby odlišný vlastník od vlast−
níka pozemku, na kterém stav−
ba stojí, tak lze toto zajistit pro−
střednictvím práva stavby, což
je věcné právo, které se zřizuje
smlouvou a zapisuje se do
katastru nemovitostí.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Sněz a vypij vše, co stihneš,
tentokrát u grilu!
Nejdříve – co bylo…
Blíží se poledne a my vstupujeme
do hotelu Vienna House Easy
Pilsen (dříve Angelo) naproti Pl−
zeňskému Prazdroji, kde nás vítá
zvuk klavíru, u kterého sedí šest−
náctiletý student gymnázia, jinak
vynikající a cenami ověnčený hu−
debník Jindřich Rosendorf.
Jen o několik kroků dále
vstupujeme do restaurace,
kde přebíráme sklenku na uví−
tanou a hosteska nás vede
k našemu stolu. A kulinářské
hody mohou začít. Ty dnešní
jsou na téma žijme a jezme
zdravě, čemuž odpovídá i ně−
kolik rautových stolů. Každý
si může vzít, na co má chuť
a co ho láká. Výběr úžasný,
neomezená konzumace včet−
ně piva, vína a nealko nápojů,
samozřejmě nechybějí ani ty
míchané. Oči nevědí, kam se
stočit a na co se podívat!

Plzeňský rozhled 6/2019

„Myslím, že si tady vybere oprav−
du každý, jen se podívejte, jsou tu
mladší i starší návštěvníci, dokonce
celé rodiny,“ spokojeně sleduje dění
kolem stolů šéfkuchař Petr Spálenka
a dodává: „Děti do 12 let v doprovo−
du rodičů mají veškerou konzumaci
zcela zdarma. Připravili jsme pro

Šéfkuchař Petr Spálenka

ně i sladké menu, ovocné poháry,
na stole je hodně zeleniny i ovoce
a přímo před jejich očima osobně pro
ně připravuji palačinky a lívance.“
Malí strávníci však u stolů dlouho
nevydrželi, lákal je hrací koutek. Jak
jsme se mohli přesvědčit, profe−
sionalita jejich provozovatelek byla
úžasná. Děti měly o zábavu posta−
ráno a rodiče zase trávili klidné chví−
le u svých stolů.

Nyní – co bude…
Nemáte zahradu? Nevadí. Užijte si
brunch u grilu s celou svou rodinou,
a to opět ve stejném prostředí hotelu
Vienna House Easy Pilsen. Tentokrát
však bude grilování probíhat i na
terase, a to v sobotu 22. června,
11:00 – 14:00.
„Zájemci se mohou těšit na all
inclusive grilování od mistra kucha−
ře, výtečné jídlo i pití, pohodovou
atmosféru a opět živou hudbu. Akce
se koná samozřejmě za každého
počasí, stačí se včas přihlásit na te−
lefonním čísle +420 378 016 111,“
sdělila Michaela Machovská, mana−
žerka hotelu.

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

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.

Poděkování dárcům roku
za šanci na život 2018
Český národní registr dárců dřeně
a Nadace pro transplantace kostní
dřeně ocenily celkem 33 dárců
z celé republiky dárce za rok 2018.
Jen díky nim dostali v minulém
roce vážně nemocní pacienti šanci
na život. Z našeho kraje byli oce−
něni: David Hovorka z Plzně,
Petr Mičica z Klatov a Lukáš Pál
z Plzně.
Večer již tradičně probíhal v du−
chu klasického epitafu Oscara
Schindlera: „Kdo zachrání jeden

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.

David Hovorka z Plzně

Zvláštní cena Adolfa Borna za mi−
mořádný lidský čin panu Ivanu
Korcovi. A již po páté se na akci
udělovalo také Stipendium Vladimíra
Kozy, které tentokrát získal MUDr.
Michael Svatoň.
Nejemotivnější částí večera byl
však bezesporu moment, kdy se

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.

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.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020.
Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Lukáš Pál z Plzně

lidský život, zachrání celý svět,“
všichni dárci tak byli považováni za
hrdiny. Oceněni byli ti, kteří nezištně
obětovali nejen svůj čas, ale i část
sebe – krvetvorné buňky z kostní
dřeně, a zachránili tak život ne−
příbuznému člověku, kterého nikdy
nepotkali.
Poděkování v podobě křišťálo−
vých bloků putovalo i za význam−
nými partnery a spolupracovníky
Českého národního registru dárců
dřeně a Nadace pro transplantace
kostní dřeně. Cenu za nejvýznam−
nější finanční pomoc získala spo−
lečnost Novartis Česká republika.
Druhý křišťálový blok si pak od−
nesli zástupci fotbalového klubu FC
Viktoria Plzeň za nemateriální po−
moc – viktoriáni od loňského podzi−
mu vybíhají na trávník v dresech
s logem nadace a pravidelně vyzý−
vají ke vstupu do registru, kde jsou
sami zapsaní. Dále byla udělena

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Petr Mičica z Klatov

poprvé setkala vyléčená pacientka
Michaela Mokošová z Prahy se
svou dárkyní Pavlínou Hájkovou
z Hradce Králové. Obě ženy si něko−
lik let od vyléčení Michaely a po
mnoha vyměněných dopisech ko−
nečně mohly pohlédnout do očí,
což umocnilo nezapomenutelnou
atmosféru a bylo to tím nejpří−
hodnějším vyvrcholením celého
slavnostního večera.
Plzeňský rozhled 6/2019

ZLATÁ HOREČKA
Výkup zlata a stříbra je nejlepší
ve Zlaté Bance.

Mnoho z nás většinou ani netuší, ja−
ké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polá−
mané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky. Výkup dra−
hých kovů je v současné době nej−
rychlejší a nejjednodušší způsob,
jak své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální cena zlata se na Lon−
dýnské burze pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu

s kurzem české koruny cena
zlata od začátku roku 2019 opět
mírně stoupla. „Své zlaté či stří−
brné šperky můžete snadno pro−
měnit i na částky značně přesa−
hující Vaše očekávání,“ sděluje ma−
nager Zlaté Banky, který konstatuje
stále stoupající počet zákazníků.
Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informovat
se o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých řetízků, prsten, ná−
ušnice po prarodičích a jednu stří−
brnou minci a rozhodla jsem se
je prodat. Zaujala mě pobočka Zlaté
Banky, která nabízí dlouhodobě
vysoké ceny za výkup. S jednáním
personálu jsem byla velice spoko−

jená a mile mě překvapila i vyplace−
ná hotovost, a to přes 9 tisíc korun,“
pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Pokuta za porušení zákona
Inspektoři z České inspekce životního
prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany
přírody v Plzni uložili pokutu 100 tisíc
korun státnímu podniku Povodí
Vltavy za to, že způsobil úhyn kriticky
ohrožených mihulí potočních v náho−
nu podél Erbenovy ulice v Nýrsku na
Klatovsku. Porušil tak zákon o ochra−
ně přírody a krajiny.
Inspektoři provedli v červnu 2018
na místě šetření a zjistili, že koryto
náhonu, do kterého běžně teče voda
z řeky Úhlavy, bylo v tu dobu v délce
minimálně 600 metrů zcela vyschlé.
Našli v něm 35 mrtvých mihulí.
Vyschlé koryto náhonu bylo způso−
Plzeňský rozhled 6/2019

beno cíleným snížením průtoku v ře−
ce Úhlavě, které provedlo Povodí
Vltavy z důvodu oprav jezu. Do ná−
honu tak netekla žádná voda. /„Není
pochyb, že k úhynu mihulí došlo
kvůli tomuto snížení hladiny řeky
Povodím Vltavy. Zjistili jsme, že prá−
ce na jezu prováděl státní podnik
bez potřebné výjimky, která by ho
opravňovala zasáhnout do biotopu
a přirozeného vývoje zvláště chrá−
něných druhů živočichů. Tuto vý−
jimku uděluje krajský úřad, Povodí
Vltavy o ni nepožádalo,“/ uvedla
Petra Horčicová, ředitelka Oblast−
ního inspektorátu ČIŽP v Plzni.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Prázdninová štafeta letos začíná už prvního června
Nebílovy, Kozel, Přimda, Velhar −
tice a další známé i trochu zapo−
menuté památky a přírodní zají−
mavosti budou mezi cíli Prázd−
ninové štafety 2019.
Letošní už 16. ročník pořádá Pl−
zeňský kraj ve spolupráci se spol−
kem Dobroslav, plzeňskou Zoo−
logickou a botanickou zahradou
a Správou informačních technologií
města Plzně. Štafeta je určena dě−
tem a mládeži do 18 let a letošní
největší novinkou je doba jejího
trvání. Začne už 1. června a potrvá
do 31. srpna. Místo dvou měsíců
potrvá tedy tři, a tím pádem bude
možné projekt podpořit i prostřed−
nictvím škol v kraji.
„Letošní ročník je opět v elektro−
nické podobě. Podstatně se ale
zjednodušila pravidla. Stačí se re−
gistrovat a můžete začít hrát. Soutěž
nabízí padesát turistických cílů, me−
zi nimiž jsou hodně známé památky,
hrady a zámky v regionu, ale také
nové naučné stezky, rozhledny či
zajímavé přírodní útvary. Význam−
nou novinkou je také nižší počet
cílů, které je třeba navštívit, aby se
soutěžící dostal do závěrečného

losování. Stačit jich bude patnáct
(dříve 25), ale při splnění limitu není
nutné končit, návštěva dalších bude
určitě také příjemným zážitkem pro
celé rodiny. A na speciální cenu se
může těšit soutěžící, který navštíví
cílů nejvíc,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Ivana Bartošová.

Jak se do soutěže zapojit? Přihlásit
se každý může kdykoliv od 1. června
do konce prázdnin na webových
stránkách Prázdninové štafety. Vše
potřebné najdou soutěžící na adrese:
http://stafeta.plzensky−kraj.cz.
Při návštěvě každého cíle se sou−
těžící vyfotí na nádvoří či uvnitř
navštíveného objektu (případně
u cedule na turistické trase) a sní−

mek pošle prostřednictvím we−
bových stránek kdykoliv během
trvání soutěže. Všichni soutěžící,
kteří splní daný limit patnácti navští−

vených cílů, budou zařazeni do slo−
sování. Třicet šťastlivců se může tě−
šit na odměnu.
Hlavní cenou je opět rodinný
zájezd od cestovní kanceláře BUS−
TOUR FOLTÝNOVÁ. Vyhlášení a pře−
dání hlavních cen (pro prvních deset
výherců) se uskuteční na Meziná−
rodním veletrhu cestovního ruchu
ITEP 2019 v hale TJ Lokomotiva
Plzeň, který se koná v termínu 19.
až 21. září 2019.

Pozvánka do Klenčí pod Čerchovem

Přehlídka hudby, zpěvu
a tance Výhledy 2019
Letos se folklórní svátek v Klenčí pod Čerchovem
ponese od čtvrtka 27. června do neděle 30. června
Ve čtvrtek 27. června jsme ve spolu−
práci s kolektivem mladých hasičů
Dráčata a dobrovolnými hasiči, oddí−
lem mladých hasičů partnerského
města Waldmünchen, připravili mezi
16:30 hod. a 18:30 hod. zážitkové
odpoledne pro děti.
V pátek 28. června se v areálu Domu
přírody Českého lesa v maratónu hud−
by a zpěvu představí:
l 17.00 h – mladí jazzmeni z Plzně
l 18.00 h – sušická skupina Paddy’s
Batgers zaměřená na irskou hudbu
l 19.30 h – si přijdou na své milovníci
starých dobrých Rangers – nyní s ná−
zvem New Rangers

l 21.00 h – Crazy Dogs se svými
rock & rolly
l 22.30 h – popová skupina Mastnej
flek večer uzavře

V sobotu odpoledne
do toho břinkne
l 14.00 h – dechová hudba
Miroslava Palečka a mladá dechová
hudba z Furth im Waldu
l 16.30 h – Kukulín se sólistou Jiřím
Hrubým,
l 18.00 h – písničkář, básník a herec
Petr Baťěk a jeho band. Kromě
vlastních skladeb zazní v jejich podání
i písničky Petra Nováka.

V Klenčí pod Čerchovem se můžete těšit na Thoma Artwaye.
l Ve 20 hodin jistě nevynecháte
vystoupení talentovaného a stále po−
pulárnějšího Thoma Artwaye
l 21.00 h – vás popově naladí nám již
známá a oblíbená plzeňská kapela Pops
l 23.00 h se s vámi rozloučí Kabát
revival.

Neděle dopoledne bude patřit
našim nejmenším
l V 10 hodin pro ně sehraje divadlo
Dokola pohádku Dlouhý, Široký
a Bystrozraký.

l Od 15 hodin už bude patřit pó −
dium folkloru. Zatancovat, zahrát
a zazpívat si přijdou Postřekovský
národopisný soubor, dětský i do −
spělý soubor z Mrákova, Do maž −
lická dudácká muzika, sestry Ku −
želkovy s rodinami, Pošumavská
dudácká muzika, dívčí trio Sine
nomine, ženský pěvecký sbor
Canzonetta, dudák Jiří Sauer a náš
mužský pěvecký sbor Haltravan.
To vše se bude konat na počest na−
šeho spisovatele Jindřicha Šimona
Baara, jehož 150. výročí narození
připadá právě na tento rok. Vstupné
na koncert Thoma Artwaye je 90 Kč.

Marta Vojtíková
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Střípky
z Plzně
Podpoří vzdělávání
sociálních
pracovníků
Plzeňští radní souhlasili s při−
dělením dotace 35 tisíc korun
Centru protidrogové prevence
a terapie o.p.s. (CPPT) a 65 ti−
síc korun Středisku křesťanské
pomoci Plzeň. Komise bez−
pečnosti, protidrogové preven−
ce a kriminality vyhlásila tento
dotační program na rok 2019
v únoru letošního roku.
CPPT žádalo o dotaci na
Kurz ovládání agrese. Jeho
absolventi se mají naučit, jak
zvládat různé projevy agrese,
s nimiž se při své práci s pro−
blematickými klienty setkávají.
„Do kurzu budou přednostně
zařazeni noví zaměstnanci
s krátkou profesní kariérou
a zaměstnanci bez psycho−
terapeutického výcviku, aby
byla zajištěna dostatečná
vzdělanost personálu,“ uvedl
radní pro bezpečnost Mar tin
Zrzavecký.
Středisko křesťanské pomo−
ci Plzeň provozuje terapeutic−
kou komunitu Vršíček, tedy
pobytové zařízení určené pro
osoby, které se chtějí zbavit
závislosti na návykových lát−
kách prostřednictvím inten−
zivního skupinového a indivi−
duálního programu. Vzdělávací
projekt, o jehož podporu stře−
disko žádalo, má zdokonalit
terapeuty z této komunity v te−
rapeutických technikách a pří−
stupech. Součástí jsou i sebe−
zkušenostní výcviky a indi−
viduální a skupinová super −
vizní setkání. Všechny tyto
aktivity mají přispět ke zlepšení
jejich práce.
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Mzdy všem pracovníkům
narostou průměrně o 7 %
Plzeňský Daikin od dubna letoš−
ního roku zvýšil mzdy všem pra−
covníkům, a to v průměru o 7 %.
Zaměstnanci na kvalifikovaných
pozicích dostanou dokonce o 10
až 15 % více. Jedná se tak
o jedno z nejvyšších navýšení
mezd mezi výrobními podniky
v regionu. Dai kin Plzeň navíc
zvedl roční docházkový bonus na
5 000 korun a všichni zaměstnan−
ci mají nárok na 3 600 Kč, které
mohou čerpat v rozsáhlém bene−
fitovém programu.

Druhé plošné navýšení mezd
za poslední rok
Zaměstnanci plzeňského Daikinu
letos opět dostanou přidáno. Od
dubna vzroste základní mzda napříč
všemi pozicemi v průměru o 7 %.
Kvalifikovanější zaměstnanci a ti,
kteří dlouhodobě podávají výborný
výkon, si mohou přijít až na 15%
navýšení. „K úpravám v měsíční

pohyblivé částce mzdy letos ne−
došlo. Pro zaměstnance je tedy po−
zitivní, že se růst týkal garantované
části. Díky němu dojde také k na−
výšení pololetních bonusů, které
jsou na základní mzdu navázány,“
upřesňuje Jan Voch, správní ředitel
plzeňského Daikinu.
Daikin svým zaměstnancům
celoplošně navýšil mzdy i v loň−
ském roce, a to v průměru o 5 %.
„Letošní zvýšení mezd reflektuje
hospodářské úspěchy Daikinu a je
jedno z nejvyšších mezi výrobními
podniky v celém regionu. Reagu−
jeme takto na růst výroby a zároveň
chceme přilákat nové pracovníky
pro více kvalifikované profese,“
dodává Jan Voch.

Vyšší docházkový bonus
a 3 600 korun
ve formě benefitů
Motivovat současné zaměstnance
i potenciální uchazeče se plzeňský

Daikin snaží také formou různých
bonusů a výhod. Zvýšil tak roční
docházkový bonus z 3 000 na
5 000 korun a zavedl odměnu ve
výši 15 000 korun pro zaměst −
nance, jejichž firemní věrnost do−
sáhne 15 let. Pracovníci ve výrobě
si pak přilepšili v rámci bene fit −
ního programu, u kterého se roční
příspěvek vyšplhal na 3 600 Kč.
Tuto částku mohou zaměstnanci
čerpat na sportovní a kulturní akti−
vity. „Došlo také k úpravě pra −
videl pro vyplácení těchto příspěv−
ků, aby byly do stupné pro více
pracov níků,“ do plňuje Jan Voch.
Nové výhody dopl ňují bohatý
systém firemních benefitů, jehož
součástí jsou bo nusy za kladné
hodnocení, pří spěvky na stravo −
vání, penzijní nebo život ní připo −
jištění, vzdělávací kurzy nebo 1−2
dny dovolené navíc k současným
nadprůměrným 25 dnům.
n n n

Pátý sociální automobil pro Plzeň
Zcela nový vůz značky Dacia
Dokker mohou nyní využívat pra−
covníci a klienti agentury Domo−
vinka v Plzni. Slavnostní předání
automobilu proběhlo v úterý 7.
května 2019 za účasti zástupců
dané organizace a poděbradské
reklamní agentury Kompakt, která
tento projekt zaštiťuje. Vozidlo za−
městnanci zařízení využijí v
rámci terénní pečovatelské
služby a při dalších podpůr−
ných aktivitách.
Plzeňská organizace poskytu−
jící mimo jiné i terénní pečova−
telskou službu, která pomáhá
seniorům a občanům se zdra−
votním hendikepem, obdržela
svůj druhý vůz v rámci projektu
Sociální automobil. Ten funguje
po vzoru evropských měst již 20
let, za tu dobu Kompakt předal v
České republice na stovky vozi−
del. Sociální zařízení Domovinka
získalo v celkovém pořadí již
768. automobil. V rámci tohoto
projektu pak bylo v Plzni předá−
no už páté vozidlo.

