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Pětici nových sanitek pro rendez –
vous systém nově získali  krajští zdra−
votničtí záchranáři. Jedná se o auto−
mobily na podvozku Škoda Octavia
Scout s pohonem všech kol. Celková
hodnota všech zmíněných vozů je
zhruba 6,3 milionů korun.

„Díky svému zřizovateli Plzeňské −
mu kraji získáváme moderní vozidla,

která nám umožní rychlou a bez −
pečnou přepravu lékařů a zdravotnic−
kých záchranářů k  těm nejzávažněj−
ším případům,“ konstatoval  ředitel

Zdravot nické  záchranné služby PK
Pavel Hrdlička.

Nové Octavie se postupně objeví
na výjezdových základnách v  oblas−
tech Plzeň – město, Plzeň – venkov
a Západ (Stříbro, Tachov). Auto −
mobily pro účely záchranářů upravila
společnost Sicar a jsou vybaveny
veškerou moderní zdravotnickou

tech nikou, ať už se jedná
o monitory vitálních funkcí,
defibrilátory, odsávačky,
ventilátory a další pomůc−
ky. Samozřejmostí ve výba−
vě jsou i resuscitační pří−
stroje Lucas, nepostrada−
telní pomocníci při nepřímé

masáži srdce. Díky výkonnému moto−
ru Octavie dosahují maximální rych−
losti až 207 km/h, pohon 4 x 4 zase
zajistí dobrou průjezdnost terénem. 

Nové sanitky pro 
rendez − vous systém
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Regionální hospodářská
komora Plzeňského kraje
uspořádala ve čtvr tek
1. 12. 2016 již 11. ročník
veletrhu studijních příle −
žitostí Perspektiva tech−
nického a odborného
vzdě lávání v Plzeňském
kraji. „Tento veletrh je tra−
diční součástí naší kom−
plexní činnosti v oblasti
propagace technických
oborů a podpory odborné−
ho školství. Tyto aktivity
jsou vzhledem k situaci na
trhu práce stále potřeba
a přinášejí hmatatelné vý−
sledky. Po letech trvalého
propadu začíná zájem o tyto per−
spektivní obory opět stoupat“ říká
ředitelka RHK PK Mgr. Radka
Trylčová. Akce se konala za podpory
Krajského úřadu Plzeňského kraje
a za osobní účasti náměstkyně hejt−
mana pro oblast školství a cestovní−
ho ruchu Mgr. Ivany Bartošové a ve−
doucí odboru školství, mládeže
a sportu JUDr. Jaroslavy Havlíčkové,

MBA. Letošní ročník se vůbec popr−
vé uskutečnil v prostorách Depa
2015. Akci navštívilo více než 1000
žáků, učitelů a rodičů. 

Součástí celého programu bylo
také předání ocenění Škola doporu−
čená zaměstnavateli Klubem za−
městnavatelů o. p. s. třem nejlepším

středním školám v Plzeňském kraji.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ne−
jenom prezentace 29 středních škol
z  Plzeňského kraje, ale také nahléd−
nout do „kuchyně“ předních zaměst−
navatelů z regionu a dalších spolu−
pracujících institucí. Kromě prohlíd−
ky expozic měli účastníci možnost

rovněž využít spor tovní
stanoviště či si prohléd−
nout výstavy v dalších
prostorách DEPA 2015.

„Volba střední školy
patří k nejdůležitějším roz−
hodnutím v životě. Toto

rozhodnutí neovlivní jen následujích
několik let studia žáků, ale ve velké
míře určí jejich profesní budoucnost.
Chceme žáky i jejich rodiče přesvěd−
čit o tom, že pokud se rozhodnou
pro studium technických oborů nebo
řemesel, nemusí se obávat o uplat−
nění na trhu práce,“ shrnuje za orga−
nizátory Marcel Gon dorčín z Regio −
nální hospodářské komory Plzeň −
ského kraje. �

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Žáci se mohli pochlubit také ukázkou svých dovedností, ať už se jednalo 
o kuchaře či cukrářky, anebo budoucí strojaře či švadleny. 

pomáhá s výběrem perspektivního vzdělání



3Plzeňský rozhled  13/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Banky, i když se to nezdá, jsou vlast−
ně takové vrby. Vychází to z růz−
ných  průzkumů finanční gramot −
nosti. Bankovní instituce totiž vychá−
zejí jako jedny z  nejdůvěryhodněj−
ších zdrojů informací hned po rodin−
ných příslušnících a kamarádech.
Bance se lidé rádi svěří a také důvě−
řují, že od ní dostanou tu správnou
finanční radu. Výzkumy však opako−
vaně poukazují i na znepokojivou
skutečnost, a to že jsou lidem zcela
cizí pojmy z bankovního světa a ne−
mají zažité ani základní principy zod−
povědného hospodaření s financemi
− téměř třetina domácnosti si napří−
klad nevytváří žádné finanční rezervy
a značná část lidí v zabezpečení na
stáří spoléhá především na starobní
důchod od státu. Obě skutečnosti
jsou zásadní informací i příležitostí
právě pro banky.

A to si dobře uvědomuje i Česká
spořitelna, která ze svých poboček
vytvořila něco jako fitness centra, do
kterých mohou klienti přijít pověřit
zdraví svých rodinných financí. Díky
novému programu Moje zdravé fi−
nance poradci prověří rodinné roz−
počty lidí a navrhnou řešení, jak lze
měsíčně uspořit zajímavé částky.
Prověří totiž, kolik lidé měsíčně utrá−
cí za energie, ale i běžné výdaje jako
jsou potraviny, módu, kosmetiku či
další spotřební zboží. Navrhnout ta−
ké potřebné změny, díky kterým mů−
že rodina získat úsporu až několik
stovek za měsíc. Ve sledování výda−

jů a hledání úspor pomůže klientům
České spořitelny i aplikace Moje
zdravé finance, díky které se uživate−
lé dozvědí například i to, kolik lidí
v podobné životní situaci utrácí v da−
né kategorii méně, než oni. 

Pokud se tyto na první pohled
drobné úspory nasčítají, za rok dají
dohromady docela zajímavou sumu.
Průměrná roční úspora klienta se
čtyřčlennou rodinou je 10 200 Kč.
Ale jednotlivé úspory klientů mohou
dosahovat i mnohem vyšších čás−
tek. Například jeden klient z  Olo −
mouce díky službě Moje zdravé fi−
nance ušetří ročně 173  000 Kč.
Takto vysoké úspory dosáhl zejmé−
na díky konsolidaci půjček, změně
dodavatele energií a snížení ceny
za vedení účtu. To už stojí za za −
myšlení, ne?

Služba i aplikace je tak znovu nale −
zením toho, proč Česká spořitelna
před 190 lety vznikla. Tehdy byla už
samotná myšlenka založit spořitelnu
i pro obyčejné lidi, naučit je myslet
do budoucna a starat se o své pro−
středky, zcela revoluční. A v součas−
né době, kdy finanční insti tuce často
nabízí klientům to, co ani nepotřebují,
je potřeba starat se o klienty, pomoci
jim v složitém světě financí o to více
aktuální. Banka si vždy zakládala
na dlou hodobém vztahu s  klienty
a vzá jemné důvěře, dlouhodobě se
věnuje vzdělávání dětí, a nyní se více
zaměřuje i na vzdělává ní a finanční
zdraví i u dospělých. Je proto pravý
čas vyrazit do Spořky, nebo prostu−
dovat stránky www.mojezdravefi−
nance.cz a uspořit svých pár stovek
měsíčně!

Česká spořitelna uspoří klientům 
až několik stovek měsíčně V celostátní soutěži „Místo pro ži−

vot“  si bronzovou příčku vybojoval
Plzeň ský kraj. Obhájil tak loňskou
pozici, když prvenství si opět od −
neslo Hlavní město Praha. K hodno−
ceným kritériím patřilo například kul−
turní a společenské centrum, nejniž−
ší nezaměstnanost, nejlepší zdravot−
ní a sociální péče a vysoká úroveň
vzdělávání a péče o děti.

Plzeňský kraj se dlouhodobě řadí
k nejlepším místům pro život i díky
velice dobré kvalitě výsledků skoro ve
všech hodnocených oblastech. I v le−
tošním roce se Plzeňsko stalo jedním
z top tří krajů a obhájilo třetí příčku.
Svůj status si region zaslouží přede−
vším díky kvalitním pracovním pod−
mínkám a volnočasovým aktivitám.
Lidé si zde hledají práci snadno, dlou−
hodobá nezaměstnanost klesá a platy
patří k nadprůměrným v republice.

Obyvatelé mají spoustu možností,
kam vyrazit za kulturou a především
za sportem. Co se týče sportovních
aktivit, je na tom Plzeňsko vůbec
nejlépe v celé republice. Lidé v Pl −
zeň ském kraji jsou šetrní k okolnímu
prostředí, produkují nejméně odpa−
du v republice. Bohužel se to samé
nedá říci o firmách, které naopak vy−
produkují nadprůměrné množství
podnikového odpadu. Největším
problémem však stále zůstává infra−
struktura. Až 17 procent lidí není při−
pojených ke kanalizaci a silnic a dál−
nic je tu o 26 procent méně než jin−
de. V této oblasti zůstává region
i nadále nejhorší v celé ČR.

Místo pro život je společensky
přínosný srovnávací výzkum mapu−
jící kvalitu života obyvatel v regio−
nech České republiky, který realizuje
analytická agentura Datank.  

Plzeňsko se stalo
jedním z TOP tří krajů
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Češi jsou národem dobráků. To, že
máme srdce na pravém místě, doka−
zuje i fakt, že víc než tři čtvr tiny
z nás (79 %) už někdy darovalo pe−
níze na dobrou věc. A nejde přitom 
o úplně malé částky! Průměrná výše
daru v online prostředí se za minulý
rok vyšplhala dokonce na 724 ko−
run. Štědří jsme pravidelně v období
Vánoc, loni ale mezi nejštědřejší dny
pařil také 27. a 28. duben, reagovali
jsme tak na zemětřesení v Nepálu.  

I když jsou Češi známí jako šetřivý
národ, průzkum ukazuje, že tento
stereotyp rozhodně neplatí. Téměř
80 % lidí daruje peníze na pomoc
ostatním. Nejštěd řej −
ší lidé žijí v Krá lové −
hradeckém kraji, pe−
níze tam na dobrou
věc někdy poslalo 
93 % obyvatel, hned
v závěsu jsou Praža −
né s 86 % a Jihočeši
s 83 %. Naopak nejméně přispívají
obyvatelé Ústec ké ho kraje a Vyso −
činy (shodně 71 %). Ženy darují čas−
těji, muži ale zase vyšší částky.

Dobré skutky dělá podle platformy
Darujme.cz většina z nás nejčas −
těji v úterý a ve středu. Z konkrét−
ních neziskovek pak peníze skrze
Darujme.cz posíláme Lékařům bez
hranic, Člověku v tísni a Green −
peace. Lhostejný nám ale není ani
osud Armády spásy, Adry či Domo −
va Sue Ryder.  

Nedůvěra v pouliční sbírky
Přestože nám přijde nejbezpečnější
darované peníze buď převést přes
účet (56 %), nebo zaslat pomocí
dárcovské SMS (36 %) z pohodlí do−
mova, nebráníme se ani přispívání

přímo na ulici.  A to přesto, že to po−
važujeme za rizikové. Do některé
z pouličních sbírek někdy peníze
vhodilo 80 % z nás, ale téměř stejný

počet lidí si potom osudem peněz
není jistý. Pouhých 14 % dotazova−
ných věří, že peníze dorazí tam, kam
mají. Zhruba každý desátý o tom ale
silně pochybuje.

„A právě z těchto důvodů také
vznikla platforma Darujme.cz, která
umožňuje bezpečné darování a zaru−
čuje, že svěřené prostředky skuteč−
ně doputují tam, kam mají. Jen touto
cestou se za minulý rok k potřebným
dostalo téměř 21 milionů korun,“ vy−
světlil Zdeněk Mihalco z Nadace Via,
která službu spravuje. 

Upozorňuje také, že během ně −
kolika dní Nadace Via spustí no −

vou funkci, kdy si na
Darujme.cz kdokoliv
bude moci jednoduše
založit vlastní dárcov−
skou výzvu a získávat
peníze na dobrou věc.
Například mohou lidé
své kamarády popro−

sit, že letos nechtějí narozeninový či
vánoční dárek, ale raději by byli, aby
jejich přátelé skrze Darujme.cz poslali
peníze na daný dobročinný projekt.     

Češi mají srdce na pravém místě – peníze darují
hlavně v období Vánoc a na živelné katastrofyNové zázemí pro tréninky mládeže

se snaží aktuálně najít Smluvní
sportovní klub Talent – 90 při Bole −
vecké základní škole. Nafukovací
hala, kterou využívaly stovky jeho
dětí od minižáků až po juniory, v po−
lovině října shořela.

Klub se poté snažil sehnat ná−
hradní prostory v tělocvičnách a ha−
lách, ale neuspěl. Před pár dny pro−
to požádal o pomoc město, to há−
zenkářům pronajme tělocvičnu
v komplexu Krašovská 30. Kromě
žádosti od klubu házenkářů eviduje
město dalších ještě zhruba deset
zájemců o využívání městských
prostor v Krašovské ulici.

„Tělocvična v areálu Krašovská
30 je po ukončení výpůjčky s DDM
Talent momentálně nevyužívaná.
Jde o komplex prostor, které jsme
si rozhodli jako město ponechat
a v současné době plánujeme jeho
rekonstrukci za účelem vytvoření
nabídky využití zázemí objektu 
pro volnočasové aktivity občanů
města Plzně. Vzhledem k tomu, že
mládež nický házenkářský sportovní
klub Talent je nyní v opravdu zoufalé
situaci, snažíme se jim maximálně
rychle vyhovět,“ uvedl radní pro 
oblast správy městských nemo −
vitostí David Šlouf.

Pomoc sportovnímu
klubu házenkářů
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Rok 2016 bude už za dva týdny minulostí. Jaký byl? Pro mne
rozhod ně díky kandidatuře do krajských voleb zcela mimořádný.
Musím říci, že jsem prožil rok hodně pracovní a plný nových 
poznání. I když vše nedopadlo podle představ, považuji tento rok
za úspěšný. 

Kvůli předvolebnímu martýriu jsem neměl tolik času na řízení
svých firem. Ale jsem hodně potěšen, že moji spolupracovníci ukáza−
li, že se na ně mohu spolehnout, že máme společné vize a umíme
dosáhnout dobrých výsledků. Za to jim patří srdečné díky.

Zcela novou zkušeností pro mne byla politická kandi−
datura na hejtmana Plzeňského kraje. Rozhodl jsem se,
že půjdu se svojí kůží na trh a pokusím se některé věci změnit. Chtěl
jsem přijít s dlouhodobou koncepcí řízení kraje, chtěl jsem uspořit peníze
nás všech například v  krajském zdravotnictví a využít je pro posílení
zdravotní péče v některých okresech. Téměř půl roku jsem jezdil po na−
šem kraji a mluvil s lidmi a diskutoval s nimi o naší koncepci řízení kraje
a o jejích přednostech. Za tu dobu jsem se osobně poznal se spoustou
báječných lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro dobro nás všech a denně
to dokazují v místních samosprávách. Upřímně mě těšila podpora vás,
občanů, se kterými jsme se potkávali ve městech a obcích. 

Díky vašim hlasům hnutí ANO volby v Plzeňském kraji vyhrálo, což 
byla pro mne odměna za tu poctivou práci, kterou jsme naší vizi všichni

věnovali. Neslibovali jsme vzdušné zámky, ale jen věci, kte−
ré bychom byli schopni udělat. Postavit solidní základy
pro úspěchy v budoucnu. Tradiční strany však jsou proti
jakékoliv změně, a tak se dohodly jinak. Pro ně jsou totiž
funkce mnohem důležitější než vůle občanů, vás voličů. 

Přesto všechno ale zůstávám velkým optimistou a věřím,
že tato situace není lhostejná vám všem, že příště přijdete

k  volbám ve větším počtu a neuvěříte již laciným 
heslům, jako že bude něco zadarmo apod.

Jedině tak můžeme věci opravdu začít měnit
k lepšímu.

Přeji vám všem čtenářům plno optimismu, hodně zdraví, lásky a štěstí
v  novém roce 2017. Pevně věřím v  naši lepší budoucnost a věřte, že 
může být lepší.

Váš Ing. Miloslav Zeman

Pevně věřím v naši lepší budoucnost

� Společnost NAVA patří k význam−
ným nakladatelským domům, a to
nejen v plzeňském regionu. Pro na−
kladatele je prosinec a vánoční trh
mimořádně důležitý měsíc. Proto
se jeho majitele Ing. Oty Rubnera
ptáme, jak by hodnotil končící rok
2016?

Pokud mohu hodnotit již teď, rád
rok 2016  přiřadím k těm úspěšným.
Vydali jsme další knihy z našich dvou
velmi úspěšných sérií pro malé čtená−
ře, mám na mysli řadu Rošťák Bertík
a Příběhy koťat a štěňat. Vydáním již
dvou titulů jsme zahájili novou sérii
Čer tice Andělka. Tyto knížky jsou
urče ny pro děti v kategorii 6–9 let, ale
myslíme samozřejmě i na dospělé
čtenáře. Ti letos jistě zaznamenali kni−
hu Nirvana – počátky a vzestup, která
rozšířila naši velice úspěšnou řadu
Rockové legendy, v níž se v minulosti
objevily knihy o skupinách jako Deep
Purple, Metallica, Led Zeppelin a po−
dobně. Pokračujeme ve vydávání
regi onální literatury, beletrie a také
učebnic pro Západočeskou univerzitu
v Plzni.  Za velkou událost roku 2016
mohu označit vydání dvou odborných
lékařských knih, jde o Poranění cévní−
ho systému a anglicky psaný titul
Experimental Surgery. To jsou práce

autorských kolektivů z Chi −
rurgické kliniky Fakultní ne−
mocnice v Plzni. Ve spolu−
práci se Střediskem západo−
českých spisovatelů vyšly
hned tři knihy do společné
edice Radbuza. Jakousi třeš−
ničkou na letošním naklada−
telském dortu bude chysta−
ná kniha Čeští muži bez hra−
nic autora Jiřího Boudníka,
která je profilem dvanácti vý−
jimečných českých mužů,
kteří se proslavili na západ
od našich hranic.  
� Vlastníte také ofsetovou tiskárnu
v Hankově ulici v Plzni, kde jste  vy−
budovali také Muzeum knihtisku
a knihy…  

Moderní ofsetovou tiskárnu provo−
zuje společnost NAVA od roku 1993.
Za tu dobu jsme ušli velký kus cesty
od knihtiskové tiskárny po dnešní 
tiskárnu vybavenou nejmodernější
tiskovou a knihařskou technikou od
firmy Heidelberg. Právě modernizace
tiskárny znamenala jistý impuls
a myšlenku uchovat veškeré knihtis−
kové zařízení a celou přípravu knih −
tiskové formy – tedy sazárnu v původní
podobě. Svou roli sehrála také skuteč−
nost, že první kniha v českých zemích

byla vytištěna právě zde v Plzni, a to již
v roce 1476. Maketu této knihy mohou
návštěvníci muzea také vidět.
� Tiskárnu provozujete od roku
1993 a po celou dobu ji také osobně
řídíte. Neuvažujete již o předání po−
myslného žezla?

