GATOS – ručíme za kvalitu a původ našich výrobků!
Určitě souhlasíte s tím, že nová okna
jsou investicí, která ovlivní kvalitu
bydlení na řadu let. Proto je potřeba
věnovat velkou pozornost výběru
jejich dodavatele. Na českém trhu
jsou jich stovky, ovšem ta nejlevnější
mohou hned po první zimě přinést
velké zklamání a z výhodné koupě se
stane obrovské zklamání. To se vám
rozhodně nestane s okny a dveřmi
OTHERM, které firma GATOS nabízí
a montuje již 14 let. „Naše okna mají
certifikát garance původu, přičemž
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v případě zániku vašeho dodavatele
přebírá závazek záruky i pozáručního
servisu přímo výrobce oken. Na−
bízíme plastová, dřevěná, dřevohliní−
ková a hliníková okna i dveře pro
každý typ stavby,“ říká jednatel firmy
GATOS Jiří Chmelař.
Navíc připomíná, že okna potřebují
také vhodné stínění, přičemž jeho vý−
běr není jednoduchý, je důležité vědět,
jakou funkci má plnit. Ideální je kombi−
nace vnitřního a venkovního stínění
CLIMAX. Chcete−li v obydlí dosáhnout

optimální tepelné a klidové pohody,
je vhodné zvolit venkovní žaluzie nebo
rolety. Zachytí tepelné záření vně budo−
vy a zabrání jeho prostupu do interiéru.
Výhodou venkovních rolet je i ochrana
proti hluku, kterou ocení především
majitelé obydlí v blízkosti frekventova−
ných míst. Praktickou funkci venkovní−
ho stínění může uživatel v interiéru
doplnit použitím vnitřních žaluzií či lát−
kových rolet.
Stejně kvalitní službu u vašeho
domu poskytnou Sekční vrata
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Hör mann, která se všude vejdou
a ušetří mnoho volného místa.
Prostorově úsporná Sekční vrata se
otevírají svisle a zajíždějí úsporně
pod střechu. Rychle, bez údržby
a automaticky bezpečně. Společnost
Hörmann nabízí pro jakékoliv pod−
mínky instalace vhodné kvalitní mo−
bilní i stacionární příslušenství. Od
ručního mikrovysílače přes kódovací
tlačítko a čtečku otisků prstů až po
speciální řešení, jako je nouzový
akumulátor.
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Společnost OZE Solar s.r.o.
je firma zabývající se obnovitelnými
zdroji energií. Zajišťujeme instalace
a servis fofotovoltaických elektráren,
solárních termických systémů a te−
pelných čerpadel. Provádíme elektro−
instalační práce, topenářské práce od
malých instalací až po průmyslové in−
stalace. Dále zajišťujeme provádění
revizí (výchozích / periodických)
všech el. zařízení, a to jak nízkého na−
pětí NN, tak i vysokého napětí VN
s celorepublikovou působností. Pro−
vádíme měření pozadí sítě včetně
kvality sítě a vlivu FVE na přenosovou
síť distribuční společnosti. Výsledkem
měření je kompletní analýza stavu sítě
v místě měření.
Fotovoltaické elektrárny předsta−
vují v dnešní době rozumnou investici,
která zabezpečí snížení finančního zatí−
žení domácnosti, firmy nebo veřejných
institucí vlivem vysokých účtů za elek−
trickou energii, a to na více než 30 let.
Investice do fotovoltaické elektrárny
pro vlastní spotřebu se Vám vyplatí
i v letošním roce. Návratnost investice
sice není až tak lukrativní jako v před−
cházejících letech, ale kdo Vám
v dnešní době zhodnotí investici s více
než 7,1 % za rok.

Při provozování fotovoltaické elek−
trárny, ať chceme či nechceme, nám

Ušetřete za energie
odchází část vyrobené elektřiny do
sítě tzv. přebytky. Je to elektřina, kte−
rou během dne nespotřebujeme.
V současné době se
nabízí pro využití pře−
bytků dvě možnosti.
První možností je jejich
prodej. Potenciálnímu
výrobci v současné do−
bě umíme nabídnout
700,−Kč/MWh. Druhou
možností, z našeho
pohledu výhodnější,
je přebytky pomocí
vhodné regulace např.
WATTrouteru spotře−
bovat pro každodenní
přípravu teplé užitkové
vody, pro přitápění,
bazénovou filtraci apod. Jsou to spo−
třebiče, které mohou elektrické pře−
bytky účelně akumulovat v době, kdy
elektrárna vyrábí.
Další možností, jak hospodárně
využit vlastní vyrobenou elektřinu je
její spotřeba v tepelném čerpadle.
Poměr využití vlastní vyrobené elektři−
ny je až 4,5násobně vyšší. Našim cí−
lem bylo nabídnout zákazníkům a zá−
jemcům o fotovoltaickou elektrárnu
i kvalitní tepelné čerpadlo za přijatel−
nou cenu. Proto jsme se rozhodli pro
dovoz tepelných čerpadel přímo od
výrobce. V současné době nabízíme
nejlevnější tepelná čerpadla na trhu.
Jedním z úspěšných příkladů kom−
binace fotovoltaické elektrárny a te−
pelných čerpadel je bytové družstvo

Kalous v Sokolově. Družstvo se
v květnu letošního roku odpojilo od
centrálního dodavatele tepla, kterému

platilo 600 Kč za gigajoule tepla. Po
přechodu na tepelná čerpadla a foto−
voltaiku spadla cena za teplo na 200
Kč. I během oblačného dne lze z foto−

voltaiky získat dostatek energie k po−
honu aspoň jednoho tepelného čer−
padla, které zadarmo ohřeje teplou
užitkovou vodu (TUV).
Díky poklesu ceny fotovoltaických
panelů může využívat levnou solární
energii každý. Současnou nabídku

jsme rozšířili o fotovoltaické panely
s mikroinvertory. Jedná se o jednotlivé
fotovoltaické panely s připojením do
nejbližší zásuvky tzv. Plug & Save.
Solární panel může být instalován
téměř na jakémkoliv slunném místě,
jako je balkón, střecha garáže nebo za−
hrada. Stačí ho pouze připojit do nej−
bližší zásuvky a je to. Tímto způsobem
je možné pokrýt spotřebu spotřebičů,
jako je chladnička, WLAN−router, regu−
lace vytápění, tedy spotřebiče, které
jsou v provozu neustále a spotřebiče
v režimu „standby“. Jeden takovýto
panel dokáže snížit účet domácnosti za
elektřinu až o 2000 Kč ročně.
Málokdo si uvědomuje, že největší
spotřebu elektřiny představuje každo−
denní příprava TUV. Připravili jsme pro
Vás fotovoltaický ohřev TUV, který na−
bízí praktičtější využití oproti klasické−
mu solárnímu systému. Solární sys−
tém Solar KERBEROS slouží k efektiv−
nímu ohřevu vody (lze použít praktic−
ky s libovolným bojlerem, není nutné
druhé speciální topné těleso), záloho−

vání důležitých zařízení, nabíjení aku−
mulátorových spotřebičů, případně
k napájení elektrických spotřebičů
elektrickou energií vyrobenou fotovol−
taickými panely. Solar KERBEROS
kombinuje energii z fotovoltaických
panelů s energií ze sítě, takže při za−
mračených dnech či v zimě, kdy jsou
panely pod sněhem, vodu ohřívá ener−
gie ze sítě, a to v jednotarifním, tak
dvoutarifním systému (HDO). Kromě
ohřevu TUV může Solar KERBEROS
zajišťovat i funkci záložního zdroje pro
důležité spotřebiče – může nabíjet aku−
mulátory, které prostřednictvím DC/AC
měniče mohou napájet např. LED
osvětlení, plynové kotle, oběhová čer−
padla kotlů na tuhá paliva, krbových
vložek s výměníkem apod. Výhodou
solární systém SOLAR KERBEROS je,
že může fungovat naprosto samostat−
ně, a to i bez síťového napájení.
Ing. Ladislav Vlček
Pro více informací navštivte
naše internetové stránky

www.ozesolar.cz,
případně volejte na

606 315 266
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PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. „VÁŠ ROZÚČTOVATEL“
l