„Ve většině sociálních zařízení
pečujících o seniory či hendikepo−
vané je vozový park ve velmi špat−
ném technickém stavu a vozidla ne−
odpovídají standardům pro přepravu
nemocných. Tato zařízení pak mo−
hou získat nové auto jen prostřed−
nictvím charity či sponzorství, což
ale nepřichází denně, proto jsme se
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rozhodli vzít situaci do svých rukou
a nějak pomoci těm, kteří to skutečně
potřebují,“ uvádí Miroslav Káninský,
jednatel společnosti Kompakt.
Na financování vozidla se podílelo
asi 43 subjektů napříč obory od vel−
kých firem až po nejmenší jednotliv−
ce z místních obyvatel i přilehlého
okolí.
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Novinka, nebo
kopie?
Rokycanská radnice chystá stav−
bu nové lávky přes Klabavu
v Litohlavské ulici. Jako zhotovi−
tele projektové dokumentace na
tuto zakázku schválila firmu PON−
TEX s.r.o., Praha 4, s nabídkovou
cenou 490 000,− korun bez DPH.
Důvodem k takovému kroku je
špatný stav současné lávky, jejíž
nosníky jsou již zkorodované.
Přesto, že prozatím nehrozí její
uzavření, je potřeba situaci řešit.
Oprava by však byla finančně tak
náročná, že se městu vyplatí vy−
budovat lávku novou. Vzhledově
by mohlo jít o architektonickou
zajímavost, v úvahu připadá ale
i dodržení jednotného vizuálu,
tedy vytvoření díla podobného
lávce v Pivovarské ulici.

Roadshow
Sportmanie míří
do Rokycan
Lezecká stěna, slackline, běžecké
rozcvičky či vystoupení několika−
násobného mistra světa a Evropy
ve freestyle footbagu Jana Webera
– to je jen část z programu
Roadshow Sportmanie Plzeň−
ského kraje. Tato sportovní akce
se odehraje v pátek 21. června od
9 do 18 hodin na rokycanském
Masarykově náměstí.

Měsíc červen bude na plzeňských
památkách plný kultury
Poslední měsíc školního roku při−
nese na plzeňských památkách řa−
du tradičních i nových kulturních
akcí. Klášter Kladruby nabídne
speciální prohlídky z cyklu Mona−
stýrování, klášter Plasy o víkendu
21. a 22. 6. zase hrané noční pro−
hlídky. Hrad Švihov 2. 6. pohostí
návštěvníky foodfestivalu Hodování
na hradě dobrotami z celého světa.
Na hradě Rabí bude 8. 6. znít rocko−
vá hudba v rámci Ruinfestu, na hra−
dě Velhartice 15. a 16. 6. muzikál
Balada pro banditu i spirituály 30. 6.
Zámek Nebílovy představí uznáva−
ného hobojistu Viléma Veverku v ne−
tradiční roli fotografa.

Klášter Kladruby
Další ročník speciálních, tematicky
zaměřených prohlídek z cyklu
Monastýrování, do něhož jsou za−
pojeny také kláštery Plasy, Zlatá
Koruna a Teplá, zahájí jako první

Do kladrubského kláštera se
i v letošním roce vrací Mezinárodní
festival současného tance a pohy−
bového divadla Tanec Praha. Před−
stavení Eymen – Úhel pohledu cho−
reografky a tanečnice Lenky Knihy
Bartůňkové a zpěvačky Ridiny
Ahmedové, které pracovaly s afric−
kým souborem Ghana Dance En−
semble, se uskuteční 9. června od
16:00 hodin. Naváže na něj hlaso−
vě−pohybový workshop zakončený
africkými tanci ghanské oblasti.

Hrad Švihov
Na velký piknik můžete vyrazit první
červnovou neděli na hrad Švihov.
Gastronomický festival Hodování na
hradě nabídne 2. 6. stánky s kulinář−
skými specialitami z celého světa.
„Pamatováno je na sladké i slané po−
krmy, bezmasé i bezlepkové. Gurmá−
ny potěší francouzská bujabéza, čer−
stvé ústřice nebo šnečí kaviár“,
láká kastelán Lukáš Bojčuk. Ani děti
se nebudou nudit. Je jim vyhrazena
zóna s deskovými hrami a dřevěnými
stavebnicemi. V relaxační zóně za
hradem budou celý den probíhat
koncerty. Základní vstupné 200 Kč
se platí už při vstupu do hradu.

Rabí
klášter Kladruby. Prohlídky v sobotu
1. 6. se zaměří na klášterní život.
„Po klášterním kostele vás provede
jako speciální host zástupce bene−
diktinského řádu bratr Martin Ševe−
ček z kláštera v Břevnově. Z úst nej−
povolanějších se tak dozvíte mnoho
informací o životě benediktinů v mi−
nulosti i současnosti“, doplňuje
správce kláštera Milan Zoubek.

Hudební festival Ruinfest, který má
na hradě Rabí více než desetiletou
tradici, představí v noci z 8. na 9. 6.
řadu výjimečných skupin, které stojí
mimo hlavní proud. „Na velkém ná−
dvoří zahraje uskupení Walden,
band Lazer Viking, alternativní Kvě−
ty, crossoverová skupina Jolly Joker
and Plastic Beatles of the Universe,
kapela Tygroo, kombinující balkán−
skou dechovku a funk, a duo Bratři“,

vyjmenovává letošní interprety kas−
telán Karel Broža. Kromě hudby se
návštěvníci festivalu mohou těšit
i na různé workshopy. Začátek je od
18:00 hodin.

Velhartice
Po dva večery, 15. a 16. 6., se v ro−
mantických kulisách hradu Vel−
hartice rozehraje milostný příběh
Nikoli Šuhaje loupežníka a jeho milé
Eržiky. Kultovní trampský muzikál
Milana Uhdeho a Miloše Štědroně
Balada pro banditu v režii Michaela
Taranta začíná od 21:00 hodin.
Milovníky gospelů a spirituálů po−
těší vystoupení plzeňské skupiny
Touch of Gospel 30. 6. se začátkem
v 17:00 hodin.

Plasy
Klášter Plasy si můžete ve dnech
21. a 22. 6. vychutnat i ve večerních
hodinách během Cisterciáckých
nocí. Hrané prohlídky s hornobříz−
skými ochotníky vycházejí každou
půlhodinu od 19:00 do půlnoci.

Bez rekonstrukce nebudou stromy
Už loni měla akce velký úspěch.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet de−
sítku různých sportovních stano−
višť, na pódiu představily místní
sportovní kluby svá sportovní od−
větví a uskutečnil se také kulturní
program moderovaný Bobem
Švarcem mladším. Na náměstí
přišly odhadem asi tři a půl tisíce
zájemců, z toho 600 dětí a mla−
dých. Pořadatelé věří, že i letošní
ročník bude stejně úspěšný.
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Město Rokycany už téměř deset let
připravuje společně s Plzeňským
krajem rozsáhlou rekonstrukci ně−
kterých ulic.
Její součástí je sice i vznik nových
parkovacích míst, ale také rozsáhlá
výsadba zeleně. Pokud by k rekonst−
rukci ulic nedošlo, zmizí z některých
úseků časem stromy úplně. Některé
z nich dožívají, jiné jsou ve špatném
stavu anebo jejich koruny zasahují
do průjezdních profilů. V současné
době je ale nelze nahradit novými

kvůli ochranným pásmům podzem−
ního vedení inženýrských sítí, napří−
klad telefonních. Ty se budou právě
při rekonstrukci překládat, aby vznikl
prostor pro novou alej.
„Rokycanská radnice má platná
povolení na kácení stromů a samo−
tný projekt řeší dlouhá léta. V sou−
časné době se zpracovává projekto−
vá dokumentace pro stavební povo−
lení, pak se musejí uvolnit peníze
z rozpočtu města i kraje a nejdřív pří−
ští rok začne stavba,“ říká starosta
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Rokycan Václav Kočí a upozorňuje,
že není v plánu pokácet všechny
stromy a už vůbec ne bez náhrady.
Projekt hledá kompromis mezi
vznikem nových parkovacích míst,
která požadují obyvatelé Rokycan,
i zachováním zelených ploch. „Vý−
sadba, která je v plánu v rekonstruo−
vaných úsecích, bude jednou z nej−
rozsáhlejších výsadeb ve městě.
V Jiráskově ulici plánujeme nově vy−
sadit asi sedmdesát lip,“ doplňuje
starosta.
Tereza Maixnerová
Plzeňský rozhled 6/2019

Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně
Nemusíte se obávat, že
si můžete sami připravit nebo
v době instalace se přeruší
využít našeho „jádrového vrtá−
vytápění domu a budete
ní“. Vyvrtat otvor trvá několik
několik dní bez tepla. Jak
minut včetně vrtání betono−
vlastně průběh výměny za
vých nebo žulových soklů.
dosavadní kotel na pevná
Před montáží společně po−
paliva nebo za plynový či
soudíme odvod vznikajícího
elektrický kotel probíhá?
kondensátu z nasávaného
Doba mon−
vzduchu u vnější jednotky. Tento
táže je zpra−
bod stavební přípravy není možné
vidla jeden podceňovat, neboť množství zkon−
den. Před tím denzované vody může být více jak
má náš zá−
10 l za den. Je žádoucí, aby se vo−
kazník mož−
da vsakovala do terénu nebo odvá−
nost některé děla do dešťové kanalizace.
přípravné prá−
Dále před montáží společně vyří−
Ohýbačka trubek ce si dle na−
díme žádost o připojení tepelného
šich instrukcí sám zajistit a tím se čerpadla k elektrické síti a dohodne−
mu cena instalace snižuje. Pokud me se s vámi, kdo připraví elektric−
potřebuje vše zajistit naší firmou, ký přívod do místa, kde bude vnitř−
samozřejmě stavební přípravu za−
ní část tepelného čerpadla.
bezpečíme.
Poslední co zbývá, je
V případě, že se
provedení úpravy otop−
tepelné čerpadlo
ného systému pro při−
nezavěšuje na stě−
pojení trubek k tepel−
nu domu, je zapo−
nému čerpadlu. Zpra−
třebí připravit zá−
vidla se toto provádí
kladové pasy pod
naší firmou v den mon−
vnější jednotku.
táže tepelného čerpad−
Jádrové vrtání
Prostup do domu
la. Vytápění přerušíme
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cca na dvě hodiny, takže ani nepo−
znáte, že se nějaké práce na otopné
soustavě prováděly.
Dle konkrétní situace v některých
případech dokonce ani stávající
otopný systém nevypouštíme, ale
místa připojení zamrazíme.

80 do 85%. To znamená částku
až 127 500 Kč.
Využijte této možnosti co nejdří−
ve! Podmínkou přiznané dotace je
nevyhovující kotel na pevná paliva.
Kvalita zdiva, oken a případného
zateplení s tímto druhem dotací
nesouvisí!
Ing. Jiří Tichota
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Lisovačka Cu
trubek REMS

Instalace v topném období má do−
konce své přednosti. Tepelné čer−
padlo rovnou spustíme a zákazník si
ověří, jak mu nastavení vyhovuje.
V tomto roce se otevře po−
slední kolo „KOTLÍKOVÝCH DO−
TACÍ“. Z fakturované částky do
max. výše 150 000 Kč obdržíte od
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Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Student Sutnarky navrhl
Peníze
na komunikace
i domy
Rokycanští radní schválili hned
několik investičních zakázek.
Jde například o zakázku na
Vrchlického ulici – prodlou −
žení komunikace včetně re −
konstrukce plotu ZŠ Čechova
a opra vy a oplocení MŠ Če −
chova. Práce zajistí firma
DYBS Plzeň s nabídkovou ce−
nou 6.206.783,05 Kč bez
DPH. Součástí stavby je dešťo−
vá kanalizace a ploty. Práce
začnou v červnu a hotovo by
mělo být do konce roku 2019.
Další schválenou investicí
je zateplení objektu bytových
domů s čp. 450 a 451 v Sou−
kenické ulici, kde zvítězila fir−
ma BIS Plzeň s nabídkovou
cenou 3.898.114,61 Kč bez
DPH. V případě odmítnutí pod−
pisu smlouvy o dílo vybraným
uchazečem schvaluje rada mě−
sta uzavření smlouvy o dílo
s druhým uchazečem MENE
INDUSTRY, s.r.o., Plzeň s nabíd−
kovou cenou 3.978.193,53 Kč
bez DPH.

budku pro netopýry
Originalitu a ohleduplnost k pří−
rodě prokázal student Fakulty de−
signu a umění Ladislava Sutnara
(FDULS) Západočeské univerzity
v Plzni Tomáš Starý při zpraco−
vání ateliérové práce, jejíž zadání
znělo „les“.
Ze širokého spektra možných
předmětů se student 2. ročníku ma−
gisterského studijního oboru Design
po rešerši přiklonil k návrhu netopýří
budky, tedy objektu sloužícímu
k ochraně netopýrů.
„Výběrem jsem reagoval na svoji
rozvíjející se snahu chovat se šetrně
k životnímu prostředí. Člověk by
v sobě měl pěstovat určitou so−

Dotace na úpravu
lyžařských tras
Hamry, Modrava, Prášily, Hor−
ská Kvilda a Domažlice si roz−
dělí 431 tisíc korun z dotačního
titulu Úprava lyžařských bě−
žeckých tras 2018/2019. Ten je
určen obcím, které zajišťují
pravidelnou strojovou úpravu
lyžařských běžeckých tras na
území Šumavy a Českého lesa.
Cílem dotačního titulu není
jen samotná úprava běžeckých
tras, ale hlavně podpora turis−
tického ruchu oblasti a místních
podnikatelů, snaha podpořit ob−
ce v jejich aktivitě a pomoci jim
využít potenciál území.
Podmínkou pro poskytnutí
dotace je zajištění pravidelné
strojové údržby lyžařských bě−
žeckých tras a návaznost další
infrastruktury, jako je ubytová−
ní, služby a zajištění parkova−
cích míst pro lyžaře.
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ciálně−ekologickou zodpovědnost
za své činy a jako designér i za svoji
tvorbu. Mnohdy můžete dát naje−
vo, jaký svět chcete, aby vás obklo−
poval,“ zamýšlí se Tomáš Starý.
„Pro svůj dekadentní postoj k mate−
rialismu jsem už jednoduše nechtěl
navrhovat další tvarovou podobu
loveckého nože nebo turistických
holí. Takových věcí je nadbytek
a z mého úhlu pohledu již není po−
třeba zabývat se jejich podobou.
Chtěl jsem, aby design pomohl na
správném místě," vysvětluje student
FDULS, co ho vedlo k návrhu budky
pro netopýry.
Svůj projekt konzultoval Tomáš
Starý po celou dobu s Přemyslem
Tájkem, vedoucím oddělení sledo−
vání stavu biodiverzity ze Správy
Chráněné krajinné oblasti Slavkov−
ský les, který se dlouhodobě věnuje

ochraně netopýrů a monitoringu
obsazenosti netopýřích budek. Ty
netopýrům nahrazují přirozené
přírodní úkryty – dutiny v kmenech
a větvích starých listnatých stromů
nebo štěrbiny za odlupující se kůrou
uschlých dřevin, které z krajiny
především v důsledku lesnického
hospodaření z velké části vymizely.
„Během projektu jsme se s To−
mášem Starým rozhodli pro štěr−
binový typ budky vycházející z po−
znatků, že některé druhy našich
netopýrů se přes léto ukrývají
v různých štěrbinových úkrytech.
Tyto úkryty v posledních desetiletích
přizpůsobiví netopýři stále častěji
vyhledávají v náhradních útočištích
– v lidských stavbách. Mohou to
být třeba skuliny za dřevěným po−
bitím vnějšího zdiva domů, za oke−
nicemi nebo ve škvírách mezi
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panely v panelových domech,“ po−
pisuje Přemysl Tájek s tím, že v ta−
kových úkrytech se často vyskytují
i takzvané mateřské kolonie, tedy
uskupení samic s mláďaty, často
v počtu i několika desítek jedinců.
„Mateřské kolonie jsou právem po−
važovány za nejchoulostivější etapu
v netopýřím životě. V budkách, které
u nás dlouhodobě sledujeme, ale
právě tyto ‚netopýří porodnice‘ na−
cházíme jen zcela výjimečně,“ vy−
světluje Tájek.
Budka, kterou navrhl student
Sutnarky, obsahuje nejen štěrbino−
vé úkryty, ale i jednu větší dutinu.
Spolu s originálním trojúhelníko−
vým půdorysem, volbou různě ši−
rokých rozestupů mezi příčkami,
asymetricky umístěným doplňko−
vým výletovým otvorem i důmysl−
ným průlezem mezi některými
příčka mi došlo k vytvoření velké
škály rozmanitých mikroklimatic−
kých podmínek, které by netopý−
rům mohly vyhovovat v různých
obdobích roku a které, jak se Tájek
domnívá, by mohly poskytovat
oproti některým stávajícím typům
budek i příhodnější podmínky právě
pro tvorbu mateřských kolonií. To,
jak bude budka netopýrům vyhovo−
vat, se ukáže v CHKO Slavkovský
les, kde je nyní umístěna.
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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 při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
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 sou−
časnosti 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 nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent 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. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

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. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

Západočeské muzeum opět získalo cenu
Do XVII. ročníku soutěže se přihlá−
silo celkem 58 muzeí a galerií
z celé České republiky s 93 soutěž−
ními projekty. Jejími vyhlašovateli
jsou Ministerstvo kultury ČR
a Asociace muzeí a galerií ČR.
Západočeské muzeum v Plzni
získalo v posledních letech již pět
ocenění v této prestižní Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis.
V letošním roce byla oceněna vý−
stava „KOŘENY“ (28. 3. – 19. 9.
2018), která obsadila 2. místo v ka−
tegorii Muzejní výstava roku 2018.
Výstava poutavým způsobem se−
známila se životem ukrytým v půdě
za pomoci modelů v třicetinásob−
ném zvětšení. Návštěvníci mohli na−
hlédnout do různých oborů od eko−
logie kořenů přes studium půdních
hub až po bezobratlé živočichy.
Mimořádným rozměrem projektu
bylo zapojení amatérských výtvarní−
ků z řad dětí a různých skupin do−
brovolníků.
A ještě jedno ocenění, ze kterého
má muzem velkou radost. V rámci
Plzeňský rozhled 6/2019

slavnostního ceremoniálu Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis
2018 ve čtvrtek 16. května 2019 ve

Smetanově síni Obecního domu
v Praze se uskutečnilo vyhlášení
IV. Ročníku návštěvnické soutěže

Muzeum roku 2018. Hlavní budova
Západočeského muzea v Plzni se
dostala mezi TOP 5 institucí!

