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„Mým cílem je pracovat pro občany
Plzeňského kraje bez ohledu na to, 
koho při volbách podpořili,“ uvedla po
zvolení hejtmanka Plzeňského kraje

Ilona Mauritzová ve svém projevu.
Vyzdvihla také důležitost souná −
ležitosti zejména v  době, kdy
čelí me současné epidemické
situa ci. Prioritou nového vedení
bude zejména boj s  korona −
virem a ochrana těch nejzrani −
telnějších.

V  devítičlenné radě spolu s  hejtmankou usedne 
Josef Bernard, Pavel Karpíšek, Rudolf Salvetr, Marek
Ženíšek, Pavel Čížek, Rudolf Špoták, Pavel Hais 
a Marcela Krejsová.  

Kraji vládne hejtmanka 
Ilona Mauritzová byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva

Plzeňského kraje zvolena novou hejtmankou. 
Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy rady a předsedy výborů. 

Plzeňáci, společně
to zvládneme!

� Pane primátore, jaké slovo po−
dle Vás vystihuje současnou si tua −
ci? Samo zřejmě kromě slov, jako
jsou covid, pandemie, opatření
a po dobně. 
� Pro mě osobně je to slovo soli −
darita. Jsem hrdý na to, že se
právě solidarita v Plzni naplno
projevila nejen při jarní vlně,
ale i nyní. Těší mě, že Plze −
ňané nezůstali lhostejní k dění
kolem sebe, pomohli svou
disciplínou a dodržováním
restrikcí mírnit šíření
nákazy, zapojili
se jako dobro−
volníci i pomoc−
níci v sociálních
službách, v ne−
mocnicích a jinde. Díky tomu vím,
že se na sebe můžeme spolehnout
a těžší chvíle zvládneme. Moc bych
si přál, aby v Plzeňanech tato slova
probudila naději, aby povzbudila.
A moc bych si také přál, abychom
v našem snažení a v disciplíně vydr−
želi. Díky tomu se rychleji vrátíme
k běžnému životu, který možná nově
začneme přijímat s větší vděčností.
� Všichni věříme, že se advent
už ponese ve znamení zklidnění
pan demie. Věnujete se tématu
koronaviru v po sledních měsících
hodně?
� Ano, je to opravdu hlavní téma,
které řešíme, a to denně. Dopadá do
různých oblastí našeho života.
Snažíme se ty dopady na občany,
firmy, městské organizace i další
subjekty minimalizovat. Vnímáme,
že jsou stále tou nejzranitelnější
skupinou senioři. I pro to jsme opět
spolu s Mezige ne račním a dobro−
volnickým centrem TOTEM zprovo−
znili linku pomoci. Lidé, především
senioři, kteří po třebují nakoupit,

vyven čit psa, vy zvednout léky nebo
pomoci s  jinými neodkladnými
záleži tostmi, mohou volat na tele−
fonní číslo  374 790 399, a  to  ve
všední dny vždy od 9 do 15 hodin.
Zapojeno je více než 130 dobro −

volníků, linka denně vyřídí
desít ky požadavků. 
� Město také hledalo
spolu s  Fakultní ne−
mocnicí Plzeň pomoc−
níky do sociálních zaří−
zení a nemocnice. Jak

lidé zareagovali
na vaši výzvu?
� Výzva vyvolala
až nečekanou vl−
nu zájmu. Jen za
první dva dny od

zveřejnění se přihlásilo přes sto lidí
na různé pozice a čísla dál rostou.
Město Plzeň všechny eviduje, jmen−
né seznamy předává do fakultní
nemoc nice a organizacím, které zá−
jemce kontaktují s  konkrétními na−
bídkami, pokud je třeba. Před pár
dny přišlo přímo poděkování z  fa−
kultní nemocnice, díky výzvě do ní
nastoupilo několik pomocníků se
zdravotnickým vzděláním. I já bych
chtěl tímto poděkovat Plzeňanům
za nabídku pomoci. Ukazuje se, že
jsou v nás stále lidskost a solidarita,
které se projevily už na jaře. 
� Plzní proběhla ale i další vý−
zva nazvaná #spoluproplzen. 
O co šlo? 
� Spolu s  iniciativou Musíme si
pomá hat v Plzni  jsme se rozhodli
podpořit plzeňské subjekty, do 
jejichž činnosti zásadně zasáhla 
jarní opatření při pandemii korona −
viru. Spustili jsme proto kampaň 
#spoluproplzen oslovující Plzeňa −
ny i  návštěvníky města. Součástí