Společnost Plzeňské služby s.r.o. dlouhodobě nabízí
komplexní řešení týkající se správy bytových a neby−
tových prostor, provozování tepelných zařízení,
energetických auditů, správy měřidel a v neposlední
řadě rozúčtování nákladů na teplo a vodu dle pomě−
rových měřidel, vč. dodávky poměrových měřidel
tepla.

l

Rozúčtování nákladů na
vytápění a na dodávku
teplé a studené vody
prostřednictvím pomě−
rových měřičů (indiká −
torů rozdělovačů top−
ných nákladů, kompakt−
ních měřičů a vodoměrů) zajišťuje společnost vlastní−
mi zaměstnanci a vlastním technickým a softwarovým
vybavením.

l

Tato činnost má ve společnosti téměř dvacetiletou tra−
dici, každoročně dochází k plynulému nárůstu počtu
rozúčtovaných měřidel. V roce 2014 byly rozděleny
náklady podle více než 100.000 kusů poměrových
měřičů po celé České republice.
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l

Rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávku teplé
vody mezi konečné spotřebitele provádí společnost
podle platné legislativy, v současné době je to vyhláška
MMR č. 372/2001 Sb., a na základě indikace tepla elek−
tronických dvoučidlových indikátorů Telmetric Plus a od
roku 2010 indikátorů s dálkovým přenosem dat Sieme−
ca Walk – By. Náklady na
dodávku teplé a studené
vody jsou rozdělovány po−
dle bytových vodoměrů
a bytových vodoměrů s dál−
kovým přenosem dat.
l Od 1. ledna 2015 vzniká
povinnost pro vlastníky ne−
movitostí, zejména bytových domů, vybavit vnitřní
tepelná zařízení budov přístroji registrujícími do−
dávku tepelné energie konečným uživatelům.

l

Společnost Plzeňské služby s.r.o. Vám nabízí mo−
derní sofistikované řešení. V případě Vašeho zájmu
o více informací můžete kontaktovat vedoucí roz−
účtování paní Ivanu Hulinskou, tel. 377 499 220, mail:
ivana.hulinska@plzenskesluzby.cz.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA
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Tisíc stromků
pro kraj
V rámci projektu „Tisíc stromků
pro Plzeňský kraj pro roky
2013/14“ získá takové sazenice
26 obcí z okresu Plzeň−sever. Ty
získají celkem 609 kusů ovocných
stromků původních krajových
odrůd určených pro podzimní vý−
sadbu včetně pomocného výsad−
bového materiálu. Průměrná cena
jednoho stromku (polokmenu) pro
podzimní výsadbu 2014 činí při−
bližně 400 korun za kus včetně
pomocného výsadbového mate−
riálu a dopravy na místo.
Rada kraje zároveň souhlasila
s tím, že tento projekt „Tisíc
stromků pro Plzeňský kraj pro ro−
ky 2014/15“ bude pokračovat
a týkat by se měl tentokrát obcí
z okresů Plzeň−jih a Rokycany.
V předešlých letech byl ze stra−
ny obcí o projekt velký zájem.
V roce 2013 bylo díky projektu vy−
sázeno 475 stromků v okresech
Domažlice a Tachov. V roce 2014
projevilo zájem o stromky 48 obcí
(okres Klatovy a Plzeň−sever)
s požadavky na 1117 stromků –
v jarní výsadbě bylo vysazeno 508
stromků, na podzim bude vysaze−
no dalších 609 stromků.

Panattoni Park má nového nájemníka
Nová na míru postavená výrobní
hala v průmyslové zóně Panattoni
Park Stříbro v území obce Kostelec
přivítala svého nájemníka. Německý
výrobce automobilových kompo−
nentů Ideal Automotive, který už
v zóně několik let podniká, se roz−
hodl rozšířit výrobu a postupně při−
jme na 400 nových zaměstnanců.
Moderní halu přesně na míru výrob−
ce dodala americká developerská
společnost Panattoni Europe ve
spolupráci s českou industriální
skupinou Accolade. Právě ta bude
vlastníkem budovy, kterou si od ní
bude Ideal Automotive dlouhodobě
pronajímat.

„Novou budovu pro Ideal Automo−
tive jsme zkolaudovali a předali ná−
jemci zhruba před měsícem. Reali−
zace tohoto projektu byla založena
na předchozí úspěšné spolupráci
společnosti Panattoni a Ideal Auto−
motive v lokalitě Ostrova u Stříbra.
Celá stavba netrvala ani šest měsíců;
poslední čtyři pět týdnů pak do už
hotové haly Ideal Automotive instalo−
val technologie a oživoval je,“ vy−
světluje Pavel Sovička, generální ře−
ditel Panattoni Česká republika, která
průmyslovou zónu pro společnost
Accolade rozvíjí a spravuje.
„O zónu je mezi investory stále
velký zájem. Obecně se zájem podni−

katelů o Českou republiku v posled−
ních měsících významně zvýšil a nej−
větší poptávka je po lokalitách s dob−
rou dopravní dostupností poblíž hra−
nic s Německem,“ vysvětluje Milan
Kratina, předseda představenstva
skupiny Accolade.
Právě díky rozšíření zóny pro Ideal
Automotive a také pro amerického vý−
robce kancelářského nábytku Steel−
case, které realizovala společnost
Panattoni Europe ve spolupráci se
skupinou Accolade, letos Panattoni
Park Stříbro získal své už druhé oce−
nění pro průmyslovou zónu roku od
agentury CzechInvest a Sdružení pro
zahraniční investice – AFI.

Společnost INDECO
vždy byla a je na špici v oboru vestavěných skříní. Totéž chce, aby platilo
i v oblasti kuchyní, kde si již vydobyla postavení spolehlivého partnera.
V předchozích měsících byli zákazníci seznámeni s novinkou, kterou ve
spolupráci se společnostmi Démos−trade a Egger připravila technologickou
lahůdku – multimediální kuchyňský box, ve kterém si zákazníci sami mohou
vytvořit s pomocí počítačových technologií kuchyň dle svých představ.
Jedná se o unikátní záležitost, kterou může nabídnout v Evropě pouze
společnost INDECO.
Tato nabídka stále platí!
Jste srdečně zváni do
naší expozice v Praze k vy−
zkoušení této „hračky“.
Staňte se designéry svého
bydlení!
Pokud je pro vás do
Prahy daleko, určitě nevá−
hejte navštívit naši pro−
dejnu přímo v prostorách
CENTRA KERAMIKY SOU−
KUP v Plzni−Křimicích, kde najdete naši milou a ochotnou kolegyni, která
vám určitě dobře poradí. I zde uvidíte přímo před sebou, jak se vám vaše
kuchyň může měnit před očima.
Více se dozvíte na naší bezplatné telefonní lince 800