Foto archiv ZČM v Plzni: spoluautoři výstavy a ředitel ZČM v Plzni PhDr. František Frýda. Zleva Gabriela Klinkovská,
Miroslava Kudrnová, Sylvie Pecháčková, Ondřej Peksa, Alena Čížková, ředitel ZČM v Plzni František Frýda, Renata
Bláhová a Ivana Příhoda Pavlů.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Dvojka ve sběru
elektroodpadu
V soutěži sběru elektroodpadu
s názvem Hejbni s elektrem pro
lepší život, ve které se utkala
statutární města České republiky
a hlavní město Praha, získala
Plzeň druhé místo. Se 3,05 kilo−
gramu odpadu na obyvatele tak
dosáhla na druhou příčku v kate−
gorii B, do níž byla zařazena měs−
ta s více než 90 tisíci obyvateli.
První místo v této kategorii obsa−
dily České Budějovice s 3,57 kilo−
gramy na jednoho obyvatele.
Lidé odevzdávali zejména
chladničky, mrazničky, pračky,
sušičky, myčky nádobí, pečící
zařízení, sporáky, elektrické
ventilátory, nástroje pro sečení
nebo jiné zahradnické činnosti.
Ve sběru se objevily i mikro −
vlnné trouby, plotny, vysavače,
žehličky, topinkovače, fritovací
hrnce, váhy, vrtačky, pily, kávo−
vary, elektrické nože, spotřebiče
pro stříhání vlasů, sušení vlasů,
čištění zubů, holení, hodiny,
budíky i mobilní telefony.

Kuchtíci
z Božkova vítězi
Plzeňští Kuchtíci z Božkova zvítězili
v soutěži Finále Zdravé 5 v katego−
rii 3. až 5. tříd základních škol. Trio
zaujalo porotu svým nápadem, ku−
chařským zpracováním a citem
pro zdravou výživu. Vítězové si za
odměnu užijí zážitkový pobyt.

Tříčlenné týmy z různých kou−
tů Česka se v kuchařském klání
utkaly ve dvou soutěžních disciplí−
nách. Prvním úkolem bylo připra−
vit před zraky odborné poroty po−
hoštění podle principů zdravé
a vyvážené výživy. Druhou disci−
plínu představoval kvíz, ve kterém
soutěžící odpovídali na otázky
z oblasti zdravého stravování.
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Nejvíce zadlužených dětí žije v Plzni
V České republice čelí exekucím
tisíce dětí a mladistvých a další
desetitisíce dnes již dospělých lidí
si dluhy přinesly z dětství.
Jedná se zejména o pokuty za
jízdy na černo, za nezaplacené po−
platky za komunální odpad, dluhy
v knihovně či faktury za telekomuni−
kační služby. Cílem kampaně je
upozornit širokou veřejnost na no−
velu občanského zákoníku a po−
změňovací návrh insolvenčního zá−
kona, které mohou situaci dětských
dlužníků vyřešit.
„Dobrá zpráva je, že novelu ob−
čanského zákoníku, která počítá
s tím, že dluhy dětí do 15 let by mě−
ly přecházet v okamžiku jejich vzni−
ku na zákonné zástupce, podpořila
vláda,“ uvádí Aleš Kavalír, ředitel pl−
zeňské pobočky Člověka v tísni.
Aktuálně běžící exekuce pak mů−
že pomoci vyřešit oddlužení dítěte.
V současné chvíli má Poslanecká
sněmovna na stole pozměňovací
návrh novely insolvenčního zákona,
který může děti zařadit do tzv. pri−
vilegované skupiny dlužníků, stejně
jako je tomu například u starobních
a invalidních důchodců. Jejich od−
dlužení by tak bylo možné do tří let

a bez nutnosti splatit stanovenou
část dluhů.
Nejvyšší počet dětí v exekuci ne−
ní zrovna prvenství, na které by
mohlo být město Plzeň hrdé.
Většina exekucí zde vznikla díky
postupu Plzeňských městských

dopravních podniků za pokuty za
jízdu na černo. Rodiče, kteří
o vzniklém dluhu mnohdy ani nevě−
děli, za děti nezaplatili pokutu a ne−
reagovali na následnou výzvu k za−
placení a postupem času dluh
narostl z nezaplacené jízdenky do
řádově desetitisíců korun.
Od začátku kampaně se k dět−
ským dluhům postavila čelem řada
měst. Praha nechá vypracovat se−
znam dětských dlužníků do 15 let
vůči městu a městským organiza−
cím a u těchto dluhů zastaví exeku−
ce a odpustí příslušenství. Jejich
příklad následovalo město Ústí nad
Labem, ale přidává se také Plzeň.
„V tuto chvíli prověřujeme, kde
všude mohly historicky dětské
dluhy vzniknout. Již jsme se však
dohodli, že Rada města zadá do−
pravnímu podniku zahájení všech
kroků k zastavení exekucí, včetně
odpuštění příslušenství, které vznik−
ly na pohledávkách dětí do 15 let.
Znamená to tedy, že je jedno, kolik
je dotyčnému dnes, ale podstatné je
to, v jakém věku jeho dluh vznikl,“
sdělil Michal Vozobule, náměstek
primátora města Plzně pro oblast
dopravy a životního prostředí.

Galerie českého kresleného humoru
Velkým zpestřením návštěvy Pl−
zeňska je ojedinělá galerie české−
ho kresleného humoru. Ta vznikla
před devíti lety ve Spáleném Poříčí
a dodnes je vyhledávaným cílem
cest rodin i jednotlivců.
Budova špejcharu, kde galerie
vznikla, byla postavena v 1. polo−
vině 18. století jako součást spále−
nopoříčského zámeckého velko−
statku. Ke svému původnímu účelu,
uskladnění obilovin, sloužil špejchar
až do konce 20. století, kdy byl
objekt již v havarijním stavu. Re−
konstrukce tak budovu nejen za−
chránila, ale rozšířila její využití na
kulturní účely. Z valné většiny ji
uhradila Evropská unie.
„Komplexní rekonstrukcí objektu
vznikly prostory galerie pro příleži−
tostné výstavy, stálá expozice his−
torické zemědělské techniky, dále
unikátní naučná stezka pod stře−
chou, která provází přírodou Brd
a životem jejích obyvatel v minu−
losti i současnosti a celé jedno pa−
tro špejcharu je věnováno galerii

kresleného humoru legendárního
kreslíře Jiřího Wintera NEPRAKTY.
Tato stálá výstava je jediná v repub−
lice. Jedná se o světově unikátní
sbírku s přibližně 750 kreslenými
obrázky a vtipy,“ řekl předseda
Regionální rady regionu soudrž−
nosti Jihozápad a náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje Ivo Grüner.
Rekonstrukce budovy špejcharu
byla součástí projektu, na který
město získalo více než patnáctimi−
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lionovou dotaci z Regionálního ope−
račního programu (ROP) Jihozápad.
„Cílem projektu bylo rozšířením na−
bídky cestovního ruchu zvýšit při−
tažlivost obce a regionu pro náv−
štěvníky s následným pozitivním fi−
nančním a sociálním efektem. Jeho
realizací došlo ke zvýšení atraktivity
venkovských regionů jižního Pod−
brdska,“ sdělila ředitelka Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad Michaela Šímová.
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Památník ochrání nový systém
Deset milionů
dobrovolným
hasičům
Plzeňský kraj rozdělí celkem
10,3 milionu korun z dotačního
programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2019“.
V rámci dotačního programu jsou
financovány tyto dotační tituly:
• Příspěvek na nákup nové−
ho dopravního automobilu –
3,6 milionu korun
• Příspěvek na vybavení a opra−
vy neinvestiční povahy – 5 870
500 korun
• Příspěvek na nákup nové cis−
ternové automobilové stříkačky
– 500 000 korun
• Příspěvek na opravy menšího
rozsahu u cisternové auto−
mobilové stříkačky nebo rych−
lého zásahového automobilu –
329 500 korun
Cílem programu je zabezpeče−
ní a systematická podpora ploš−
ného pokrytí území kraje jednot−
kami požární ochrany v souladu
s „Koncepcí požární ochrany
Plzeňského kraje“. Finanční pod−
pora z tohoto programu může
být poskytnuta pouze obci, která
je zřizovatelem JSDHO zařazené
do plošného pokrytí území
Plzeňského kraje jednotkami po−
žární ochrany.

Peníze
na hospicovou péči
V rámci dotačního programu
Podpora domácí hospicové péče
v Plzeňském kraji 2019 bude me−
zi dva žadatele rozdělena částka
1 335 000 Kč. Domov – plzeňská
hospicová péče obdrží částku
675 000 Kč, Hospic sv. Jiří získá
finance ve výši 660 000 Kč.
Přidělení dotací schválila Rada
PK, návrh bude ještě předložen
ke schválení zastupitelstvu.
Cílem dotačního programu je
finančně podpořit poskytovatele
zdravotních služeb, kteří zajišťují
domácí hospicovou péči na úze−
mí Plzeňského kraje, a tím zvýšit
dostupnost domácí hospicové
péče a umožnit tak nevyléčitelně
nemocným v preterminálním
a terminálním stádiu života dožít
ve vlastním sociálním prostředí.
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Plzeň začne využívat takzvanou in−
teligentní videoanalýzu pro ochra−
nu památníku Díky, Ameriko!
Ten bývá často znečišťován
a poškozován, město jej proto
chce pomocí speciální kamery
a nového systému ochránit. No −
vinka dokáže rozpoznat neobvyklé
chování v daném místě, nežádoucí
pohyb, shromažďování více osob,
odložené zavazadlo a podobně,
následně systém automaticky vy−
voláním poplachu upozorní obslu−
hu kamerového centra. Podobně

zajistit chce krajská metropole po−
stupně i další místa.
„Prostranství kolem Díky, Ame−
riko! patří z hlediska pohybu osob
k nejexponovanějším místům v Plz−
ni. V noci se tam často srocují mladí
lidé z okolních barů, přes den pak
kolem posedávají skupiny bezdo−
movců. Přestože jsme zajistili zvý−
šený dohled, který vykonávají hlídky
městské a státní policie, máme zde
stále velké množství případů zne−
čištění a vandalismu, proto takto
reagujeme,“ uvedl radní pro oblast
bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Podpoří triatlon a házenou
Plzeň má nově memorandum
o podpoře sportovních akademií.
Jde o Triatlonovou akademii Plzeň
a Nadační fond na podporu plzeň−
ské házené.
Triatlonová akademie Plzeň je
projekt podporovaný Českou tria−
tlonovou asociací a má za cíl se
věnovat výchově mladých sportov−

ců se zájmem o triatlon, cílem Na−
dačního fondu na podporu plzeň−
ské házené je výchova mladých
sportovců se zájmem o házenou.
V obou případech jde o kontinuální
podporu mládeže od sportovní pří−
pravky až po dospělou kategorii se
zaměřením na vrcholovou spor −
tovní kariéru. Je to jedna z důle−

žitých složek prevence proti sociál−
ně patologickým jevům ve společ−
nosti, a to zejména u dětí a mláde−
že ve věku šest až 18 let. Spolu−
práce se dále bude týkat propa −
gace těchto mládežnických sportů
v rámci města a kraje, vzájemné
propagace při konání různých akcí
a dalších činností.

Snímek zachycuje všechny účastníky podpisu memoranda.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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O titul Vesnice roku 2019 soutěží 206 obcí
Celkem 206 obcí ze všech krajů
České republiky se přihlásilo do
pětadvacátého ročníku soutěže
Vesnice roku v Programu obnovy
venkova. Vítěz letošního ročníku
získá kromě titulu „Vesnice roku
2019“ také finanční odměnu ve
výši až 2,6 milionu korun a vůz
ŠKODA SCALA.
„Jsem velmi ráda, že se našlo
tolik statečných obcí, které si udě−
laly čas v této hektické době a roz−
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hodly se prezentovat svou obec, své
místo pro život. Přeji všem soutěží−
cím hodně štěstí v krajských kolech
a všem komisařům hodně sil při
hodnocení,“ řekla ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.
Nejvíce zájemců je z Jiho čes −
kého kraje, a to 25, naopak nejmé−
ně, celkem pět, z kraje Moravsko−
slezského. Z Plzeňského kraje je to
16 obcí. Všechny přihlášené obce
budou v průběhu měsíce května

a června navštíveny krajskými
hodnotitelskými komisemi. V čase
dvou hodin budou moci prezento−
vat svůj bohatý společenský
a spolkový život, koncepční doku−
menty, péči o zeleň a životní pro−
středí a mnohé další. Pro soutěžící
jsou připraveny finanční odměny
od 500 tisíc korun až po 2,6 mi−
liony korun dle uděleného ocenění.
Par tner soutěže Vesnice roku
2019, společnost ŠKODA AUTO,
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zapůjčí na šest měsíců vítězi v ka−
tegorii Inovativní obec nový model
ŠKODA CITIGO e−Pilot s čistě elek−
trickým pohonem, který je svým
provozem (0 CO2) přínosem pro ži−
votní prostředí.
Vítězové krajských kol postupují
do celostátního kola, které se usku−
teční první zářijový týden. Nositel
titulu „Vesnice roku 2019“ bude vy−
hlášen 14. září na Jarmarku venko−
va v Luhačovicích.
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Podpoří sociální
služby v kraji
Celkem 16,3 milionu korun roz−
dělí Plzeňský kraj v rámci dotač−
ního Programu podpory sociál−
ních služeb v Plzeňském kraji
2019. Do dotačního titulu oblast
A (neinvestiční dotace) byly po−
dány žádosti 79 registrovaných
sociálních služeb od 25 poskyto−
vatelů sociálních služeb. Celkové
požadavky činily 31 331 816 Kč.
Rozdělovaná částka činí celkem
11 648 490 Kč (11,3 milionu Kč
+ 348 490 Kč /zůstatek z inves−
tiční části dotačního titulu).
O investiční podporu (oblast B)
byly podány žádosti od 16 po−
skytovatelů sociálních služeb na
24 investičních akcí. K rozdě−
lení je dle vyhlášeného dotač−
ního titulu navrhována částka
4 651 510 Kč (původní předpo−
klad k rozdělení 5 milionů Kč).
Rada PK schválila v oblasti
neinvestičních dotací částku
70 133 Kč třem žadatelům,
v oblasti investičních dotací bu−
de částka 947 654 Kč přidělena
deseti sociálním službám. Ke
schválení zastupitelstvu bylo po−
stoupeno přidělení dotací nein−
vestičních ve výši 11 578 357 Kč
na celkem 71 sociálních služeb
a částka 3 703 856 Kč na inves−
tiční dotace (13 žádostí).

Elektrokola a elektrokoloběžky
v Národním parku Šumava
Rozvoj elektromobility a tudíž
i elektrokol a elektrokoloběžek je
velmi překotný a začíná zásadně
ovlivňovat také turistický ruch
na Šumavě. Jenže ne s každým
elek tro kolem či elektrokolo −
běžkou je možné se pohybovat
po cyklostezkách nebo po účelo−
vých komunikacích Národního
parku Šumava. Některá jsou totiž
zákonem považována za moto −
rová vozidla.
„Elektrokola jsou skvělá v tom, že
dávají možnost starším návštěvní−
kům nebo těm, kteří mají nějaké
pohybové problémy, více objevovat
krásy Šumavy, ovšem přináší to
i negativa, a to v podobě větší za−
huštěnosti turistického ruchu na
celém území Národního parku
i CHKO Šumava,“ říká vedoucí
Informační a strážní služby Správy
NP Šumava Adam Diviš.
Nárůst elektrovozidel, tedy kon−
krétně elektrokol a elektrokoloběžek,
je na Šumavě v posledních pěti
letech obrovský. Jenže ne každé
elektrovozidlo může jezdit po cyklo−
stezkách nebo účelových komu−
nikacích Národního parku Šumava,
tedy po silnicích, kam je motorovým
vozidlům vjezd povolen pouze na
základě výjimky ze zákona č. 114
o ochraně přírody a krajiny.
„Problematiku elektrokol, res −
pektive bicyklů s pomocnými mo−
torky, zohledňuje zákon o provozu

na pozemních komunikacích. Ne
každý majitel elektrokola nebo
elektrokoloběžky jej zná a stává se
nám, že ho někteří uživatelé zpo−
chybňují,“ vysvětluje vedoucí odbo−
ru státní správy NP Šumava Jiří
Dolejší a pokračuje:
„Jenže výklad zákona je jasný: za
kolo, které může vjíždět na vyhra−
zené cyklotrasy a cyklostezky, je po−
važováno vozidlo, k jehož pohybu
vpřed je nutné vynaložení lidské síly.
Současně může být kolo vybaveno
pomocným elektromotorem, jenž
má mimo jiné tyto parametry: do
1kW výkonu motoru a konstrukční
rychlost nepřesahující rychlost
25 km/h. Stále ale platí, že k pohybu
elektrokola či elektrokoloběžky je
nutná lidská síla, tedy průběžné
šlapání či odrážení.“
Pokud se tedy elektrokola nebo
elektrokoloběžky, které sice splňují
některé technické parametry, ale
dokáží jet bez nutnosti použití lidské
síly, budou v terénu pohybovat na
vyhrazené cyklotrase či cyklostez−
ce, je na takové dopravní prostředky
pohlíženo jako na motocykl. A to se
všemi důsledky.
„S tím, jak jsou elektrokola
a elektrokoloběžky více dostupněj−
ší, neúměrně se zahušťuje pohyb
na turis tických cestách a cyklo −
stezkách, a to hlavně v těch nejvy−
tíženějších místech Šumavy. Tím
vznikají i velmi nebezpečné situace,

při kterých hrozí i vážná zranění,“
říká Adam Diviš.
„Velmi často vidíme na elektro−
koloběžkách jezdit děti, navíc bez
přileb. Jsou běžné situace, kdy na
takovém vozidle jedou i tři osoby
najednou. Navíc na elektrokola ne−
zřídka sedají lidé bez jakýchkoli
zkušeností s jízdou na kole a do−
chází tak i ke zbytečným pádům
v relativně vysokých rychlostech.
Také roste počet kolizních situací
mezi jezdci na kolech, elektroko−
lech a pěšími. Prostě a jednoduše
řečeno – ze společnosti se v tomto
ohledu vytrácí slušnost a ohledu−
plnost,“ dodává.
„Bohužel stále více uživatelů,
především elektrokoloběžek, ne −
reaguje na výzvu našich strážců
na zastavení. Kvůli tomu dochází
k dalším nebezpečným situacím,
při objíždění našich zaměstnanců
či dokonce najíždění na ně. To nás
vede k tomu, že budeme žádat
o součinnost policii, a to i proto,
že řidiči vozidel nesplňující pa −
rametry kola musejí mít k jízdě
příslušné řidičské oprávnění a také
povinnou výbavu,“ upozorňuje
mluvčí Národního parku Šumava
Jan Dvořák a dodává:
„Žádáme všechny návštěvníky
Národního parku a CHKO Šumava,
aby při svých výletech dodržovali
předpisy a zákony a byli ohleduplní
k sobě i k přírodě.“