Nastává doba adventu a blíží se nejkrásnější svátky roku.
I když stejně jako v  minulých letech stojí na náměstí
Republiky vánoční strom a ulice zdobí krásné osvětlení, asi
všichni si uvědomujeme, že tyto dny a týdny jsou letos 
bohužel jiné. Poznamenává je řada opatření, která se nás
přímo dotýkají a zasahují do našich životů. Společně pro ží −
váme náročné koronavirové období, které, jak pevně věřím,
již odeznívá, říká primátor města Martin Baxa.

... pokračování na straně 3

�
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Na první pohled útlá žena, kterou
by určitě každý chtěl chránit. Kdo ji
však zná blíže, ví, že to nepo −
třebuje. Ač se to možná nezdá, má
energie na rozdávání, umí jít za
svým cílem a hlavně, je slušná,
přátelská a empativní. Řeč je o no−
vě zvolené hejtmance Plzeň ského
kraje, kterou se 12. lis to padu 
2020 na další čtyři roky stala
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Narodila se v roce 1959 v Cho −
mutově. Vystudovala pedago −
gickou fakultu v  Plzni, kde složila
také rigorózní zkoušku. Později
získa la titul Ph.D a následně habi −
litovala na Vysoké škole zdravot−
níctva a sociálnej práce v Bra −
tislavě. V roce 1992 založila a ná−
sledně vedla soukromou střední
a později i Vysokou školu v  Plzni
se zaměřením na zdravotnictví, 
která se později stala součástí
Západočeské univerzity v Plzni jako

Fakulta zdravotnických studií. Tuto
fakultu vedla až do roku 2011,
kdy byla zvolena rektorkou Západo −
české univerzity. Po čtyřletém
obdo bí v čele Západočeské uni −
verzity v  Plzni opět vykonávala

funkci děkanky Fakulty
zdravotnických studií.

Ilona Mauritzová v  roce
2017 uspěla ve volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, kde je také
místopředsedkyní Výboru
pro životní prostředí, člen−
kou Výboru pro zdravot −
nictví a místopředsedkyní
Podvýboru pro vědu a vy−
soké školy. Nově zvolená
hejtmanka Plzeňského kraje
kromě hejtmanských povin−
ností má ve své gesci re−
zort zdravotnictví, dále bez−
pečnost, krizové řízení
a marketing. Skutečnost, že

svoji funkci bere vážně, dokázala
hned na počátku tím, že její první
hejtmanská cesta vedla do Sušické
nemocnice, kde je aktuálně potřeba
stabilizovat situaci a najít řešení, jak
nemocnici zachránit.

Jejím posláním se stalo
školství a zdravotnictví Polovina pracovníků Městské

pečovatelské služby v Rokyca −
nech  je v karanténě nebo v po−
sledních dnechonemocněla. Aby
personální problémy neohrozily
péči o klienty pečovatelské služby,
začali zbylým pečovatelkám po−
máhat zaměstnanci odboru so −
ciálního a zdravotního.

„Jsem moc rád, že se sociální
a zdravotní odbor tak rychle domlu −
vil s pečovatelskou službou a že je−
ho lidé přetíženým pečovatelkám
alespoň trochu usnadní práci,“ říká
starosta Rokycan Václav Kočí.

Pracovníci odboru pomáhají
hlavně s rozvozem obědů ze škol ní
jídelny na Jižním předměstí.„Z prů −
měrných 80 obědů denně doru −
čujeme asi polovinu, a to hlavně
v  Roky canech, Hrádku, Oseku
a Ka men ném Újezdu. Kro mě toho
s každým klientem prohodíme pár
slov a zjistíme, jestli nepotřebuje
nějakou další pomoc nebo třeba
lékař skou péči,“ říká vedoucí od−
boru Jiří Kruba, který se sám také
do rozvozu jídel zapojil. 