Jistě, nikdo z nás nemládne. Já
osobně jsem v tiskárně od svých pat−
nácti let, a tak jistým problémem je,
že bez této krásné a kreativní práce
zatím nemohu být. Uvažuji, že v bu−
doucnu firmu převezme dcera, která
má k nakladatelské činnosti patřičné
vzdělání, no a tiskařinu dostuduje. Ale
žádná firma, ani ta naše, nestojí pouze
na majiteli. Já mám za ta léta vybudo−

vaný erudovaný tým odborníků a spo−
lupracovníků, který opravdu umí. 
� Na co se mohou Vaši zákazníci
a čtenáři těšit?

Příští rok   nakladatelství NAVA  při−
pravuje nové publikace o Plzni
a Plzeň ském kraji a pro naše čtenáře
chystáme nejedno překvapení. Taktéž
uvažujeme o vydávání kulturně−spole−
čenského časopisu. Měl by být tema−
ticky zaměřený zejména na regionální
kulturu a turistiku. Mám totiž pocit, že
podobný magazín v Plzni či v celém
plzeňském regionu čtenářům dosud
citelně chybí.  

Naší koncepcí je komplexní servis
pro zákazníky – od rukopisu ke knize
či časopisu, od myšlenky k sou −
hrnnému řešení prezentace firmy, od
vizitky ke katalogu. Věřím, že to naši
současní zákazníci ocení, stejně tak
i zákazníci noví, kterým tento servis
budeme nabízet.

Dovolte mi, abych při této příležitosti
poděkoval  našim čtenářům, zákazní−
kům a obchodním partnerům a popřál
příjemné a klidné prožití vánočních
svátků, do nového roku hodně zdraví,
štěstí a úspěch. Těším se na setkání
s Vámi, a to v redakci nakladatelství
NAVA, v naší tiskárně v Hankově ulici
nebo v Muzeu knihtisku a knihy v Plzni.      

Naší koncepcí je komplexní servis pro zákazníky

PF
přeje

2017
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Střípky 
z Plzně

Plzeň podpoří 
tenisovou akademii 
Zastupitelstvo města Plzně
schválilo poskytnutí částky 300
tisíc korun TK Slavia Plzeň, pení−
ze půjdou na nově vznikající
Regionální plzeňskou tenisovou
akademii. Akademii připravuje
klub od začátku letošního roku,
svoji činnost plně zahájí od ledna
2017. Město Plzeň tak pokračuje
v podpoře důležitých sportovních
projektů, v západočeské metro−
poli už takto přes rok funguje na−
příklad akademie fotbalová, při−
pravuje se i akademie zaměřená
na vyhledávání a přípravu malých
hokejistů. 

„Tenisová akademie bude fun−
govat pod záštitou tenisového
klubu TK Slavia Plzeň, který vy−
choval pod svým vedením nema−
lé množství tenisových talentů.
Má za cíl pokračovat v této tradi−
ci, vychovávat nové nadějné te−
nisty a podpořit je v jejich teni −
sovém růstu,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký.

Tenisový klub Slavia Plzeň do−
jednal spolupráci s mateřskou
školou ve Dvořákově a Mandlově
ulici a hlavně pak s 1. a 2. třídou
základní školy Skupova a Baaro −
va. Z těchto škol se přihlásilo na
80 dětí, které jsou již zařazeny do
tréninkových skupin, z nichž se
pak na jaře příštího roku vyberou
pohybově nadané děti do užších
a specializovanějších tenisových
tréninků. Jelikož klub nemá do−
statečné finanční prostředky, žá−
dá o dotaci město Plzeň.

Tenisová akademie je určena
pro děti ve věku od 4 do 9 let.
Celá příprava tenisových talentů
je především zaměřena na po−
stupné zdokonalování tenisové
techniky, na celkový rozvoj pohy−
bových dovedností a na postup−
né zvyšování fyzické kondice.
Hráči tenisové akademie se pra−
videlně účastní tenisových turna−
jů v kategoriích minitenis (kate−
gorie do 7 let) a baby tenis (od 7
– 9 let). Tenisová akademie se
každoročně účastní soutěže
druž stev. Tréninkové hodiny pro−
bíhají v areálu TK Slavia Plzeň,
a to v  letních měsících na antu−
kových dvorcích a v zimních mě−
sících využívá akademie krytých
dvorců v areálu tenisového klubu. 

Městská policie Plzeň uspořá−
dala přednášky pro žáky, kteří
navštěvují  25. ZŠ ve Chvále −
nické ulici. Metodici prevence
kriminality si s dětmi povídali
především o legálních a ilegál−
ních drogách. Strážníci si ověři−
li, že děti stále podceňují užívá−
ní tabákových výrobků, alkoho−
lu, marihuany nebo i jiných
drog. Snažili se dětem vysvětlit
rozsah nebezpečí, které jim ná−
sledkem užívání drog hrozí.

Městská policie Plzeň ke
svým přednáškám využívá
„Drogový kufr“, který zakoupil

Odbor bezpečnosti a prevence krimi−
nality Magistrátu města Plzně. Dro −
gový kufr je vynikající didaktická po−
můcka, která dokáže upoutat pozor−
nost dětí a umocnit výsledek práce
lektora. Využití drogového kufru je
velice široké, velkou předností je
možnost předvést dětem vizuální
podobu drog, formu a způsob zneu−
žívání. Drogový kufr je připraven ve
spolupráci s Národní protidrogovou
centrálou SKPV PČR a dalšími
odbor níky, proto jsou atrapy drog
a pomůcek k nerozeznání od sku −
tečných. Děti si tak mohou vytvořit
jasnou představu o různých podo−
bách návykových látek. 

Andrea Vlčková, 
metodik prevence kriminality

Drogový kufr mezi školáky

Hodně rušný konec roku
čeká oblíbenou muzikálo−
vou zpěvačku Hanku Kříž −
kovou. Hraje momentálně
až ve čtyřech muzikálech,
zpívá na různých akcích,
plesech, adventních kon−
certech a do toho se snaží
zvládnout vše, co s Váno −
cemi souvisí. Příští rok ji
čeká velká oslava a ne jed−
na! Oslaví totiž své životní
jubileum. 

„Vánoce mám ráda, tak−
že vždycky s nástupem adventu se
snažím mít vyzdobený byt. Během
roku, ale i před Vánocemi kupuji dár−
ky pro rodinu a přátele a jediné cuk−
roví, které dělám, jsou pracny. Ale
těch dělám opravdu na tuny. A pak

jedu výměnný ob−
chod – dám prac−
ny, dostanu vanil−
kové rohlíčky. Dám
pracny a dostanu
linecké a podobně.
Takhle to řešíme už
roky a moc mě to
baví,” usmívá se
stále usměvavá
Hanka Křížková.

Do nového roku
si přeje hlavně zdra −
 ví a hodně energie.

„Čeká mě moje jubileum, do toho
nějaký narozeninový koncert a mož−
ná ještě další, takže už to začínám
řešit. Chci, aby vše bylo v pohodě
a klidu. Chci vydat i desku, takže 
není toho málo,” říká Křížková.

V prosince ji čeká recitálová talk
show s kamarádem, stylistou a vizá−
žistou Kájou Pavlíčkem a moderáto−
rem René Kekelym v pražském uni−
kátním prostoru muzea Grévin.
A pak 18. prosince v pražské Hyber −
nii Vánoční matiné. 

„Je to neděle, když matiné, tak
dopoledne, čili je to v 11 hodin a bu−
du mít i milého hosta. Moc se na to
těším,” říká Křížková, která doufá, že
alespoň mezi svátky bude mít ně −
kolik dní volna. „Na Silvestra ale hra−
jeme poslední představení Mamma
Mia!, tak to bude takové trochu
smutné, protože je to úžasný mu −
zikál, který lidé milují. Ale jsem 
optimista, věřím, že se třeba brzo
Mamma Mia! vrátí…,” dodala
Hanka.  (pru)

Hanku Křížkovou čeká hektický
prosinec, ale krásný rok 2017
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Dotaz čtenářky
Koupila jsem byt v domě, kde
je celkem 5 majitelů včetně mě.
Správ cem domu již byla předtím
naše správcovská firma. Komuni −
kace s člověkem, který má být 
jakýmsi mluvčím našeho domu, je
velice špatná, a tak nevím, jak
postu povat. Nesouhlasím totiž s ce−
nou, za kterou nám naše správ −
covská firma účtuje měsíční popla−
tek za správu domu. Já platím mě−
síčně 400 korun, když jsem se ptala
v jiných společ nostech, tak se tento
poplatek za jeden byt pohybuje
v průměru kolem 150 korun. Přitom
každý byt má své vlastní topení, 
voda se rozúčtovává na počet osob,
stejně tak poplatek za odpady
a společnou elektřinu v domě.
Můžete mi poradit, co s tím?
Děkuji.

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko, 
pokud uvádíte, že jste vlastníkem

jednotky v domě, kde je celkem
„5 ma jitelů“, pak dovozuji, že ve
Vašem domě existuje a je v přísluš−
ném rejstříku zapsáno společenství
vlastníků jednotek (dále „SVJ“), ja−
kožto právnická osoba určená ze
záko na ke správě společných částí.
Ať již se jedná o dům zbudovaný
před účinností nového občanského
zá koníku (do 31. 12. 2014) nebo po−
zději, vždy platí, že pokud v domě 
existuje alespoň 5 jednotek, které
mají ve vlastnictví 3 různí vlastníci,
SVJ musí ze zákona povinně vznik−
nout. Vylou čena není ani možnost,
že jste nikoliv vlastníkem jednotky
ale podílovým spoluvlastníkem do−
mu jako celku, o tom se však ve
svém dotazu nezmiňujete a jelikož
jde o situaci dosti mimořádnou, bu−
de další výklad vycházet z toho, že
jde o dům, kde vzniklo SVJ.

Každé SVJ musí mít svůj statutár−
ní orgán, který jediný je oprávněn je−
ho jménem jednat. U větších SVJ to
bývá kolektivní orgán – výbor zpra−
vidla v počtu 3 osob, který má ve
svém čele předsedu, u menších
SVJ, se může jednat o pověřeného
vlastníka, tedy 1 osobu. Pokud ho−
voříte o „jakémsi mluvčím našeho
domu“, pak tím dost možná máte na
mysli právě pověřeného vlastníka.
SVJ je ze zákona vznikající právnic−
kou osobou, jejímž hlavním úkolem
je zajištění správy společných částí
nemovité věci (v praxi pro zjednodu−

šení společných částí domu a po−
zemku). Tuto správu může SVJ vy−
konávat samostatně, tedy zpravidla
prostřednictvím výboru nebo pově−
řeného vlastníka, případně může
uzavřít o výkonu správy zvláštní
smlouvu (často označovanou jako
„správcovská smlouva“) se specia−
lizovaným subjektem, který vykoná−
vá správu pro více SVJ v rámci své
podnikatelské činnosti. Tak tomu
bude nejspíše i ve Vašem případě,
když hovo říte o tom, že správcem
domu je Vaše „správcovská firma“.
Pokud se statutární orgán rozhodne
pověřit výkonem správy smluvního
správce, je na jeho zvážení, o který
subjekt se bude jednat. I tato otázka
však může být pochopitelně před−
mětem jednání shromáždění SVJ,
coby nejvyššího orgánu společen−
ství, a pokud shromáždění o výběru
správce rozhodne, pak je jeho roz−
hodnutí vůči statutár nímu orgánu
závazné. Pokud se tedy domníváte,
že by bylo možné vý hodněji sjednat
správu u jiného správce, můžete se
pokusit nastolit tuto otázku k pro −
jednání v rámci shromáždění SVJ.
Ze zákona se toto shromáždění musí
konat alespoň jednou ročně, jeho ty−
pickým programem je schvalování
účetní závěrky, rozúčtování nákladů
služeb, určení výše fondu oprav
a pak samozřejmě také volba statu−
tárního orgánu SVJ. Shromáždění
rozhoduje podle počtu hlasů každé−
ho vlastníka jednotky odvozeného
od velikosti její podlahové plochy,
pokud se tedy domluvíte s vlastníky
několika dalších jednotek a dohro−
mady budete mít většinu hlasů, mů−
žete velmi reálně rozhodnutí o osobě
správce takto změnit a zavázat sta−
tutární orgán k výpovědi stávající
správcovské smlouvy a uzavření 
nové s jiným subjektem. 

Musím Vás ale upozornit, že sa−
motná odměna za výkon zprávy je
dosti závislá též na velikosti SVJ.
Vámi zmiňovaných 150,− Kč měsíč−
ně je v Plzni dle mých zkušeností
skutečně reálná sazba měsíční 
odměny u velkých správcovských
firem, zpravidla se ale týká větších
domů o počtu jednotek v řádech de−
sítek. Pokud Váš dům má jednotek
méně, když hovoříte o 5 majitelích,
pak je zřejmé, že odměna za vý−
kon správy počítaná na jednu jed−
notku musí být nutně vyšší, neboť
některé činnosti vykonává správce
ve stejném rozsahu bez ohledu na
velikost SVJ. Zda Vámi zmiňova−
ných 400,− Kč je sazbou obvyklou,
to nedovedu v daném případě po−
soudit. Můžete se však obrátit na 
jiné správcovské firmy v regionu
a zjistit si za jakých podmínek by
byly ochotné vykonávat správu pro
Váš konkrétní dům. 

Mgr. Radek Chaloupka

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky
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V pondělí 28. listopadu se v prosto−
rách Regionálního infocentra Plzeň −
ského kraje a Bavorska na náměstí
Republiky v Plzni uskutečnila tisko−
vá konference k představení projek−
tu „Peregrinus Silva Bohemica –
Mul timediální a digitální turistický
průvodce pro přeshraniční histo −
rické cesty v Bavorském lese a na
Šu mavě“, který realizuje Západo −
česká univerzita v Plzni ve spolu−
práci s Tech nickou univerzitou
Deggendorf a obecně prospěšnou
společností Úhlava.
„V následujících třech letech part−
neři vytvoří multimediálního a digi −
tálního turistického průvodce podél
přeshraničních historických cest
v Bavor ském lese a na Šumavě, kte−
rý bude určen pro turisty a všechny
zájemce o historii,“ uvedla Martina
Kepka Vichrová ze ZČU. Poutní a ob−

chodní stezky dávné Šumavy se tak
na základě nových postupů a vy −
tvořeného multimediálního a digi −
tálního turistického průvodce stanou
při tažlivějšími pro ces −
tov ní ruch. 
Vytvořené tematické
stezky budou lokalizová−
ny a vizualizovány na on−
line mapovém por tálu,
který uživatelům umožní
poznávat novým způso−
bem kulturní dědictví po−
dél cest na území „Silva
Bohemi ca“. „Prostřed −
nictvím funk cí rozšířené
reality, jako jsou např.
virtuální 3D modely do−
stupné pomocí aplikace v chy trých
telefonech, bude možné poskytnout
zájemcům podrobné informace pří−
mo venku během výletů,“ doplnil

Wolfgang Dorner z THD. V rámci pří−
padové studie budou zpracovány ba−
vorsko−české barokní poutní cesty,
na nichž bude provedeno testování

vyvinutých technologií a zpraco −
vaného multimediálního tematické −
ho obsahu. Multimediální koncept
projektu bude doplněn filmovými 

sekvencemi tematicky zaměřenými
na barokní poutní cesty. 
„V rámci projektu budou pro ve −
řejnost uspořádány semináře a ko−
mentované prohlídky v terénu, kde
budou účastníkům představeny 3D
modely a aplikace s tematickým 

obsahem,“ přiblížil Pavel
Vondráček z Úhlava o.p.s.
Výsledky projektu budou pre−
zentovány též pomocí klasic−
kých videí a televizního vysí −
lání a ve formě dvojjazyčné
knižní publikace představující
prostřednictvím fotografií
a dopro vodných textů některé
objekty a místa prezentovaná
na on−line mapovém portálu
a v TV reportážích.           (pi)

Bližší informace podá:
Ing. Martina Kepka

Vichrová, Ph.D., ZČU v Plzni,
Fakulta aplikovaných věd, 

tel.: 37763−9216, 
e−mail: vichrova@kgm.zcu.cz

Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D., ze Západočeské univer−
zity v Plzni představuje projekt Peregrinus Silva Bohemica.

Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce
pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě

Staré poutní stezky česko−bavorského příhraničí
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Nejvíce financí z Regionálního ope−
račního programu NUTS II Jihozápad
(ROP Jihozápad) získaly obce a měs−
ta. Bylo to přes 53 procent z celého
objemu dotací, což představuje více
než 9 miliard korun. Vyplývá to ze zá−
věrečné zprávy ROP Jihozápad, kte−
rou schválili členové Monitorovacího
výboru tohoto programu v plzeňském
hotelu Primavera.