Milionové investice zvýší komfort pacientů
Rokycanská nemocnice už brzy
zvýší komfort svých pacientů
a návštěvníků. Umožní to několika−
miliónové investice do majetku
Plzeňského kraje, ale i příkladná
spolupráce hejtmanství s městem
Rokycany.
Plzeňský kraj je v dobré finanční
kondici. Díky tomu může svůj ma−
jetek postupně obnovovat a moderni−
zovat. Na popud náměstkyně hejt−
mana pro oblast ekonomiky, investic
a majetku Marcely Krejsové už kraj
začal detailně analyzovat stav svých
objektů. Nyní řeší i jejich vybavení
a hledá cesty pro provozní úspory.
„Zdravotnictví patří mezi naše
priority. Jsem velice ráda, že pa−
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cienti Rokycanské nemocnice do
konce května dostanou nové po −
lohovatelné postele s nočními stol−
ky. Díky čtyřmilionové investici
obmě níme dvě třetiny lůžkového
fondu. Původní vybavení bylo de−
sítky let staré a už neodpovídalo
21. století. Zároveň nemocnice do−
stane nový záložní zdroj, aby
byla připravena na blackout,“ říká
Marcela Krejsová.
Změn v Rokycanské nemocnici
ale bude více. Kraj je připravuje spo−
lečně s městem Rokycany, které se
chystá rekonstruovat Volduškou uli−
ci vedoucí právě k nemocnici.
„Při rekonstrukci ulice se počítá
s tím, že u nemocnice vzniknou

nová parkovací stání, která zvýší
komfort návštěvníků i zaměstnan−
ců. Domluvili jsme se na variantě,
že výběrové řízeni na dodavatele
stavby vypíšou Rokycany a my jim
na stavbu míst přispějeme. Par −
kování bude zpoplatněné, ale po−
kud si majitel vozu například půjde
pro léky do lékárny, parkovné se
mu z útraty odečte,“ uvádí náměst−
kyně hejtmana.
Výraznou finanční úsporu pak do
budoucna může Plzeňskému kraji
přinést řešení, o jehož možné rea−
lizaci nyní náměstkyně jedná s ve−
dením Rokycan.
„V Rokycanské nemocnici se
počítá s rekonstrukcí kotelny. Zva−
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žu jeme, zda by nebylo provozně
úspor nější variantou napojení na
rokycanskou teplárnu. Pro rozhod−
nutí je ale zapotřebí posouzení
obou variant, jejich ocenění však
ještě nejsou na stole. Vizionářskou
variantou by mohl být ještě takzva−
ný ostrovní systém, kdy by sama
nemocnice energii vyráběla. Mohl
by to být příklad smart řešení za
použití nejnovějších technologií,
u této varianty jsme ale na začátku
debat. V každém případě chci zdů−
raznit, že o investicích do nemocni−
ce v Rokycanech velmi přemýšlíme
a rozhodně nám její existence
a technický stav nejsou lhostejné,“
dodává Marcela Krejsová.
Plzeňský rozhled 6/2019

Kemp pro rodiny, pejskaře, cyklisty
a milovníky panenské přírody
Řečeno slovy filmové klasiky –
doslova „na samotě u lesa“ najdete
zaručeně tiché, klidné a ničím neru−
šené dny vaší letní dovolené, doslo−
va přímo uprostřed přírody.
Takový je Kemp Karolina (nachází
se nedaleko Plané u Mariánských
Lázní), který je vhodný jak pro
ty, kteří chtějí pouze odpočívat,
tak i pro ty, kteří ubytování v kempu

použijí jako bezpečné
zázemí pro své oblíbené
aktivity.
„Jsme moderní, men−
ší rodinný kemp evrop−
ské úrovně v krásném,
tichém, přírodním pro−
středí. Poskytujeme uby−
tování ve vybavených
chatách, mobilních do−

dovolené pro celou rodinu. Vybavení
kempu a úroveň poskytovaných slu−
žeb odpovídá evropskému stan−
dardu. Děti tu najdou koutek na hra−
ní i sportování. Přímo v kempu je
bazén, další možnosti koupání jsou
nedaleko v okolí. Oblíbené jsou
cyklovýlety, k nimž doslova vybízejí
různé cyklostezky.

mech, v apartmánech a na
místech pro stany či kara−
vany s elektrickými přípoj−
kami. Moderní vytápěné
sociální zařízení je samo−
zřejmostí,“ sdělil majitel
a provozovatel Karoliny
Vladimír Novotný.
Čistota a upravenost areálu, dodr−
žování nočního klidu, mnoho zají−
mavých výletních míst v okolí spolu
s vysokou úrovní poskytovaných
služeb jsou zárukou spokojené
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Kemp Karolina je lehce dostupný
od dálnice D5 (Praha – Rozvadov, exit
128, 12 km) a dále po silnici č. 21
(směr Mariánské Lázně − Planá), kte−
rá prochází pouze 2 km od kempu.
https://www.camping−karolina.cz/
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Žáci dokázali, že řemeslo má zlaté dno
Na podporu zájmu o technické
vzdělávání byl Plzeňským krajem
vyhlášen již 10. ročník rukodělné
soutěže „Řemeslo má zlaté dno“.
Hlavní ceny v soutěži získalo letad−
lo, kytara a šperkovnice s intarzií.
Odborná porota tentokrát vybírala
ze 70 výrobků, které přihlásilo 28
základních a 14 středních škol.
Slavnostní vyhlášení s předáváním
cen vítězům se uskutečnilo v pro−
storách Techmania Science Center
v Plzni. Ocenění předávala náměst−
kyně hejtmana Plzeňského kraje
Ivana Bartošová.
Soutěž Řemeslo má zlaté dno
probíhala ve třech kategoriích
– 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
a 1. a 2. ročník SŠ. Na nejúspěš−
nější žáky čekaly hodnotné ceny
v podobě notebooku, chytrého tele−
fonu, tabletu či akční kamery.
V první kategorii zvítězil Pavel
Ťupa z 1. základní školy Plzeň s jeho
Letadlem, ve druhé kategorii vyhrála
Kytara od Tomáše Nosála z 26. zá−

Trienále umělecké
knižní vazby
V hlavní budově Západočeského
muzea v Plzni, Kopeckého sady 2
se ve dnech 22. června až 18.
července uskuteční už 16. Trie−
nále umělecké knižní vazby.
Tradice umělecké knižní vazby,
která má počátky na přelomu
19. a 20. století, kdy se formovala
hnutí za obnovu knižní kultury vů−
bec, je v českých zemích velmi sil−
ná. Přes různé periody lze za mo−
derní počátek této soutěžní pře−
hlídky považovat rok 1973, kdy
byla v Třebíči uspořádána výstava
současných mistrů. Aktivita něko−
lika jedinců nakonec vyústila v bo−
hatou kulturní činnost Společen−
stva českých knihařů a pravidelně
se opakující soutěž Trienále umě−
lecké knižní vazby. Vystavené prá−
ce se vyznačují mistrovským zpra−
cováním, invenčním přístupem,
objevováním nových materiálů
a jejich rolí v knižní vazbě, originál−
ními pracemi v oblasti zvláštních
knižních forem a autorských knih
s výrazným výtvarným potenciá−
lem. Veřejnost bude mít unikátní
příležitost se seznámit s nejnovější−
mi pohledy (a samozřejmě realiza−
cemi) na uměleckou knižní vazbu
v té formě, kterou prezentují špič−
koví mistři uměleckého řemesla.
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V rámci ocenění výrobků v soutěži
„Řemeslo má zlaté dno“ bylo předá−
no také ocenění studentovi Fakulty

vedení do simulátoru dopravy SU−
MO“. Zároveň bylo za reprezentaci
Plzeňského kraje na místě oceněno
také 27 žáků středních škol, kteří do−
sáhli výborných výsledků v meziná−
rodních nebo celostátních soutěžích
v technických oborech ve školním
roce 2018/2019.

Daniel Nejdr

kladní školy Plzeň. V kategorii střed−
ních škol porota vybrala jako nejlep−
ší Šperkovnici s intarzií, jejímž auto−
rem je Daniel Nejdr ze Střední školy
a Základní školy Oselce. Kromě prv−
ních třech míst v každé kategorii
bylo uděleno i 7 zvláštních cen
a 3 divácké ceny.

Tomáš Nosál

elektrotechnické ZČU v Plzni Jakubu
Ševčíkovi za práci „Implementace
hybridních trolejbusů a trolejového

Pavel Ťupa

Plzeňská ZOO má nového levharta
Po víceleté přestávce je obnoven
chov levhartů čínských (což je
poddruh levharta skvrnitého) v pl−
zeňské zoo. Dlouhé roky zde žila
samice Nurika a samec Richard,
odchovat se podařilo dvojici
mláďat, samce Jacka a samici
Baobao. Později levharty na čas
vystřídaly pumy.
Z polské zoo v Krakowě dorazila
samice Tika, narozená 7. 12. 2017.
Je to mladé, plaché zvíře, které se
s expozicí teprve seznamuje a znač−
nou část dne tráví v brlohu. Po−

stupně, až si uvykne, bude ke spat−
ření častěji. Příjezd samce je zatím
v jednání.
Podle fanouškovského webu zoo−
tierliste.de je nyní chová 27 zoo
v Evropě.
V Zoo Plzeň byl chován i levhart
skvrnitý (bez určení do poddruhu)
– např. samička Jiskra ve 40. le−
tech, dvě samičky v 60. letech (ze
zoo Praha a Dvůr Králové), nebo
levhar tice Carmen s par tnerem
v 70. letech, která mívala mláďata.
Celkem zde žilo asi 10 různých
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skvrnitých levhar tů, vesměs bez
poddruhového určení. V 80. letech
zde byl chován pár černých levhar−
tů Eros a Černá, který odchoval
4 mláďata (1985−86). Chov skončil
v roce 1998. V té době již nebyla
dovážena nová kvalitní zvířata,
protože pavilon byl chystán na
rekonstrukci. Ta nakonec vedla
k chovu menších zvířat a velké
kočkovité šelmy dostávají podle
koncepce z roku 1996 nové přírod−
ní expozice v jednotlivých geogra−
fických částech zahrady.
Po několika letech bez levhartů
zde tedy žila od 14. 3. 2002 vzácná
čínská levhartice Nurika. Narodila
se 14.8. 2000 v Zoo Lodž v Polsku,
odkud byla získána formou chova−
telské půjčky. Samec pokřtěný
Richard do plzeňské zoo dorazil
v prosinci 2003 a pochází ze Zoo
Cottbus v SRN, kde se narodil 6.6.
2002. Získán byl výměnou. První
mládě z časného jara 2011 – sa−
mečka Jacka – museli odchovat li−
dé. O mládě z 15.8. 2011 Nurika
pečlivě pečovala. Mladá samička
obdržela dne 11.1. 2012 jméno
Baobao, což čínsky znamená
poklad nebo dítě.
Plzeňský rozhled 6/2019
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Zastávky na tramvajové trati
k univerzitě už mají svá jména

Kosíme pro radost z pohybu
Neformální sdružení KOSIČKÁŘI,
Západočeské muzeum v Plzni
a Český rozhlas Plzeň připravily
pro všechny zájemce o tradiční ře−
mesla a obhospodařování půdy
workshop pod širým nebem, za−
měřený na ruční kosení trávy.
Uskuteční se v sobotu 15. června
od 8 do 12 hodin v parku u ČRo
Plzeň, nám. Míru 10.
Každý návštěvník bude mít mož−
nost seznámit se s ručním kosením
trávy různými typy kos, vyzkouší si

sekání srpem, naučí se kosu nebo
srp správně naklepat a nabrousit.
Kosu či srp každému zájemci Ko−
sičkáři velmi rádi zapůjčí. Zájemci si
však mohou vzít s sebou také vlast−
ní náčiní. Připraveno bude také
drobné kulinářské překvapení. Pro−
gram doprovodí muzika Souboru
písní a tanců JISKRA Plzeň.
Akce je pro všechny zájemce
a návštěvníky zdarma. Bližší in−
formace: mchmelensky@zcm.cz,
tel.: 777 472 223.

Nová tramvajová trať v Plzni pove−
de k Západočeské univerzitě. Má
být uvedena do provozu už 15. pro−
since 2019.
Její součástí budou dvě točny
tramvaje a jedna nácestná zastáv−
ka, pro něž bylo nutné najít nové
názvy. Naopak zanikne současná
konečná tramvají a autobusů
v Borském parku. U první konečné
tramvaje vznikne nový terminál ve−
řejné linkové dopravy. Podle meto−
diky se pro názvy konečných

zastávek přednostně užívají názvy
čtvrtí a městských částí. Také se
užívají názvy významných nebo za−
jímavých míst, institucí a úřadů
státní správy a míst společenského
a kulturního života. Nepoužívají se
názvy firem, obchodních řetězců
a názvy působící jako reklama.
Užívají se názvy náměstí a příčných
ulic. Z hlediska lepší orientace
a možností uvádění názvů na trans−
parentech tramvají a autobusů je
snaha volit názvy co nejkratší.

Návrh nových pojmenování:
trakce, linka
TRAM 4,
autobusy MHD,
VLD
TRAM 4,
autobusy MHD,
terminál VLD
TRAM 4

TRAM 4,
autobusy MHD,
terminál VLD
autobusy MHD

původní název
Bory

nový název

zdůvodnění

Bory přejde na nový terminál,
Borský park název
pro název původní zastávky vycházíme
z její polohy na okraji Borského parku

−−−−−

Bory

konečná tramvaje, autobusový termi−
nál; přestupní uzel nese název čtvrti
(ekvivalent Slovany, Doubravka…)

−−−−−

Ladislava
Sutnara

název zastávky zvýrazňuje vztah této
osobnosti k univerzitě i městu Plzni

−−−−−

Univerzita

konečná tramvaje nese název nejvýz−
namnější instituce v oblasti (zkrácená
podoba názvu kvůli lepšímu umístění
na čelní transparenty tramvají)

Západočeská
univerzita

Rektorát

název univerzity přejde na konečnou
tramvaje, proto nový název zastávky
u rektorátu školy ležícího poblíž

O Rondelu se rozhodne v červnu
Důvodem je špatný technický stav
mostů křižovatky zvané Rondel
v městské čtvrti Roudná, jež jsou
její součástí. Zároveň je nutné
zlepšit obslužnost lokality, ve které
se nyní staví řada nových domů.
Navržená varianta počítá s tím,
že současný kruhový objezd i mi−
moúrovňovou silnici nahradí úrov−
ňová křižovatka. Pokud návrh pro−
jde, s úpravami se začne po do−
končení západní a severovýchodní
části městského okruhu, tedy za
zhruba čtyři roky.
Vzhledem k postupně se zhoršu−
jícímu stavu mostů je již delší dobu
zřejmé, že je zapotřebí tuto křižo−
vatku upravit. Současně se tím
naskytla jedinečná šance fakticky
propojit centrum města se Se −
verním Předměstím, které je v sou−
časné podobě odděleno právě
Rondelem. V současném stavu se
zde také nachází více než kilo −
metrový úsek tramvajové trati bez
zastávky, kterou je potřeba doplnit
jak pro stávající obyvatele přilehlé
28
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oblasti, tak pro návštěvníky blízké−
ho obchodního centra.
„Zásahy do stávajícího stavu křižo−
vatky bude možné provádět nejdříve
v roce 2023 po dokončení západní
a severovýchodní části městského
okruhu, který této lokalitě výrazně do−
pravně odlehčí. Zároveň však nelze
stavbu zbytečně odkládat vzhledem
ke stavu mostů. Vybraná varianta na−
plňuje představy všech zúčastněných
složek na řešení tohoto území,“
vysvětlil Zdeněk Kuťák, z Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správy Plzeň.
Na vybranou variantu úrovňové
křižovatky, která nahradí současný
kruhový objezd i mimoúrovňovou
silnici, byla provedena simulace za−
tížení silničního provozu, která po−
čítala jak s poklesem dopravy po
zprovoznění dvou částí městského
okruhu, tak i s přirozeným nárůstem
automobilové dopravy v nejbližších
letech. Tato simulace potvrdila, že
navržené řešení je kapacitně dosta−
tečné a zajistí plynulý a bezpečný
průjezd automobilů i vozů MHD.
Plzeňský rozhled 6/2019

Aukce skončila,
nákup a prodej
pokračuje!
Benefiční aukce ve prospěch Hos−
pice sv. Lazara v Plzni se uskuteč−
nila 18. května v Měšťanské bese−
dě. O napínavé momenty tady ne−
byla nouze, atmosféra v byla výbor−
ná. Prodalo se celkem 40 z 91 nabí−
zených děl, to je více než třetina.
Celková částka, která doputovala na
sbírkový účet hospice a za kterou
si dražitelé nakoupili, dosáhla
263 tisíc korun.