Odbor přizpůsobil svou práci
tak, aby pomoc pečovatelské služ−
bě neohrozila jeho běžný provoz. 

Pečovatelům pomáhají
pracovníci sociálky
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projektu byla soutěž o zajímavé ce−
ny. V principu šlo o to, že lidé mohli
během září a  října sbírat razítka na
hrací kartu, a to za útratu vyšší než
100 korun v zapojených plzeňských
restauracích, kavárnách, bistrech
nebo kulturních a  turistických insti−
tucích a tím dané místní podniky
a subjekty podpořili.  Rádi bychom
tento projekt zopakovali, jakmile
to situace dovolí a opět se zařízení
otevřou v normálním režimu.  
� Co dalšího jste připravili? 
� Plzeň začátkem listopadu spus−
tila svůj oficiální informační web
o koronaviru. Občanům v přehled−
né a  intuitivní formě poskytuje zá −
klad ní informace, souhrn platných
opatření, od kazy na nejdůležitější
kontakty i  praktické rady. Adresa
webu je: koronavirus.plzen.eu.
Lidé se na něj dostanou i  z  ofi −
ciálních stránek webu města
www.plzen.eu kliknutím na červený
box v  pravé spodní části strany,
stejnou cestou se k  webu připojí

i  ze stránek městských obvodů
a  Bezpečné Plzně. Rozhodli jsme
se jej připravit a spustit proto, že
jsme cítili, že musíme občanům
nabídnout k  tématu koronaviru
v Plzni přehlednější zdroj informací.
Zá sadně totiž narostl obsah a stále
roste počet různých platných či

upravovaných a  aktualizovaných
vládních opatření, odkazů a podob −
ně, v nichž se člověk ztrácí. Potře −
bovali jsme řešení, jak Plzeňana
nezahl tit desítkami odkazů, ale na−
opak, jak mu hledání informací
usnadnit. A  to se podařilo. V sou−
vislosti s novým webem jsme zřídili 

i e−mailovou adresu koronavirus@
plzen.eu, kam lidé mohou posílat
své dotazy, na něž nenajdou od −
povědi na „covid stránkách“ Plzně.
� Jsou i další příklady, jak se 
snaží město pomáhat? 
� Ano. Nejen ty velké koncepční,
kdy se snažíme pomoci živnostní−
kům, občanům v nouzi či zařízením
sociálních služeb. Jde i o menší pří−
klady. Třeba několik našich zaměst −
nanců se zapojilo do pomoci krajské
hygieně, absolvovalo proškolení
a pomáhá s  trasováním. Stejně tak
s  trasováním pomáhají také někteří
zaměstnanci Městské policie Plzeň. 
� Pane primátore, máte nějaký
vzkaz pro občany? 
� Ano. Zní: Společně to zvládneme.
Děkuji všem za to, že dodržují naří−
zená opatření, čímž chrání sebe
i své blízké a přispívají k tomu, že se
situace začíná uklidňovat. Věřím, že
společnou sounáležitostí, solidari−
tou, ochotou pomáhat a snahou být
dobrým člověkem můžeme ovlivnit
to, co přijde. 

... dokončení ze strany 1�

Plzeňáci, společně to zvládneme!

Primátor města Plzně Martin Baxa
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Plzeň spustila svůj oficiální infor−
mační web o koronaviru. Obča −
nům v  přehledné a intuitivní for−
mě poskytuje základní informace,
souhrn platných opatření, odkazy
na nejdůležitější kontakty i prak−
tické rady.

Adresa webu je: https://korona−
virus.plzen.eu/. Lidé se na něj do−
stanou i z oficiálních stránek webu
města www.plzen.eu kliknutím na
červený box v  pravé spodní části
strany, stejnou cestou se k  webu
připojí i ze stránek městských
obvo dů a Bezpečné Plzně. 