„Čerpání financí z ROP Jihozápad,
který byl v Jihočeském a Plzeňském
kraji realizován v letech 2007 – 2015,
bylo následující: 53,5 procenta financí
získaly obce a města, 17,8 procenta or−
ganizace zřízené krajem, 11,7 procenta
soukromé firmy, 6,9 procenta nestátní
neziskové organizace a po zhruba
4 procentech kraje a  organizace zřízené
obcemi. Je nutné zároveň doplnit, že
v rámci ROP Jihozápad bylo předloženo
celkem 3430 projektových žádostí
v celkové hodnotě téměř 55 miliardy
korun. Celkem bylo podpořeno 1147
projektů, jejichž příjemcům bylo propla−
ceno více než 17,9 miliard korun,“ uve−
dl předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad a náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje Ivo Grüner.   

Velkou část financí z ROP Jiho −
západ získala města Plzeň a České
Budějovice. Jednalo se o důležité
projekty v rámci Integrovaných plánů
rozvoje měst. V Plzni to byl Inte −
grovaný plán Plzeň – Evropské hlav−
ní město kultury 2015. V rámci něj
bylo realizováno 9 projektů za téměř
335 milionů korun. Plán podpořil
různé kulturní akce i objekty pro ve−
řejnost a volnočasové aktivity, jeho
důsledkem jsou opravené památky,
nová veřejná zeleň, nově vytvořená
pracovní místa. Další Integrovaný
plán Plzeň – Univerzitní město 2015
byl realizován za 110 milionů korun
a usnadnil dopravní a komunikační
napojení silnic ve městě.  

ROP Jihozápad vyčerpal 99,93 %
všech přidělených prostředků. V pře−
počtu na finance se jedná o částku
převyšující 19,4 miliardy korun.
V Jihočeském kraji je stále pod do −
hledem finančních manažerů 386
projektů, jejichž částka činí 5,7 mi −
liard korun. V Plzeňském kraji se stále
kontroluje 380 projektů v hodnotě
vyšší než 5,75 miliardy korun.

�����

ROP Jihozápad vyplatil
nejvíce peněz obcím
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Pracovní nabídky

Letos od ledna do září zkontrolovali
pověření pracovníci okresních správ
sociálního zabezpečení (OSSZ) v celé
republice celkem 118 419 lidí na tzv.
neschopence. Ve 2 594 případech by−
lo nutné přistoupit k udělení postihu za
nedodržování lékařem stanoveného
„režimu léčby“. Nejvíce postihů bylo
uděleno v Plzeňském kraji (391), na −
opak nejméně v Jihočeském kraji
(54). Vyplývá to z údajů České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Je dobré zopakovat, že pojištěnec
(osoba účastna nemocenského po−
jištění, neplést se zdravotním pojiš−
těním), který je uznán lékařem do−

časně práceneschopným, má nárok
na výplatu nemocenského, pokud
splňuje zákonné podmínky. Sou −
časně je jeho povinností dodržovat
režim dočasně práceneschopného.
Kdo a kdy kontroluje? Zaměstnavatel
může provést kontrolu v průběhu po−
čátečních čtrnácti dnů pracovní ne−
schopnosti včetně prvních tří dnů, za
kterou se náhrada mzdy nevyplácí.
O provedení kontroly může zaměst−
navatel také požádat OSSZ. Pracov −
níci OSSZ mají možnost zkontrolovat
nemocného kdykoliv během doby,
kdy je na tzv. neschopence, a ten jim
musí kontrolu umožnit. 

Každý desátý v pracovní
neschopnosti hřešil

„Peregrinus Silva Bohemica – Multi −
mediální a digitální turistický průvod−
ce pro přeshraniční historické cesty
v Bavorském lese a na Šu mavě“ je
projekt, který realizuje Západočeská
univerzita v Plzni ve spolupráci
s Technickou univerzitou Deggen −
dorf a obecně prospěšnou společ−
ností Úhlava.

V následujících třech letech part−
neři vytvoří multimediálního a digi−
tálního turistického průvodce podél
přeshraničních historických cest
v Bavorském lese a na Šumavě,
který bude určen pro turisty
a všechny zájemce o historii.
Poutní a obchodní stezky dávné
Šumavy se tak na základě nových
postupů a vytvořeného multimedi−
álního a digitálního turistického prů−
vodce stanou přitažlivějšími pro 
cestovní ruch. 

Vytvořené tematické stezky budou
lokalizovány a vizualizovány na 
on−line mapovém portálu, který uži−
vatelům umožní poznávat novým
způsobem kulturní dědictví podél
cest na území „Silva Bohemica“.
„Pro střed nictvím funkcí rozšířené re−
ality, jako jsou např. virtuální 3D mo−
dely dostupné pomocí aplikace
v chytrých telefonech, bude možné
poskytnout zájemcům podrobné
infor mace přímo venku během výle−
tů,“ doplnil Wolfgang Dorner z THD.
V rámci případové studie budou
zpracovány bavorsko−české barokní
poutní cesty, na nichž bude provede−
no testování vyvinutých technologií
a zpracovaného multimediálního te−
matického obsahu. Multimediální
koncept projektu bude doplněn fil−
movými sekvencemi tematicky za−
měřenými na barokní poutní cesty. 

Přeshraniční historické cesty
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Plzeňský Prazdroj se umístil v soutě−
ži Firma roku 2016 Diverzita na pra−
covišti mezi top 3 firmami. Od roku
2004 tato ocenění uděluje nezisková
organizace Gender Studies firmám,
které se aktivně zabývají otázkami
rovných příležitostí skupin potenciál−
ně ohrožených na trhu práce. 

Že pivovarnictví již dávno není jen
doménou mužů, dokazuje největší
český výrobce piva, který za posled−
ních šest let dvojnásobně zvýšil po−
čet žen zastoupených ve vedení spo−

lečnosti. Zaměstnancům nabízí flexi−
bilní formy práce, program pro udržo−
vání kontaktu s rodiči na mateřské
a rodičovské dovolené i propracova−
ný systém kariérního rozvoje. 

„Zajištění dostatečného množství
různorodých talentů a práce s nimi
jsou pro naši firmu klíčové. Proto
nabízíme nástroje pro slaďování ka−
riéry a osobních potřeb zaměst −
nancům a zaměstnankyním v růz−
ných etapách jejich života,“ říká
Drahomíra Mandíková, ředitelka fi−
remních vztahů a komunikace Plzeň −
ského Prazdroje.

V tomto roce Prazdroj k řadě za−
městnaneckých benefitů přidal navíc
příspěvek na předškolní péči ve výši
až 6000 Kč pro zaměstnankyně
a zaměstnance, kteří se vrací zpět
do pracovního poměru z mateřské
a rodičovské dovolené.

Řadu aktivit realizuje Prazdroj také
ve spolupráci se studenty univerzit
a středních škol. Mladým lidem nabízí
možnost praktického vzdělávání při
studiu formou letních stáží. Po do−
končení studia mohou ve společnosti
pokračovat formou trainee programu
nebo konkrétní pracovní pozice.

Prazdroj oceněn za rovný 
přístup k zaměstnancům
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Od února 2017 mají rodiče druhou
šanci vybrat svým dětem vhodnou
mimoškolní aktivitu. 

Nepodařilo se vám v září dostat
své ratolestti na vybraný kroužek ne−
bo ten, který jste vybrali, potřebám
dítěte prostě nevyhovuje? 

Pro všechny, kterých se to týká
a potřebují pomoci s rozhodováním,
jaký sport pro své dítě zvolit, nabízí−
me v průběhu ledna ukázkové hodi−
ny zdarma. 

Naše škola se výuce tenisu věnuje
již 22 let a k bílému sportu přivedla
již tisíce dětí.   

Víme proto, že je rok od roku stále
těžší děti rozpohybovat a odvést je−
jich pozornost od televize.

Nabízíme jim sport, který přemění
apatii a obezitu ve zdraví a radost. 

A proč právě tenis? 
Spousta dětí se nehodí pro kolek−

tivní sporty, nejsou dostatečně dravé
a větších kolektivů se zaleknou.

Tenis je ideální variantou, děti 
se učí vytrvalosti, soustředěnosti
a umění fair – play. 

Zároveň podporuje zdravý rozvoj
dítěte, jeho pohybové i psychické
vlastnosti. Navíc je to ideální sport,
který rekreačně lze hrát celý život. 

Naše  škola nemá za cíl vychová−
vat pouze nové Kvitové a Berdychy. 

V rámci skupinové výuky pracuje−
me s dětmi od 4 do 15 let bez ohledu
na to, zda mají  nebo nemají talent.

„Učíme i lenochy a počítačové
týpky“ 

Ukázkové hodiny tenisu v lednu zdarma
Kde nás najdete:

V Plzni trénujeme 
při 2. ZŠ Schwarzova.

Podrobné informace o termínech
a místech ukázek, ale i samotných

kurzech získáte na  
777 260 262 

nebo na www.tallent.cz
případně info@tallent.cz

2. pololetí školního roku 2016/17
začíná 6. 2. 2017, 
za včasné přihlášení 

sleva 30% 
nebo raketa Head zdarma. 

12
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Město Rokycany zadalo v letošním
roce zpracování projektové doku−
mentace na investiční akci spočíva−
jící v kompletní rekonstrukci Lito −
hlavské ulice a celkové obnově do−
žívající a neúplné historické lipové
aleje. Mnoho stromů v této aleji bylo
totiž před několika lety pokáceno
provozovatelem plynovodu při jeho
rekonstrukci. „Součástí připravova−
né akce je tedy částečná změna
prostorového uspořádání ulice, její
nový povrch, nové chodníky, parko−
vací zálivy, veřejné osvětlení a ne−
zbytné přeložky inženýrských sítí
(vodovod, sdělovací vedení, částeč−
ně kanalizace) tak, aby mohla být
v souladu s předpisy provedena do−
sadba jednotlivých stromů jako 
náhrada za stromy již pokácené,
upřesňuje místostarosta města
Rokycany Jan Šašek. Projekt záro−
veň obsahuje úpravu okolí kulturní

památky „Pomník Madlonova plu−
ku“ na křižovatce ulic Litohlavská
a Madlonova. 

S prvním návrhem projektové do−
kumentace pro územní řízení sezná−
milo město Rokycany obyvatele loka−
lity a veřejnost na veřejném projedná−
ní dne 8. června 2016. „Vzne se nými
připomínkami se město ve spolupráci
s projektanty podrobně zabývalo,
projednávala je i rada města. Někte −
rým z připomínek bylo možné vyho−
vět a jsou tedy zapracovány do upra−
veného návrhu řešení, který bude
prezentován na druhém veřejném
představení a projednání. I na druhé
jednání jsme osobním dopisem po−
zvali majitele nemovitostí v Litohlav −
ské ulici, ale možnost vidět a připo−
mínkovat plány na rekonstrukci Lito −
hlavské ulice mají samozřejmě i další
obyvatelé města,“ informuje místo −
starosta města Jan Šašek.

O rekonstrukci s občany
Litohlavské ulice 



Ani nahá, ani oblečená
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A opět se začíná mluvit o Národním
parku Šumava. Osobnosti našeho
kulturního života herci, zpěváci, spi−
sovatelé předaly zástupcům minister−
stva životního prostředí petici za ta−
kový zákon o Národním parku Šu −
mava, který by mimo jiné dále rozšířil
území pro divočinu a zamezil nevhod−
né zástavbě. Petice s šedesáti tisíci
podpisy žádá poslance a senátory,
aby takový zákon přijali. Samo −
zřejmě, že všem „petičníkům“ leží na
srdci ochrana šumavské přírody.
Chtějí, aby území ponechané přírodě
bylo alespoň na 30% národního par−
ku s cílem do roku 2030 mít divočinu
na polovině parku. V petici její signa−
táři říkají, že krásná a divoká příroda
Národního parku Šumava je naším
národním přírodním pokladem a dě−
dictvím, stejně jako korunovační kle−
noty a Národní divadlo. S tím nelze
nesouhlasit, ale je třeba také dodat.
Národní divadlo nenecháváme napo−
spas přírodě (větru, dešti, mrazu), ale
stát vynakládá nemalé prostředky na
jeho opravu. Příroda by nám Národní
divadlo zdevastovala. 
V Národním parku Šumava se také
odjakživa hospodařilo, což vám potvr−
dí každý lesák. Ovšem posledních 20
let je snaha nechat hospodaření příro−
dě. Začalo to kůrovcovou kalamitou,
která šumavskou přírodu začala ne−
kompromisně likvidovat. Bylo řečeno,
že si příroda sama pomůže. Zatím má
velký náskok kůrovec, který docela

spolehlivě mění zelenou Šumavu na
hnědou suchou pustinu. 
Senát Parlamentu ČR měl na progra−
mu novelu ochrany přírody, která by
měla zavést nová pravidla o národních
parcích. Petice, která chce udělat ze
Šumavy divočinu tak nebyla výkřikem
do tmy, ale měla přesně mířený cíl.
Požadavek ekologů na uzákonění bez−
zásahových zón na polovině území
Národního parku Šumava vzal Senát
jen na vědomí. Nepodpořil jej, ale ani
neodmítl. Ani nahá, ani oblečená.

Snahy ekologů odmítl senátor Jan
Látka z Domažlic. Podle jeho slov by
lesy na Šumavě neměly být místem
pro experimenty ekologických aktivis−
tů. Požadavek na rozšíření bezzása −
hového území na polovinu parku do ro−
ku 2030 je uná−
hlený, riskantní
a ne opodstatně −
ný. Varoval, že by
tento experiment
mohl být destabi−
lizační i s ohle−
dem na působení
kůrovce.
I další senátor
Jiří Oberfalzer,
místostarosta
v Králově Dvoře
řekl, že tento po−
žadavek odporu−
je dalším základ−
ním funkcím par−
ku, jako je po−
znávání, turistika
a rekreace.
Senátor, starosta Božího Daru Jan
Horník upozornil na to, že je třeba
bránit se zdravým rozumem proti ne−
smyslným nárokům ochranářů. Podle
něj se nedá ochrana přírody dělat
z Prahy, z ministerstva či z vyso−
kých škol.
Naopak petici signatářů podpořil no−
vopečený senátor z Plzně, tvůrce tele−
vizních večerníčků Václav Chaloupek.
Podle jeho vyjádření má bezzá sa −

hovost význam a divočina uprostřed
Evropy má smysl.
Otázky dalšího vývoje Národního par−
ku Šumava se v senátu diskutují už
mnoho let. Připomeňme si některé
my šlenky a názory exhejtmana RNDr.
Jana Zahradníka. V říjnu roku 2005 ja−
ko hejtman Jihočeského kraje v senátu
řekl, že na Šumavě probíhá experi−
ment, jehož výsledek nikdo nemůže
předpovědět a co je hlavní, není žádná
konkrétní osoba za něj odpovědná.
V bezzásahovém režimu necháme ty

nejkrásnější šumavské lesy sežrat ků−
rovcem a uschnout, aby tady vzniklo
něco, s čím bude ve vědecké obci
spokojenost. Ovšem nikdo neví, co
tam vznikne. Jen od ekologů a ochra−
nářů slyšíme, že si les pomůže sám.

Zatím nikdo přesně neodpověděl, zda
tento experiment neovlivní dlouhodobě
vodohospodářské podmínky Šumavy,
které zpětně ovlivní vývoj nových po−
rostů. Jak se projeví změna zalesnění
vrcholových partií Šumavy na četnosti
výskytu povodní v podhůří? Jak se
tento experiment promítne do života li−
dí, kteří na Šumavě žijí a chtějí se tam
uživit, podnikat a věnovat se svým 
zálibám? Slova bývalého hejtmana

Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahrad −
níka neztratila ani po 11 letech nic na
své aktuálnosti.
Vzpomínám si na setkání s bývalým
starostou Horské Kvildy Eduardem
Honesem, který byl tělem i duší tím
pravým nefalšovaným šumavským le−
sákem. Pro něho byl suchý les mrt−
vým lesem a obrazem zkázy. Pokaždé
zdůrazňoval, že v lese se musí hospo−
dařit a proti kůrovci bojovat. 
Zatímco se bude asi ještě dlouho dis−
kutovat, zda divočinu na Šumavě

ANO nebo NE, zákazy ochranářů pro
i tu sebemenší investici v Chráněné
krajinné oblasti Šumava dostávají ze−
lenou. Své zkušenosti mají starostové
šumavských obcí. I když seženou pe−
níze z evropských fondů na velmi zají−

mavé investice, které na−
příklad nabídnou nové
poznávací možnosti tu−
ristům, tak jejich snaha
skončí na zamítavém sta−
novisku ochranářů. Na
české straně Šumavy se
budeme přetahovat o to,
zda mít nebo odmítnout
divočinu, nebudeme po−
volovat nové turistické
stezky, stavby horských
hotelů, necháme hnít
kvalitní dřevo nebo jako
potravu pro kůrovce,
a zatím naši sousedé na
bavorské straně budou
dělat vše pro turisty.
Kdo by neznal z návštěv−
níků a turistů bavorské

Šumavy Velké Javorské jezero s tra−
diční restaurací Arberseehaus, kde
jste si mohli v letní sezoně půjčit loď−
ku. Kolem jezera se můžete bez stra−
chu z ochranářů procházet. Ročně
Javor navštíví přes půl milionu ná−
vštěvníků. V současné době ten starý
dobrý Arberseehaus mizí a na jeho
místě vyroste nový hotel. Otevření je
plánováno na říjen 2017. V této sou−
vislosti si položme otázku, zda něco

takového by prošlo na české straně
Šumavy. Dovolím si tvrdit, že je to
zcela nemožné. Bavorští sousedé si
uvědomují, že Šumava musí sloužit
turistům a musí jim nabídnout per−
fektní servis. 
Sami sebe se zeptejme. Budeme jezdit
do české šumavské divočiny nebo na
atraktivní místa Šumavy s dokonalým
servisem na Bavorské straně? A kam
raději vyrazí signatáři petice o rozšíření
bezzásahových míst v Národním parku
Šumava?                         Josef Šesták

Smutný pohled na suchou mrtvou šumavskou přírodu po řádění kůrovce.

Dnes už bývalá restaurace u Velkého Javorského
jezera Arberseehaus v zimě.