„Chtěli bychom se však vyšplhat
ještě výš. Některá díla si zatím ne−
našla svého kupce, protože např.
přítomní dražitelé už měli daného
autora ve sbírce zastoupeného.
Doufáme proto v další úspěch v po−
aukčním prodeji, který bude pro−
bíhat po dobu jednoho měsíce.
V online aukčním katalogu můžete
u jednotlivých děl snadno vidět, co
je prodáno, nebo je naopak k dispo
zici. Takto si můžete snadno koupit
dostupné dílo za vyvolávací cenu
jednoduchým objednáním na inter−
netu jako v eshopu. Prosím, zvažte
ještě tento způsob nákupu a nevá−
hejte nabídnout možnost lidem z va−
šeho okolí, kteří by mohli mít zájem.
Děkuji ještě jednou každému, kdo si
koupil nebo koupí současné umění
z naší nabídky a podpoří tak práci
hospice,“ říká Viktor Glier z hospice.
Plzeňský rozhled 6/2019
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Výstava 3D modelů barokních staveb

Peregrinus Silva Bohemica
Zajímá−li vás historie, vývoj architek−
tury, nebo stavebně technická řešení
významných budov, nebo si chcete jen
prohlédnout řadu památek na jednom
místě a poučit se o tom, jak naši před−
ci dokázali vybudovat krásné stavby,
určitě využijte příležitost navštívit vý−
stavu 3D modelů vybraných barokních
objektů v Pošumaví a přiléhajícím
bavorském příhraničí.
Modely historických objektů vznikly
v rámci řešení projektu Peregrinus Silva

Bohemica, který se snaží přiblížit ba−
rokní stavby na poutních cestách, jež
v minulosti propojovaly Bavorsko s čes−
kým Pošumavím. Návštěvníci uvidí
například model poutního kostela Na−
rození Panny Marie v Nicově, kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie
a sv. Ignáce v Klatovech nebo farního
a poutního kostela Narození Panny
Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut.
Připravena je řada dalších modelů
hlavně z Klatovska a Sušicka na české

straně a z okresů Deggendorf a Regen
na bavorské straně. Výstava se koná
v Regionálním informačním centru
Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí
Republiky 131/17 v Plzni a potrvá do
31. 8. 2019. Od 12. června do 22. čer−
vence bude část vystavených modelů
přesunuta do Klatov, do prostor tamního
infocentra. Zahájení výstavy v Klatovech
se uskuteční 12. 6. od 16.00 hod.
„V rámci projektu, na němž se podílí
Fakulta aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni ve spolupráci s obec−
ně prospěšnou společností Úhlava
a s Technickou vysokou školou v De−
ggendorfu, je dále vytvářen multime−
diální a digitální turistický průvodce

a aplikace pro mobilní zařízení. Vydána
již byla výpravná publikace a aktuálně
jsou natáčeny televizní reportáže, které
odvysílá televize ZAK. Všechny výstupy
budou představeny na závěrečných
konferencích pořádaných partnery pro−
jektu v září tohoto roku,“ informoval no−
vináře Ing. Pavel Vondráček, ředitel
o.p.s. Úhlava.
(pi)

Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit
Trenažér ve virtuální realitě pro
studenty učitelství, který umožní
simulovat a zkoušet situace,
k nimž dochází při výuce ve škole
– to je virtuální třída.
Aplikace vznikla díky spolupráci
odborníků na virtuální realitu z Fa−
kulty strojní Západočeské univerzity
v Plzni (ZČU) a didaktiků na Fakultě
pedagogické ZČU. V rámci České
republiky jde o jedinečný projekt,
který má studenty učitelství připravit
na praxi ve školách a posílit praktic−
kou část jejich studia.
Ve virtuální třídě si uživatel nasadí
3D brýle (náhlavní displej), do obou
rukou uchopí speciální ovladače
a ocitne se ve virtuálním modelu tří−
dy základní školy, kde v lavicích sedí
několik žáků. K nim učitel mluví
a žáci na něj reagují – hlásí se
a „povídají si“ mezi sebou. Ve třídě
je také virtuální tabule, na kterou
může uživatel psát poznámky, a ma−
pa světa. Tak vypadá současná
pilotní verze, která se na Fakultě
pedagogické ZČU využívá během
výuky didaktiky u budoucích učitelů
geografie. Pilotní studie se účastní
30

deset studentů 1. ročníku učitelství
geografie. Jejich úkolem je ve virtu−
ální třídě prezentovat krátký výklad
zaměřený na vybrané kritické místo
učební látky zeměpisu. Jejich spolu−
žáci výklad poslouchají, na projekč−

dříve si studenti zkouší práci ve
virtuální třídě – představí se a při−
blíží libovolné téma. Ve druhém
stupni prezentují předem připrave−
né téma, přičemž získávají zpětnou
vazbu od didaktika i od ostatních

ním plátně vidí toho, kdo právě ve
virtuální třídě vyučuje i obraz, který
vidí v 3D brýlích.
„Pilotní studie se realizuje ve
třech navazujících stupních. Nej −

studentů. V posledním stupni pak
vyučují znovu stejné téma a snaží
se svůj výkon zlepšit,“ popisuje
didaktička Lucie Rohlíková výuku
ve virtuální třídě.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Virtuální třída vznikla v rámci jedi−
nečné a dlouhodobé mezioborové
spolupráce mezi odborníky Fakulty
pedagogické (FPE) a Fakulty strojní
(FST). S nápadem a didaktickým
konceptem virtuální třídy přišla prá−
vě Lucie Rohlíková při prezentacích
jiného projektu katedry průmyslové−
ho inženýrství a managementu FST
– simulace rizikového prostředí pro
závislé (Risk Environment Simulator
– RES), nazývaného virtuální hos−
poda, kde virtuální prostředí slouží
jako podpůrná léčba u lidí, kteří se
v rámci léčby závislosti na alkoholu
připravují na přechod z léčebny do
běžného života.
„Virtuální třída nemá ambici na−
hrazovat praxe studentů ve školách,
ale studenty na praxe připravit a je−
jich zkušenosti s reálnou výukou
následně rozšiřovat,“ vysvětluje ve−
doucí oddělení geověd Pavel Mentlík
z FPE. „Aplikace tak výrazně přispě−
je k posílení praktické výuky bu−
doucích učitelů. Jejich příprava bu−
de více zaměřena na řešení situací,
se kterými se setkají při výkonu
svého povolání,“ dodává.
Plzeňský rozhled 6/2019
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IV−Nakladatelství s.r.o.
Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu

hledá
do plzeňského call centra
energické lidi

dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.

s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,
kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků
a přivítají možnost dobrého výdělku.

Zaměstnanost žen roste
rychleji než u mužů

Nerozhoduje Váš věk ani vzdělání,
rozhodují pouze Vaše schopnosti!
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby
s menším hendikepem
(prostory nejsou bezbariérové).

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila
o 47,3 tis. osob a dosáhla 5 305,5 tis. Počet nezaměstnaných
osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) se na−
opak meziročně snížil o 20 tisíc. Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,1 %.
„Počet zaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o pouhých 14 ti−
síc, u žen to bylo o 33 tisíc. Nárůst u žen byl soustředěn do věkové
skupiny 45−59 let. Na druhé straně poklesl počet nezaměstnaných
žen o 17 tisíc, u mužů bylo snížení jen o 3 tisíce. Poprvé od roku
2010 je tak více nezaměstnaných mužů než žen, ovšem za zcela
jiných ekonomických podmínek.,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel
odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Změny i ve věkové struktuře pracujících jsou ovlivněny přede−
vším demografickými faktory a prodlužující se dobou přípravy
na výkon budoucího zaměstnání. Snížil se počet pracujících ve věku
do 40 let (o 19,9 tis.). Pokles počtu mladých pracujících byl v prvé
řadě kompenzován nárůstem počtu osob narozených v první polo−
vině sedmdesátých let. Počet pracujících ve věku 45–49 let se
zvýšil o 43,7 tis. Výrazně se zvýšil i počet pracujících ve věku
55–59 let (o 15,4 tis.). Vzrostl i počet pracujících ve věku 65 a více
let (o 7,1 tis.).

Zkušenost s telemarketingem není podmínkou,
vše Vás naučíme.

Požadujeme:
• minimální vzdělání – odborné bez maturity
• češtinu jako mateřský jazyk
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fixní plat + provize v neomezené výši
odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
veškerá školení zdarma
pracovní smlouvu
příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
sick days
vybavenou kuchyňku,
teplé a studené nápoje zdarma
v call centru vlastní pracovní místo
výbornou dostupnost MHD
Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala,
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty,
rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová)
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

Více informací:
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Soutěž stále více přibližuje praxi
a hledí do budoucnosti
Už po jedenácté se v Sušici sešli
nejlepší učni oborů instalatér, elekt−
rikář a mechanik elektroinstalač−
ních zařízení. Letos setkání ozdobi−
lo několik nej: rekordních 38 dvou−
členných družstev, poprvé sestavu
z Čech a Slovenska doplnili Němci,
na zahajovacím večeru se křtil
almanach reflektující předcházejí−
cích 10 ročníků a vítěz získal do

ročního držení zcela nový pohár
z přední české sklářské dílny.
Současně s 11. ročníkem národní
soutěže O putovní pohár SYSTHEREM
probíhal 3. ročník národní soutěže
O křišťálovou kouli SYSTHERM.
Podle Jana Kazdy, generálního ředitele
firmy SYSTHERM, která je se SOŠ
a SOU Sušice pořadatelem a generál−
ním partnerem, se soutěž stále více
přibližuje praxi a hledí do
budoucnosti. V týmech
jsou lidé, kteří se neznají,
neznámé letos bylo i za−
dání, část dílů se tiskla
na 3D tiskárnách, tvrdě
se hlídala bezpečnost
práce. „Firma SYST−
HERM tak naplňuje svůj
projekt společenské od−
povědnosti nejen v od−
borné znalosti budou−
cích řemeslníků, ale
i schopnostech vzájem−
né mezilidské komunika−
ce,“ konstatoval její ge−
nerální
ředitel Jan Kazda.
Soutěžící týmy také přišli podpořit zástupci
Plzeňského kraje. V doprovodu ředitele SOŠ a SOU Stalo se už tradicí, že
v Sušici Jaromíra Koláře (vpravo) si „soutěžní te− dvoudenní národní sou−
rén“ prohlédli vedoucí odboru školství, mládeže těž je přístupna širo−
a sportu Jaroslava Havlíčková a vedoucí oddělení ké veřejnosti. Cílem je
organizace školství Jaroslav Sokol.
vzbudit zájem o učňov−

n Jako například?
Už v průběhu studia nás oslovují české
i německé firmy a mají velký zájem
o kvalifikované odborníky. Naše škola
také umožňuje v průběhu studia mít
ské školství, podpořit pozitivní vnímání
praxi v německých firmách. Máme
poctivého řemesla a ukázat na jeho
společný projekt s partnerskou školou
nejmodernější formy. Proto jsme se
v Chamu. Po ukončení
studia nemají naši absol−
venti problém ihned na−
stoupit do firem za velmi
výhodných finančních
podmínek. Řemeslo má
zlaté dno. Jaký je ne−
dostatek kvalifikovaných
odborníků, se přesvěd−
číte v okamžiku, kdy
potřebujete instalatéra,
elektrikáře, topenáře
a podobně. Proto ta naše
maximální snaha vzbudit
Nový putovní pohár z přední české sklářské dílny zájem u mladých lidí
představili generální ředitel společnosti SYSTHERM o řemesla.
Jan Kazda (vpravo) a ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ke slovům ředitele SOŠ
Jaromír Kolář.
a SOU v Sušici Ing. Ja−
romíra Koláře přidáváme i názor
ředitele SOŠ a SOU v Sušici Ing. Ja−
generálního ředitele společnosti
romíra Koláře zeptali.
SYSTHERM Jana Kazdy.
n Přiláká veřejná prezentace národ−
„My systematicky podporujeme uč−
ní soutěže nové zájemce o řemesla?
ňovské školství, a tak zvyšujeme spo−
Nám nic jiného nezbývá, než se snažit
lečenskou prestiž řemeslných oborů.
prezentovat učební obory navenek
Proto už 11 let podporujeme národní
a ukázat potencionálním zájemcům
soutěž v Sušici, která dnes už nese
z řad mladých lidí, jaké možnosti se jim
visačku mezinárodní.“
(re, wi)
naskýtají. Je to o moderních technolo−
giích, systémech a hlavně o obrov−
ském uplatnění těchto profesí v praxi.

Putovní pohár SYSTHERM zůstane
rok v SOŠ a SOU v Sušici. Letošní 11.
ročník národní soutěže totiž vyhráli
jeho reprezentanti David Rebstöck
a Filip Ondráček.

Prvenství v národní soutěži O křišťá−
lovou kouli SYSTHERM získala dvo−
jice Michal Krčál (SŠS Jihlava)
a Vojtěch Sklenička (ISŠTE Sokolov).

Pohled pod stan na sušickém náměstí mezi soutěžící týmy.
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Plzeňští zasadili desítky zářivě žlutých slunečnic
Desítky zářivě žlutých slunečnic
zasadili plzeňští pacienti s roztrou−
šenou sklerózou, jejich lékaři
a známí, a to v Aleji Svobody
u budovy Úřadu městského obvo−
du Plzeň – 1. Podpořili tak akci
Rozsviťme Českou republiku. Ta
má za úkol upozornit na nemoc,
která postihuje nervový systém
a jíž v tuzemsku trpí asi 20 000 li−
dí. Akce Rozsviťme Českou re−
publiku se tradičně odehrává kon−
cem května, kdy si lidé po celém

světě připomínají Světový den bo−
je proti roztroušené skleróze.
„O nemoci, za niž lidé nemohou,
stále panuje řada mýtů, jsou dokon−
ce lidé, kteří RS podceňují a neléčí
se. Přitom včasná léčba zachrání 20
až 30 let aktivního života,“ upozor−
ňuje Kateřina Bémová z Nadačního
fondu IMPULS, který akci organizuje
ve spolupráci s regionálními pa−
cientskými organizacemi Roska.
36

Rozsviťme ČR podle
ní ukazuje, že i s takto
vážnou diagnózou lze žít
kvalitní život.
Při léčbě nemoci je
totiž důležitá psychická
pohoda. A květ slunečnice, který od
rána otáčí hlavu za sluncem, má vy−
jadřovat naději těchto pacientů.
„Moc děkujeme všem, kteří si
s námi přišli žlutý květ zasadit a uká−
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zali tak, že jim osud pacientů s roz−
troušenou sklerózou není lhostej−
ný,“ dodává Petr Šindelář ze spolku
Roska Plzeň.
Podle doc. MUDr. Dany Horákové,
Ph.D. z RS centra ve VFN nemoc lé−
kaři přes velký pokrok stále neumí
vyléčit, ale umí ji tlumit nebo i po−
zastavit. „Je však třeba zdůraznit,
že všechny současné léky jsou
protizánětlivé, to znamená, že mají
schopnost pouze potlačit autoimu−
nitní zánětlivé
děje, které ničí
nervová vlákna
v mozku a míše.
Žádný z těchto
preparátů bohu−
žel zatím neumí
přetržená vlákna
znovu obnovit.
Pokud se nám
podaří zánět za−
stavit, tak může−
me vlákna dlou−
hodobě, u řady
pacientů i celoživotně, ochránit.
Z tohoto pohledu, čím dříve na ne−
moc přijdeme a čím dříve protizá−
nětlivé léky nasadíme, tím lépe,“
říká doc. Horáková.
Plzeňský rozhled 6/2019

Za 25 let své činnosti přijali
více než 10 500 000 volání
Linka bezpečí je největší a nejdéle
fungující celostátní krizová linka
pro děti a mladistvé do 26 let.
Založena byla v roce 1994 s pěti
operátory, v pořadí jako druhá
v Evropě. Volajícím z celé České
republiky je dostupná zdarma, její
nepřetržitý provoz zajišťuje stovka
odborníků.
Jen v loňském roce Linka bezpečí
přijala 167 264 volajících. Denně se
na ni s prosbou o pomoc obrátí
400 až 500 dětí. Téměř tisíc dětí
a mladistvých se ale na Linku bez−
pečí z kapacitních důvodů denně
nedovolá. I proto Linka bezpečí letos
zahájila osvětovou kampaň v šesti
krajích. Jejím cílem je získat finanční
prostředky na zvýšení kapacit Linky
bezpečí a umožnit tak dovolat se
každému, kdo pomoc Linky bezpečí
potřebuje.
Za léta působení se odborníci
Linky bezpečí setkávají především
s trvalými tématy, jako jsou trápení
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v důsledku problémů v rodině (např.
kvůli rozvodu rodičů), vztahy ve
škole a s vrstevníky (28 %), osobní
témata a psychické potíže (29 %)
a dotazy ohledně sexuálního zrání
(18 %). Výjimkou ale nejsou ani pří−
pady týrání a myšlenky na sebe−
vraždu. S příchodem mobilních
telefonů a nových technologií se
Linka bezpečí musela vypořádat i se
vzrůstajícím trendem v oblasti šika−
ny a kyberšikany. „Problémy šikany
tvoří jedenáct procent ze všech té−
mat, která děti s Linkou bezpečí pro−
bírají, ať už telefonicky, nebo pro−
střednictvím e−mailu či chatu,“ uvá−
dí její vedoucí Kateřina Lišková.

Zranitelné děti
Typickým volajícím na Linku bezpečí
je dívka ve věku 13 až 15 let.
Děvčata řeší nejčastěji rodinné
a partnerské vztahy, chlapci šikanu,
vrstevnické vztahy a vztahy s kama−
rády. „Srovnáme−li současnou situ−

aci s obdobím před deseti lety, jsou
dnešní děti mnohem zranitelnější.
Míra frustrační tolerance je znatelně
nižší než u předchozí generace. Děti
hůř zvládají stresové a méně závaž−
né situace a jsou více podrážděné.
A co je alarmující, ještě před deseti
lety bylo i pro nás celkem nezná−
mým pojmem sebepoškozování,
které je – bohužel – doslova feno−
ménem posledních let,“ říká
Kateřina Lišková s tím, že za rok
2018 Linka bezpečí intervenovala v
rámci svých služeb v 73 případech
ve prospěch dětí. Jednalo se o inter−
vence u složek integrovaného zá−
chranného systému, orgánů sociál−
něprávní ochrany dětí a toxikologic−
kého informačního střediska.