200 222

nebo na www.indeco.cz
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Plzeňští alpinkáři představují podzim v alpinu
Mít hezky upravenou zahrádku či
zahradu u svého domu, to si přeje
každý majitel či obyvatel objektu.
Většinou na to myslí už při stavbě
a těší se na obdivné pohledy souse−
dů. Praveda, dá to trochu práce
a starostí vybrat ty nejlepší květiny či
stromky. Pokud chcete poradit, tak
tady je jeden tip.
Plzeňští alpinkáři chystají již
čtvrtý ročník výstavy „Podzim v alpi−
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nu“. Po loňském úspěchu, kdy na
3. ročník výstavy dorazilo i přes ne−
přízeň počasí 450 návštěvníků, se
letos uskuteční výstava od úterý
16. do soboty 20. září. Oproti jarní
výstavě ale bude otevírací doba krat−
ší, a to od 9 do 18 hodin, poslední
den jenom do 12 hodin. Během so−
botního dopoledne bude vstup zdar−
ma, probíhat bude ale jen prodej vý−
pěstků. Vlastní expozice již bude
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uzavřena a postupně likvidována.
Výstava se uskuteční v zahradě
gymnázia na Mikulášském náměstí.
Ke zhlédnutí budou různé skalnič−
ky i dřeviny, zejména pak ty, jejichž
vrchol vegetace spadá do období
podzimu. Budou to například některé
druhy bramboříků, podzimních hoř−
ců a podobně. Z nekvetoucích rostlin
pak různé kapradiny. Pominout nelze
ani vřesy a podzimní vřesovce.
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Paní Vladislava Svobodová z Blížejova říká:

Pro plastová okna BRAUN jsme
se rozhodli ve Weidingu

ky pevnosti okenních rámů nebo bez−
pečnostních prvků proti vloupání.
Nesmírnou výhodou je, že si můžete
prohlédnout samotnou výrobu oken.
Firma Braun před námi nic neskrývala.
Návštěva nás nadchla, protože jsme vi−
děli celou paletu zajímavých výrobků,
jako jsou například zimní zahrady,
vchodové dveře, předokenní žaluzie
nebo markýzy. Proto každému, kdo se

Firma Braun se svou
více jak padesátiletou
tradicí výroby oken síd−
lí ve Weidingu u Cha−
mu, kde má také vlastní
výrobní závod. Jeho
součástí je velká vý−
stavní expozice, kde se
mohou zájemci podrob−
ně seznámit se všemi
výrobky, které firma
Braun dodává, montuje
a zajišťuje záruční i po−
záruční servis zákaz−
níkům v Německu
a v České republice. Návštěva u manželů Svobodových v Blížejově.
Zprava: spolumajitel firmy Braun pan Georg Braun,
Paní Vladislava Svobo−
jeho neteř Zuzana, která sbírá první zkušenosti, dá−
dová z Blížejova využila
le paní Vladislava Svobodová a obchodní zástupci Plastová okna Braun namontovaná v rodinném domě manželů Svobodových
této možnosti a navští− firmy Braun v Plzeňském kraji Hana Váchalová v Blížejově mají trojskla.
vila firemní výstavu.
z Postřekova a Petr Hampel ze Kdyně.
Vše, co jsme viděli, nás utvrdilo v tom, rozhoduje, doporučuji zajet si do
Proč jste se rozjela do
pět let. Proto jsme navštívili výstavu ve že okna Braun splňují naše představy. Weidingu. My jsme se tam rozhodli pro
Weidingu?
Viděli jsme například praktické ukázky okna Braun.
Má to několik důvodů. V první řadě Weidingu.
těsnosti oken proti hluku i vodě, zkouš− Jak dlouho jste čekali na vyřízení za−
jsme se rozhodli, že se přihlásíme do Přispěla k vašemu rozhodnutí?
kázky?
vládního programu Zelená úsporám,
V průběhu návštěvy nám firma udělala
který umožňuje získat finanční dotaci
nabídku, s kterou jsme souhlasili, do−
při zateplování rodinného domu.
jednali termíny a vše další šlo jako na
Program Zelená úsporám kromě jiného
drátku. Naše požadavky firma splnila
také stanovuje, že výrobce plastových
do posledního písmene. Jak jsme se
oken musí mít příslušnou certifikaci.
ve Weidingu dohodli, tak to také bylo.
Jak jsme si zjistili, firma Braun tuto cer−
Nezaznamenali jsme jediný problém.
tifikaci měla, nicméně jsem chtěla na
Výměnu oken jsme dělali na etapy
vlastní oči vidět, jaká okna vyrábí.
a vše proběhlo rychle bez jediné rekla−
Nevěřila jste?
mace či připomínky. Naprostá spokoje−
To se takto nedá říci. Zateplení rodinné−
nost. Také servis je dokonalý.
ho domu není zrovna levná záležitost.
Po více jak roce můžete s klidným
Při takové investici musím být pře−
svědomím říci, že jste se rozhodli
svědčena, že si kupuji nejkvalitnější
správně?
plastová okna. Například jsme chtěli
Určitě. Musím se přiznat k tomu, že
trojskla, zajímala nás samotná kon−
strukce oken a měli jsme i nějaká spe− Obchodní zástupce Josef Kubec (vpravo) přímo ve výstavní expozici ve když koupím jakoukoli novou věc, tak
stále zjišťuji, zda jsem zvolila dobře.
ciální přání. Plastová okna nejsou na Weidingu seznamuje české zákazníky s výrobky firmy Braun.
Díváte se kolem sebe, jestli náhodou
nespatříte ještě lepší plastová okna?
Přesně tak. Došla jsem k zjištění, že
naše okna od firmy Braun ve srovnání
s ostatními na první pohled jsou taková
masivnější. Proto, když se mě někdo
zeptá na jejich životnost, každému od−
povídám, že mě přežijí.

Od nabídky k montáži
Při návštěvě výstavní expozice ve
Weidingu nemusíte mít žádné obavy
z jazykové bariéry. Přímo ve firmě
Braun jsou zaměstnanci, kteří umějí
česky a ochotně vás výstavou prove−
dou. Můžete zvolit i další možnost
a domluvit se s obchodními zástupci
v Plzeňském kraji Petrem Hampelem
ve Kdyni, Hanou Váchalovou
4
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4 v Postřekově a Josefem Kubecem
v Rokycanech. Osobně s vámi do
Weidingu zajedou.
„Manželé Svobodovi z Blížejova chtěli
mít nejkvalitnější okna, aby splňovala
nejnáročnější parametry na úsporu
energií, protože se přihlásili do progra−
mu Zelená úsporám. Firma Braun má
ve své nabídce plastová okna, která
patří z hlediska kvality zpracování
a úspory energií k těm nejlepším
v Německu. Proto radíme zájemcům,
aby se pokud možno co nejpodrobněji
seznámili s výrobky firmy Braun pro−
střednictvím výstavní expozice a poté
s dostatkem informací se rozhodovali.
Také není problémem jim vyhovět
v jejich speciálních požadavcích. Na−
příklad manželé Svobodovi požadovali
v zadní části domu oboustranný
vchod, což jsme jim také udělali,“ sdě−
lili nám Petr Hampel a Hana Váchalová.