„V posledních týdnech jsme cíti−
li, že musíme občanům nabídnout
k  tématu koronaviru v  Plzni pře−
hlednější zdroj informací. Zásadně
totiž narostl obsah a stále roste po−
čet různých platných či upravo −
vaných a aktualizovaných vlád−
ních opatření, odkazů a podobně,
v nichž se člověk ztrácí. Potřebovali
jsme řešení, jak Plzeňana nezahltit
desítkami odkazů, ale naopak, jak
mu hledání informací usnadnit. A to

se podařilo,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Baxa.

V  souvislosti s  novým webem
město zřídilo i e−mailovou adresu
koronavirus@plzen.eu, kam lidé
mohou posílat své dotazy, na něž
nenajdou odpovědi na „covid
stránkách“ Plzně.

Oficiální informační web Plzně ke
koronaviru vychází z manuálu jed −
notného vizuálního stylu západo −
české metropole, pracuje se zá−
kladními barvami zelené a žluté,
dodržuje font písma. Jeho struktura
je jed noduchá a přehledná. Z hlavní
stránky vedou klíčové odkazy do
sekcí: Nabízím pomoc, Potřebuji
pomoc, Jsem nemocný, Mám do−
taz. Lidé najdou i odkazy na sekce
Úřady a instituce, Aktuality z Plzně,
Opatře ní pro ČR, Nejčastěji kladné
dotazy a další. Samozřejmostí jsou
možnosti prokliku na stránky růz−
ných institucí, jakou jsou Minister −
stvo zdravotnictví České republiky,
Krajská hygienické stanice Plzeň −
ského kraje a další. 

Informační web o koronaviru má i Plzeň
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Slavnostního otevření naučné
stezky Klejnot na hrázi Nového
rybníka u Nepomuka se zúčastnila
pod vedením Pavla Motejzíka,
vedou cího oddělení kultury a pa−
mátkové péče, řada zájemců. Ti si
prošli hlavní okruh procházkové
trasy, prohlédli si informační tabu−
le, dřevěné sochy a další instalo−
vané prvky. 

Stezka je vybudo−
vána jako okruh od
Nového rybníka skrz
malou chatovou osa−
du k rybníku Klejnot,
který dává celé pro−
cházkové trase jmé−
no. Od rybníka po−
kračuje cesta přes
Suchý vrch k bý −
valému statku Silov.
Odtud vede hlavní
trasa kolem semenné
plantáže severním
směrem. Zde je možné se napojit na
naučnou stezku, kterou realizovala
Základní škola v Žinkovech. Trasa
pokračuje po pohodlných lesních

cestách až k  Vražed −
nému rybníku a zpět
k rybníku Novému.
Celková délka (včetně
odboček) je asi 11 km.

Pro stezku bylo na −
vrženo jednoduché zna −
čení na stromech do −
 plně  né čtyřmi asi 60 –

100 cm vyso kými dřevěnými so−
chami zvířat. Hlavním spojovacím
motivem jsou regionální pověsti
i místopisná a historická fakta.

Podle pověsti o zjevení vodní dívky
v rybníce a náhrdelníku z perel (kle−
notu), který byl věnován soše Panny
Marie Zeleno horské, je stezka styli−
zovaná jako jednotlivé perličky –
klenoty/místa zastavení.

Těchto zastavení je šest, zde
umístěné informační tabule jsou do−
plněny odpočinkovými přístřešky,
ale i herními a naučnými prvky, jako
jsou stolky s hracími deskami, den−
drofon nebo pexeso s poznáváním
lesních dřevin a bylin.

Stezka byla pořízena za cenu 
623 tisíc korun z dotace Programu
rozvoje venkova Státního země −
dělského intervenčního fondu.