Současný pohled Projekt nového objektu, který by měl být otevřen v říjnu
2017.
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Zlato opět zažívá růst cen. Vy −
jádříme−li růst ceny v číslech, za
poslední měsíc vzrostla o 10 %
a atakuje své 3leté maximum.
Znamená to, že se v současné
době prodej zlata velmi vyplatí.
Než se však rozhodnete pro pro−
dej, dobře zvažte, kde své zlato
prodáte. Je známo, že se po−
slední dobou vyskytlo mnoho
ne poctivců v oblasti výkupu zla−
ta. Máme pro Vás tip, kde se zaruče−
ně nemusíte žádných nekalých prak−
tik obávat a navíc získáte garanci
nejvýhodnější ceny za výkup. Ve
Zlaté Bance se můžete nezávazně
přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
a profesionálně proškolený perso−
nál, který poskytuje bezplatné od−
borné poradenství a individuální pří−
stup k zákazníkovi. Prodávat můžete
používané, nepoužívané či dokonce
poškozené zlaté, ale i stříbrné šper−
ky. Dále je možné zpeněžit i jiné
před měty, např. stříbrné příbory, zla−
té korunky, investiční zlato a stříbro
v podobě slitků, i mincí. Pokud si 
nejste jisti, přijďte se bezplatně 
informovat. Manažer nám sdělil, že:
„V sou časné době se cena zlata po−
hybuje kolem 31000 Kč za unci.
Zákazníkům garan tujeme nejlepší
výkupní ceny a pro fesionální a pocti−
vé jednání.” Neváhali jsme a zeptali
se při návštěvě Zlaté Banky jedné ze
zákaznic na to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra spokojena. Do −

zvěděli jsme se, že se jmenuje paní
Pokorná a do Zlaté Investiční Banky
přišla prodat své zlaté náušnice a tři
prsteny, za něž nakonec získala
8258,− Kč. „Spo kojena jsem velmi,
vůbec by mě nenapadlo, že dostanu
tolik peněz. Ceny mají opravdu vý−
borné, mohu jen doporučit,“ říká
s nadšením paní Pokorná.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 
Pobočka je pro Vás otevřena na adrese:

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku v Plzni.

CENA ZLATA A STŘÍBRA
MÍŘÍ K VRCHOLU

Náměstí Republiky č. 3/4, 
Plzeň  – vpravo od staré radnice

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit 

ke skutečným profesionálům.
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I letos se mohou dárci z Čech,
Moravy a Slezska podílet na „ježíš−
kování“ a zapojit se tak do tradiční−
ho charitativního projektu Daruj
hračku. Letošním cílem je splnit 
4 930 vánočních přání dětí a klien−
tů s různými handicapy ze 70 dět−
ských domovů a zařízení pro osoby
se zdravotním postižením. Lidé
mohou nakupovat dárky ze sezna−
mu přání GLS Česká republika,
hlavní přepravní partner projektu,
odhaduje, že letos odveze opět pl−
né 2 Jumbo kontejnery vánočních
dárků, tj. téměř 100 m3.  

Daruj hračku je charitativní akce
s 20letou tradicí. Jedná se o jedinečný
projekt, díky kterému se mohou dárci
stát Ježíšky a konkrétním dárkem spl−
nit Vánoční přání zcela konkrétnímu
člověku, kterému to jeho přání nemá
kdo nebo za co splnit. Projekt každo−

ročně organizují lidé s handicapem,
naši manažeři na vozíčcích, kteří se
i přes nepřízeň osudu snaží inspirovat
a najít další dobrá srdce.  
��Mezi přáními jsou pastelky, ale tře−
ba i předměty, které pomáhají se osa−
mostatnit

Na seznamu vánočních přání se
často vyskytují věci, které většina
z nás považuje za zcela běžnou sou−
část života, například pastelky nebo
hrníčky. Najdeme zde ale i praktická
přání pro teenagery, kteří se chystají
postavit na vlastní nohy. Mezi tako−
vými dárky najdeme třeba ložní po−
vlečení, nádobí nebo nástroje pro
budoucí zaměstnání.
��Jak darovat?

Dětská přání jsou už nyní zveřejně−
na na stránkách www.daruj−hracku.cz.
Na nich si každý může najít přání,
které chce konkrétnímu dítěti splnit.
Najdete zde nejen přání, ale máte 

také možnost zvolit si rozhraní
a funkce jako například systém vy−
hledávání dětí podle věku, domova,
handicapu a v neposlední řadě také
naskenovaná, přímo dětmi a klienty
malovaná přání a statistiky průběhu
projektu. 
� Daruj hračku je o umění býti člo −
věku člověkem

Projekt není o rychlé jednorázové
finanční pomoci a jakémsi pocitu, že
jsem někde pomohl. Daruj hračku je
o životě a lidech. Dárce, člověk, si
vybere člověka, o kterém ví, kde žije,
jak je starý, co ho baví, co zvládne,
jaké má znevýhodnění a splní mu je−
ho přání. Akci organizují manažeři na
vozíčcích – lidé. Webové rozhraní,
kde přání jsou, vytvářejí a spravují li−
dé. A když u dveří dárce zazvoní ku−
rýr GLS, aby dárek bezplatně doru−
čil, pak si to splněné přání podává
z ruky do ruky člověk člověku.  

Plzeň začala intenzivně řešit, jak se
připravit na nouzové zásobování pit−
nou vodou, pokud by v budoucnu
nastala krizová situace. V nejbližší
době zřejmě vznikne pracovní skupi−
na, jež připraví tři až čtyři varianty,
jak efektivně reagovat na ohrožení
dodávky pitné vody. Téma se také
stane předmětem velkého cvičení
v příštím roce. Ve 160tisícové Plzni
je průměrná denní spotřeba pitné
vody 30 tisíc kubíků, vodu metropo−
le bere z řeky Úhlavy. 

„V minulosti jsme se zabývali té−
matem blackoutu neboli dlouhodo−
bého výpadku dodávek elektrické
energie. Nedostatek pitné vody je
neméně aktuální, problém může
nastat nejen v důsledku technolo−
gické poruchy či zlého úmyslu, ale
také v souvislosti s dlouhodobým
suchem, s nímž se bohužel začí −
náme potýkat,“ řekl primátor Martin

Zrzavecký, který stojí v čele krizo−
vého štábu. 

Hlavním dodavatelem pitné vody
pro Plzeňany je městská Vodárna
Plzeň. Podle jejího ředitele Miloslava
Vostrého tvoří vodovodní síť 600 ki−
lometrů potrubí, 19 tisíc přípojek, ve
městě je přes 30 tlakových pásem. 

„Osm největších vodojemů má ka−
pacitu 90 tisíc kubíků, při stavu krize
by tak mohla jejich zásoba vydržet
pro Plzeňany až tři dny při plném po−
čátečním stavu a regulačních opatře−
ních. Samozřejmě umíme okamžitě
na dálku vodojemy zavřít díky centrál−
nímu dispečinku a pak například vy−
dávat vodu do cisteren a rozvážet, te−
dy dělat průběžná opatření a reagovat
operativně,“ přiblížil. Vodárna Plzeň je
devátou největší vodohospodářskou
společností v České republice. 

Podle Petra Lišky z Odboru krizo−
vého řízení Magistrátu města Plzně

je zatím jediným zdrojem vody pro
plzeňskou úpravnu řeka Úhlava.
Nicméně město nyní intenzivně vy−
kupuje pozemky pro havarijní zdroj
surové vody, stala by se jím řeka
Radbuza pod přehradou České údolí
v Liticích. Z nádrže přivede město
vodu potrubím o délce 2,5 kilometru
do úpravny, modernizované nedávno
za 1,1 miliardy korun. „V případě kri−
ze jsou ale ve hře i další varianty.
V roce 2014 jsme otevřeli vrt
Košinář, je hluboký 110 metrů, který
je podpůrným zdrojem užitkové vo−
dy. Naproti tomu zdroje vody pivova−
ru a teplárně vyrábějí vodu pitnou,“
přiblížil Petr Liška. 

V případě nouze by Plzeňská tep−
lárenská dokázala vyčlenit část
své technologie a ve své chemické
úpravně vyrábět pitnou vodu, a to až
200 kubíků za hodinu. Využila by vo−
du z čerpací stanice na Roudné, tedy

z řeky Mže. Právě voda z teplárny je
jedním ze dvou zdrojů, které využívá
Plzeňský Prazdroj, a to konkrétně na
čištění a mytí. Druhým zdrojem vody
pro pivovar jsou vr ty v prameništi
v oblasti zadní Roudné. Tento zdroj
je schopen dávat 180 kubíků vody
za hodinu. V pivovaru se navíc na−
chází tlaková čerpací stanice, jež by
ve zcela extrémní situaci dokázala
dodávat vodu dokonce i do vodáren−
ského řadu na Rokycanské třídě.
Pivovar také vlastní linku, jež umí pl−
nit 15 tisíc lahví za hodinu. Pokud by
došlo na tuto variantu, mohla by te−
dy dodávat téměř 3,5 litru balené pit−
né vody na každého Plzeňana denně. 

Plzeň se kromě přípravy scénáře
pro nouzové zásobování chce zamě−
řit na hledání nových zdrojů, na jí−
mání dešťové vody, využívání od−
padní vody, využití lokálních zdrojů
a podobně.

Plzeň se připraví na nouzové zásobování pitnou vodou

První milník v rámci obnovy areálu
fotbalového hřiště je za námi.
Oseté hřiště bylo předáno do kon−
ce září, tedy v termínu. Díky přízni−
vým klimatickým podmínkám se již
zelená a je na nejlepší cestě k to−
mu, aby na něm ostrý provoz začal
Žito cupem v půlce příštího roku. 

Na spadnutí je i dohoda mezi
městem a firmou VYSSPA, která
zabrání soudním jednáním. V jejím
rámci město získá dodatečné prá−
ce za 1,8 milionu Kč (kvalitnější
okna, oplocení tréninkového hřiště
a velkoryse pojaté atrakce pro děti)
jako kompenzaci za pomalý prů−
běh stavby. Největším problémem
dobřanského fotbalu je tak špatná
situace A−týmu, který trpí zoufalým
nedostatkem hráčů. Musíme dou−
fat, že vidina důstojného areálu při−
láká dost fotbalistů. 

Těch, kteří pomohou v této mi−
mořádně těžké době, si budeme
náležitě považovat. Všeobecně se
předpokládá, že po otevření nové−
ho hřiště zájem rapidně stoupne,
ale z klubu zní, kdo dřív přijde, ten
dřív mele.

Martin Sobotka, 
starosta Dobřan

Hřiště už se zelená,
hledají 

se fotbalisté!

Daruj hračku pro 4 930 vánočních přání  
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Západočeská galerie v Plzni, výstav−
ní síň „13“, nabízí ke zhlédnutí až do
5. 2. 2017 zajímavou výstavu nazva−
nou Zmizelá Plzeň. Na historických
obrazech ze sbírek Západočeské ga−
lerie v Plzni, na fotografiích, v mode−
lech a řadě dokumentů výstava při−
pomíná stavby i celé části města,
které zanikly nebo se změnily k ne−
poznání. 

Návštěvníci si mohou prohléd−
nout, jaký byl koncem 18. století po−
hled na město dosud obehnané
hradbami, ale např. i fotografie za−
chycující následky bombardování za
druhé světové války či radikální de−
molice mnohdy cenných staveb
v průběhu posledních dvou staletí.
Autor výstavy Petr Domanický vy−
světluje: „Výstava je členěna do tří
kapitol. První část se zabývá histo−
rickým jádrem města, druhá širším
centrem a předměstími do roku
1945 a poslední část nejnovějším
obdobím ve stejném území. Ukazuje,
že proměny města vedly sice mnoh−
dy k nenahraditelným ztrátám, často
ale přinesly i pozitivní změny.“

Ze sbírek Západočeské galerie by−
ly vybrány obrazy zobrazující zaniklá
plzeňská zákoutí, jejichž autory jsou
například Augustin Němejc, Jan
Konůpek, Karel Votlučka a další.
Například v roce 1905 vznikl soubor
akvarelů Stará Plzeň, jehož autorem
byl malíř Václav Jansa a jenž zachy−
coval nenávratně mizející staré do−
my v historickém centru Plzně v do−
bě, kdy vrcholilo bourání zdejších
památek. Ze sbírek Západočeského

muzea je vystaven mj. unikátní stře−
lecký terč z r. 1796 s pohledem na
Plzeň, z fondů Archivu města Plzně
řada vedut. Představeno je také ně−
kolik stavebních a urbanistických
plánů, např. projekt sirkárny v dneš−
ní Sirkové ulici. 

Vystaveny jsou i dva architekto−
nické modely. Historický model z ro−
ku 1913 zachycuje původní podobu
Riegrovy ulice a byl zamýšlen jako
součást plánovaného velkého mo−
delu celého města po vzoru obdob−
ného modelu Prahy, který ale nebyl
realizován. Druhý model je nově po−
řízený a rekonstruuje podobu za−
hradního altánu významného plzeň−
ského purkmistra 19. století Martina
Kopeckého, jehož zahrada stávala
v místě dnešního Pekla.  

Součástí expozice jsou i raritní
úryvky z dobových filmů. Např.
Československý filmový týdeník
z roku 1969 obsahuje vzácné záběry
na demolici kasáren 35. pluku
v dnešních sadech Pětatřicátníků.
Film ze slavné české nové vlny 

60. let, Každý mladý muž (scénář
a režie Pavel Juráček, 1965; jde o je−
ho první celovečerní film) se odehrá−
vá v Plzni, hrají v něm Pavel Lan −
dovský a mladičký Ivan Vyskočil
v rolích vojáků základní vojenské
služby a objevují se v něm scény za−
chycující městskou část Rychtářka
krátce před její demolicí. 

K výstavě ZČG vydává publikaci
PLZEŇ ZMIZELÁ, která volně navazuje
na I. díl knihy z edice Zmizelé Čechy,
jenž se zabýval historickým jádrem.   

Zmizelá Plzeň na fotografiích i v modelech
Zateplení pro dvě
mateřské školy

Zastupitelé schválili podání žádosti
o podporu z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020, pe−
níze by využil centrální městský
obvod na zateplení 63. mateřské
školy na adrese Karla Steinera 25
a také na zateplení 70. mateřské
školy v ulici Waltrova 26. Cílem
projektů je snížit energetickou ná−
ročnost budov. Pokud město pod−
poru získá, zajistí předfinancování
projektů ze svého fondu pro kofi−
nancování dotovaných projektů,
náklady nad rámec dotace uhradí
centrální městský obvod ze svého
rozpočtu. 

„Rozpočtové realizační náklady
jsou stanoveny u 63. mateřské
školy na 12,44 milionu korun včet−
ně DPH, u 70. mateřské školy na
3,49 milionu korun včetně DPH.
Podpora může dosáhnout maxi−
málně 40 procent způsobilých vý−
dajů projektu,“ uvedl ekonomický
náměstek Pavel Kotas. 

Uzávěrka příjmů žádostí o dota−
ce je 20. prosince, pokud město
s žádostmi uspěje, budou školky
zatepleny v příštím roce. Projekty
počítají se zateplením obvodového
a střešního pláště objektů, s výmě−
nou otvorových výplní a s větráním
daných prostor vzduchotechnickou
jednotkou s rekuperací. U 63. ma−
teřské školy by se zateploval sou−
bor čtyř budov, které tvoří objekt
mateřské školy. 

Z Fondu životního prostředí města
Plzně půjdou peníze v celkové výši
1,171 milionu korun na vybudování
záhonů růží v lokalitě Malá hvězda,
na revitalizaci Meditační zahrady,
úpravu multifunkčního areálu Škoda −
land, vytvoření bylinkové zahrádky
v mateřské škole, ozelenění vnitro−
bloku a terasy hospicu a další. Mezi
žadateli jsou například třetí městský
obvod, Správa informačních techno−
logií města Plzně, Biskupství plzeň−
ské, ale i zapsané spolky nebo vy −
davatelství. 

„Částkou 50 tisíc korun zastupite−
lé podpořili i Hospic sv. Lazara ve
Sladkovského ulici. V jeho vnitroblo−
ku se nachází jen betonové parko−
viště a kromě terasy je toto místo je−
diným prostorem, který je klientům
dostupný. Současnou zeleň, která
vznikla z iniciativy hospicu, tvoří ně−
kolik keřů a stromů ve dvoře. Projekt

proto řeší ozelenění terasy a propo−
jení se zimní zahradou. Zelená zástě−
na, která vznikne nízkoúdržbovou
výsadbou na terase, vytvoří příjemný
prostor pro klienty zařízení,“ vysvětlil
náměstek pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Petr Náhlík.

Finanční prostředky ve výši
242.500 korun získá Správa infor−
mačních technologií města Plzně, jež
zajišťuje provoz šesti stanic monitorin−
gu ovzduší, včetně dodavatelského
zpracování získaných dat. Ta jsou pře−
dávána Českému hydrometeorologic−
kému ústavu, odkud jsou po zpraco−
vání přebírána na městské webové
stránky (www.ozp.plzen.eu), kde se
veřejnost může seznámit s aktuálními
hodnotami kvality ovzduší. Dotace
směřuje na částečné pokrytí nákladů
spojených se zpracováním dat.

Třetí městský obvod získal dotaci
na dva projekty, rekonstrukci záhonů

růží v lokalitě Malá hvězda (256.660
korun) a úpravu areálu Škodaland
(320 tisíc korun). Zpříjemnit odpoči−
nek v památkové zóně Bezovka má
obnova záhonů růží. Odstranění ne−
vyhovujících rostlin a osazení nový−
mi zajistí Správa veřejného statku
města Plzně, na projektu spolu −
pracuje s odborem památkové péče
plzeňského magistrátu. V areálu
Škodaland dojde k výsadbě stromů
a instalaci spor tovních prvků pro
streetworkoutové hřiště.