Nadšený zákazník
„To je naše firemní strategie,“ zdůraz−
ňuje spolumajitel firmy Georg Braun
a dodává.
„Klienta nesmíme ani v té sebemenší
drobnosti zklamat. Pravidelně každým
rokem je zveme na Oktoberfest do

V nově postavené budově je výstavní
expozice firmy Braun ve Weidingu.
Weidingu, kde jim ukazujeme naše dal−
ší novinky. Jsme s nimi stále ve styku
a podrobně je informujeme o tom, co
se ve firmě děje. Letošní Oktoberfest
proběhne v sobotu 18. října a poprvé
zde také zahraje domažlická kapela.
Jestliže jsem mluvil o novinkách, tak
jednou z nich v letošním roce je pergo−
la a markýza v jednom, jinak řečeno
takzvaná pergolová markýza. Během
krátké chvíle se tato novinka stala vel−
mi populární. Například nás navštívila
paní z Klatov a chtěla udělat nabídku na
zastřešení části prostoru za použití hli−
níkové konstrukce a skla. Když viděla
naši pergolovou markýzu, byla během
čtvrt hodiny rozhodnuta. Pro firmu je
velice důležité každým rokem zákazní−
kům něco nového a zajímavého nabíd−
nout. Tím jim dokazujeme, že firma ne−
přešlapuje na místě, ale stále vymýšlí
nové věci pro jejich spokojenost. V ko−
nečném výsledku pak vidíme jejich nad−
šení, když jim předáváme hotovou za−
kázku. Zákazníka zklamete jen jednou
a po druhé se k vám už nevrátí. S potě−
šením mohu konstatovat, že česká zá−
kaznická rodina, která vsadila na firmu
Braun, se velmi rychle rozrůstá. V sou−
časné době už máme více než 1000
nadšených českých klientů.“
(re)
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Vlnka v Úslavské ulici dnes vítá první žáčky
Stavba nové Mateřské
školy Vlnka v Úslavské uli−
ci na Slovanech dospěla
ke svému zdárnému závě−
ru v předpokládaném ter−
mínu. Za pouhé 4,5 měsí−
ce vyrostl na prázdném
pozemku vedle bazénu
moderní stavební kom−
plex, který poskytne nově
přijatým žákům příjemné
prostředí pro hraní, vzdělá−
ní i sport. MO Plzeň 2 –
Slovany se rozhodl stavbu
řešit jako montovanou dře−
vostavbu. Díky zvolené
technologii se podařilo
školu postavit v krátkém
časovém intervalu a za při−
jatelné finance.
„Stavba vyšla zhruba
na 21,3 miliony Kč včet−
ně DPH. Na jejím financování se podí−
lelo město Plzeň částkou 14 mil. Kč,
zbytek jsme hradili z prostředků
městského obvodu,“ vysvětlil staros−
ta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
Mateřskou školu postavila firma
Metrostav a. s. a při jejím slavnostním
otevřením nešetřila chválou na kvali−
tu odvedené práce plzeňská radní pro
školství a druhá místostarostka
Slovan Irena Rottová. Školka je navr−
žena jako přízemní budova s dispozicí
celkem tří tříd o kapacitě 26 dětí.
Součástí mateřské školy je i komplet−
ně vybavená kuchyně, kde se pro děti
budou vařit domácí obědy. Ve školce
je zabudované podlahové vytápění,

největší míře zachovány vzrostlé stro−
my, aby dětem v létě poskytovaly
stín,“ uvedl první místostarosta Jan
Fluxa.
Rozloha pozemku zahrady se roz−
prostírá na zhruba 2500 m2 a školka
zde má také samostatnou budovu vý−
měníkové stanice. Nová školka se na−
chází nedaleko oblíbeného městské−
ho parku, který tak děti budou moci
často navštěvovat. „Naše školka vy−
rostla na místě, které je pro děti jako
dělané. V těsné blízkosti Chvojkových
lomů, tím pádem blízko zeleně, hra−
cích prvků i kousek od plaveckého
bazénu. Od 1. září novou budovu
ovládnou první školáčci,“ říká staros−
ta Lumír Aschenbrenner.

které přispěje ke komfortnímu užití
budovy. Školka disponuje poměrně
rozlehlou zahradou, jejíž využití bylo
nutné strategicky rozvrhnout.
„Při stavbě této školy jsme zu−
žitkovali také prostor zahrady, kde
vznikla tři pískoviště a okolní plocha
byla nově oseta. Na zahradě byly v co
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U mateřské školy v Úslavské ulici
nechybí ani parkoviště. „Nechali jsme
vybudovat parkoviště se 16 parkova−
cími místy, z nichž 11 bude vyhrazeno
pro provoz mateřské školy v období
Po−Pá od 6:00 do 16:00 a jedno mís−
to je vyhrazeno pro osoby tělesně po−
stižené,“ doplňuje Irena Rottová.
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Plzeň otevírá Nové divadlo
Divadlo J. K. Tyla získává dvě moderní scény

Nové divadlo v Plzni, budova vybavená nejmodernější divadelní tech−
nologií v České republice, bude pro veřejnost otevřeno 1. 9. operou
Prodaná nevěsta a následující den, 2. 9., proběhne jeho slavnostní
otevření týmž titulem v přímém přenosu České televize. Zároveň tak
plzeňské Divadlo J. K. Tyla vstoupí do 150. sezony stálého českého
profesionálního divadla ve svém městě.
Výstavba nové plzeňské divadelní budovy byla zahájena v červnu roku
2012 podle projektu vypracovaného architektonickou a projekční kan−
celáří Helika a. s., a to na základě původního návrhu portugalské archi−
tektonické kanceláře Contemporânea Lda. Dodavatelem stavby byla
společnost Hochtief CZ a.s.

Komplex divadelní a provozní budovy je tvořen dvěma vzájemně téměř rovnoběžnými, avšak mírně od−
kloněnými objekty. Unikátní čelní fasáda z bílého pohledového betonu je perforována eliptickými otvo−
ry. Součástí větší budovy je sál s hledištěm pro 461 diváků a Malá scéna přibližně pro 150 diváků. Nové
divadlo se stane důstojným symbolem kultury v Plzni – Evropském hlavním městě kultury v roce 2015.
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Z programu v září
Nové divadlo – 1. 9. v 19 hodin a 2. 9. ve 20 hodin

Bedřich Smetana: PRODANÁ

NEVĚSTA

Slavnostní otevření plzeňského Nového divadla, architektonicky i historicky unikátní
stavby s nejmodernějším vybavením. Zároveň tak Divadlo J. K. Tyla vstoupí do
150. sezony stálé české profesionální scény v Plzni. Po prvním představení 1. 9. se
uskuteční 2. 9. slavnostní představení v přímém přenosu České televize. Na programu
bude po oba večery nová inscenace opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta
v hudebním nastudování dirigenta Olivera Dohnányiho a v režii Jany Kališové.

Nové divadlo – 4. 9., 6. 9., 24. 9., 26. 9. a 30. 9. v 19 hodin

Josef Kajetán Tyl: FLAMENDR
Hra Josefa Kajetána Tyla, jež se původně jmenovala Pražský flamendr, v úpravě Kláry
Špičkové, v režii Natálie Deákové a s Janem Maléřem v titulní roli. Humorně hořký pří−
běh mladého bohéma zasazený do plzeňského regionu. Hraje téměř celý soubor čino−
hry Divadla J. K. Tyla: Pavel Pavlovský, Andrea Černá, Michal Štěrba, Jakub Zindulka,
Petr Konáš, Monika Švábová, Zuzana Ščerbová, Zdeněk Rohlíček a další. První
představení 4. září, premiéra 6. září.
Ivana Veberová a Richard Samek
v Prodané nevěstě.

Nové divadlo – 5. 9. v 19 hodin

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Dirigent Oliver Dohnányi a sbormistr Zdeněk Vimr s orchestrem
a sborem opery Divadla J. K. Tyla připravují v Novém divadle v Plzni
slavnostní koncert k zahájení nové divadelní sezony. V ukázkách
z českých i světových oper se představí sólisté plzeňské opery
a řada hostů − Luisa Albrechtová, Jana Foff Tetourová, Ivana
Klimentová, Mária Porubčinová, Radka Sehnoutková, Ivana
Veberová, Martin Bárta, Aleš Briscein, Jiří Brückler, Tomáš Kořínek,
Ivan Kusnjer, Jevhen Šokalo a Titusz Tóbisz.