Nová naučná stezka Klejnot láká
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Dobrý den, máme s manželem
v pronájmu byt na dobu neurči−
tou a skoro hned po začátku náj−
mu začali majitelé byt zkoušet
prodat. Okamžitě jsem si nastu−
dovala svá pravá, a zjistila, že
nájemní smlouva přechází na
nové majitele, tedy pokud vážně
smlouvu neporušíme, tak mi ma−
jitel (starý nebo nový) nájem vy−
povědět nemůže. Nicméně u jed−
né z prohlídek, které mimocho−
dem už několik měsíců v bytě
pravidelně probíhají s tím, že
majitelům pokaždé maximálně
vyjdeme vstříc, jsem se od rea−
litní makléřky dozvěděla, že 
nový majitel nám bez problému 
a v podstatě bezdůvodně může
smlouvu vypovědět. Existuje
prosím opravdu taková mož−
nost? Máme se čeho bát? 

Předem moc děkuji 
za Vaši odpověď!

Dobrý den, vypovědět platícího
nájemce rozhodně není taková ba−
nalita, jak hrozí makléřka. Po kud
jste se nedohodli s pronají mate −
lem ve smlouvě jinak, lze smlouvu
vypovědět pouze ze zákonem sta−
novených důvodů kdy:
Pronajímatel může vypovědět ná−
jem na dobu neurčitou v tříměsíční
výpovědní době,
a) poruší−li nájemce hrubě svou

povinnost vyplývající z nájmu,
b) je−li nájemce odsouzen pro

úmyslný trestný čin spáchaný
na pronajímateli nebo členu je−
ho domácnosti nebo na osobě,
která bydlí v domě, kde je ná−
jemcův byt, nebo proti cizímu
majetku, který se v tomto do−
mě nachází,

c) má−li být byt vyklizen, protože
je z důvodu veřejného zájmu
potřebné s bytem nebo do−
mem, ve kterém se byt nachá−
zí, naložit tak, že byt nebude
možné vůbec užívat, nebo

d) má být byt užíván pronajímate−
lem nebo jeho manželem, kte−
rý hodlá opustit rodinnou do−
mácnost a byl podán návrh na
rozvod manželství, nebo man−
želství bylo již rozvedeno,

e) potřebuje pronajímatel byt pro
svého příbuzného nebo pro
příbuzného svého manžela
v přímé linii nebo ve vedlejší 
linii v druhém stupni.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Podzimní vlna je mnohem 
silnější a zákeřnější

� Pane řediteli, kde se teď na −
cházíme?
� Nejsem epidemiolog, ale jako
ředi tel velké nemocnice vidím dle 
čísel, že  máme vrchol za sebou. To
však neznamená, že by se v nemoc−
nici něco výrazně mělo měnit. Stále
musíme být ve střehu, počty naka−
žených mohou vyskočit ze dne na
den a naší povinností je péče o ne−
mocné a záchrana lidských životů.
Stále ošetřujeme akutní příhody,
přivá díme na svět miminka, léčíme
onko logicky nemocné či jiná chro−
nická onemocnění, která vyžadují
trva lou péči. Dá se říci, že v nemoc−
nici jsou dva světy. Ten normální
zdravotnický a na druhé straně je
covidový, s personálem v ochran−
ných prostředcích a s nakaženými
pacienty.

� Ve kterém období bylo FN 
nejhůř?
� Myslím, že na vrcholu nejvyšší−
ho počtu hospitalizovaných, odběrů,
nemocného personálu, ale i úmrtí
pacientů jsme byli počátkem listo −
padu. Nejvyšší číslo covid+ hospi−
talizovaných pacientů bylo 222 v je−
den den. Odběrové místo bylo plné
zájemců, rostla čísla nakaženého
personálu. Když se ohlédnu, oprav−
du to bylo velmi náročné a je stále.
V současnosti je počet hospitalizo−
vaných nižší, bohužel se začínají
vracet pacienti, kteří si nákazou pro−
šli a buď jim problémy přetrvávaj,í
nebo se objevují nové obtíže. One −
moc nění covid 19 opravdu není
chřipčička.