Na revitalizaci Meditační zahrady
uvolnili zastupitelé částku 126.500
korun, projekt se týká zmlazení
vege tace, prosvětlení prostoru, od−
stranění přerostlých, suchých, ne−
mocných a náletových dřevin. Z do−
tace bude také chemicky vyčištěn
vodní prvek, čímž dojde ke zlepšení
kvality vody pro vysazené ryby. Na
vtoku vodoteče bude vybudována

jímka, která zabrání erozi půdy a vy−
mílání břehů. Meditační zahrada za−
ložená v roce 1960 je oblíbeným
místem pro odpočinek, pořádání
koncer tů, divadelních představení
nebo svateb.

Dalšími podpořenými projekty
jsou vybudování bylinkové zahrád−
ky pro pedagogické účely (21.812
korun) a instalace zapouštěné
trampolíny pro rozvoj hrubé motori−
ky dětí (42.250 korun), oba projek−
ty se zrealizují ve 27. mateřské ško−
le. Podporu zastupitelů získal i spo−
lek Alpinum klub Plzeň na vydávání
výstavního zpravodaje (26.500 ko−
run), čtvr tletník Vítaný host zamě−
řený na historii, přírodu a tradice
v Plzni a Plzeňském kraji (60 tisíc
korun) nebo vydání knihy Tropy
v srdci Plzně (25 tisíc korun) pre−
zentující akvaristické a teraristické
úspěchy zoologické zahrady.

Peníze z fondu životního prostředí na 10 projektů
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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. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pát otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI energie
působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes sedm
čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI ener−
gie navodí v čakrách rovnováhu a tím se organismus zbaví nemocí, 
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
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. 

� 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 lé či −
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.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.
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Před dvěma měsíci začalo natáče−
ní filmu o hradě Volfštejně v Čer −
nošíně. Film točí Libor Marek s ko−
legou Josefem Babkou a postupně
už nasbírali tisíce záběrů.  Malou
roli si střihl i černošínský starosta
Miroslav Plincelner. A v listopadu
padla téměř poslední klapka. A co
čeká filmaře nyní?   

„Během svátečního dopoledne 
17. listopadu nás čekaly dotáčky, kte−
ré jsme v září bohužel nestihli. První
na řadě byl bývalý hospodářský dvůr
Wolfsberg, kde na počátku 19. století
mělo být několik kamenných domů.
Víme o hájovně, panském ovčínu
a střižně vlny. I přes nepříjemné pod−
zimní počasí se nám podařilo zachytit
zbytky budov, sklepy, a dokonce i ryb−
níček, který sloužil k napájení hospo−
dářských zvířat. Poté jsme hledali
místo šibenice. Díky starým mapám
(vojenské mapování) zjišťujeme, že
černošínské popraviště se nacházelo
nad dnešní cestou z Černošína
k Plané. Šibenice nebyla zděná, ale
dřevěná. V její blízkosti rostl strom
spravedlnosti, jenž je spojován s jed−
nou místní pověstí. Poslední dotáčka
proběhla v černošínském muzeu, kde
archeolog Tomáš Mařík popsal nálezy

z hradu Volfštejn. Především prejzy,
kachle, šipku do kuše a gotické klíče,“
říká režisér Libor Marek.

Filmový dokument se bude jme−
novat HRAD VOLFŠTEJN a vyjde
v edici Zříceniny neprávem opomíje−
né. Jedná se už o pátý počin autor−
ské dvojice Libor Marek – Josef

Babka. A na otázku, jestli vše probí−
há hladce,  se „rejža“ jen pousmál. 

„Kdo někdy fotil nebo točil video,
tak ví, že nikdy nic hladce nejde.
Zvláště ne na prahu zimy. Vše závisí
na počasí, a to dnešní nebylo zrovna
slunečné. V září to byla „jiná káva“.
Co se týče improvizace, tak autor,
stejně jako moderátor, ji musí ovlá−
dat. Uvedu jeden případ za všechny.
Zkuste natočit starý kostel v Černo −

šíně, který už neexistuje. Anebo
Jana z Volfštejna, který žil v polovině
15. století. Někdo by řekl – neřešitel−
né. A přesto díky nápadům vše má−
me lidově řečeno pod střechou,“
smál se Libor Marek.

Co se bude odehrávat s natoče−
ným materiálem? Ten se musí nejpr−

ve vytřídit. Vyberou se nejlepší 
a nejpovedenější scény. Ve studiu
(Markův obývací pokoj) se zhotoví
takzvané „spojovačky“, neboli čtený
komentář. Dále se otevře scénář 
a bude se vše skládat kousek po
kousku. Kromě hraných a moderá−
torských záběrů diváci uvidí staré
kresby hradu, staré fotografie, po−
věsti a také exkluzivní pohled z ptačí
perspektivy. 

„Rád bych touto cestou poděko−
val šerm−divadlu Clatonia z Klatov,
především vedoucímu Petru Kep −
kovi. Za prvé, že s námi strávili su−
per víkend na hradě Volfštejn, za
druhé, že pomohli natočit scény do
filmu. Dokument to oživí a divák bu−
de mít pocit, že se vrátil do minu−
losti. Zatím nechci přesně uvést da−
tum premiéry, ale pravděpodobně
to bude kolem poloviny června
2017. Pěkné by bylo třeba na
Svatojánskou noc. Místo je jasné –
Černošín. V případě pěkného poča−
sí by premiéra mohla proběhnout
na farní zahradě u muzea. Film vy−
jde i na DVD, ale v omezeném
množství, proto doporučuji si jej ra−
ději zamluvit v muzeu. Chystáme
i doprovodný program. Výšlap na
zříceninu, představení modelu hra−
du, ohňovou show a další překva−
pení. Zkrátka, v červnu se do Čer −
nošína a na Volfštejn vrátí středo−
věk. Kdo chce vědět víc, ať pravi−
delně sleduje skvělé stránky Mar −
tiny Sihelské (autorka fotografií),
mediální partnerky našeho filmové−
ho dokumentu,“ dodal za celý fil−
mový štáb Libor Marek.

Pouze v superlativech proběhlo
hod nocení dalšího, v pořadí již dva−
cátého třetího ochranářského plesu,
který se konal v rokycanské Res −
tau raci Na Střelnici. Vynikající hu−
dební produkce v podání Robert
Jíša bandu, bohatá soutěž o ceny,
skvělá obsluha, příjemní hosté i po−
zorní pořadatelé. To vše patřilo
k lesku letošního ochranářského
plesu, který připravili rokycanští
ochrán ci přírody ze Švermovy ulice.

Organizace, která se zabývá vý−
chovou mladé generace, záchran−
nou volně žijících živočichů či pro−
vozem ekocentra, od roku 1994
pořádá i svůj ples. S železnou pra−
videlností tak symbolicky na pod−
zim ukončuje svou celoroční aktiv−
ní činnost pro ochranu přírody
a děkuje svým sponzorům, čle−
nům i dalším příznivcům formou
této společenské události.

„I letošní rok byl pro nás velice
náročným obdobím, při kterém
jsme zvládli několik důležitých
projektů týkajících se ochrany pří−
rody, ekologické výchovy či zkva−
litňování naší práce. Všechny tyto
aktivity si vyžádaly nejen nemalé
finanční prostředky, ale i nasazení
členské základny. O to více nás tě−
ší skutečnost, že se najdou lidé,
kteří nás podporují nejen morálně,
ale i finančně. Řeč je o několika li−
dech, kteří nás v poslední době
navštívili a se slovy „děláte to dob−
ře, fandíme vám“ nebo „jsme rádi,
že vás tu máme“ nám významně
finančně přispěli na naši činnost.
Stejně tak nás někteří finančně od−
měnili za záchranu živočicha pří−
mo v terénu, za což moc děkuje−
me,“ řekl předseda rokycanských
ochránců přírody Pavel Moulis

V brzké době se také na stránkách
s adresou www.csop.erc.cz objeví
kalendář akcí na rok 2017. Zde si
budou moci zájemci vybrat z bo−
haté nabídky nejrůznějších aktivit,
které pro širokou veřejnost roky−
canští ochránci připravují. Navíc
rok 2017 je rokem, kdy si připo−
meneme 35 let od vzniku organi−
zace, tudíž lze předpokládat, že
nabídka akcí bude pestřejší než
obvykle.

Pavel MOULIS, 
předseda ZO ČSOP Rokycany

Foto  – Helena Jarolímková  

Ochránci přírody 
se příjemně bavili 

na Střelnici

Dokumentaristé dotočili poslední 
části filmu o Volfštejně
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Zpívá už dlouho, nejraději
však s Amátovkou

Amátovka je kapela, která tachovský
region reprezentuje už od roku 1975,
tedy dlouhých a krásných 41 let. Za
tu dobu se mnohé změnilo, odchá−
zeli i přicházeli muzikanti i zpěváci.
Kapelníkem je Josef Konstantinovič
z Černošína. Posledních sedm let je
sólistkou jednašedesátiletá zpě −
vačka Zlata Kráčmerová, která na
zkoušky dojíždí z Holýšova. Její spo−
lupráce s kapelou přinesla plody
v podobě tisícovek fanoušků.  

S Amátovkou se poprvé setkali
v německém v Schönsee při vystou−
pení. Spolupráce s černošínskou ka−
pelou je prý výborná, a to jak po lid−
ské, tak  i po profesní stránce. Je to
dost velká kapela, ale v cizině  Zlata
zpívala i s 26 člennou kapelou, takže
pro ni početná kapela není žádným
překvapením.

„Mimo jiné působím ještě jako
zpěvačka v dalších čtyřech kape−
lách. Čas na hudbu si ale organizuji
tak, abych byla pro mojí Amátovku
vždy k dispozici. Pracuji s nimi veli−
ce ráda, máme velmi milé a věrné
publikum a hodně fanoušků, takže
Amátovka má vždy přednost,“ zdů−
razňuje zpěvačka.

A tak se nabízí otázka – má vůbec
mimo hudbu čas ještě i na jiné ko−
níčky? Jak sama paní Zlata tvrdí, ko−
níčků má spoustu. Je ve znamení
Blížence, takže je velmi tvořivá. Šije,
staví, hraje na saxofon, organizuje
zábavy pro dříve narozené, takové

Setkání seniorů z regionu. A podle
ohlasů – velmi úspěšně. Jak se dívá
Zlata Kráčmerová na zájem o decho−
vou  hudbu, je více žádaná u nás ne−
bo v  zahraničí?

„Dechová hudba je jak v Čechách,
tak i v cizině velice oblíbená – je to
doslova pýcha našeho národa.
Zpívala jsem 27 let v cizině, propa−
govala jsem českou hudbu, kde se
dalo, samozřejmě i s největším de−
chovým orchestrem Německa –
Elmar Wolf und die Neue Egerlander,
kde jsem známá pod jménem Jana,“
prozradila zpěvačka.

Tam také osm let spolupracovala
s německou televizí.  Nahrála   už tři−
náct CD nosičů. Má za sebou něko−
lik turné po Americe, Německu,
Holandsku, Belgii a ve Francii.  Vy −
hrála  1. místo v Německu  v Baden

– Baden v programu „Solo na
Lžíce“, zpívala také na největší za −
oceánské lodi M S−EUROPA. 

„Skutečně mě těší bavit svou pra−
cí a humorem kolegy i moje milova−
né publikum, které mi stále dodává
sílu.  Tu pak mohu rozdávat dál a dál
ku spokojenosti a štěstí všech, co
nás tak rádi svou přízní dokáží po −
těšit,“ dodala Zlata, jejímž cílem je
pomoci Amátovce k co největším
úspě chům. A prý vzhledem ke své−
mu pokročilému věku  se chystá po−
malu vyrazit do muzikantského dů−
chodu a přenechat své místo mlad−
ším kolegyním. (mis)

Starý rok odchází – a nebyl nic
moc. Nový nás čeká. Jaký asi
bude? Svět kolem nás je plný
neklidu, nejistot a obav. Ale se−
dmička i sedmnáctka jsou pova−
žovány za šťastná čísla, a po−
slední dvojčíslí každého roku
přes desítku se opakuje vždycky
jen jednou za sto let. Poslední
sedmnáctka na konci roku byla
před sto lety, v roce 1917.
Vnímali tehdy lidé ten rok jako
šťastný? V každém případě se
za těch sto let stala u nás i ve
světě spousta událostí a společ−
nost se úplně změnila.
Papírová novoročenka s přáním
do nového roku se stala populár−
ní v průběhu devatenáctého sto−
letí. O proniknutí zkratky „PF“ –
z francouzského pour féliciter
„pro blahopřání“ – do českého
prostředí, se v první polovině 
devatenáctého století zasloužil
pražský purkrabí hrabě
Karel Chotek, když v té
době patřila francouzšti−
na k povinné jazykové
výbavě vyšších
spo  l ečenských
vrstev. Do nového
roku se na papí−
rových přáních
a pohlednicích obvykle přeje
zdraví, štěstí, láska, úspěch
a spokojenost. Důkaz, že toto lidé
potřebují nejvíce, i když se snaží−
me vylepšit si to ještě blažeností,
danou spotřebními možnostmi,
kde platí přímá úměra, čím více
peněz, tím více možností, a proto
tím více štěstí, lásky i spoko −
jenosti? 
Že to tak nefunguje, na to přijde−
me postupně všichni, i když je to
jasné už od dávna. V obyčejných
chalupách bývalo více štěstí, lás−
ky a spokojenosti než ve šlechtic−
kých sídlech, ale boháči nikdy
nepřišli na to, čím to může být.
Kdysi na výletě jsem pod jedním
starým zpustlým hradem četla
nápis na zetlelém kříži, a vzpo−
mněla jsem si na legendu o králi,
který hledal štěstí celý život…
„byl bohatý a všechno měl, na
cokoliv jen pomyslel. Přesto vždy
navečer se zasní, a zahání myš−
lénky dotěrné – proč nejsem
šťastný? Každého večera vzdy−
chal víc, až smutkem zešedla je−
ho líc. Přišli lékaři, přišli proroci,
žádný mu nemohl pomoci“…

Potom se zjevila víla a poradila
mu, že jestli chce být šťastný, má
si obléknout košili šťast ného člo−
věka. Král zajásal, že to bude jed−
noduché, ale nikdo z dvořanů, ani
z městské a obecní vrchnosti
šťast ný nebyl. Na břehu řeky
k poledni  skončila výprava po−
slední  a tam seděl rybář. Když se
ho královští poslové ptali, jestli je
šťastný, odpověděl, že je šťastný
stále, a také bohatý, protože slun−
ce svítí i na něho, květiny na lou−
ce kvetou i pro něho, a více si ke
štěstí netřeba přát. Královští po−
slové mu ihned nabídli peníze
a zlato výměnou za košili, jenom−
že rybář žádnou neměl. Ten nápis
na zetlelém kříži pod hradem zní:
„Štěstí je v lásce, v pokoře duše
a v obyčejných radostech“…
Údajně se novoročenka „pour fé−
liciter“ v řadě zemí již přestává
používat, dokonce prý ji nepouží−

vají ani samotní Fran −
couzi. Nakonec – nezáleží
ani tak na tom, jakými slo−

vy si přejeme štěstí, lásku
a úspěch, jako na

tom, jestli to myslí−
me upřímně, a jestli

sami věříme v lepší
časy. Ta víra a naděje

tam musí být. Možná, že
jsou změny k lepšímu už za hum−
ny. Je o tom i přísloví, že štěstí
občas tiše zaklepe na každé dve−
ře, ale přeslechneme je, protože
očekáváme, že k nám vrazí s ra−
chotem bubnu. 
Představuji si krásnou „ladov−
skou“ zimu. Během Vánoc na−
padne hodně sněhu, ten vydrží až
do poloviny ledna, všechno bude
bílé a čisté, mrazík bude hodný
jako pohádkový dědeček mra −
zíček a do toho bude svítit slunce.
A někdy po novém roce ráno se
probudíme a zjistíme, že život je
super, všichni se máme rádi a že
u nás doma je to nejkrásnější.
Jeden náš slavný básník složil
báseň, že všechny krásy světa ho
nechaly chladným, ale o naší ze−
mi napsal „…tu nemohu se vy−
nadívat, a všechno ve mně začne
zpívat – zpívat, i plakat – mamin−
ko má, jak je to hezké u nás do−
ma!“…
A všechno, co si přejeme, se
příští rok splní, protože ta sedm−
náctka tam je!