Ze zkoušky inscenace Flamendr.

Nové divadlo – 17. 9. a 25. 9. v 19 hodin

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba: DIVÁ

BÁRA

Muzikál na libreto Milana Uhdeho s hudbou Miloše Štědroně, kteří – spolu s dalším skladatelem Leošem Kubou – zvolili námět z české
literatury: Divou Báru Boženy Němcové. Inscenaci v Divadle J. K. Tyla připravují režisér Jiří Seydler, dirigenti Jiří Petrdlík s Pavlem Kantoříkem
a choreograf Vlastimil Červ. V titulní roli vystoupí jako host Žofie Dařbujánová. Bára ve svém dramatickém příběhu bojuje za právo na svobod−
nou existenci a na štěstí pro sebe i pro druhé. První představení je na programu 17. září (oficiální premiéra se připravuje na 8. listopad).

Malá scéna Nového divadla – 20. 9. a 21. 9. v 19 hodin

Roland Schimmelpfennig: PUSH

UP (Cesta vzhůru)

Premiéra Divadla J. K. Tyla na Malé scéně v Novém divadle v Plzni. Německý dramatik Roland Schimmelpfennig použil pro svoji hru pro−
středí prosperujícího gigantického koncernu. Titul Push Up znamená cestu vzhůru za účelem prosadit se. Rozpoutá se nemilosrdný firemní
boj o místo na výsluní a klíčová je i propojenost sexu s touhou po kariéře. Režie Zuzana Burianová, hrají Miloslav Krejsa, Jana Kubátová,
Andrea Mohylová, Jan Holík, Štěpánka Křesťanová, Jakub Zindulka, Petr Konáš, Apolena Veldová.

Malá scéna Nového divadla – 28. 9. v 10.30 hodin

Jiří Pauer: ŽVANIVÝ

SLIMEJŠ

Opera Jiřího Pauera pro malé i velké děti v režii Liky Ročákové Rybářové a s klavírním doprovodem Ivany Janečkové. Divadlo J. K. Tyla
ji zařazuje do repertoáru na své zbrusu nové Malé scéně. Příběh čerpá námět z moudrosti východoasijských pohádek a vedle veselých
výstupů vypráví také o věčné touze po mládí, síle a kráse. V titulní roli Miro Bartoš.

www.djkt−plzen.cz
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Přeji si dělat divadlo srozumitelné
pro diváky teď a tady
Rozhovor s ředitelem Divadla J. K. Tyla Martinem Otavou
Měl jste v Plzni možnost po−
dílet se na vytváření nadchá−
zející sezony, když nastupu−
jete až 1. září? Tedy v den,
kdy se již otevírá nové pl−
zeňské divadlo…
Ano, od 1. ledna tohoto roku –
po mém jmenování do funkce
(k 1. září) – se mnou uzavřel do−
savadní ředitel Divadla J. K. Tyla
pan Ilja Racek smlouvu o spolu−
práci. Díky tomu a především
díky jeho maximální vstřícnosti
a součinnosti jsem mohl napří−
klad s budoucím vedením opery
postavit dramaturgický plán
a vymyslet mnoho bláznivin,
jako je třeba průvod Vendelín.
Jaký je jeho smysl?
Nejenže 2. září otevře Nové di−
vadlo, ale každým rokem by měl
zahajovat plzeňskou kulturní se−
zonu. Je nazván podle legen−
dárního plzeňského herce, reži−
séra a divadelního ředitele Ven−
delína Budila. Ten je naším no−
vým patronem všech kulturních
občanů. Neprávem se na něj za−
pomínalo.
Můžete charakterizovat své
záměry a cíle ve funkci ředi−
tele Divadla J. K. Tyla?
Přeji si divadlo více otevřít ve−
řejnosti a „dělat“ současné diva−
dlo, pro současné lidi, reagovat
více na jejich problémy, pocity,
city a řešit je společně. Což ne−
znamená, že by to mělo být di−
vadlo neromantické, nehezké,
plné naschválů a pitomých aktu−
alizací. To rozhodně ne.
Co tedy vnímáte jako sou−
časné divadlo?
Každé dobré umění je zakot−
veno ve své době. Uvedu pří−
klad z filmového světa. Divák ne−
musí být profesionál, aby správ−
ně zařadil, ve kterém desetiletí
20. století ten který film vznikl
a jestli je český nebo zahraniční.
S divadlem je to také tak. Je tu
především výpověď herce a reži−
séra, způsob jejich vyjádření.
Herec je nástrojem doby, jejím
poselstvím. Myslím, že není ob−
tížné sestavit dramaturgický
plán ze žhavých novinek a být
hrdý na to, že jsme první, kdo
Plzeňský rozhled 9/2014

Martin Otava, od 1. 9. 2014 ředitel Divadla J. K. Tyla
v Plzni, vystudoval herectví a operní zpěv na Pražské kon−
zervatoři, později absolvoval studium režie na Akademii
múzických umění v Praze. Jako režisér působí už více
než dvě desítky let na českých scénách i v zahraničí
– v Japonsku, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Francii,
Španělsku, Norsku či v USA. V roce 2008 ukončil po šest−
nácti letech své režisérské působení ve Státní opeře
Praha a v letech 2009 až 2014 byl ředitelem Divadla F. X.
Šaldy v Liberci. Na Akademii múzických umění v Praze
vede operní studio, vyučuje operní režii a herectví.
ten či onen titul hraje – a že jsme
tedy současné a moderní di−
vadlo. Ano, je to důležitá část
dramaturgie, ale ta náročnější
část dramaturgie současného
divadla je najít v klasice takové−
ho autora a takovou hru, která
právě nyní získává díky proble−
matice dnešních lidí rezonanci
v nás. A najít takového režiséra,
který právě v této hře bude umět