� A kde byla či je většina pacientů
covid+ hospitalizovaných?
� Většina covid pozitivních pacien−
tů byla  hospitalizována v borské
části  na Interním pavilonu v areálu
bývalé vojenské nemocnici a na
Klinice infekčních nemocí a cestovní

medicíny. Dalšími pracovišti jsou
JIP Kliniky pneumologie a ftizeolo−
gie, Anesteziologicko−resuscitační
oddělení DIP + DIOP, na Lochotíně
jsou to lůžka na Klinice anestezio −
logie, resuscitace a intenzivní medi−
cíny (KARIM), Kardiochirurgickém
oddělení RES,  jedna lůžková stani−
ce Psychiatrické kliniky. Původně to
bylo ještě Oddělení klinické farma−
kologie na Borech a oddělení 5. A 1.
Interní kliniky na Lochotíně. Tato
pracoviště z důvodu nižšího počtu
covid  pozitivních pacientů již pracu−
jí v normálním režimu.

� Jaké změny jste museli v provo−
zu nemocnice vykonat?
� Z prvopočátku jsme používali tzv.
jarní scénáře, pracovali jsme podle
jarních postupů. Jakmile však začaly
počty hospitalizovaných stoupat,
museli jsme zcela změnit celý chod
nemocnice. Jsme velká nemocnice
a nastalo postupné otevírání dalších
covidových pracovišť. Zprovoznili
jsme  nový Urgentní interní příjem
v borské části FN Plzeň a tím se sjed−
notilo vstupní místo pro pacienty
s interními problémy či jinými potíže−
mi, které mohou být způsobené koro−
navirovou nákazou. Denně tímto mís−
tem prochází desítky pacientů, z toho

je přibližně polovina s covidovým
onemocněním. V obou areá lech, ve
všech klíčových vchodech pro veřej−
nost, probíhá triáž, na vybraných pra−
covištích jsou v provozu termoka −
mery. Děláme maximum pro to, 
abychom preventivními opatřeními
napomohli k minimalizaci šíření viru.

� Pomáhá veřejnost stejně jako
na jaře?
� Provoz ve FN Plzeň je zajištěn i dí−
ky velké pomoci veřejnosti. Děkuje −
me městu Plzeň za spolupráci při vý−
zvě veřejnosti, díky které do naší ne−
mocnice nastoupilo několik pomoc−
níků se zdravotnickým vzděláním.
V této nelehké době se přihlásilo vel−
ké množství občanů a všem opravdu
velmi děkujeme za nabídnutou po−
moc. Děkujeme studentům, kteří se
aktivně zapojili do chodu nemocnice
a velké poděkování patří firmám a li−
dem, kteří přinášejí našim zdravotní−
kům v první linii potřebné vitamíny
a pochutiny. Dodávají jim sílu a vě−
domí, že v tom nejsou sami a že za
branami nemocnice je veřejnost,
která se snaží pomoci a jejich práce
si váží. Druhá pandemická vlna uka−
zuje, jak je celá FN Plzeň skvělý tým,
všem našim zaměstnancům z celé−
ho srdce děkuji.

Fakultní nemocnice Plzeň v současnosti denně ošetří více než 3 200 ambulantních pacientů,
každý den je hospitalizováno téměř 1000 nemocných. 24.11.bylo ve fakultní nemocnici hospita−
lizováno 137 covid pozitivních pacientů, z toho na covidových pracovištích leželo 112 nemoc−
ných. Na lůžkách JIP bylo  v péči 41 pacientů, z toho je 14 napojeno na umělou plicní ventilaci.
Denně se v odběrovém místě uskuteční v průměru 250 odběrů. To jsou čísla současnosti. Ale
jak to vypadalo na začátku podzimu?  A co se podařilo v tak krátké době ve FN změnit? Zeptali
jsme se jejího ředitele  Václava Šimánka.