Dagmar Hermanová

Pour féliciter 2017
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Ač se tomu nechce věřit, čas do
Vánoc neuvěřitelně utíká. S tím jsou
spojené předvánoční nákupy, plné
obchody, shon a někdy až nepřimě−
řená nervozita nakupujících. Ne −
jednou v prodejnách dětských hra−
ček zaznívá od rodičů nebo praro −
dičů otázka: „Co máme vybrat,
vždyť on všechny tyhle hračky má,
často ani neví, s čím si hrát dříve.“
Určitě to rodiče i prarodiče nemají
jednoduché, protože výběr hraček
ovlivňuje i přání dítěte. A to je zpra−
vidla ovlivněno touhou mít to, co
má kamarád nebo kamarádka, co 
je „v módě, co frčí“. To bývá často 
silný argument! 
Hračky neodmyslitelně patří k dět−
skému věku už od pravěku. Již tehdy
se hračka stávala předmětem rozvoje
dětské tvořivosti (snad právě proto,
že byla tak primitivní), fantazie, mobi−
lizovala dětskou představivost k utvá−
ření nejroztodivnějších kombinací,
různých sestav. Hračka se stala ne−
dílnou součástí života dětí po celá
staletí až do dnešní doby. Plní však
stále ty funkce, o kterých jsme teď
mluvili?
Podívejme se do prodejen hraček
a zamysleme se nad tím, co prodejci
nabízejí. Kde jsou ty jednoduché, vý−
tvarně dokonalé a hlavně krásné
a hygienicky nezávadné hračky, které
by, stejně jako v dobách minulých
rozvíjely dětskou duši. Nacházíme je
jen poskrovnu, často až po usilov−
ném a trpělivém hledání a často je
nenajdeme vůbec. Spíše převažují ta−
kové, které jsou sice na první pohled

pro dítě přitažlivé, ale málo inspirující
rozvíjet svět dětské fantazie. Bohužel
najdeme i hodně hraček podpo ru −
jících dětskou agresivitu. Čas od ča−
su se objeví i hračky hygienicky
a konstrukčně závadné. Samostat −
nou otáz kou jsou různé počítačové
a jim podobné hry, které v očích dítě−
te znevažují hodnotu lidského života,
deformují jeho chápaní tak, jak ve
skutečnosti existuje. Musím zabít,
zastřelit, abych zvítězil! Šálí a klamou
dětskou duši.
Módou u mnohých rodičů a jejich
dětí se v čase vánočním staly „živé
hračky“. Rodiče zpravidla vyhovují
přání dítěte, protože Evička má křeč−
ka, Ivetka morče a Adélka
malé štěňátko. Proto na−
še Zuzanka také nějaké
zvířátko dostane, když
po něm tolik touží!
Kde často tyto „hrač−
ky“ po Vánocích
kon čí, to raději ne−
domýšlet. Přestaly
prostě bavit, snad
i trochu povyrostly, a kdo se o ně má
starat, když Zuzanku to již nebaví?
Mnohé dětské pokojíky jsou hračka−
mi přeplněny (a to není ojedinělý
úkaz), hračky se ukládají do kontej−
nerů nebo krabic, protože skříně
a úložné prostory jsou dávno přepl−
něny. V komunikaci mezi rodiči často
zaznívá: „Běž si hrát do svého pokojí−
ku, tam máš hraček dost a tady ne −
otravuj!“ Kolik rodičů vyhledává příle−
žitosti popovídat si se svým potom−
kem při nějaké společné hře nebo

soutěži o tom, co tatínek nebo ma−
minka prožívali v dětství, s čím si
hráli, jaká byla jejich nejmilovanější
hračka nebo kniha, jaká dobrodruž−
ství zažili, jaké výpravy pořádali?
Z kolika dětských knížek, které jejich
rodiče milovali v dětství, čtou svým
dětem.
Množství hraček dětskou duši po −
zitivně neutváří. Spíše deformuje.
Neustálý tlak na časté střídání hra−
ček, neschopnost soustředit se na
delší dobu na hru s jednou hračkou,
to je velice často počátek rozvoje
psychomotorického neklidu, který
může a zpravidla ústí (pochopitelně
spolu s dalšími předpoklady a fakto−
ry) v budoucí poruchy chování. Další

skutečností, kterou nadměrné množ−
ství hraček ovlivňuje, je schopnost
uvědomovat si hodnotu věcí. Dítě se
stává neskromným, protože často
hračky dostává, aniž by si je nějakým
přiměřeným způsobem zasloužilo,
aniž by muselo vykonat něco pro to,
aby je za odměnu získalo. Takové dítě
s hračkami zachází nešetrně, pokud
ji poškodí, mnohdy i úmyslně, tak
hračku zahodí. Vždyť maminka koupí
přece jinou, hlavně aby měla klid!
U některých dětí se taková hračka

stává i prostředkem k vybití agre se,
nespokojenosti, vzteku. Vypěstovaná
dětská neskromnost se většinou rodi−
čům vymstí v době puberty, kdy pu−
bescent zvyklý od mládí dostávat vše,
na co si vzpomene, v tomto trendu
pokračuje. Ale tehdy již nejde o hrač−
ky, ale o drahé vybavení, značkové
oblečení, různé technické vymože−
nosti. A rodiče to často nemohou fi−
nančně zvládnout. Co následuje?
Zklamání, nenávist, neochota pocho−
pit, že na splnění těchto požadavků ro−
diče nemají prostředky, útěk do party,
kde se na ty nemožné rodiče kolektiv−
ně nadává a není daleko k alkoholu,
drogám a bohužel mnoh dy i k trestné
činnosti. To jsou ty nešťastné konce.
Hračky vždy patřily a budou patřit do
dětského světa. Blíží se čas Vánoc,
a tak rozumní rodiče a prarodiče by
měli více přemýšlet při nákupu hraček

o tom, jakou roli koupená hračka
v životě dítěte bude hrát, zda po−
může v dítěti rozvíjet to pozitivní,
zda ho nejen potěší, ale i obohatí

v jeho dalším životě. Aby to
neskončilo jen tou obrov−
skou radostí pod vánoč−
ním stromkem, která bo−

hužel brzy po Vánocích po−
mine. Mám zkušenost z toho, že často
víc než další hračka dítě potěšila spo−
lečná hra s rodiči, sportovní zápolení
o nedělní vycházce (místo návštěvy
hypermarketu), nějak prožitá společná
radost. Děti touží prožít s rodiči mno−
há dobrodružství, touží po ro man tice,
chtějí si s rodiči vymýšlet ty nejfantas−
tičtější příběhy.  A k tomu obrovské
množství hraček nepotřebují.
Přeji všem rodičům i jejich dětem
hezké a pohodové Vánoce.  

PaedDr. Jan Kaše

Vánoce a hračky

V ranním chvatu si běžím koupit
rychlou svačinu do vyhlášeného pe−
kařství. Už ve dveřích jindy vonícího
krámečku mě zarazil podivný zá−
pach. Příčinu nebylo těžké najít. Na
zemi za jedním z regálů seděl člo−
věk. Umaštěný, nečistý, nemytý, za−
rostlý. V ruce třímal sklenici vody. 

Nedokázala jsem ho přehlédnout,
nešlo to. A tak jsem s kapkou han−
by kolem regálu dvakrát všímavě
prošla. A pochopila.

Z bližší vzdálenosti se k pachu
neudržovaného těla přidal ještě sil−
ný odér alkoholických výparů. Ze

shonu a štěbetání prodavaček vyšlo
najevo, že pán se prostě u rohlíků
sesul k zemi. Neváhaly tedy a za −
volaly záchranku, rychlý výjezd,
číslo 155. Očima přitom sledovaly
displeje svých telefonů, aby zkon−
trolovaly, zda doba příjezdu ne −
překročí patnáctiminutový limit.
V ranní špičce na hlavní třídě velko−
města, stihli to!

Siréna. Dusot. Do obchodu rá−
zem vběhl pár lékařů, pak další dva
záchranáři s nosítky. Vybaveni
vším, čím se zachraňují životy.
Pána, který mezitím stihl pozvracet
podlahu, se vší péčí nakládají do
sanitky. 

Já tam stála a zírala. A podruhé mi
byla hanba. Protože ten člověk na mě
zíral také. Viděla jsem to. Při poloho−

vání stihl potajmu strčit do kapes
špina vého kabátu dvě koblihy. Využil
chvíle, zneužil soucitu! Do boxu
hmátl jen tak, rukama od zvratků.
Nezvládla jsem si pak koblihu koupit.
Nejsem si jista svojí imunitou a naro−
vinu – štítila jsem se. Je mi za to
hanba do třetice.

A konečně je mi hanba za to, že
tomu pánovi naši nemocnici ne −
přeju. Já i naše rodina po celý život
platíme nemalé daně, nemalé so −
ciální a zdravotní pojištění. Při zpož−
dění platby platíme i pokuty, protože
úřady s námi nemají slitování, ne−
znají bratra. 

A jiný prostě nedělá nic. Pardon,
dělá. Krade. A pak ulehneme na
stejné nemocniční lůžko, se stej−
nou péčí, se stejným vybavením.

Skutečně na to máme VŠICHNI ná−
rok a právo? Já vím – kdyby mi ten
smrad vadil, mohu si připlatit za sa−
motu. Zase já. Také vím, že soli −
darity je potřeba. A že žádný život
není cennější než druhý. Proto je mi
hanba.

A tak navrhuji východisko z této
rovnosti. Čtvrtou cenovou skupinu
– špitály pro ty, kteří našemu státu
odmítají přispět alespoň elemen −
tární slušností, když už ne jediným
poplatkem, jedinou daní, jediným
solidárním skutkem. Ze společného
čerpají o sto šest, beze studu.

Je mi hanba, nejsem velkorysá,
nemám slitování a mezi těmito lidmi
neznám bratra. Přiznání je přece
polehčující okolnost.

Sylva Heidlerová

Nejsem velkorysá a je mi za to třikrát a ještě jednou hanba
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Na společném zadávání zakázek se
dohodly statutární město Plzeň
a Vodárna Plzeň pro investiční akci
s názvem Rekonstrukce Dlouhé uli−
ce. Ta je navržena pro úsek mezi kři−
žovatkami s ulicí Pod Vrchem a s uli−
cí Rokycanskou. Rekonstrukce za
zhruba 108 milionů korun včetně
DPH má upravit stávající čtyřproudo−
vou ulici Dlouhou v plzeňské čtvrti
Lobzy na dvouproudovou komunika−
ci, začít by mohla na jaře 2017 a ješ−
tě téhož roku by mělo být hotovo.  

„Ta smlouva je nutná proto, aby−
chom mohli vypsat společně za −
kázku na zhotovitele stavby. Na
inves tiční akci by se mělo město po−
dílet částkou 85,1 milionu korun
včetně DPH, z toho deseti miliony
korun čtvrtý městský obvod, Vo −
dárna Plzeň se bude podílet částkou
23,1 milionu korun včetně DPH,“

přiblížil technický náměstek primá −
tora Pavel Šindelář.  

Po rekonstrukci se sníží počet
jízdních pruhů ze čtyř na dva, jejich
šířka bude 3,25 metru, doplní ji po−
délná parkovací stání v obou smě−
rech. V rozsahu stavby jsou doplně−
ny i cyklistické trasy, pruhy zeleně,
řadící pruhy, ochranné ostrůvky, po−
jížděný střední dělicí pás a zálivy
městské hromadné dopravy. Pro −
vedena bude také sanace kanalizač−
ní stoky včetně výměny veřejné části
kanalizačních přípojek, výměna vo−
dovodního řadu včetně vodovodních
přípojek, nové rozvody veřejného
osvětlení včetně osazení stožárů
a svítidel. Vzhledem ke zmenšení
počtu jízdních pruhů je nutná úprava
trakčního vedení s převážnou výmě−
nou trakčních stožárů. Budou prove−
deny i nové sadové úpravy. 

Město a Vodárna Plzeň 
společně na rekonstrukci  

Tříkrálová sbírka Diecézní charity,
která bude po celé republice pro −
bíhat ve dnech 1. až 15. ledna, od−
startuje odpoledne  2. ledna v Máz −
hausu plzeňské radnice. V 16 ho−
din bude objíždět náměstí Re −
publiky koňské spřežení v dopro −
vodu koledníků. Těch je v rámci 
celé pl zeňské diecéze (tvoří ji

Plzeň ský a Karlovarský kraj, čás−
tečně zasahuje i na Rakov nicko)
přibližně 3 500. 

V rámci tříkrálové sbírky pojede
Plzní 6. ledna také historická tříkrá−
lová tramvaj, v níž jako konduktér
pojede emeritní biskup František
Radkov ský.  Zájemce o svezení bu−
dou vítat i soubory s koledami. 

Tříkrálová sbírka na−
bízí příle žitost, jak se
může veřejnost spo −
lečně s Cha ritou podí −
let na pomoci lidem 
v nouzi. Jde o dobro−
činnou akci, kterou je
možné úspěšně rea −
lizovat jen za spolu −
práce řady dobrovolní−
ků a vstříc nosti ve řej −
nosti. Hlav ním smys −
lem akce je pomoc ro−
dinám i jednotlivcům
v nouzi u nás i v zahra−
ničí. V každém regionu
je předem urče no, na
jaký konkrétní účel bu−
dou v místě konání fi−
nanční prostředky vyu−
žity. Dále je část výtěžku
použita i na humanitární
pomoc do zahraničí.

Koledníci odstartují 
v Mazhausu
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Velice úspěšné divadelní představení
one man show VYSAVAČ, které se
uskuteční 30. 1. 2017 v 19:00 hod
v KD Peklo Plzeň, dává vyniknout
komediálnímu talentu oblíbeného
herce Boba Klepla. Plzeňané tak mají
jedinečnou příležitost zhlédnout toto
výjimečné vystoupení. 

Bohumil Klepl se předvede v jedi−
nečné komediální ONE MAN SHOW
o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra. Máte chuť nechat si vysát

každodenní starosti z hlavy? Přijďte
se podívat na tuto romantickou ko−
medii plnou vtipných eskapád, neu−
věřitelných hrdinských kousků, trap−
ných nárazů na držku a snění. Patrik
Har tl, autor hitu Hvězda s Evou
Holubovou a režisér nejúspěšnější
české one man show Caveman,
představuje výjimečný komediální
talent Bohumila Klepla v osvěžujícím
milostném příběhu, který vás zaru−
čeně příjemně naladí.

Bohumil Klepl jako zamilovaný uklízeč

autor a režie: Patrik Hartl, produkce: studio DVA. 
Předprodej vstupenek: Informační centrum Plzeň, tel. 378 035 415 

a www.plzenskavstupenka.cz
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Příští rok je podle čínské astrologie
Rokem Kohouta (od 28.1. 2017 do
15.2.2018), což znamená, že bude
patřit penězům, finančním transak−
cím, obchodu. Na proti
tomu právě končící rok
2016 byl Rokem Opice
a přál umění a zábavě.
V tom je rozdíl mezi le−
tošním a rokem příštím.
Rok Kohouta bude přát
ekonomice a podle mé
věštby se ekonomice bu−
de dařit. Kdo plánuje za−
ložit firmu, je to ten nej−
vhodnější čas. Vše, co je
spojeno s penězi, obcho−
dem, podnikáním, bude
mít v Roce Ko houta velmi
dobré období. Lidem s podnikatel−
ským talentem se bude dařit, když
využijí naplno svých schopností. Jak
poroste ekono mika, budou vznikat
i nová pracovní místa. Práci najde
každý, kdo chce pracovat.
Horší to bude se vztahy mezi lidmi,
protože Kohout si s lidmi až tak dob−
ře nerozumí. To znamená, že příští
rok – co se týká citů – nebude 
dobrý, protože na prvním místě bu−
dou vždy peníze. Podle mé věštby se
lidem bude zlepšovat jejich ekono−

mická situace, což se projeví po −
zitivně i na jejich zdravotním stavu.
Nicméně mi kyvadlo ukazuje, 
abychom se vyvarovali stresů, které

mohou způsobit nej−
různější nemoci a psy −
 chické poruchy. Stres
totiž zablokuje orga−
nizmus pro přijímání
vitamínů a minerálů.
Stre su se zbavíte tě−
lesným cvičením.
Pohybem si zajišťujete
dostatečné zásobová−
ní mozku krví, udržu−
jete dobrou funkci plic
a předcházíte kardio−
vaskulárním choro−
bám. Také doporučuji

realistický přístup k životu. V každé
situaci se ovládat a být schopen se
vyrovnat s úspěchy i nezdary.
Podle mé věštby nás v roce 2017
nečeká migrační krize. Všichni mi−
granti chtějí do Německa. Na štěstí
pro Němce, ale na neštěstí pro nás
se v Německu mění sociální pro−
gram. Migranti už nebudou dostávat
tak štědré dotace a tak dlouho. Ti, co
se nedostanou hned do Německa,
budou vyčkávat v okolních státech
včetně ČR na vhodnou příležitost,

aby se dostali do Německa. Migranti
nechtějí k nám. Česká republika pro
ně bude jen vyčkávacím prostorem.
Migrantů bude přibývat, bude jich
daleko víc a situace se zhorší. Na
vysněnou zemi Německo jsou
schopni vyčkávat léta. Podle mé
věštby se Německo s návalem mi−
grantů asi už nikdy nevypořádá.
Hrozí zde problémy, které se postup−
ně rozšíří i do okolních států.
Před léty jsem věštil, že nás v roce
2017 až 2018 ve zvýšené míře za−
sáhnou katastrofy. Ve své věštbě vi−
dím, že se bude propadat zem, silni−
ce, chodníky, časté budou sesuvy
půdy. Připravme se na to, že po re −
lativním klidu, co se týká katastrof,
přijde bouřka. Příroda už nikdy ne−
bude stabilní a skončilo období jaké−
hosi klidu. Například obrovské stří−
dání teplot naruší skalní masivy
a hrozí jejich sesuvy. Jak se bude
zlepšovat ekonomická situace, para−
doxně k tomu porostou výdaje právě
na náhradu škod.
Mám takový pocit, že v roce 2017
bude i velká katastrofa v USA, a to
v Yellowstonském národním parku.
Časovaná bomba pod jeho povr−
chem v podobě supersopky o sobě
dá vědět.

Rok Kohouta podle mé věštby bude
přát všem přičinlivým a schopným,
kteří mají své představy a vize. Je
třeba, aby našli tu správnou rovno−
váhu mezi na jedné straně penězi
a na straně druhé city, vztahy, přátel−
stvím, láskou a zdravím. Jakákoliv
změna v této rovnováze způsobí
problém a následně stres mnohdy
končící zákeřnou nemocí. Přijměte
jednu moji radu. Na čem budete pří−
liš lpět, o to snadno můžete přijít.
Mějte po celý příští rok v harmonii
duši i tělo. Radujte se ze života, ne−
bojte se odpouštět, a pokud chcete
něčeho dosáhnout, neočekávejte, že
to za vás někdo udělá. Sny si splníte
jen tehdy, když ze snění přejdete do
fáze chtění a činu. Odvážným vždy
štěstí přeje.
Jestliže se rozhodujete pro vánoční
dárek pro své nejbližší, pak jim da−
rujte zdraví v podobě vitamínů a mi−
nerálů a lásku.
Přeji všem čtenářům klidné a po−
hodové vánoční svátky a hodně ra−
dosti, lásky, štěstí a zdraví v roce
2017.

Stanislav Brázda 

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Rok 2017 bude ve znamení peněz

Hrady, zámky a tvrze, jak je neznáte

Pro poznání i reprezentaci

Knižní vánoční dárek

Víte, kolik hradů, zámků a tvr−
zí dotváří naši historii? Ty nej−
známější byly již nesčetněkrát
popsány v rů zných odborných
i popu lárních publikacích.
Kniha „Hrady, zámky a tvrze,
jak je neznáte“ představuje
ucelený přehled všech hra dů,
zámků a tvrzí v Plzeňském
kraji. Unikát nost spočívá ne−
jen v kvalitní fotografické do−
kumentaci, ale i v se znamu
dřívějších a součas ných maji−
telů těchto objektů.