ona mnohdy skrytá témata
učinit srozumitelnými pro nás,
teď a tady.
Jak začnete?
Už jsem začal. Začíná to dob−
rou komunikací se šéfy souborů,
jejich dramaturgy. Je o tom tře−
ba mluvit. Diskutovat. Rád bych,
aby divadlo bylo rezonanční plo−
chou problémů, názorů či emocí
tří až čtyř generací. K tomu
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budou nyní sloužit tři scény
Divadla J. K. Tyla, architekturou
i velikostí velmi odlišné – Velké
divadlo, Nové divadlo a Malá
scéna v Novém divadle. Ta se
soustředí zejména na publikum,
které neláká mramor a zlato
Velkého divadla ani rozměry vel−
ké scény. Ale na Malé scéně bu−
deme uvádět rovněž inscenace
pro naše nejmenší diváky, se
kterými si přejeme být v kontak−
tu od jejich čtyř let, pracovat
s nimi a pro ně.
Cítíte se být víc režisérem,
nebo ředitelem?
Jsem vystudovaný herec,
operní pěvec, režisér a jsem ře−
ditelem. A navíc s až umanutou
zálibou ve výtvarném umění,
cestování, v neustálém pozná−
vání architektury. Vše souvisí se
vším. Geografie, politika, hospo−
dářství, ekonomika, ideologie, to
vše determinuje umění, vyjádře−
ní kumštýře. Z těchto poznatků
a zkušeností jsem soustavně
čerpal posledních dvacet let
jako režisér. A to, že jsem diva−
dlo prolézal světem napříč přes
různé ekonomické i producent−
ské systémy, to, že znám diva−
delní specifika, různost mentalit
pěvců, tanečníků, herců, to jsou
všechno podstatné zkušenosti,
jež využívám jako ředitel. Podle
mého názoru by měl být ředite−
lem divadla principál. Člověk,
který ví, co je divadlo. I řízení
divadla vnímám jako tvůrčí, ni−
koliv úřednickou práci. Je pro
mne stejně strhující plánovat fi−
nance, koordinovat spolupráci
lidí, vymýšlet programy, systé−
my, shánět peníze vně i uvnitř
divadla jako režírovat.
Máte nějaké aktuální přání?
Trochu otevřít okna a zhlu−
boka nadechnout. Přál bych si,
aby uvnitř plzeňského divadla
zavládla větší legrace a sou−
časně větší nadšení. Na jevišti
aby smích byl k pláči bláznivý
a pláč k smrti zoufalý. Aby naše
inscenace divákům pomáhaly
lépe a plněji žít a aby věděli, že
my žijeme pro ně. Že jsme jejich
divadlo.
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Most plzeňských studentů
Model mostu, který z vlnité lepenky
postavili studenti Střední průmyslové
školy stavební Plzeň, je od června
k vidění v Muzeu silnic ve Vikýřo−
vicích u Šumperka. Muzeum otevřelo
novou stálou expozici „Z historie
a současnosti našich silničních mos−
tů“. Výstava sleduje vývoj mostního
stavitelství od prvních dřevěných
a kamenných lávek až k železobeto−
novým obrům překonávajícím kilo−
metrové vzdálenosti. V předsálí expo−
zice návštěvníci uvidí také několik
modelů mostů, které v rámci 7. roční−
ku soutěže, vyhlašované Svazem vý−
robců vlnitých lepenek, zhotovili stu−
denti středních škol z celé ČR.
Plzeňský model z vlnité lepenky
představuje Wilsonův most v Plzni na
Americké třídě přes řeku Radbuzu.
Jeho autory jsou Daniel Havel a Mar −
tin Hamrle, kteří se zúčastnili projektu
Stavby z vlnité lepenky. Modely mos−
tů, které budou součástí expozice,
pocházejí ze 7. ročníku soutěže.
V předchozích ročnících studenti sta−
věli národní fotbalový stadion, vlako−
vé nádraží nebo školu snů. Projekt
dlouhodobě poukazuje na ekologické
přednosti vlnité lepenky používané
k výrobě obalů. Expozice v Muzeu sil−
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nic ve Vikýřovicích představuje mosty
jako spojovací článek při překonávání
nejrůznějších překážek.
„Lidé totiž od nepaměti tíhli k to−
mu, co je spojuje – most je proto
předmětem jejich sympatií. Most se
tak objevuje na obrazech, grafikách,
medailích, pohlednicích, poštovních
známkách, v písních i básních,“ při−
blížila téma expozice vedoucí muzea
Alena Turková.
Výstava kromě jiného představuje
řadu unikátních exponátů. Nejstarší je
model dřevěného mostu a pískovcový
klenák z konce 18. století. Mezi ty nej−
větší a nepřehlédnutelné patří určitě tzv.
Bailey Bridge, mostní konstrukce, která
se začala používat za 2. světové války a
jako mostní provizorium se používá do−
dnes. Naopak nejmenšími exponáty
jsou haléře z 20. let 20. století, které
jsou dekorovány motivem mostu.
Muzejní expozici doprovází i zábavné
interaktivní prvky, kdy si návštěvníci
budou moci zkusit postavit model uni−
kátní lávky Leonarda da Vinciho, sesta−
vit puzzle s námětem mostu. Na velko−
plošné mapě budou moci označit jejich
oblíbený most nebo přispět svými foto−
grafiemi do obrazové prezentace sbír−
kových pohlednic a fotografií.
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje realizu−
je v roce 2014 řadu investičních a neinvestič−
ních akcí na silniční síti II. a III. tříd. Jednou
ze stavebních akcí dokončovaných v letošním
roce je akce Městský okruh Domažlická –
Křimická v Plzni. Výstavba významně přispěje
k rozvoji infrastruktury města a částečně odkloní
tranzitní dopravy z centra. Akce byla financová−
na Plzeňským krajem za přispění strukturálních
fondů EU programu ROP a statutárního města
Plzně. Všem řidičům bude toto propojení
Domažlické a Křimické ulice otevřeno k užívání
od 2. týdne měsíce září 2014.
V návaznosti na zlepšení bezpečnosti do−
pravy byla dokončena v letošním roce také sta−
vební akce na silnici II/605 Okružní křižovatka
Křimická, která nahrazuje původní průsečnou
křižovatku. Realizací stavby této kruhové křižo−
vatky se zejména přispěje k větší bezpečnosti
silničního provozu. Stavební akce byla financo−
vána z fondů EU programu ROP, Plzeňského
kraje a statutárního města Plzně.
Modrava − křižovatka na silnice III/16910
s místní komunikací je další stavební akcí zajiš−
ťovanou Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje. Její realizací se zlepšila bezpečnost
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a plynulost provozu v obci Modrava. Součástí
stavby byla též rekonstrukce silnice III/16910.
Financování proběhlo za přispění strukturálních
fondů EU, Plzeňského kraje a obce Modrava.
V druhé polovině roku 2014 došlo také k do−
končení stavební akce Rekonstrukce mostů
ev. č. 201−040 a ev. č. 201−041 v Manětíně.
Rekonstrukce řešila nevyhovující technický
stav obou mostů na silnici II/201 v intravilánu
města Manětín a přispěla k zlepšení kvality do−
pravy. Stavební akce Rekonstrukce mostů
ev. č. 201−040 a ev. č. 201−041 v Manětíně
i akce Okružní křižovatka Křimická byly finan−
covány z fondů EU programu ROP, Plzeňského
kraje i příslušného města.
V neposlední řadě byla v roce 2014 dokon−
čena stavební akce Klenčí pod Čerchovem−
rekonstrukce silnice II/189. Rekonstrukce prů−
tahu obcí Klenčí pod Čerchovem významně při−
spěla k zlepšení kvality a bezpečnosti dopravy
a zároveň také k zlepšení dostupnosti blízkého
hraničního přechodu ČR a SRN. Akce Klenčí
pod Čerchovem − rekonstrukce silnice II/189
byla financována z přeshraničního programu
Cíl 3, Plzeňským krajem a městysem Klenčí
pod Čerchovem.
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Most přes údolí Vejprnického potoka