Rodičovská linka
Jako organizace naplňuje Linka bez−
pečí komplexní péči o rodinu a dítě
a již 18 let provozuje Rodičovskou
linku (606 021 021). Ta nabízí krizo−
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vou pomoc a rodinné poradenství
pro rodiče a ostatní dospělé, kteří
jednají v zájmu dítěte. „Také rodiče
čím dál častěji potřebují bezpečný
prostor pro sdílení svých starostí
a obav nebo potřebu konzultovat
s odborníkem své výchovné postupy
či rodinnou situaci. Je to dáno po−
měrně vysokou mírou rozvodovosti.
Velké množství dětí vyrůstá jen s jed−
ním rodičem nebo se v průběhu své−
ho života musí adaptovat na mnoho
změn ve svém rodinném zázemí.
Všechny tyto faktory mají výrazný
vliv na pohodu a vztahy v rodině, kte−
ré se ve výchově bezprostředně od−
rážejí,“ uvádí vedoucí Rodičovské
linky Kateřina Schmidová s tím, že
mezi hlavní témata Rodičovské linky
patří výchovné obtíže u dětí, rozvody,
předrozvodové a porozvodové uspo−
řádání péče o dítě, týraní a zneužívání
dětí, psychické či školní obtíže u dětí
a šikana. Za rok 2018 Rodičovská
linka odbavila 1456 kontaktů.
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Někdy málo, znamená velmi mnoho
Život je příliš krátký, abychom pili špatné víno
Obec Starý Poddvorov leží
v úrodné oblasti jihovýchodní
Moravy. Kolem dokola jsou
známá vinařská místa, jako
například Čejkovice, Velké
Bílovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou
Starého Poddvorova a také
členem Vinařského spolku Nový
Poddvorov, jehož členy
pojí úcta a respekt
k vinařské tradici.
Ing. Ivo Padalí−
ka, který pokra−
čuje v rodinné
tradici vinař−
ství, jsme se
zeptali.
l Jaké bude
letos víno?
Samozřejmě že
výborné. A když
se ptáte na jeho
kvalitu, pak jedinečná
příležitost ochutnat víno je
na Dnu otevřených sklepů
v Novém Poddvorově v sobotu
22. června. Již po patnácté zde
vinaři otevřou své sklepy a na−
bídnou návštěvníkům ochut−
návku skvělých vín ze svých vi−
nic. Sklepy budou otevřeny od
10.00 do19.00 hodin a poté ná−
sleduje kulturní program u cim−
bálové muziky ve společnosti
našich vín. Akce se koná za
každého počasí.
l Proč bychom měli přijet
právě k vám do Nového Pod−
dvorova?
Hned z několika důvodů. Za−
vítáte do jedné z nejmenších
vinařských obcí Jižní Moravy.
Přijedete na Podluží do Nového
Poddvorova, kde vás očekávají
vína rodinných vinařství, která

si zvolila filozofii, že někdy
málo znamená velmi mnoho.
Vinařství je naše srdeční záleži−
tost. Naše vína nenajdete v su−
permarketech, ale pouze v do−
bré gastronomii a privátních vi−
notékách. Chcete−li zažít pří−
jemný den v dobré společnosti
našich vín, je to ta pravá akce.
Nechceme nějakou me−
ga akci, máme rádi
pohodu. Proto zá−
jemcům dopo−
ručuji předem
prostřednictvím
internetu
si
koupit lístky.

hovořilo o suchu, zadržování
vody a podobně. Mluvil jsem
z pohledu starosty i vinaře.
l Jak to vidíte?
Stát vynakládá miliardy korun,
vymýšlí nejrůznější programy
a uvažuje o stavbách přehrad.
Ale hledejme příčiny toho, proč
je sucho. Podívejme se, kolik
jsme vybudovali betonových
ploch na místech, kde byla pů−
da, jako například mega parko−
viště u nákupních center. Ne−
chápu, proč místo betonových
velkých parkovišť se nepostaví
parkovací dům zapuštěný do
země. Ubývá nám zelená plo−

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku.

l Také na Moravě pociťujete
nedostatek vody?
Určitě. My jsme jedna z nejsuš−
ších oblastí. Jako starosta obce
Starý Poddvorov jsem se zú−
častnil v Brně konference s mi−
nisterskými úředníky, kde se

cha na úkor betonu, nových
montážních hal a podobně.
Jdeme proti přírodě, a to je
špatně. Průmyslová hnojiva
nám degradují půdu, která ne−
má žádnou organickou hmotu.
Je v podstatě mrtvá, není v ní

Za letošní zimní údržbu kraj ušetřil statisíce
Letošní náklady za zimní údržbu
oproti loňskému roku byly o 655 ti−
síc korun nižší. Spotřeba posy−
pových materiálů se však oproti
předchozí sezóně zvýšila.
Celkové finanční náklady na zim−
ní údržbu v sezóně 2018/2019 byly
209 561 000 Kč. Přestože jsou
náklady nižší než za minulé období,
kdy celkové náklady dosáhly
částky 210 216 000 Kč, byla v le−
tošní sezóně převážná většina fi−
nančních položek oproti loňskému
roku vyšší.
Jedinou výrazně nižší položkou
celkové částky je pohotovost.
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V loňské sezóně bylo odpracováno
310 889 hodin pohotovosti v cel−
kové částce 81 608 000 Kč. Oproti
tomu v letošní sezóně bylo od −
pracováno pouze 268 801 hodin
pohotovosti, a to v celkové částce
68 295 000 Kč. Finanční náklady za
zimní údržbu byly v poslední se−
zóně nižší také z důvodu, že v prů−
běhu března došlo k oteplení, takže
k zásahům docházelo jen spora−
dicky a lokálně.
V důsledku špatného počasí,
především v lednu 2019, kdy se
v nárazových větrech tvořily závěje,
byl problém z důvodu časové ná−

ročnosti silnice průběžně odklízet.
Další komplikaci tvořily popadané
a polámané stromy na vozovkách,
s jejichž úklidem pomáhali i hasiči.
Všechny tyto okolnosti zapříčinily
nárůst finanční i materiální spotřeby
v průběhu zimy přibližně o 20 %
oproti zimní sezóně 2017/2018.
Spotřeba posypových materiálů
se však oproti předchozí sezóně
zvýšila. V sezóně 2018/2019 bylo
spotřebováno 4 038 848 litrů solan−
ky, 20 354 t soli, 13 206 tun drtě
a 3 880 tun ostatního inertního posy−
pu. Správa a údržba silnic Plzeňské−
ho kraje (SÚSPK) disponuje sklady
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život. Voda nemá možnost se
vsáknout, jen steče.
l Ministerské miliardy se mí−
jí svým účinkem?
Máte dojem, že nejdou správ−
ným směrem. Program Dešťov−
ka je v pořádku, ale neměli by−
chom řešit pouze, jak chytat vo−
du ze střech. Strašně důležité
je, aby se voda vsákla do půdy.
Navrhuji investovat do země−
dělství, ale musí na to někdo do−
hlížet. Máme tady pověřence na
ochranu osobních údajů GDPR,
kterého si musejí platit i obce.
Něco obdobného by mělo být
i na kontrolu ministerských mili−
ard. Ten člověk by měl chodit až
za tím posledním traktoristou
a měl by to být člověk z praxe.
Ne úředník. Za klimatické změ−
ny si můžeme sami. Vědomě si
ničíme přírodní klimatizaci.
l Teď jste mluvil více jako
starosta. Přejděme k vínům.
Jaký je současný trend?
Návrat k přírodě, což znamená
vyrábět vína bez chemie, ob−
hospodařovat vinice bez po−
střiků a vytvářet víno jako naši
předkové před mnoha léty. Při
pěstování révy se zohledňuje
ve vinohradu ekologické země−
dělství. Vylučují se veškeré her−
bicidy. Je to návrat k přírodě.
Vinohrady máme v režimu bio,
nemáme to sice certifikováno,
ale od roku 2010 jsme se do
toho pustili a myslím, že s do−
brým výsledkem. Spousta vina−
řů si už našla cestu k výrobě
autentických vín. Musím se při−
znat, že i já jdu touto cestou,
protože to je trend, který má
budoucnost. Vinaři dělají vína
srdcem, a v tom vínu je to cítit.
Přijeďte na Den otevřených
sklepů do Nového Poddvorova
v sobotu 22. června a sami se
o tom přesvědčíte.
(re)

soli o kapacitě 23 900 t a sklady
inertních materiálů o kapacitě cca
21 000 t. Tyto sklady byly před začát−
kem zimního období zcela dolněny.
Příprava na uplynulou sezónu
zimní údržby proběhla standardním
způsobem, technika byla připravena
k zásahu v polovině října 2018. V té−
to době zároveň proběhla zkouška
techniky, včetně zkoušky dávkování
sypačů a kontrola vybavenosti dis−
pečerských pracovišť.
Celkové počty kilometrů udržova−
ných silnic SÚSPK:
• silnice I. tříd: 416 km (na základě
smlouvy s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR)
• silnice II. a III. tříd: 4 616 km
v majetku Plzeňského kraje
Plzeňský rozhled 6/2019

„Už je to tady. Čerstvé jahody
si natrháte na naší plantáži,“
říká majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk
Pro svoji pohádkovou chuť jsou jaho−
Ano, je to pravda. První jahody jsme
dy často nazývány královským ovo−
začali trhat už 23. května. Před−
cem. V Čechách se pěstují od 19.
pokládám, že letos bude poměrně
století. Přestože jsou k dostání
slušná úroda jahod, když nám po−
celoročně, pro naše zdraví mají
časí bude nakloněno. Pro
význam jen jahody
jahody je ideální teplota
dozrávající v se−
kolem 20°C.
zoně, která se
Letos vám počasí dě−
právě nyní rozjíž−
lalo nemalé vrásky
dí. Královské ovo−
na čele.
ce konzumujeme
Bylo to jako na
Obsahuji hodně minerálů –
nejen pro je−
houpačce.
bor, draslík, molybden, fluor fos−
dinečnou chuť,
V dubnu a květ−
for, hořčík síru, zinek, mangan,
ale i k podpoře−
nu nás potrápily
vápník a další. Zinek a mangan
jsou prospěšné pro tvorbu krve,
ní naší imunity.
mrazíky, pak silný
podporují nervovou činnost a
Jahodárna pana
vítr a samozřejmě
příznivě ovlivňují sexuální
Bonka je na konci
sucho. Neznám pěs−
výkonnost. Draslík pod−
Klatov směrem na
titele jahod, které by
poruje odvodňování,
Svrčovec, Na ploše
to nepostihlo. Za sebe
detoxikaci orga−
6,5 hektaru si nasbíráte
mohu
říci, že i přes
nismu a upra−
jahod, kolik chcete nebo
škody bude u nás jahod
vuje krevní
si už natrhané koupíte. Maji−
dostatek.
tlak.
tele Jahodárny pana Bonka
I letos je máte na slámě?
jsme se zeptali.
Jednoznačně. Už několik let
Můžeme čtenářům sdělit, že
za sebou pěstujeme jahody
letošní jahodová sezona nabírá na
na slámové podestýlce. Má to ně−
obrátkách?
kolik důvodů. Například natrhané

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

jahody jsou vždy čisté. Na samo−
sběr k nám chodí lidé i v dešti.
Právě díky slámové podestýlce se

Kdo netouží po samosběru?
Ten si může přímo v Jahodárně koupit
již natrhané jahody. Pokud si chcete ja−
hody vyzvednout v určitý čas, doporu−
čuji zavolat a domluvit se, kdy si jaho−
dy ten den vyzvednete. Tato služba
u našich zákazníků je oblíbená.
Ještě se vrátím k samosběru. Je ně−
jaká optimální doba na trhání jahod?
Optimální dobu na trhání jahod si může
každý vybrat podle svého volného ča−
su a možností. Natrhat si může každý
libovolné množství. Na samosběr se
nemusí nikdo objednávat. Jsme tady

Hlavní význam jahod spočívá v tom, že zlepšují proudění krve v arteriích.
Jejich konzumací se také dostává do těla zinek, který má příznivý vliv na tvorbu
testosteronu.
za každého počasí od 8:00 do 18:00
v záhonech nebrodí v blátě a trhají
hodin včetně soboty a neděle, po−
naprosto čisté jahody. Bez slámy
kud je dostatek zralých jahod
to nejde.
a nečeká se na další dozrá−
Musejí mít zájemci
tí. Jinak sledujte naše we−
o samosběr vlast−
bové stránky nebo face−
ní nádoby?
book, kde jsou aktu−
Nemusejí. U nás
ální informace, pří−
dostanou na zá−
Mám v sobě tolik vitamínu
padně zavolejte.
lohu 25 Kč dře−
C, že se mohu srovnávat s cit−
Máte zájem o bri−
věné košíčky.
rusovými plody. Posiluji imunitu.
gádníky na trhání
Při jejich vrá−
Když mě sníte jen 100 gramů,
jahod?
cení dostanou
pokryjete doporučenou den−
Máme
a velmi rádi
peníze zpět. Pro−
ní dávku vitamínu C. Se
každého brigádníka
dáváme také papí−
mnou získáte silnou
přivítáme do našeho
rové bedýnky. Zá−
imunitu. Chřipka a
týmu. Brigáda je ideální
jemcům o samosběr
nachlazení se
pro studenty, aktivní dů−
vám budou
vyčleníme vlastní úsek,
vyhýbat.
chodce, zkrátka pro každé−
kde ještě nebylo trháno.
ho, kdo je rád na čerstvém
Nemusejí mít vůbec žádné
vzduch a nebojí se pracovat.
obavy, že budou po někom
Přijďte mezi nás. Všechny kontak−
paběrkovat. Mají přidělený ne−
ty máme v inzerátu.
(red)
otrhaný řádek.

Přijmeme brigádníky
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Na Šumavě otevřeny nové stezky
V rámci projektu „Putováni bez hra−
nic srdcem Evropy" proběhlo v Že−
lezné Rudě slavnostní otevření no−
vých stezek. Projekt realizovaly v le−
tech 2016–2019 Mikroregion Šuma−
va−západ, obce Modrava, Dlouhá
Ves, ILE Nationalpark Gemeinden,
Město Grafenau a Město Schönberg.
„Jedná se o projekt s velkým územním
zásahem na ploše zhruba 1 000 km2
a rozkládá se na území 21 českých
a bavorských obcí. Projekt je zajímavý

Sklářskou stezku, Dřevařskou stezku,
Zlatou stezku, Stezku na poutní místo
Křížkov, Stezku zlatokopů či Železnou
stezku. Tyto stezky jsou cíleně zamě−
řené na kulturní dědictví a dále Hadí
stezka, která je orientovaná na přírodu
regionu. Všechny stezky jsou popsá−
ny a popis je digitalizován. Na význač−
ných místech všech stezek jsou umís−
těny QR kódy, které umožní turistovi
načíst přímo v terénu informace o da−
né lokalitě na mobil.

Špičáku byla postavena replika želez−
né pece a v Hamrech byl obnoven his−
torický kříž na poutním místě Křížkov.
Obdobné aktivity probíhají i na území
Bavorska. Stezky jsou propojeny ve
dvou základních turistických vý −
chodiscích a to v Železné Rudě a na
Bučině. Tvoří tak jeden propojený
systém na území Šumavy a Bavor−
ského lesa.
„Další významnou součástí projektu
Putování bez hranic srdcem Evropy je
vytvoření informačního turistického
portálu Šumava – Bavorský les. Portál
je společným dílem Mikroregionu
Šumava−západ a ILE Nationalpark
Gemeinden a je určen především pro
turisty a zájemce o místopis a historii
společného přeshraničního regionu,"
říká závěrem Jaroslav Tachovský.

území. Důležitou součástí portálu jsou
i tipy na výlety rozdělené tematicky
i dle cílových skupin.
Nadnárodní význam a také kvalitu
projektu podtrhuje jeho oceněni
v rámci Veletrhu Grünen Woche
v Berlíně, který je zaměřen na rozvoj
venkovských oblastí a regionálních
produktů. Projekt se prosadil v tvrdé
konkurenci dalších 26 projektů
a obsadil první místo. Ocenění pře−
dávala spolková ministryně výživy,
zemědělství a ochrany spotřebitelů
Německa Julia Klöckner, což jen do−
kládá význam tohoto vyznamenání
a také celé akce.
Vybudování stezek je součástí pro−
jektu „Putování bez hranic srdcem
Evropy“. Projekt je z 85 % spolu−
financovaný z Programu přeshraniční

Ing. Jaroslav Tachovský (vpravo), předseda Koordinační rady Mikroregionu
Šumava−západ, při slavnostním otevření naučných stezek hovořil o významu
projektu Putování bez hranic srdcem Evropy. Česko−bavorskou spolupráci také
ocenil starosta Bavorské Rudy Charly Georg Bauer (vlevo).
také množstvím aktivit,“ sděluje úvo−
dem koordinátor Mikroregionu Šu−
mava−západ ing. Jaroslav Tachovský.
„Na území Šumavy a Bavorského lesa
byly vybudovány turistické stezky, kte−
ré zahrnují tři základní cíle. Je to popis
stezek a jejich digitalizace, dále dobu−
dování turistické infrastruktury a také
v neposlední řadě obnova a propaga−
ce historických staveb," pokračuje
ing. Tachovský.

Popis stezek a jeho
digitalizace
Všechny stezky jsou tematicky za−
měřeny na přírodní a kulturní dědictví
regionu. Je třeba zmínit především

Dobudování turistické
infrastruktury
Na některých stezkách byla dobudo−
vána základní turistická infrastruktura,
jako krytá odpočívadla, lavičky, stolky
či dřevěné informační tabule. Na Hadí
stezce byly osazeny relaxační a nauč−
né prvky.

Obnova a propagace
historických staveb

Replika tavící pece na Sklářské stezce v Alžbětíně. Další repliku tavící pece
můžete vidět na Železné stezce na Špičáku.