Reprezentativní 500stránková
pu blikace se jistě stane vhod−
ným dárkem nejen pro milovní−
ky historie.

Obsáhlou obrazovou encyklopedii si můžete koupit v infocentru ve
Kdyni, v knihkupectví a galerii ŠIWA v Klatovech, nebo objednat na 
e−mailové adrese:  Infocentrum@kdyne.cz, telefonní kontakt –
379 413 555 nebo na stránkách www.agakcent.cz, tel. – 376 310 957

V nepomucké městské galerii jsou
vystaveny soutěžní návrhy výtvarně
–architektonické soutěže „Umělecké
dílo na téma sv. Jan Nepomucký pro
kruhový objezd u Pyramidy“. Z  27
návrhů vybrala porota čtyři oceněné.

Autorem vítězného návrhu je mladý
sochař Adam Kovalčík. Podle vy −
jádření zástupců města by se dílo
mohlo realizovat již příští rok.

Předmětem soutěže bylo výtvarné
řešení nového kruhového objezdu
na hlavní silnici I/20 v Nepomuku
s použitím tématu sv. Jana Nepo −
muckého. V  zadání nebylo specifi−
kováno, jakou podobu má ztvárnění

tématu mít, ani jeho umístění ne −
omezilo pouze na samotný kruhový
objezd. Uvedený kruhový objezd
představuje jednu z pomyslných
bran do města. Právě v tomto místě
má nové umělecké dílo připomínat

památku sv. Jana Nepomuc −
kého, nejvýznačnějšího ne−
pomuckého rodáka, nejpo−
pulárnějšího barokního svět−
ce a v historické perspektivě
zřejmě i celosvětově nejzná−
mějšího Čecha a zvát k ná−
vštěvě města. 

„Vítězný návrh je možná
provokativní, ale zcela jistě
originální, současný a dobře
zapamatovatelný – ale také
uchopitelný pro běžného di−

váka. Což jsou přesně vlastnosti,
které by umělecké dílo připomínající
našeho rodáka na tak rušném místě
mělo mít. Doufám, že realizace se
dočkáme již v příštím roce,“ komen−
tuje výtvarnou soutěž nepomucký
místostarosta Pavel Kroupa.

Výstava soutěžních návrhů bude
ke zhlédnutí v galerii až do 29. pro−
since.  

Kruháč bude zdobit sv. Jan



Ještě si vzpomínáte na mnohati −
sícové davy, které se od roku 1981
každé léto valily směrem na plzeň−
ský „Amfík“, aby tam do pozdních
nočních hodin naslouchaly takřka
nábožně hlasům svých oblíbených –
a mnohdy nedostupných – zpěváků
a kapel? Ano, to byla plzeňská 
PORTA, festival folkové a country
hudby, který právě v Plzni dosáhl ne−
tušených rozměrů.

Autor knihy Michal „Jupp“ Ko −
nečný, dlouholetý producent festi −
valu, popisuje v knize S KYTAROU
NA ZÁDECH v jednotlivých roční−
cích, počínaje rokem 1972, vznik
a existenci festivalu Por ta. Důraz
klade zejména na období od 
roku 1981, kdy zakazo−
vaný festival, po −
strkovaný po ma−
lých sálech z města
do města, zakotvil
v Plzni. 

Velice čtivou for−
mou přibližuje veškeré
dění, spojené s reali−
zací jednotlivých ročníků, i nadšení
z možností, které nabídla festivalu
Plzeň. „Velký přírodní areál s několi−
ka scénami a s možností kdekoliv na
trávníku postavit jakoukoliv scénu
další. Také jsme hned zjistili, že pří−
mo vedle Výstaviště je velký sál, teh−
dy Armádního domu zvaného Peklo,
a že by i tam Porta mohla mít jednu
ze svých scén. Areál Výstaviště 
nebyl sice nejnovější, ale i tak nás

okouzlil, a když jsme v roce 1980
z prvního plzeňského jednání o Portě
odjížděli, bylo jasné, že ji čeká úplně
nová kapitola…“

Přes mnohá úskalí, která Por tu
čekala, to byla právě Plzeň, kdo ji
proměnil v největší tuzemský festival
svého druhu. Proto je tato kniha mi−
mo jiné holdem městu Plzni, které
připomíná

v samostatné kapitole Dějiny dějišť,
plné historických fotografií.

Plná fotografií je ostatně celá kni−
ha, fotografií kapel, zpěváků i nás,
návštěvníků. Fotografií profesio −
nálních i amatérských, které snad
nejlépe vystihují kouzlo okamžiku.
Bonusem je vložené CD s 25 sklad−
bami, které pro knihu nachystalo 
hudební vydavatelství AVIK. 
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Jako volné pokračování loň−
ské veleúspěšné knihy VIK−
TORIA – velká kronika FC,
vychází právě teď VIKTO −
RIÁNI, kniha o fotbalistech,
kteří psali historii slavného
plzeňského klubu.

Zatímco první kniha roz−
sáhle zmapovala veškeré pl−
zeňské fotbalové dění po −
čínaje rokem vzniku FC
Viktoria až po současnost,
druhou knihu vytváří vzpo−
mínky na legendární hráče,
kteří dnes už nejsou mezi ná−
mi, vyprávění dalších gene−
rací, které psaly plzeňský
fotbalový příběh druhé polo−
viny dvacátého století, i rozhovory
s hráči současnými, jejichž úspěchy
vynesly plzeňský fotbal do čela fot−
balové ligy a přivedly plzeňský fotbal
do Evropy.

Sestavení takovéhoto unikátního
titulu se opět ujal Pavel Hochman,
přední znalec plzeňského fotbalu
a autor předchozí kroniky. Jeho cí−
lem je nejen připomenout fotbalový
život plzeňských legend, ale také při−
blížit jejich život civilní, názory, po−
stoje, zkušenosti. 

V knize promlouvají novináři, tre−
néři, přátelé a v některých případech
i rodinní příslušníci. Hlavní slovo
však mají sami aktéři – téměř dvě
stovky legend a osobností plzeňské
Viktorie. Knihou takového rozsahu

a způsobu zpracování se nemůže
pochlubit žádný jiný český klub!

Stejně tak, jako fotbalová kronika
VIKTORIA, jsou VIKTORIÁNI titulem
prestižním, tištěným na křídovém
papíru, s pevnou vazbou a lamino−
vaným potahem i přebalem, formátu
270 x 210 mm, rozsahu 360 stran.
A stejně tak jsou bohatě ilustrováni
fotografiemi z archivu autora, FC
Viktoria Plzeň i soukromých archivů
fotbalových osobností.

Obě rozsáhlé publikace dokonale
popsaly plzeňský fotbalový příběh
a jsou pro fanoušky FC Viktoria Plzeň
neoddělitelné. Zároveň je jimi tento
příběh uzavřen právě v jubilejním
105. výročí existence klubu, a tím i li−
terárně na dlouhý čas vyčerpán.

Odborníci Dermatovenerologické kli−
niky FN Plzeň nabádají širokou veřej−
nost: „I v  zimě může rakovina kůže
propuknout, tato nemoc není pouze
letním onemocněním. Pokud máte
sebemenší podezření, že Vaše zna−
ménko jeví jakoukoli změnu, přijďte
na vyšetření.“

V   těchto dnech lékaři Dermato −
venerologické kliniky začali používat
novou speciální technologii použí−
vanou v diagnostice melanomu, což
je nejzávažnější forma rakoviny ků−
že. Podrobnosti vysvětluje přednos−

ta kliniky prof. MUDr. Karel Pizin −
ger, CSc.: „Pacienty s melanomem
a různými pigmentovými névy (lido−
vě „znaménka“) vyšetřujeme ve
specializované poradně. V  loňském
roce jsme provedli téměř 3 tisíce
vyšetření a melanom jsme našli
u 218 pacientů. Ke zpřesnění diag −
nostiky používáme derma tosko −
pické přístroje, které zvětší nález
a umožní detailní analýzu změn.
Významným krokem vpřed je ale
zdokonalení dermatoskopického vy−
šetření v tom smyslu, že kožní nále−

zy lze sledovat současně z  více
ambu lancí na počítačové síti a obra−
zy zachovat. A další významnou no−
vinkou, kterou máme nyní k dispozi−
ci je celotělový skener. Jde v podsta−
tě o dvě věci: jednak zdo ko nalení 
původního dermatosko pického vy −
šetření a o zcela nové celotělové vy−
šetření pomocí ske neru. Zdokona le −
ný digitální der matoskop jsme mohli
zakoupit díky sponzorskému daru,
který věnoval pan Mgr. Tomáš
Drápela z  výtěžku z  hudebního set−
kání. Celotělový skener v pořizovací

hodnotě 471 tisíc zakoupila nemoc−
nice z vlastních zdrojů.“ 

Skener pořídí digitální celotělovou
fotografii a díky speciálnímu softwa−
ru vyhodnotí změny a v časovém
odstupu porovná nálezy. 

„Toto vyšetření je vhodné pro pa−
cienty, kteří mají velké množství zna−
mének, nemocných  s více jak 100
znaménky registrujeme velké množ−
ství. Tato nová technologie digitálně
„překryje“ 2 fotografie pořízené
v časovém odstupu a odhalí případ−
né změny ve velikosti, barvě a ohra−
ničení, a tím pomůže včas odhalit
vznikající melanom,“ uvádí výhody
doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D..

Novinka v diagnostice rakoviny kůže

S KYTAROU NA ZÁDECH
Michal Konečný 

VIKTORIÁNI – o fotbalistech, kteří
psali historii slavného plzeňského klubu
Pavel Hochman

Knižní vánoční dárky nejen pro Plzeňáky

Knihy z plzeňského vydavatelství REGIONALL Hany Voděrové najdete v těchto dnech již u všech plzeňských knihkupců 
(Viktoriány i ve Fanshopu FC Viktoria) i mnohých knihkupců Plzeňského kraje. Do ostatních regionů distribuuje spol. Euromedia. 
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Z dlouhodobého průzkumu finanční
gramotnosti, který pro Českou spoři−
telnu provedla společnost Millward
Brown letos v létě, vyplývá, že nejvíce
finančně gramotní jsou lidé v Praze.
Jihočeští dosáhli stejného výsledku
jako Středočeši a vyrovnali tak celo−
republikový průměr. Obyva tele Plzeň −
ského jsou na tom s finanč ní gramot−
ností téměř stejně. Lidé z Karlovar −

ského kraje za nimi mírně zaostávají.
Míru finanční gramotnosti nejsilněji
ovlivňuje dosažené vzdělání – vyso−
koškoláci mají dvakrát vyšší skóre
než lidé se základním vzděláním.

Podobný vliv má i výše rodinného
příjmu. Lidé v domácnostech s příj−
my přesahujícími 40 tis. Kč měsíčně
vykazují téměř dvojnásobnou míru
finanční gramotnosti než ti, kteří žijí
v domácnostech, jejichž příjmy 
nepřesahují 15 tis. Kč měsíčně. To
souvisí i s počtem bankrotů a mírou
úspor. Plzeňští se jako jediní z po−
rovnávané trojice s 24 660 Kč do−
stali nad celorepublikovou průměr−
nou mzdu, a to o necelých 70 Kč.
Nejnižší průměrnou mzdu v celé re−
publice naopak berou lidé v Karlo −
varském kraji (22 295 Kč), kteří
v průměru berou o více než tisíc ko−
run méně než Jihočeši (23 408 Kč).

Obyvatelé Plzeňského a Jihočes −
kého kraje jsou schopni ušetřit té−
měř 16 % svých příjmů. Zaostávají
tak sice více než o jeden procentní
bod za Prahou, ale celorepublikový
průměr překonali téměř o dva pro−
centní body. Karlovarští umí ušetřit
o něco víc než 12 procent svých pří−
jmů. V počtu bankrotů se pod celo−
republikový průměr dostali jen oby−

vatelé Jihočeského kraje (4,2 %),
násle dují je lidé z Plzeňského kraje
(6,6 %) a Karlovarští (12 %).  V Jiho −
českém kraji vycházejí lidé se svými
příjmy stejně dobře jako v Praze.
Karlovarští za nimi zaostávají jen
mírně, ale jsou se svou schopností
vyjít s penězi na celorepublikovém
průměru. Nejhůře z této trojice kra−
jů vychází se svými příjmy obyvatelé

Plzeňského kraje, kteří jsou v tom−
to ohledu čtvrtí nejhorší z celé re−
publiky. Nenadálé výdaje ve výši 
9 600 Kč nedokáže zaplatit téměř
polovina obyvatel Karlovarského
kraje, více než dvě pětiny Jihočechů
a necelé dvě pětiny Plzeňských.  

Z trojice porovnávaných krajů jsou
v oblasti financí nejsebevědomější
lidé z Karlovarského kraje, kteří jsou
nejen sebevědomější než Pražáci
a Středočeši, ale jsou nejsebevědo−
mější v celé republice. Naopak Jiho −
češi a Plzeňští patří k méně sebevě−
domým v republice. Nejenže nedo−
sahují ani celorepublikového průmě−
ru, ale ve skromnosti je předčí jen
obyvatelé Pardubického a Králo −
véhradeckého kraje. Karlovarští ale
zároveň vykazují i největší hlad po
informacích z finančního světa.
Svým zájmem jsou v pomyslném
žebříčku na druhém místě hned za
Pardubickými a jako jediní z vybrané
trojice překonali celorepublikový
průměr a téměř se v zájmu vyrovnají
Středočechům. Naopak Jihočeští
a Plzeňští za celorepublikovým prů−
měrem zaostávají. Obyvatelé Plzeň −
ského kraje navíc pociťují nejmenší
potřebu z celé republiky se v oblasti
financí vzdělávat.  

Finanční gramotnost v regionech 
− kde se ve financích vyznají



JSTE v invalidním dů−
chodu a potřebujete při−
výdělek? Nebaví vás 
sedět doma a jste rádi
mezi lidmi? Pokud ano,
máme pro vás pracov−
ní příležitost. Jedná 
se o ne náročnou pozici
vrát ného v Plzni na
Borských polích. Hlavní
pracovní poměr a slušné
a férové jednání z naší
strany samozřejmostí.
Info na karel.huml@
bartonapartner.cz nebo
tel.: 730155312 KŘI PM
160208

NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Práce ve skladu – s VZV
i bez, pekařské práce,
ma nipulační práce a dal −
ší. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy, ubytování.
82−100 Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
160006 

PENZION U Jandů
v Úbor  sku nabízí pra −
covní místo pro jednot−
livce nebo i manžel −
ský pár. Možnost ubyto−
vání, různorodá práce.
Tel. 775925161, e−mail:
p e n z i o n . u j a n d u @
seznam.cz.

POSLEDNÍ volné místo−
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou
a příjemnou prodavač−
ku. Možno  na dohodu
nebo na pracovní smlou−
vu, turnusy, zákl. znalost
němčiny, ubytování
zdarma, výborné plato−
vé ohodnocení. Tel..
602486490.

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a přijme PRACOVNICI
ZA PULT− výroba káv
a pohárů− vhodné i pro
absolventy všech škol.
Možno i cizince. Nad −
průměrné ohodnocení,
pěkná práce. Turnusy,
zaučíme,  ubytování po−
skytneme zdarma. Infor −
mace: 602486490.

BOSCH Car Service při−
jme automechanika, 
nástup možný ihned.
Plzeň−Šlovice. Tel.
603535061.

CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě− posiluje svůj tým
a přijme CUKRÁŘKU –
výroba dortů a zákusků,
znalost oboru nutná.
Možno i cizince. Práce
na HPP (smlouvu), nad−
průměrné ohodnocení
(po zapracování 100
Kč/hod čistého). Turnu −
sy, zaučíme,  ubytování
poskytneme zdarma.
Informace: 602486490.

KOUPÍM kuny, norky,
tchoře. Lišky – od listo−
padu do února a to pouze
nestažené. Jen čerstvé.
Tel.: 377983027. PM
160180

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talis man,
Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte, Do −
xa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelá nové a ko −
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykou pím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
160125

KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík,
lovecký tesák, lesní
roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, me−
daile, vyznamenání
(vzorný voják, za
obranu vlasti, vojen−
ské učiliště,  za bu −
dování vlasti apod.
až do r. 1989), kovo−
vý model děla, tan−
ku, automobilu, parní
stroj apod. Tel.:
603872698. PM
160054 

STARÉ fotoaparáty
(Fle xaret, Mikroma,
S t e r e o m i k r o m a ,
Leica, měchové aj.) ,
náramkové hodinky,
barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové
formy na bábovku, 
lívanečník apod. 
Tel.: 603872698. PM
160055 

KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové lustry
a lampičky, sklo,
por celán (hrnky
s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zví−
řátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rá−
my, hodiny, lampová
radia, staré housle,
violu, vše skautské
a junácké, pohledni−
ce, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM
160056 

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, skládací kolo
značky ESKA, reklam−
ní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lam−
py, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízd −
ný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na 
náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Se −
dan, náhradní díly, 
celé auto i vrak. Staré
šlapací autíčko čtyř−
kolové nebo tří ko −
lové a starou kolo −
běžku. Též náhradní
díly na Jawa  panelku
nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20
i vrak. Návody na 
obsluhu, katalogy, 
dobové prospekty. 
Tel.: 721730982. PM
160009 

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání, medaile, odznaky
vzorných vojáků, pilotní
odznaky, odznaky vo −
jenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy, pilotní deníky
a vše z pozůstalosti po
pilotech, navigátorech
apod. Tel. : 721730982.
PM 160011

KOUPÍM  osobní auto−
mobil Škoda 1000
MB, 100, 110R, 120L,
130L, VAZ, Wartburg
aj, i nepojízdné a ná−
hradní díly. Tel.:
721730982 PM
160178 

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 160003 

SBĚRATEL koupí sta−
ré: loutkové divadlo
i části, loutky, betlém,
vánoční ozdoby, růz −
né staré dokumenty,
pohlednice, plakáty,
hračky, autíčka na ka−
bel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za nabíd−
ku. Tel.: 603512322.
PM 160004 

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel. 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 50521

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za staré
pohlednice  do roku
1945, uvítám větší
množství, sbírku či po −
zůstalost, po dohodě
mohu i přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
60059

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově
vznikajícího vojenského
muzea okupace a osvo−
bození západních Čech
vojenskou techniku
(i části), motocykly, au−
tomobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i čás−
ti), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

PRONAJMU nebytový
prostor v obci Šlovice, 
5 km od Plzně, v těsné
blízkosti dálnice (bývalá
restaurace se sálem)
náleží k tomu kuchyňka,
2 x soc. zařízení, kance−
lář, šatna, úklidová ko−
mora.  Vhodné pro vý−
robní prostory, sklado−
vací prostory o rozloze
228 m2 jde rozdělit na 
2 části, každá část má
svůj vchod. V objektu je
připojen plyn, elektrika,
voda. Tel. 731521112.