999 000 Kč

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 800 000 Kč
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně 1 000 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J 1 000 000 Kč
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany 900 000 Kč
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky 1 500 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci, Šumava 1 500 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 2 000 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 700 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Zruč, Třemošná, Druztová 3 000 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci, Manětín, Dolní Bělá, Pernarec 1 500 000 Kč
RD v lepším stavu, Mirošov, Rokycansko, Strašice 2 500 000 Kč
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku 1 000 000 Kč
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín 2 500 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

Chata 2+kk/B (394 m2), ul. K Višňovce,
Holýšov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk
v Holýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojící
na vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se na−
chází v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balko−
nem a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodo−
vod, el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché
WC. V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky.
Chata se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti
je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme!    � 734 319 301

2 299 000 Kč
3+1/L (72 m2), Rozvadov, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 o celkové ploše 68,86 m2

+ lodžie o velikosti 3,5 m2, který prošel v roce 2020 rekonstrukcí
(jádro, koupelna, kuchyně, radiátory, podlahy, rozvody elektřiny).
Byt se nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu. K bytu ná−
leží také prostorný sklep o velikosti 1,61m2. Vytápění a ohřev vo−
dy je dálkový. Bytový dům se nachází na klidném místě .V suteré−
nu domu se nachází sušárna, kolárna i kočárkovna. V blízkosti se
nachází několik dětských hřišť, základní škola, školka, lékárna
a supermarket. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za příznivé mě−
síční náklady (Fond oprav je cca ve výši 1.872,−Kč. 
Vřele doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

G

1 577 860 Kč
1+kk (40 m2),  ul. Revoluční, 
Heřmanova Huť. okr. Plzeň – sever
nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 1+kk o celkové plo−
še 40,49 m2 s balkonem v novém bytovém projektu Byty Heřmanka
v centru obce Heřmanova Huť. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP
domu a náleží k ní parkovací stání pře bytovým domem a sklepní ko−
je. Svým pojetím bytový dům Heřmanka plně vyhovuje soudobým
nárokům na bydlení – nízkoenergetické, komfortní byty s minimální−
mi požadavky na údržbu, dostatečné soukromí a zároveň bezpečné
zázemí bytového domu s možností sousedských setkávání. Velmi
dobrá dostupnost do Plzně, po dálnic D5. Detaily o bytovém domě
a bytu Vám rádi sdělíme při osobním jednání. � 734 319 301

B

5 650 000 Kč
3+kk (94 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+kk o podlahové ploše
93,84 m2, který byl nově vystaven v roce 2007 a v roce
2016 prošel kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází ve
3. patře cihlového domu. Kuchyně se prodává kompletně
zařízena spotřebiči. K bytu náleží také prostorný sklep.
Vytápění a ohřev vody zajištěno vlastním plynovým kot−
lem. Bytový dům se nachází ve výborné lokalitě s dobrou
dostupností MHD do centra Plzně. (Fond oprav je ve výši
1.408,−Kč) a celkové náklady na provoz bytu pro 2 dospě−
lé a 2 děti včetně fondu oprav činí 5.170,−Kč). 
Vřele doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

340 000 Kč
Lesní pozemky (23 718m2), Zvotoky, 
okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním
území Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní
pozemky o výměrách 9333, 966, 8355, 5064 m2,
celkem 23718 m2. 
Doporučuji osobní prohlídku. 

� 734 319 302
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2 350 000 Kč
2+1 (66 m2), ul. U Mateřské školy, Líně, 
okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji družstevní byt o dispozici 2+1 o celkové 
výměře 64,48m2 v Líních, v ulici U Mateřské školy, okr. Plzeň−
sever. Byt se nachází ve 3. patře cihlového domu a sestává se
z kuchyně (16,38m2), předsíně (5,83m2), obývacího pokoje
(18,57m2), ložnice (18,48m2), koupelny (3,57m2), k bytu dále
náleží sklepní koje (1,5m2) v suterénu domu. Topení plynové
etážové. Dům byl postaven v roce 2002 a v jeho suterénu se
nachází kolárna, kočárkovna a sušárna. Byt lze převést do
osobního vlastnictví v březnu roku 2022. Velmi zajímavá nabíd−
ka ke klidnému bydlení s nízkými náklady v blízkosti lesů a ne−
daleko Plzně. Vřele doporučujeme! � 734 319 301