Modrava křižovatka před dokončením stavby

Manětínské mosty v závěru stavby
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Zdraží DPH stavební pozemky v roce 2015?
Vážení klienti, přátelé a známí. Dost často dostávám od vás otázku:
w „Jak běží realitní trh, jak se
prodávají nemovitosti?“
Mnohokrát jsem na ni i v našem
Bulletinu odpovídal. Málokdy jsem
se však za celých 24 let čin−
nosti setkal s otázkou:
w „Jak se realitní trh bude
vyvíjet v příštím roce či
letech?“
Věřte, že odpověď na tuto
otázku je mnohem těžší, ale
i důležitější a sám se jí dost
často zabývám.
Dovolte mi, abych se za−
myslel nad tím, jak se bude
vyvíjet trh se stavebními po−
zemky v následujících letech.
Do 31. 12. 2013 byly všechny
nezastavěné stavební po−
zemky bez platného stavební−
ho povolení při podnikatelské
činnosti osvobozeny od DPH.
Měly zvláštní postavení, účet−
ně se nemohly odepisovat
na rozdíl od všech ostatních
nemovitostí, měly a mají
svou trvalou nezničitelnou
hodnotu.
Od 1. 1. 2014 stát na
stavební pozemky uvalil
DPH, a to převážně v sazbě 21%.
Týká se to pozemků, na kterých jsou
umístěny stavby (byty, domy, to−
várny, hotely, supermarkety, ale také
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třeba jen inženýr−
ské sítě, studny)
a také pozemků,
na kterých může
být podle platného
stavebního povolení
provedena stavba.
Netýká se to pozemků
nezastavěných.
To však není všech−
no! V současné době
je ve vládě a v parla−
mentu návrh zákona,
který (pokud bude
schválen) uvalí DPH
21% i na všechny ne−
zastavěné pozemky
připravené k zastavění,
dokonce i na pozemky
určené pro bydlení (t.j.
jsou k nim přivedeny
inženýrské sítě, komu−
nikace, či dokonce jen administrativ−
ně připravené k zastavění). Jestliže
víme, že zisky developera jsou cca
10 %, myslíte si, že bude podnikat

s nulovým ziskem a ještě státu ze
svého přidá 11 %? To prostě není
možné! Buď stávající cenu pozemku
zvýší o těchto 21 % nebo nebude
investovat, nebude dělat nic. Neku−
povat pozemky (pokud je nedokáže
koupit min. o toto DPH levněji), ne−
budovat infrastrukturu, nedávat prá−
ci projektantům, geodetům, staveb−
ním firmám, dodavatelům interiérů
apod., nebude předávat zdarma
obcím majetek infrastruktury v hod−
notě stovek milionů.
Každý developer se s tím vyrovná
po svém. Dost jich zkrachuje, mnozí
přestanou podnikat, budou však i ti
silní a prozíraví, ti cenu zvednou
o toto DPH a ustojí to, zvlášť když
nemusí nutně prodávat a počkají si,
až se s tím trh vyrovná. Nic jiného
jim totiž nezbývá.
Schválením uvedeného zákona se
do konce roku 2014 pravděpodobně
zvýší zájem o prodej stavebních po−
zemků hlavně pro individuální bydle−

ní, nějakou dobu se v r. 2015 trh
zastaví či zpomalí, pak se s touto
situací trh vyrovná a bude se prodá−
vat za vyšší ceny.
w Proč to stát dělá?
Potřebuje peníze, hodně peněz,
tady si je může vzít rychle a říká, že
bere těm „bohatým“. Ne, bere si je
od nás všech! Cíleně zvyšuje inflaci,
viz opatření ČNB z loňského roku,
celý svět tiskne a dává do oběhu
obrovské množství všelijakých pa−
pírků, kterým říká tu dolary, eura,
u nás koruny a „ředí“ své dluhy, ale
i úspory všech lidí.
Řada prozíravých lidí toto ví a ne−
nechá si tyto papírky ředit, ale má je
uložené v trvalých hodnotách.
Zcela nepochybně stavební po−
zemky patří mezi komodity s trvalou
a zvyšující se hodnotou.
Kdykoliv jsem Vám osobně k dis−
pozici na konzultaci o prozíravých
investicích.
S úctou Váš Ing. Pavel Pubec

Trochu čísel na závěr:
Vybudování infrastruktury
(zatížení DPH)
Zatížení nezastavěného
stavebního pozemku DPH
Cena stavebního pozemku
(stejná velikost i lokalita)
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2002

2004

2014

2015

5%

19%

21%

21%

−

−

−

21%

890,−Kč/m2

1190,−Kč/m2

2100,− Kč/m2 2100,−Kč/m2 +

?
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K Božkovskému ostrovu přes novou lávku
Cyklisté a chodci mají důvod k ra−
dosti. Do oblíbeného relaxačně spor−
tovního areálu Božkovský ostrov se
otevírá nový přístup. Nově se do are−
álu dostanete přes lávku ze strany od
ulice K Jezu. Lávka je součástí nově
vybudované cyklostezky, na kterou
se druhému městskému obvodu po−
dařilo získat dotaci od ROP Jiho−
západ. Doposud se návštěvníci mohli
vydat na Božkovský ostrov pouze
z Poříční ulice okolo TJ Božkov. Nová
lávka přes řeku Úslavu je součástí
projektu „Greenways−cyklostezka
přes Božkovský ostrov“.
„Výstavba cyklostezky přes Bož−
kovský ostrov vyšla dohromady na
15,6 mil. korun, z čehož 85 % nákla−
dů bylo hrazeno z dotace ROP Jiho−
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západ a zbytek šel z rozpočtu MO
Plzeň 2. Výsledkem projektu je cyklo−
stezka, která vede od vjezdu do areá−
lu TJ Božkov z Poříční ulice po stáva−
jící cestě kolem hřiště za sokolovnou,

překlenuje řeku a kon−
čí na jejím levém bře−
hu,“ objasnil finanční
stránku výstavby sta−
rosta MO Plzeň 2 −
Slovany Lumír Asche−
brenner.
Cyklostezku se po−
dařilo vystavět v časo−
vém období 2013−
2014. Lávka navazuje
na stávající síť pěších
stezek na Božkovském
ostrově. Délka nově
vybudovaného úseku cyklostezky je
950 m a do budoucna se uvažuje
o jejím prodloužení až do Starého
Plzence. Na Božkovském ostrově
mohou sportovci využít kromě cyk−
lostezky také zatravněné hřiště, hřiště
s umělým povrchem nebo in−line drá−
hu. Nabízí se tady spousta sportov−
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ních aktivit. Čím je ale areál Bož−
kovský ostrov výjimečný?
„Božkovský ostrov je zaměřený na
aktivní i pasivní odpočinek. Jsou zde
jednak nová a specifická sportoviště,
ale i lavičky a rozlehlé travnaté plochy
pro příjemné posezení. Proto je také
ostrov navštěvován jak sportovci, tak
i maminkami s kočárky nebo se−
niory,“ vysvětlil 1. místostarosta MO
Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.
V dalším období plánuje MO 2 vy−
budovat nové parkoviště před lávkou
ze strany od ulice K Jezu, které bude
návštěvníkům areálu bezplatně k dis−
pozici. Jeho kapacita by měla být
zhruba 40 parkovacích míst. O no−
vinkách, aktuálním dění a plánova−
ných akcí se návštěvníci Božkov−
ského ostrova mohou dozvědět
z nových webových stránek http://
www.bozkovskyostrov.cz/.
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Peníze pomohou při obnově
Některé obce a města budou mo−
ci použít peníze z dotačního pro−
gramu „Finanční pomoc při ob−
nově území Plzeňského kraje po−
stiženého pohromou“, například
po povodních. Odsouhlasili to čle−
nové Rady Plzeňského kraje a roz−
hodli o částce v celkové výši
926 690 Kč.
Například Tlučná získala na
obnovu kanalizace více než v kři−
žovatce ulic Hlavní a Pankrác−
ká 87 tisíc korun a na odvodňo−
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vací příkopy v ulicích Pankrác−
ká, Školní, V Rybníčkách dalších
82 tisíc.
Město Hrádek na obnovu omí−
tek a sanačního opatření v sute−
rénu v místní mateřské školy té−
měř 289 tisíc korun. Nejvíce si po−
lepší obec Kamenný Újezd, a to
opět na obnovu komunikací, na
což získala necelých 400 tisíc ko−
run. Další 63 tisíce půjde na obno−
vu záložního ramene na Pekel−
ském potoce
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S přírodním kamenem se doma ohřejete