NABÍZÍM společné bydle−
ní osamělé ženě, možno
i s dítětem. Dohodnout se
je možné na dvou způso−
bech: 1. Bez finančních
nároků jako rodina. 2. Za
pomoc s domácími pra−
cemi a poměrnou část
aktuálních nákladů na
bydlení podle počtu osob
v domácnosti. Jedná 
se o byt 4+1 v Bělé 
nad Radbuzou. Tel.:
705404111. RR 60541

PRONAJMU prostory pro
podnikání, Klatovy nád−
ražní ulice 223. Tel.
604508666. RR 60786
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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 50878

KOUPÍM les, na věku ne−
záleží, i malé výměry.
Solidní jednání, platba
hotově tel.: 773585290.
RR 60713

PRODÁM garáž v Kla −
tovech Podhůrčí, cena
190.000 Kč, tel.:
605586522 po 17. hod.
RR 60784

PRODÁM domácí „mar−
tinské“ husy a vejce,
Klatovy, tel.: 723732156.
RR 60672

STARŠÍ hřídel na cirku−
lárku na plochý řemen.
Tel.: 608639588. RR
60776

VÁRNICE 5L, přepravky,
klec na prase, řeznický
vál, sklenice s víčkem 1,5
L, stojací reklamní cedu−
le, vojenská truhla, hrnec
kameňák, nerez nabě rač −
ky, díly na Škodu Felicii,
KT, tel.: 702901182. RR
60774

GOLFKY TFK Buggster,
nafukovací kolečka, pěk−
ný stav. 1000 Kč. Tel.
731521112

FASÁDNÍ omítku 2mm
zrnitá Teranova Aqua −
Balance 5 balení po
30kg (cca 50 m2), odstín
bílá káva. 1 balení 1.200
Kč. Tel. 731 521 112

GOLFKY na dvojčata, 
sezení za sebou. Pěkný
stav. 1000 Kč. Tel
731521112

CHLAPECKÉ kopačky
Nike vel. 33. Málo no
šené. 300 Kč Tel.
731521112

VYSCHLÉ fošny. Tel.
603535061

PÍPU s chlazením na
5litrové soudky piva.
Tel. 603535061

KOUPÍM Š: 1000MB,
100, 110R, 120, Rapid
a nové náhradní díly. 
Na SMS odpovím
603535061.

PRODÁM Škoda Favorit
135 LS v zachovalém
stavu, r.v. 1992, najeto
179000 km. Vozidlo by−
lo málo využívané. LPG,
tažné zařízení, dobové
rádio, mlhovky. TK do
11/18. K tomu celé auto
Forman a další náhrad−
ní díly. Cena 18.000 Kč.
Tel.: 731573409. RR
60782

PRODÁM Fiat Punto, r. v.
2004, obsah 1.2 benzin,
novy model, klima, 5 dve−
ří, modrá metalíza, klima,
servo, serviska, 134tkm,
el okna, tónovaná skla,
dobry stav, cena 49000
Kč, Klatovy 723/439518.
RR 60787

PRODÁM Peugeot 206,
r.v. 2003, provoz 2004,
obsah 1.1 benzin, najeto
140 tkm, klima, 3 dveře,
1 majitel, abs, pěkný
stav,na náhradní díly plně
pojízdné,  technický pru−
kaz srn,  cena 19000 Kč,
Klatovy, telefon: 723439
518. RR 60788

PRODÁM přepravník au−
tomobilů autovia, r. v. 11/
2010, provoz 2011, cel−
kocá nosnost 2000kg,
hliníková nástavba, lehký,
cena 59000 Kč, Klatovy,
telefon 723439518. RR
60791

PRODÁM Peugeot 206, 
r. v. 2003, obsah 1.6 ben−
zin, 118 tkm, 5 dveří, kli−
matronik, červená metalí−
za, super stav, cena
62000 Kč, KT Tel: 723
439518. RR 60789

PRODÁM Citroen Ber −
lingo, r.v. 2003, obsah
2.0 hdi, diesel,  66kw,
šedá metalíza, 2 x šou−
pačky, klima, el okna,
imobiliser, pěkný stav,
radio, nová stk a emise,
cena: 75000 Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 60790

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taz −
nezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599
696 a email.: slavoj.
pikovice@seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

SŠ 67/168 nekuřák, hle−
dá vážné seznámení se
sympatickou ženou, štíh−
lejší postavy, všestran−
ných zájmů. Chtěl bych
ještě prožít hezký podzim
života s milou par tner−
kou. Nejraději PM a oko−
lí. Tel.: 736407676 PM
160203

MUŽ 54/183/73, by se
rád touto cestou vážně
seznámil se slušnou 
ženou do 50 let z Roky −
can, okolí,  anebo z Plz −
ně. Já jsem sportovní typ
(rád chodím běhat a taky
trochu kolo). Vánoce
ve dvou by byly fajn. Tel.:
605233488. PM 160197

ROZVEDENÝ, vitální
60tník, 173/77, dobře si−
tuovaný, všestranných
zájmů, hledá sympatic−
kou štíhlou ženu z Plzně
od 50 – 59 let. Tel.:
722293980 (raději SMS).
PM 160207

51/180 SPORTOVNÍHO
ducha hledá pohodářku,
mírnou abstinentku, ku−
řačku pouze ekologickou.
Tel.: 607467062. PM
160188

TOLERANTNÍ vodnář hle−
dá ženu ve věku 55−61
let, do 170 cm (spíše
štíhlejší), k vážnému set−
kání, pro kterou není cha−
rakter a čestné jednání ci−
zí. Totéž nabízím já. Rád
cestuji, ale samotného
mě to tolik nebaví. Více
o sobě sdělím při setkání,
protože to napoví hodně.
Budu se těšit na odpově−
di. Tel.: 606414620. PM
160209

SŠ 51/188 svobodný,
bezdětný s vlastním by−
tem v Plzni, hledá oby−
čejnou, věřící ženu, ne−
kuřačku, třeba i s men−
ším hendikepem, odkud−
koliv. Věk nerozhoduje.
Těším se na Tvůj dopis.
Zn.: Trvalý vztah. Odpo −
vědi zasílejte písemně do
redakce pod č. inzerátu
PM 160177

HLEDÁM pro vážné se−
známení osamělou ženu,
možno i s dítětem. Na 
věku, vzhledu a místě
bydliště nezáleží. Já SŠ
57/170/69, rozvedený,
nekuřák, abstinent,
s vlastním bytem – po−
zději domkem se zahra−
dou. Tel.: 705404111.
RR 60542

57/177 zadaný, nekuřák,
hledá kamarádku – přítel−
kyni k občasným diskrét−
ním schůzkám. Tel.:
722676226. RR 60772

HLEDÁM štíhlejší ženu,
která už nechce být sa−
ma. Jsem štíhlé postavy
54/170. Pokud máš zá−
jem, odepiš. Tel.:
728206002. RR 60773

ŽENATÝ vitální sportovní
muž s hezkou postavou
48/180 cm hledá fajn
štíhlou ženu na hezké 
milování a vše, co k to−
mu patří, uvítám trvalý,
diskrétní vztah, bez naru−
šení soukromí, KT, DO.
Tel.: 722034112. RR
60785

SYMPAT. chalupář, 60/
172, bez závazků, mlad.
vzhledu, hledá k sobě ele−
gantní, dominantní přítel−
kyni – paní. Na krásné
chvíle i život. Najdeme
spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 60792

TROCHU pohlednou, tro−
chu odvážnou, osamělou
nekuřačku hledá 68/180/
96, Domažlicko, Klatov −
sko. SMS na tel.
702131439. RR 60793

NEKUŘÁK Plzeňák 72/
170/90 hledá Plzeňáka na
popovídání u videa, který
je také sám jako já. Může
být i žena do 80 let.
Pouze Češi. Bydlím Na
Vyhlídce 10 v Plzni –
Božkově. Trolejbusová
linka č. 12, výstup v ulici
Na Spojce, vrátit se zpět
a první ulicí doleva – 
adresa Na Vyhlídce 10.
Pouze volejte, SMS neu−
mím. Tel.: 736204861.
PM 160014 

PRO SPOLEČNÝ život
s rozumem i citem ráda
poznám muže všestran −
ných zájmů, 50–55 let.
Klatovy a blízké okolí.
Společné Vánoce? Tel.:
607684985. RR 60779

POČÍTAČE prodej/opra−
vy/EET. Programy účto,
mzdy, daně. EET jen za
99,− Kč měsíčně! www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 160211

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 60077

DOUČOVÁNÍ ČJ základní
školy, zejména 1. stu−
peň, tel.: 731061993.

JAWA, ČZ a jiné. 
Kou pím staré moto−
cykly všech značek, 
v jakémkoliv stavu

i jednotlivé díly. 
Platím ihned 

v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60644
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CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte: 733
710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

ÚDRŽBA zahrady, vý −
sadba a stříhání stromů
a živých plotů. Tel.:
721728644. RR 60704

PŮJČKY 3.000−
10.000 Kč, IHNED,
a na „na ruku“!! Pro
nové klienty zcela
ZDARMA! Činnost pro
více věřitelů. Přijďte:
Plzeň, Pražská 41 
(u Bohemie, u Hvěz −
dy), Po−Pá 11−16 h,
tel.:605760958. KŘI
PM 160210  

PŮJČKA! Stop poplat−
kům! Stop linkám 0900!
Stop exekuce/dražby!
Tel.: 731923006, Ma −
lická 22, Plzeň. 

PŮJČKY  2 − 100.000
Kč, od 18 let i pro ci−
zince s trv. pobytem.
Dokládají se příjmy.
Pracujeme pro více
věřitelů. Po−Pá 9−17.
Plzeň, Sady Pěta −
třicát. 48/33, 2.patro,
dv. č. 303, Tel.:
607083088. KŘI PM
160172 

NABÍZÍME  rekvalifi−
kační kurzy: masér, pe−
dikúra, manikúra, neh−
tová modeláž, kosme −
tika a další. Akredi −
továno MŠMT ČR, 
MAVO s.r.o., individu−
ální výuka! www.vip−
relax.cz,www.mavo.eu.
Tel.: 602478448,
603284493. KŘI PM
160018

POHLÍDÁM vašeho pej−
ska o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel.: 737
824579. PM 160017

PRODÁM králíčata kříže−
ná, masné plemeno kali−
fornský + novozélandský
bílý. Velmi dobře rostou na
dokr. i do chovu. Tel.: 721
216369 – SU. RR 60777
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
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                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
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Ski&Bike Špičák letos nezdražuje
hlavní druhy skipasů – např. jedno−
denní pro dospělého tak zůstává na
loňských 610 korunách. Nabízí opět
o něco více rozšířenou nabídku spo−
lečných skipasů s dalšími železno−
rudskými areály Belveder a Nad
Nádražím – jednodenní a vícedenní
jízdenky lze zakoupit jako společné
pro všechny tři areály. „O tuto mož−
nost jen stačí požádat na kase které−
hokoli z těchto středisek. Prodávají
se v cenových relacích Ski&Bike
Špičák,“ uvádí Radek Vaniš ze
Ski&Bike Špičák.   

Premiérově se cenově zvýhodně−
ných jízdenek dočká mládež ve věku
15 – 18 let (v hlavní sezoně celoden−
ní za 530 korun), kategorie dětí od 
6 do 14 let pak lyžuje za 430 korun
na den. Areál opět jako jeden z mála
v ČR prodává rodinnou jízdenku, kdy
platí pouze dva dospělí a neomezený
počet vlastních dětí lyžuje zdarma
(za 1470 korun/den/hlavní sezona). 

Na sjezdovce Spodní Šance, kde
stojí trať měřeného slalomu, přibude
fotobuňka a lyžaři si budou moci
otestovat i rychlost své jízdy.
“Zařízení můžeme přepínat – buď se
pojede slalom na čas, nebo se bude
měřit rychlost sjezdu,“ říká R. Vaniš.
Výměny za nové se dočkají infor−
mační tabulky označující jednotlivé

sjezdovky ve středisku (jejich jména
se ale nemění).       

Letos tady zahajují už 43. ročník
vlastní lyžařské školy s nejlepšími
instruktory v oblasti. Nově nabízí
i výuku freestylových základů ve fun
parku. Pro nejmenší lyžaře již od
3 let organizují každý den zimní se−
zony kratší výukové bloky. Oblíbené
víkendové lyžařské kurzy pro děti
(od 6 let) i dospělé startují 14. ledna
2017. Doprava autobusy z různých
částí Plzeňského kraje je zajištěna
včetně obědů a celodenního zázemí
vytopené tělocvičny. Instruktoři

Ski&Bike Špičák zajišťují výuku lyžo−
vání/snowboardingu také Nad Ná −
dražím a Belvederu. Lyžařská škola
Ski&Bike Špičák má jako jedna 
z mála v oblasti akreditaci minister−
stva školství k výuce a udílení kvalifi−
kace instruktorů lyžování a snowbo−
ardingu.

Nabídka sportovních aktivit
a služeb 
Vhodné zázemí pro lyžování dětí
(případně začátečníky) – několik
cvičných svahů (pod hotelem
Sirotek, pod novým parkovištěm,

Spodní Šance, prostor před chatami
Blaženka a Hanička) včetně pohybli−
vého koberce, dětská hřiště. Večerní
lyžování v sezoně vždy ve středu,
pátek a sobotu od 18:30 na osvětle−
né Spodní Šanci. Tříkilometrový
okruh pro běžkaře přímo v areálu a v
okolí desítky kilometrů dalších upra−
vovaných stop, trasy do blízkého
Německa. Premiéra jednoho ze zá−
vodů paraski (seskok padákem
a obří slalom).  

Každoroční obnova zasněžovací
techniky – pořízení nejmodernějších
sněžných děl. Půjčovna lyží vybave−
na lyžemi značky Rossignol. Mož −
nost testování nejvyšších modelů ly−
ží z jednotlivých pánských i dám−
ských řad včetně závodní řady Hero. 

Celková kapacita půjčovny: přes
200 sjezdových kompletů (z toho 
65 nových párů lyží, 50 snowboar−
dových, 30 běžeckých). Samozřej −
mostí půjčení helmy a chrániče pá−
teře. Dále vybavení pro skialpinisty,
sněžnice, sáně, fatbike (jízdní kolo
na sníh, šířka plášťů 4“), snowscoot
(hybrid snowboardu a kola), biski
pro vozíčkáře, kompletní servis lyží a
snowboardů – špičkový stroj
Wintersteiger Omega SBI. 

Šumavský Špičák rozjíždí další vý−
znamnou etapu své modernizace. Za
více než 50 milionů postaví multi−
funkční budovu s restaurací pro 250
hostů. Po letech diskusí a oddalová−
ní se areálu také podařilo prosadit
projekt výstavby nové multifunkční
budovy hned u nástupu na lanovku.
Návštěvníci se tak mohou těšit pře−
devším na vyšší komfort stravování
po vzoru alpských středisek.  

„Přípravné práce byly zahájeny již
nyní. Demolice starých budov a ná−
sledně stavba nového objektu by
měly začít na jaře 2017. Když
všechno půjde dobře, tak otvírat by−
chom chtěli v zimě 2018,“ přibližuje
časový harmonogram provozní ředi−
tel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.
Stavba bude financována ze zdrojů
majitelů střediska v kombinaci
s bankovními úvěry.      

Mimo restauraci se tady počítá
s novou půjčovnou lyží/kol a dalšího

sportovního vybavení, administrativ−
ním zázemím areálu (přesun z chaty
Blaženka) a dvěma patry ubytova−
cích kapacit. „Její poloha i členění
zapadá do moderního konceptu hor−
ských středisek – obsloužit většinu
zákazníků mimo prostor sportovních
ploch (sjezdovek). U lanovky odloží
lyže/kola a přesunou se odtud po
spojovací lávce do 1. patra, kde bu−

de restaurace, a pak kamkoli jinam,“
popisuje V. Kasík.

Ski&Bike Špičák letos nezdražuje
hlavní druhy skipasů – např. jedno−
denní pro dospělého tak zůstává na
loňských 610 korunách. Nabízí opět
o něco více rozšířenou nabídku spo−
lečných skipasů s dalšími železno−
rudskými areály Belveder a Nad
Nádražím – jednodenní a vícedenní

jízdenky lze zakoupit jako společné
pro všechny tři areály. „O tuto mož−
nost jen stačí požádat na kase které−
hokoli z těchto středisek. Prodávají
se v cenových relacích Ski&Bike
Špičák,“ uvádí Radek Vaniš ze
Ski&Bike Špičák.   

Premiérově se cenově zvýhodně−
ných jízdenek dočká mládež ve věku
15 − 18 let (v hlavní sezoně celoden−
ní za 530 korun), kategorie dětí od
6 do 14 let pak lyžuje za 430 korun
na den. Areál opět jako jeden z mála
v ČR prodává rodinnou jízdenku, kdy
platí pouze dva dospělí a neomezený
počet vlastních dětí lyžuje zdarma
(za 1470 korun/den/hlavní sezona). 

„Na sjezdovce Spodní Šance, kde
stojí trať měřeného slalomu, při −
bude fotobuňka a lyžaři si budou
moci otestovat i rychlost své jízdy.
Zařízení můžeme přepínat – buď se
pojede slalom na čas, nebo se bude
měřit rychlost sjezdu,“ říká Vaniš.

Zima na Špičáku nabídne nové služby a staré ceny

Zimní sezona na Špičáku nabízí 
aktivity pro celé rodiny