Na Sklářské stezce byla opravena
hrobka sklářské rodiny Schmidů, kte−
rá vlastnila sklárnu v Anníně. Dále je
zde postavena replika sklářské pece
v Alžbětíně. Na Železné stezce na

Jednu část portálu tvoří popis území
včetně historie. Dále obsahuje infor−
mace o turistických stezkách, mož−
nostech sportovního i kulturního vyžití
a také přibližuje společnou historii

spolupráce Česká republika – Svo−
bodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–
2020 a česká část dále z 5 % z roz−
počtu MMR (Ministerstva pro místní
rozvoj).
(mr)

Inspektoři v kraji uložili 268 pokut za téměř 9 milionů korun
Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP) provedla vloni 16 572 kon−
trol, což je o 708 více než v roce
2017 (15 864) a uložila 2547
pravomocných pokut (o 108 méně
než v roce 2017) v celkové výši
100 274 621 korun. Na jednoho in−
spektora připadlo v roce 2018
v průměru 41 kontrol, tedy stejně
jako loni. Nejvíce pokut padlo za
odpady (855), což je několikaletý
trend. V Plzeňském kraji provedli
inspektoři 1635 kontrol a uložili
268 pravomocných pokut v celko−
vé výši 8 883 479 korun.
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Nejvyšší pokutu vyměřenou
Oblastním inspektorátem Plzeň,
souhrnně 601 445 korun, dostala
společnost Bílovská zemědělská
a.s. „Ta ve svých střediscích Sedlec
a Řemešín bez povolení odebírala
podzemní vodu. Za to dostala poku−
tu 401 445 korun. Dalších 200 tisíc
jsme jí uložili za nevhodné skladová−
ní nebezpečných látek, jejich únik,
vsakování a ohrožování podzemních
vod ve střediscích Sedlec, Řemešín,
Bílov a Vysoká Libyně,“ řekla Petra
Horčicová, ředitelka Oblastního
inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Druhou nejvyšší pokutu, 400 tisíc
korun, dostala firma Priorit energo,
s.r.o., která provozuje Bioplynovou
stanici Strážovice na Klatovsku, za
havarijní únik 500 metrů krychlo−
vých digestátu a následné znečiště−
ní povrchových vod.
Inspektoři provedli také 593 kontrol
podle zákona o obchodování s ohro−
ženými druhy rostlin a živočichů
(CITES), vedli 206 pokutových řízení
a uložili pokuty ve výši 649 400 korun.
Zabaveno bylo 163 živých exemplářů
ohrožených živočichů a rostlin a 2045
neživých exemplářů (výrobky).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Nejznámějším loňským případem,
kterého se účastnili naši inspektoři
CITES, byl podíl na rozkrytí organizo−
vané skupiny zabývající se zabíjením
tygrů a výrobou tygřích produktů. Na
závěrečné akci, která vyvrcholila 16.
července 2018, se podílelo 175 pří−
slušníků celní správy a šest inspekto−
rů ČIŽP, kteří v případu figurovali jako
odborní konzultanti. Bylo provedeno
sedm domovních prohlídek, tři pro−
hlídky nebytových prostor, včetně
dvou stánků v areálu pražské tržnice
SAPA. Medializovaný případ je nyní
u soudu,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.
Plzeňský rozhled 6/2019

Na hrad Valdek a Jedovou horu
Letecký fantom
zatím
nedostižný!
Fantom stále přepadává běžce
v lese za psím útulkem v Plzni
na Borských polích.
Dnes volalo cca 30 lidí, kteří
nezávisle na sobě potvrdili, že
pták, který útočí na běžce pohy−
bující se v jedné a té samé loka−
litě, není puštík, ale pravděpo−
dobně káně lesní. Dokonce při−
šla i jedna méně zřetelná foto−
grafie a opravdu to vypadá na
káni. Navíc se ukázalo, že ten
samý problém byl již v roce
2018, a to rovněž v měsíci květ−
nu. Pravděpodobně se jedná
o teritoriální chování uměle od−
chovaného, uniklého či ulétlého
dravého ptáka. Stále trvám na
tom, že divoký pták z volné pří−
rody by si tohle nedovolil.

Brdy znovuobjevené – komentova−
ná přírodovědná vycházka pod ve−
dením pracovnice Správy CHKO
Brdy Mgr. Zity Červenkové, Ph.D.
se uskuteční v sobotu 8. června.
Předprodej vstupenek v pokladně
Muzea Dr. Bohuslava Horáka Roky−
cany, které je spolu s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR pořadate−
lem této zajímavé přírodovědné akce.
Začátek trasy bude v obci Malá
Víska, dále Jindřichova skála,
Valdecký rybník, zřícenina hradu
Valdek, Hrachoviště (jedna z bota−
nicky i zoologicky nejhodnotnějších
lokalit v Brdech), Jedová hora, ko−

nec trasy v obci Neřežín. Trasa bude
dlouhá do 10 km a bude vedena
středně těžkým terénem. S sebou:
svačinu a nápoje, oblečení i pro pří−
pad nepříznivého počasí, vhodnou

pevnou obuv do terénu. Odjezd
autobusu: Rokycany, autobusové
nádraží, 9.00 hodin, příjezd zpět do
Rokycan: do 15 hodin. Maximální
počet účastníků je 45 osob.

„Na případu se intenzivně pra−
cuje, naším cílem je dravce
identifikovat a pokud možno od−
chytit. Podle toho, co to bude za
jedince, by se pak rozhodlo co
dál, ale nikdo z nás ani ze spor−
tovců nechce dravci ublížit. Stal
se totiž neuvěřitelným fenomé−
nem lokality a nutí sportovce
běhat rychleji, i když si kolikrát
myslí, že už rychleji nemohou.
Další zajímavý případ jsme řešili
ve spolupráci se žáky 10. ZŠ
v Plzni na náměstí Míru. V želez−
ném plotu uvízla loňská srna
a nemohla se dostat ven. Ještě−
že si jí děti a pedagogové všimli
včas. Zvíře bylo vyproštěno,
ošetřeno na místě a odvezeno
ven mimo zástavbu do nedale−
kého remízu mezi poli. Zvěř ve
městě není výjimkou, ale srna
téměř uprostřed města, pár
metrů od frekventované Klatov−
ské třídy opravdu překvapila,“
uvedl šéf Záchranná stanice
živočichů Plzeň Karel Makoň.
Plzeňský rozhled 6/2019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

41

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Došel jsem k názoru, že je někdy
lepší býti psem, než člověkem
V jedné ze svých úvah jsem na−
psal, že život je o sexu (nejvyšší
pud, díky kterému tady jsme),
o penězích (jsou nutné
k uspokojení druhého
pudu: „Pudu zacho−
vání života“) a o zá−
vislostech.
Zažil jsem přího−
du, díky které jsem
si musel přiznat, že
mi v oné úvaze chy−
běla jedna zásadní
věc. Život je ještě
o štěstí. Když štěstí ne−
máme, nebo dokonce má−
me smůlu, ani peníze nám nepo−
mohou. Popíši dvě příhody z posled−
ní doby, které mě hodně ovlivnily.
Šel jsem na poštu v Dejvicích,
kde bydlím, a zastavil se na Vítěz−
ném náměstí na malý oběd. Seděl
jsem u okna a pozoroval dění na uli−
ci. Uprostřed oběda jsem zahlédl
ženu, která se bavila s nějakým mu−
žem. Oba vypadali zanedbaně. Žena
plakala a něco mladšímu muži říka−
la, který jí neodpovídal, a po chvíli
odešli. Nikdy se mi to nestalo, ale
jak říkám, všechno je jednou popr−
vé a jednou naposled. Ani jsem ne−
dojedl a šel za tou ženou s tím, že
se jí zeptám, zda by nepotřebovala
s něčím pomoci.

Potkal jsem ji, už byla sama
a holou rukou se hrabala v kovo−
vém popelníku na chodníku.
Došlo mi, že bude žít na
ulici. Zeptal jsem se
jí, zda nepotřebuje
s něčím pomoci.
Lekla se, vytáhla
ruku z popelníku
a vystrašeně mi
odpověděla, že
má „praštěnou
hlavu“ od úrazu.
Když jsem viděl její
ruku, zamrazilo mě.
Ruce měla plné boláků.
Slíbila mi, že už kouřit nebude
a stále se omlouvala. Odpověděl
jsem jí, že by kouřit neměla, protože
mi na to zemřela máma a že kouření
je zbytečná závislost. Něco mi od−
pověděla, zda má dát stejná čísla
a dělat dál dluhy, ale moc jsem ji
nechápal, mluvila dost zmateně.
Měla jen dva zuby. Na moji otázku,
kolik je jí let a kde bydlí, mi odpově−
děla, že 47 a bydlí u bratra, který se
o ni stará. Bylo mi jí tak líto, že jsem
jí dal 2.000 Kč s tím, že by bylo do−
bré, kdyby změnila život. Tisíc si
vzala, druhý tisíc nechtěla, ale stej−
ně si peníze vzala a dodala: „Vy ví−
te, že je stejně utratím.“ Odpověděl
jsem jí, že proto jsem jí peníze dal

a znovu jí připomněl, aby přestala
kouřit a zásadně změnila život.
Celý den i noc jsem nebyl scho−
pen její zvláštní výraz obličeje vyma−
zat z paměti. Kdyby se dala do po−
řádku, mohla být docela hezká žena
a cítil jsem, že i příjemná. Můj věš−
tecký cit mi říkal, že se „na ulici“ ne−
dostala svojí vinou, stejně jako podle
mé věštby dalších 30 % podobných
případů. Zkrátka – nemá na život!
Podle mé věštby je to chyba rodičů
a rodinného systému. Ale rodiče si
nevybíráme. Po dvou dnech jsem
musel usoudit, že zkrátka neměla
štěstí. Přál jsem jí, aby štěstí už měla.
Bylo to mé první setkání s tako−
vým člověkem, kdy sám nevím, co
se stalo, že mě to tak zasáhlo.
Nechápu, jak je to vůbec možné, že
člověk se dostane do takové situace.
Kdyby to byl pes, tak se má lépe,
protože když někdo najde zatoulané−
ho psa, dá ho do útulku, kde má pe−
lech, jídlo a lidé se složí na veterináře,
aby psa ošetřil. Ta paní nemá pelech,
ani jídlo, ani ji neošetří lékař, protože
si neplatí zdravotní pojištění. Nikdo ji
nemá rád. Má smůlu, nemá štěstí.
Navíc, jak mi řekla, „má vadnou hla−
vu“, tak pravděpodobně ani neví kam
jít, nejen v životě, ale ani na ošetření.
Neuvěřitelné. Nechápu, že o psy je
lépe postaráno než o některé lidi.

A teď druhý případ, o kterém vím.
Milionář se přepracoval a onemoc−
něl. Je závislý na péči rodiny, ale ta
chce jen jeho peníze, ne jeho, proto−
že už nevydělává. Tak jej žena strčila
do LDN, že prý péči o něj nezvládá.
On má finančně na to, aby si zaplatil
péči, ale ve stavu, v jakém je, není
v jeho silách vše zorganizovat. Není
schopen se sám při své nemoci roz−
hodnout, co a jak má dělat.
Tyto dva případy mne donutily
k zamyšlení, jaký je rozdíl mezi mili−
onářem a tou paní na ulici. Ona ne−
měla štěstí, on měl, ale už nemá
štěstí (žena se o něho už nechce sta−
rat a klidně ho nechá zemřít v LDN).
Až bude umírat ona paní z ulice, bude
jí zima a bude mít hlad. Až bude umí−
rat on, milionář, bude mu sice teplo,
ale už teď je mu blbě z toho, jak se je−
ho žena k němu po 45 letech chová,
takže také bude mít hlad. A peníze?
Bezdomovkyně žádné nemá, on
v LDN také ne a ani by mu tam neby−
ly nic platné, navíc je nepotřebuje.
Jeho pobyt v LDN platí pojišťovna,
pokud ne, tak to je jediné, co z jeho
milionů platí jeho žena, jen aby ho
neměla doma. Je mu z toho všeho
blbě, protože ví, že ho nikdo nemá
rád. Má smůlu a nemá štěstí, takže je
na tom hůře než ten pes, který má to
štěstí, že ho někdo najde na ulici a dá
do útulku. Není lepší být psem?
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Návštěvnický pas provede po 16 chráněných územích
Celkem do 16 míst s chráněnou
přírodou se mohou letošní sezónu
vypravit turisté s nově vydaným
speciálním návštěvnickým pasem.
Malou odměnu získá každý, kdo
navštíví nejméně pět z návštěvnic−
kých středisek národních parků či
Domů přírody chráněných krajin−
ných oblastí. Na ty, kteří proputují
všech 16, čeká překvapení. Vyrazit
mohou lidé už třeba tento víkend,
kdy si připomínáme Evropský den
chráněných území. Lidé by se tak
měli dozvědět více o tom, jak odbor−
níci o přírodu v Česku pečují.
„Chceme lidem ukázat, že péče
o přírodu je velmi rozmanitá. Ně−
která území potřebují, aby je člověk
ponechal tak, jak jsou, a mohl pozo−
rovat, jak si příroda poradí. Jiná vy−
žadují péči – třeba bez pravidelného
42

kosení by z luk zmizely orchideje
či motýli. To všechno se dozvědí
v návštěvnických střediscích národ−
ních parků či Domech
přírody v chráněných
krajinných oblastech.
Doufáme, že nově
vydaný návštěvnický
pas bude tou správ−
nou motivací k jejich
návštěvě,“ vysvětluje
František Pelc, ředitel
Agentury ochrany pří−
rody a krajiny ČR.
„Stále více jsme
svědky masového
turistického využívá−
ní chráněných území, jejich skuteč−
ný společenský význam přitom
často ustupuje a příroda je reduko−
vána na zajímavou kulisu jednorá−

zových zážitků. Návštěvnické pasy
naopak pomohou svým držitelům
poznávat hlubší souvislosti, různo−

rodost, ale i zranitelnost naší pří−
rody,“ říká Pavel Benda, ředitel
Správy národního parku České
Švýcarsko.
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Návštěvnický pas si zájemci mo−
hou vyzvednout v informačních
centrech ve všech našich čtyřech
národních parcích a ve 12
chráněných krajinných obla−
stech po celém Česku. Domy
přírody a návštěvnická stře−
diska národních parků nena−
bízejí pro veřejnost a školy
jen expozice, ale také ekový−
chovné programy, prezentace
regionálních produktů a tra−
dičních řemesel, tematické
přednášky, výstavy, projekce
či tvůrčí dílny.
Evropský den chráněných
území se slaví od roku 1999.
Připomíná založení prvních devíti
národních parků v Evropě. Stalo se
tak ve Švédsku roku 1909.
n
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Na špekáček a pokec vyrazte s Trojkou!
na vystoupení country a folkové
kapely Hop a ŠaVani.
Jednotlivých akcí se zúčastní
i další složky či úřady, hned na první

Chcete vědět, jaké investiční pro−
jekty se chystají v okolí vašeho
bydliště? Zajímá vás, zda by
se v budoucnu mohla zlepšit
situace s parkováním,
nebo byste naopak rádi
dali vlastní podnět, tře−
ba k výstavbě nové−
ho dětského hřiště či
úpravě zeleně?
Přijďte si o tom všem
popovídat s těmi nejpo−
volanějšími – starostou
a místostarosty Měst−
ského obvodu Plzeň 3.
Chybět nebude táborák
ani pěkná muzika!
Sedm setkání v růz−
ných částech obvodu se
uskuteční vyjma prázd−
nin od května do září le−
tošního roku. Kromě
vůně špekáčků se náv−
štěvníci mohou těšit

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM zedníka, obkla−
dače na opravu domku
na
Plzeňsku.
Tel.:
TRÁPÍ tě nedostatek pe− 730630880. RR 90360
něz? Už nebude muset!
Je zde 1 místo pro kole−
gyňku v pěkném zave−
deném privátku, Možno
i baculka do xxx let. PRODÁM mobilní buňky
Stačí mi napsat SMS, UNIMO, více druhů, roz−
ozvu se, Tel.: 603773286 měry 6 m x 2,5 m x 3 m,
po montáži vhodné jako
KŘI PM 190095
dílna, mobilní zahradní
MUŽ 42 LET, vzdělání domek apod., Ejpovickou
SOU, manuálně zruč− buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
ný, hledá práci. Rád – více kusů, vnější opláš−
se učím novým věcem, tění – jemně vlnitý hli−
preferuji osobní setká− níkový plech. Vnitřní roz−
ní. Domažlicko a Plzeň− vod elektřiny vč. jističů
sko. Tel.: 725541088. a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo−
PM 190065
vickou buňku, obloženou
JSTE VYUČENÁ CUK− palubkami. Buňky jsou
RÁŘ/KA nebo SERVÍR− v pěkném stavu. Cena od
KA??? Hledáte ZAJÍ− 25000,− Kč. Dále pro−
MAVOU práci v NA dám maringotku, oblože−
HORÁCH s ubytováním nou palubkami, zařízenou
zdarma? V dlouholeté k okamžitému používání.
zaběhlé a vyhlášené Zajištění dopravy na místo
kavárně – cukrárně, určení. Tel.: 604867469.
s bohatými zkušenostmi PM 190026
a mnoha oceněními, PRODÁM silniční beto−
přijmeme na hlavní pra− nové panely, rozměr 300
covní poměr servírku x 120 x 15 cm a přede−
a cukrářku. Požadujeme pnuté stropní panely 6 x
základní znalost něm− 1 m, dále panely 220 x
činy u servírky a praxi 60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
v oboru u cukrářky. Možnost naložení a za−
Více informací na tel.: jištění dopravy. Tel.:
725835555. RR 90404
603383211. PM 190027
Plzeňský rozhled 6/2019

du – Na špekáček s Trojkou od
17 hodin v Lábkově ulici,“ říká
Renata Benešová, DiS. z oddělení
marketingu ÚKRMP.
„Těším se na shledání s místními
obyvateli a jejich podněty, kterým se
budeme snažit vyjít vstříc na maxi−
mum. Podobné akce nedělá obvod
poprvé, proto věříme, že lidé za ná−
mi přijdou a budou s námi chtít o ži−
votě v obvodu mluvit,“ říká starosta
obvodu David Procházka.
Občerstvení na akci je zdarma.
V případě vydatného deště se akce
ruší – aktuální informace na strán−
kách www.plzen3.eu a FB stránce
Městský obvod Plzeň 3 nebo na FB
události Na špekáček s Trojkou.
Červen 2019 (vždy od 17 hodin):
4. června, Borský park
11. června,
areál TJ Sokol Radobyčice
18. června,
areál TJ Sokol Nová Hospoda

setkání se do Lábkovy ulice dostaví
zástupci Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně, kteří dají možnost oby−
vatelům ze Skvrňan vyjádřit se k dal−
ším úpravám veřej−
ného prostoru v ulici
Karla Steinera.
„Lidé budou moci
navrhnout, jaké prv−
ky a jaký druh vyžití
by si v tomto místě
představovali, a spo−
lupodílet se tak na
plánování a utváření
vzhledu okolí jejich
bydliště. S možnými
typy úprav se mo−
hou občané se−
známit a vyjádřit se
k nim již od 12 hodin
přímo v ulici Karla
Steinera v prostoru
před
knihovnou,
a poté na akci obvo−
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PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028