Zdarma digitální termostat,
montáž a doprava
Sálavé teplo je využíváno mnoho sta−
letí. Kachlová kamna jsou toho důka−
zem. Namísto kachlových kamen si
můžeme pořídit topení z přírodního
kamene a sálavé teplo vám bude vy−
tápět byt. Je příjemnější, levnější
a zdraví prospěšnější než konvenční
způsoby vytápění. Nedochází k žádné
cirkulaci vzduchu, má správnou vlh−
kost a vytváří přirozené a zdravé
vnitřní klima.
Výrobou panelů z přírodního kamene
se už mnoho let zabývá firma eurotop
in ve Kdyni. Každý pátek má den otev−

Jaké jsou náklady na vytápění?
Oproti přímotopům ušetří klienti až
40% elektrické energie. V porovnání
s ostatními topnými systémy je úspora
kolem 20 až 30 %. Předností přírodní−
ho kamene je jeho akumulační schop−
nost. Panel vytopí místnost na požado−
vanou teplotu, termostat vypne a díky
naakumulovanému teplu přírodní ka−
men topí zdarma. Po nahřátí na 90°C,
což je maximální teplota a následném
chladnutí má panel ještě po 2,5 hodi−
nách teplotu 30°C. Další výhodou je,
že se těleso z přírodního kamene po−
měrně rychle nahřeje. Za 29
minut má teplotu 60°C. Jeho
akumulační schopnosti velmi
snadno překlenou vypnutí níz−
kého tarifu. Topení z přírodního
kamene má životnost minimál−
ně 100 let. Všem zákazníkům
poskytujeme záruční i pozáruč−
ní servis. Záruka na naše topení
je 14 let. V naší vzorkové pro−
dejně ve Kdyni si může klient
zvolit barvu, tvar i kresbu pří−
rodního kamene. Jinak každé−
mu zájemci zdarma zpracuje−
me kalkulaci, takže od nás do−
stane informaci kolik ročně za
vytápění zaplatí.
Lze využít jiného tarifu při
spotřebě elektrické energie?
Topení z přírodního kamene lze
připojit na 20 hodinový nízký
tarif a celá domácnost je měře−
na v této spotřebě. Všem pora−
díme jak postupovat.
Je sálavé teplo prospěšné pro
lidský organismus?
Je ideální pro lidské tělo. Nevíří
prach, protože nevzniká téměř
žádná cirkulace vzduchu a pří−
rodní kámen udržuje stálou vlh−
kost v místnosti 52 až 58%.
Sálavé teplo je v místnosti rov−
noměrně rozložené. Mezi pod−
lahou a stropem je maximální
rozdíl 3°C. Topení je vhodné
pro astmatiky, alergiky, lidi s
dýchacími problémy, pro novo−
rozence a blahodárně působí na psy−
chiku. Nevysušuje pokožku a v míst−
nosti nespaluje kyslík. Díky rovnoměr−
nému rozložení tepelného záření
v místnosti nemají alergeny, vlhkost
a plísně žádnou šanci. Revmatici si jej
pochvalují při bolestech kloubů. Sálavé
teplo zahřívá v místnosti pevná tělesa
až na vzdálenost 8,5 metrů. Povrchová

Použití topných panelů:

řených dveří. Můžete se podrobně se−
známit s ekonomikou a funkcí topných
panelů z přírodního kamene. Nej−
častější otázkou zájemců je, zda jim
přírodní kámen vytopí byt a kolik zapla−
tí. O zkušenostech a poznatcích jsme
si povídali s majiteli firmy eurotop in ve
Kdyni Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem.
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teplota stěn je vyšší než teplota vzdu−
chu v místnosti, proto nedochází ke
kondenzaci vody a tudíž nevznikají plís−
ně. Kámen sám o sobě pozitivně půso−
bí na náš organizmus, aniž o tom víme.
Například odstraňuje bloky v těle, které
zabraňují toku životodárné energie, po−

Stále častěji vidíme na střechách ro−
dinných domů fotovoltaické panely.
V takovém případě se nabízí vytápění
přírodním kamenem jako velmi rozum−
né řešení. Už jsme montovali naše to−
pení do několika rodinných domů s fo−
tovoltaickými panely a zájemců přibý−
vá. Je to ideální spojení.
Pomalu si už budeme přitápět. Jaké
jsou dodací lhůty vašeho topení?
V současné době bereme objednávky
na konec měsíce října. Kdo uvažuje
o topných panelech z kamene, pak
doporučujeme neváhat a co nejdříve
se rozhodnout.

Rozdíly ve vytápìní
Tepelné záøení
z pøírodního kamene
Celou místností prochází pomalu tepelné
záøení a pomalu se pøedává dál a dál, až je celá
místnost vytopena. Tepelné záøení prostupuje
soumìrnì celou místností, nevzniká žádná
cirkulace vzduchu. Díky tomuto topení není
teplotní rozdíl v místnosti vìtší než 2 až 3°C.

Konvenèní topení
Radiátory nebo pøímotopy v místnosti
ohøívají vzduch ve své blízkosti. Ten stoupá
ke stropu, kde se ochlazuje a klesá opìt
k podlaze. Díky tomuto proudìní mùže být
teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem až
15°C. Co to znamená? V horní èásti tìla se
potíte, ale pøi tom máte studené nohy a do−
chází k víøení alergenních látek.
siluje duševní rovnováhu i citovou
vyváženost.
Asi nikdo nebude vytápět všechny
místnosti na stejnou teplotu. Lze ji re−
gulovat?
Do každé místnosti namontujeme digi−
tální termostat, který udržuje nastave−
nou teplotu a také zapíná topný panel
podle času, který si majitel zvolí.
V rámci probíhající akce získá zákazník
zdarma digitální termostat ke každému
panelu. Podmínkou je, že musí s námi
uzavřít smlouvu na instalaci topení.
Kromě samotného termostatu je
i montáž topných panelů a jejich do−
prava zdarma.
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Kdy může zákazník za vámi přijít
osobně?
Každému zájemci o topení z přírodního
kamene se budeme individuelně věno−
vat přímo v naší firmě eurotop in, která
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobu−
sového nádraží). Na setkání se zákazní−
ky jsme si vyhradili každý pátek od 8.30
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 ho−
din. Je to jakýsi Den otevřených dveří.
Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu
nebo nám mohou poslat e−mail. Rádi
jim poskytneme veškeré informace
a v naší vzorkové prodejně uvidí řadu
typů panelů z přírodního kamene v růz−
né velikosti a zabarvení.
(re)
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O kotlíkovné je zájem
Rada Plzeňského kraje schválila po−
skytnutí dotací v rámci Společného
programu na podporu výměny kotlů,
který byl vyhlášen v květnu 2014.
Celkem bylo prostřednictvím aplikace
eDotace doručeno 411 žádostí, v ná−
sledně otevřeném programu ZÁSOB−
NÍK – Společný program na podporu
výměny kotlů bylo doručeno 80 žá−
dostí. Z obou programů bylo celkem
vyřazeno 77 žádostí, z toho 9 na žá−
dost žadatele, ostatní z důvodu nespl−
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nění podmínek programu. Státnímu
fondu životního prostředí ČR bylo
předáno k administraci 204 žádostí,
zbývajících 15 žádostí v programu
ZÁSOBNÍK zůstává pro případné dopl−
nění žádostí vyřazených v průběhu
další administrace programu. Celkové
finanční nároky z rozpočtu PK činí
10 milionů korun, přičemž částka je
rozdělena do dvou období 2014
a 2015. V roce 2014 se jedná o část−
ku 5 milionů korun z rozpočtu PK.
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