KLAVÍR Petrof – krátké KOUPÍM elektrické a me−
křídlo. Nutno naladit. Tel.: chanické vláčky všeho
731446058. RR 90379
druhu, jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše,
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký co souvisí se železnicí.
tesák, lesní roh, housle, Tel.: 731064361. PM
vzduchovku, poplašňák, 190056

PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná
na jímku nebo na vodu.
604867469
Tel.:
604867469 PM 190029

celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
190023

NÁSADOVÉ vejce, slepi−
ce Araukana – Maronka,
zelená a červenohnědá
vajíčka, kohouta – Maro−
čan, volně ložené seno,
tel.: 721216369. RR KOUPÍME funkční ka−
mínka KABORKY na cha−
90351
tu. Volejte na mob.:
SOLÁRIUM – za cenu no− 607507166. RR 90375
vých trubic (2.500 Kč),
které jsou jeho součástí.
Tel.: 777338848. RR
90356
KOZÍ mléko 25 Kč/l, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyň−
sko, tel.: 723877969. RR
90384
DĚTSKÝ nábytek – po−
stel, stůl, sestava skříní
v dobrém a pevném sta−
vu, cena dohodou, tel.
732788144. RR 90392

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku− AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nále−
zovém
stavu.
Tel.:
728209526. PM 190088
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky tanečnic,
figurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, vio−
lu, vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 190025
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
190060
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní hodinky, baro−
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bake−
litová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí−
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 190024
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
43
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KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý truhlářský ponk s dře−
věnými závity, různé liti−
nové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322.
PM 190015

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdo−
by, betlém, obrazy, rámy,
hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti, co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr, i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu−
jete. Tel.: 737903420. PM
190011

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty,
staré pohlednice či urče−
né fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
90036

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 190012

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
starého i nepojízdného
Pionýra, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 120
a Škoda 130, Škoda
1000 MB, Škoda
Octavia, náhradní díly,
celé auto i vrak. Též
náhradní díly na ČZ
250 typ 513 motocros,
Jawa panelku nebo
kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Ná−
vody na obsluhu, kata−
logy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982.
PM 190004

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, tor−
za i náhradní díly – blatní−
ky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto
věci. Nabídněte. Tel.:
605080878.PM 190009

SBĚRATEL – koupím
staré pivní lahve s litými
nápisy. Dále sodovkové
lahve, cedule, bedničky
od piva a limonád, půllit−
ry, podtácky, sudy a vše
co je spojené s pivo−
varnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku pře−
dem děkuji, zajímavé vě−
ci dobře ocením. Tel.:
722720295,606482803.
RR 90352

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sbě−
ratel. Nabízím solidní jed−
nání. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv,
co se hýbalo, i značně
poškozené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 190020
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do r.
1970 maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obra−
nu vlasti a za službu
vlasti, vojenskou vzdu−
chovku, odznak NB,
odznaky vzorných vo−
jáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982.
PM
190003
SBĚRATEL, ne překup−
ník koupí jakékoliv staré
helmy – vojenské, ha−
sičské, policejní, čet−
nické, motocyklové, vy−
cházkové, nebo jen čer−
né plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, ko−
kardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel:
731454110.

44

VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kor−
díky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty, sa−
ka, boty, holínky a pod.
Dále výstroj – helmy, da−
lekohledy, optiky, vysílač−
ky, vyznamenání, odzna−
ky, opasky, přezky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, ešusy, ču−
tory, lopatky, torny, telata,
spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vojen−
skou tématiku a vybavení
do roku 1950. Velice dě−
kujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

Vyklízení−Výkup rychle
a levně. Provádíme vy−
klízení bytů, nemovi−
tostí, půdních prostor,
sklepů, garáží, pozůs−
talostí aj. Kdykoliv –
soboty, neděle, svátky.
Možnost vyklízení zdar−
ma. Vykupujeme starý
nábytek, knihy, hračky,
věci z pozůstalosti,
sběratelské předměty
aj. Tel.: 728652306 KŘI
PM 190067
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KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy−
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 90082
PRODÁM stavební par−
celu na JZ straně na
Týnci u Klatov s krásným
výhledem na Šumavu.
Plocha 1238 m2 sítě
na pozemku (el., voda,
kanalizace).
Tel.:
603337355. RR 90331

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190037

KOUPÍM zahradu v cha−
tové oblasti nad lázně−
mi, Klatovy. Podmínka
elektrika a voda. Tel.:
730637656. RR 90371
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
KOUPÍM garáž v Klato− chodních firem hledáme
vech. Tel.: 728896751. byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
RR 90374
byt pro prověřené klienty.
PRODÁM 2300 m2 vel− Záruka platební schop−
kou stavební parcelu nosti a právní servis po
7 km západně od celý nájemní vztah samo−
Klatov, krásné místo zřejmostí. Provizi máme
s výhledem na Šu− zajištěnu od nájemců. IN−
mavu. Pozemek je čás− STINKT REALITY s.r.o.,
tečně zasíťovaný s vy− VOLEJTE ZDARMA 800
bagrovanými základy. 73 73 09 PM 190038
Stavební
povolení
PRONAJMU byt 2KK ve
včetně projektu sou−
Voříškově ulici v Klato−
částí. Tel.: 602614480.
vech. tel. 603725073. RR
PRODÁM les, k.ú. Vele− 90391
novy, 20a + 15a, st. 60
let, přev. borovice, pří−
stupné parcely. Tel.:
728016817. RR 90389
PRODÁM družstevní byt

PRODÁM pozemky – 3+1 s balkonem 72 m2
2.407 m2 s částí rybníka v Horažďovicích. Tel.:
v rekreační obci Draho− 721211714. RR 90382
budice okr. Kolín s mož−
ností stavby malé chatky.
Tel.: 606368837. RR
90407
52/180 hledá pohodovou
ženu, která přijme po−
zvání do botanické zahra−
dy. Tel.: 605142760. PM
HLEDÁM pronájem ne− 190074
bytových prostor – na
masérnu – v Klatovech. SEZNÁMÍME Vás s mu−
Tel.: 776118273. Děkuji žem z Bavorska. www.
za nabídky, mám zave− vdejsedobavorska.cz –
tel.: 720409101.
denou praxi. RR 90386

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň – sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Pe−
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190036

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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HLEDÁM sympatickou
ženu štíhlé postavy se
zájmy o kolo, turistiku
a cestování. Jen vážně.
Tel.: 607289646. PM
190091

NETTER Mann 53 sucht
attraktive Frau für Sex und
Freizeitgestaltung, dauer−
haft. Raum Sušice –
Klatovy. Tel.: 778269338.
RR 90395

64LETÁ 167/52 hledá ka−
maráda, přítele, mám rá−
da zvířata, práci na zahra−
dě a domku, okolí Sušice,
jen SMS – 792291818.
RR 90408

AHOJ, ještě jsi singl?
Jsem 52/178 z Plzně
a fajn přítelkyni bych rád
poznal. Můžeme si za−
volat, sejít a při kávě vše
v klidu probrat. Tel.:
605080878 PM 190083

POHODOVÝ, štíhlý 47 let,
hledá štíhlou, dívku, ženu
i starší, která je taky sama
a chybí jí něžný dotek, po−
hlazení, bez narušení sou−
kromí a popovídání u ká−
vy. Mohu namasírovat,
namazat i záda. Uvítám
dlouhodobý
přátelský
vztah, schůzky! Piš kdy−
koliv SMS 722251502.
Sušice, Horažďovice, DO,
KT a okolí. RR 90403

VDOVA, důchodkyně,
hledá kamarádku pro
kulturní i turistické akti−
vity. Bydlím 10 min. od
KT. Prosím písemné
odpovědi do redakce. RR
90363

60LETÝ nekuřák a absti−
nent ze severozápadního
Domažlicka, se zájmem
o pěší turistiku a cestová−
ní vlakem po Česku hledá
nezadanou ženu ve věku
3−58 let pro vážné sezná−
mení a společný život.
Možno odkudkoliv, Plzeň
výhodou. Jen vážné na−
bídky. Odpovědi písemně
do redakce pod číslem
inzerátu, popř. na tel.:
705404111. PM 190092
STARŠÍ Plzeňák, rozve−
dený, nekuřák, hledá
ženu do 55 let, která má
ráda jako já lidi, přírodu,
zvířata, písničky Tučného,
Katapult a krásné milo−
vání. Společné bydlení
u mě. Tel.: 723470624
PM 190096
ROZVEDENÝ Němec 61
let, štíhlé postavy, rodin−
ný typ, nekuřák, spor −
tovně založený se záj−
mem o přírodu, zvířata,
hledá ženu 55+ s podo−
bnými zájmy, částečná
znalost němčiny vítána.
Prosím foto. Písemné od−
povědi prosím do redak−
ce. RR 90303
45 l. muž nekuřák a ab−
stinent hledá ženu (ne−
kuřačku) 35–42 let
pro vážný trvalý vztah.
Hledáš−li lásku a věrnost,
rád Tě poznám. Dítě vítá−
no. Klatovsko a Sušicko.
Odpovědi prosím písem−
ně do redakce, děkuji. RR
90355

KOUPÍM jakýkoliv starý
moped i nepojízdný. Dě−
kuji za nabídky. Tel.:
POHLEDNÁ štíhlá neku− 605137758. PM 190084
řačka hledá inteligentní−
ho muže 57−64 let z Pl− KOUPÍM LADA, VAZ,
zeňska, s vlastním zá− ŽIGULI i bez STK nebo
zemím, na společné výle− i bez SPZ – dokladů.
ty, popovídání u kávy Děkuji. Tel.: 605111671.
a všechno hezké, co k ži− PM 190061
votu patří. Upřednostňuji PRODÁM náhradní díly
osobní setkání. Tel.: na AUDI A6, stříbrná me−
775162868 PM 190086 talíza, 2,4 benzín, ma−
67 ŠTÍHLÁ, vitální, hledá nuální převodovka. Tel.:
chlapa pohodáře, se 736139113 PM 190030
smyslem pro humor.
Společné zážitky všeho
JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
druhu, cestování, dobré
československé moto−
jídlo, pohyb. Plzeň a okolí.
cykly všech značek,
Tel.: 704450544. PM
v jakémkoliv stavu
190087
VDOVA 58/172 sportovní
postavy, nekuřačka, hledá
muže do 60 let pro vážné
seznámení, který rád ly−
žuje, jezdí na kole a má
rád přírodu. Značka: Ne−
chci být sama. Plzeň.
Nevolat, jen SMS na tel.:
728786317. PM 190089
VĚK 52, Slovenka, žijící
v Rokycanech, hledá mu−
že do 56 roků, který by
mě chápal a měl rád,
takovou, jaká jsem.
„Těším se na Tebe“. Tel.:
732331793. PM 190090

JÁ 63/165 najdu fajn ka−
maráda do nepohody.
HLEDÁM pohodovou, DO, KT, PM. RR 90388
štíhlou ženu na hezký VDOVA 57/162 hledá
diskr. trvalý vztah bez na− sympatického muže od
rušení soukromí, vášeň 58 do 60 let – nekuřák,
po letech upadla, ale na štíhlejší postavy – k váž−
svém vztahu nebudu nic nému seznámení. Bydlím
měnit, chybí Ti sex, fajn v okrese Domažlice. Máš−
kamarád – milenec? Ozvi li rád venkov a domácí
se. Sympatický sporto− pohodu, tak bychom si
vec 47/180/84 sport. po− mohli rozumět. Pán se
stavy. DO, KT, tel.: může přistěhovat. Tel.:
733407817. RR 90383
606337958. RR 90394
Plzeňský rozhled 6/2019
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PRODÁM
automobil
Lada Niva r. 1989, palivo
benzín, LPG, bez TK.
Cena 15.000 Kč + 5x
disky, tel.: 606949576.
RR 90350
PRODÁM Peugeot 207
sw kombi, r.v. 12/2008,
1.6 hdi, 80 kw, stříbrná,
klimatronik, radio, pano−
rama střecha, alu kola,
imobiliser, servisní kniha,
139tkm, nová stk a emi−
se, velmi pěkný stav, ce−
na: 79.000 Kč telefon:
723439518 Klatovy. RR
90399

PRODÁM Peugeot 308
sw, r.v. 2008, obsah 1. 6
hdi, 80 kw, tmavě šedá
i jednotlivé díly. Platím
metalíza, klimatronik, alu
ihned v hotovosti.
kola, panorama střecha,
Slušné jednání. E−mail:
servisní kniha, dobrý
klsp@seznam.cz. Tel.:
stav, tažné zařízení, cena
607946866. RR 90131
99.000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR
TAŽNÉ zařízení na jaký− 90400
koli automobil, prodej – KOUPÍM traktor Zetor řa−
montáž, www. e−tazne− dy 50−7745 – prostě čer−
zarizeni.cz,
tel.: vený může být i v horším
775104121. RR 90048
stavu s propadlou stk,
nejsem překupník sháním
ho pro sebe přijedu zapla−
tím a převod zařídím pro−
sím volejte 723439518
děkuji. RR 90401
Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

PRODÁM Volkswagen
Golf kombi r. v. 2009, 1.9
tdi, 77 kw, klima, 4 x el
okna, servo, centrál na
do, 2 klíče, imobiliser,
panorama el. střecha +
roletka, parkovací senzo−
ry, tažné, nová stk a emi−
se, cena: 127.000 Kč
telefon: 723439518. RR
90402
KOMBAJN zn. Klasa, po−
jízdný, cena dohodou, tel.
po 18. hod – 604120651.
RR 90397

l
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PRODÁM Peugeot 306
1.4 benzín, r.v. 1995,
185 tis. km, zachovalý,
TK 5/19, cena 20.000 Kč,
Peugeot 306 1.9D, r. v.
1995, 280 tis. km, TK
5/19, přívěs. vozík bez
TK, Mustang bez TK. Tel.:
TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
728044675. RR 90406
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
EKOLOGICKÁ likvidace lení zdarma zanalyzuje
vraků osobních a náklad− Vaší situaci a najde opti−
ních aut, vraky odvezeme mální řešení. Důležité je
a vše potřebné rychle vy− nebát se a začít jednat!
řídíme. Vykoupíme starší INSTINKT REALITY s.r.o.,
stavební stroje, nákl. VOLEJTE ZDARMA 800
automobily a zemědělské 73 73 09 PM 190039
stroje. Dále provádíme
STAČÍ nám jeden měsíc
demontáž ocelových kon−
na prodej vaší nemovi−
strukcí a budov (sila
tosti. Svěřte nám k prode−
apod.) a výkup železného
ji svou nemovitost a pře−
šrotu. Tel.: 604867469.
svědčte se o rychlém jed−
PM 190031
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
KARTY NELŽOU, kyvadlo no. INSTINKT REALITY
odpoví na otázky a magie s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
pomůže při řešení potíží. 800 73 73 09 PM
Výklad karet podle Kar − 190040
mického kříže, Čtverce HLEDÁTE rychlé a bez−
času, roční předpovědi – pečné řešení? Bojíte
pomoc v mezilidských se nevýhodných půjček?
a milostných vztazích, při Jako jediná realitní kance−
finančních a zdravotních lář v Plzeňském kraji Vám
problémech. Zrušení ne− vyplatíme až 80% kupní
gací či kletby pomocí ma− ceny vaší nemovitosti pře−
gie. Volejte, pište na dem. Peníze máte na účtu
775901978. PM 190085 do 24 hodin. Neslibujeme
VYKLÍZECÍ PRÁCE – garantujeme. INSTINKT
– kompletní vyklizení, REALITY s.r.o., VOLEJTE
odvoz a likvidace růz− ZDARMA 800 73 73 09
ného odpadu, dále mož− PM 190041
nost vymalování. Nezá−
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 190013

KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
na 800 888 957. PM
190042

NABÍZÍME bagrování,
výkopové práce, kopání
bazénů, uložení bazénů,
odvodňovací
drenáže
okolo domů, případně
zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku
zeminy i větší množství
– revize komínů
cca 3000 tun. Cena při
menším množství 100Kč/t
a kotlů.
při větším množství sleva
Tel.: 604871028.
až na 55 Kč/t. Plzeň,
RR 90005
Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
NABÍZÍM stříhání živých
PM 190034
plotů, prořezávání ovo−
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí cných stromů, sekání
– znalecké posudky. trávy a údržbu i realizaci
Drábková,
tel.: zahrad. Tel.: 606943086.
RR 90062
608117789. RR 90044
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PROVÁDÍM veškeré
zednické práce – štuko−
vé a jádrové omítky, le−
pidlo, perlinka, betono−
vání, rekonstrukce by−
tového jádra, malířské
práce, bourací práce,
obklady, dlažby a další
práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko, Su−
šicko a okolí. Rozumné
a přijatelné ceny. Tel.:
721757399. RR 90362

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 190044
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190045

!
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URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zá−
lohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 190043

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY!
Vyplácíme ihned na
ruku! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
190078

PRODÁM dva roky sta−
rého býčka masného
plemene dexter vhodný
na vypásání, k chovu
nebo k porážce. Tel.:
603499918 – Klatovy.
RR 90393
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COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpů−
sobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

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

AHOJ, jsem tu pro Tebe
na současné originální
fotečce. Mám 43 let.
Pevná ňadra č. 4 a jsem
„tak akorát“. Splním ti
tvé erotické sny. Zavolej
a přijď. Diskrétně, 8−18
h., tel.: 728883302. KŘI
602823882, 378774498. PM 190093
RR 90128
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 1. 7. 2019

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 728 883 302

ZCELA NOVÁ, začínající
v tomto oboru, hezká
a štíhlounká nabízí kla−
siku, hluboký orál, dám−
ský anál i klasickou ma−
sáž (mám certifikát).
SMS ne, volat na tel.:
774167851 KŘI PM
190094

tel.: 377 221 996, 377 221 764

l

tel./fax: 377 221 765

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

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312
l

Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
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

Technický redaktor:
Korektor:

Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. června 2019
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