850 000 Kč
Chata 1+kk (2 144 m2), ul. Pod Hradištěm, 
Plzeň – Doudlevce, okr. Plzeň – město
Nabízíme rekreační chatu na vlastním pozemku o celkové
výměře 2144 m2 v obci Plzeň, část obce Doudlevce v okrese
Plzeň – město. Chata je dřevěná, dispozičně řešena jako
1+kk a je v dobrém udržovaném stavu. Topení lokální
na tuhá paliva, suché WC. Dle ÚP je pozemek zahrnut 
v – Plocha přírodní – nelze postavit dům. Chata se nachází
v blízkosti lesa, nedaleko řeky a i přesto v blízkosti MHD.
Přístup k chatě zajištěn po zpevněné cestě. 
Velmi zajímavá nabídka k relaxaci. � 734 319 301

4 650 000 Kč
4+kk (40 m2 + 39 m2), ul. Živnostenská,
Plzeň−Doubravka
Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni
Doubravce, na přání majitele prodávané společně. První byt je
kompletně zrekonstruovaný o dispozici 2+kk a podlahové ploše
40m2, druhý byt je v původním ale velmi hezkém udržovaném
stavu o dispozici 1+1 a podlahové ploše 39 m2. Byty se nachá−
zejí ve zvýšeném přízemí cihlového domu a jsou kompletně vyba−
veny. Byt mají plastová okna, plovoucí podlahy. Topení ústřední
dálkové, ohřev teplé vody karma, resp. bojler. Oba byty jsou nyní
pronajaty solventním nájemcům s měsíčním ziskem 14.000,−Kč.
Okolí nabízí možnost vycházek do přírody podél břehu řeky
Úslavy. Doporučujeme!  � 734 319 301
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V posledních týdnech správci pl−
zeňských městských lesů zazna−
menali kvůli mimořádným proti−
epidemickým opatřením vyšší 
pohyb lidí ve všech městských re−
kreačních oblastech. S  větším 
počtem návštěvníků je spojen
mnohem větší nepořádek, hluk
i ne u kázněné parkování. Množí se
i případy vandalismu. Lesníci proto
apelují na lidi, aby se k  přírodě 
chovali šetrně a ohleduplně. Na −
báda jí je, aby v  lesích nezacházeli
s ohněm, nepohazovali odpadky,
neničili informační tabule a nevjíž−
děli do lesních porostů autem. 

„Situace je v lesích a parcích po−
dobná jako na jaře při první vlně
pandemie koronaviru. Chápeme, že
lidé využívají možnosti procházet
se a sportovat v přírodě, když
nemo hou navštěvovat kulturní 
akce, bazény, fit centra a jiná zaří−
zení. Měli by se však při návštěvě
chovat ohleduplně k  přírodě, 
k sobě navzájem, ale i k našim za−
městnancům, kteří mají lesy na
starosti,“ uvedl technický náměs−
tek primátora Pavel Šindelář, jenž
má oblast lesního hospodářství ve
své gesci.

Podle Richarda Havelky, vedou−
cího Úseku lesů, zeleně a vodního
hospodářství Úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství Sprá  vy ve−
řejného statku města Plzně, je pro−
blémem velké množství odpadků
pohozených na zemi v lesích včet−
ně použitých roušek či lahví od 
alkoholu. „Žádáme tedy návštěvní−
ky, aby si odpadky po sobě uklízeli

a dávali je do od pad kových košů.
Pokud se zrovna v  jejich blízkosti
žádný nenachází nebo jsou odpad−
kové nádoby plné, bylo by vhodné,
aby si odpad vzali s sebou a vyho−
dili ho do popelnice mimo les,“ vy−
světlil Richard Havel ka. Návštěvníci
se také nemají zdržovat v místech,
kde se právě těží ků rovcové dříví.
Nebezpečné je rovněž využívat
skládky vytěženého dříví jako 
herní prvky. 

Podle něj je dalším velkým pro−
blémem nevhodné parkování auto−
mobilů. Motoristé totiž často ne−
dbají zákazu vjezdu do lesa, čas−
tým prohřeškem je také parkování
před uzavřenými závorami do lesa.
„V  době kůrovcové kalamity se
odvá ží vytěžené dříví z  lesních po−
rostů, a to i o víkendu. Lidé si zřej−
mě vůbec neuvědomují, že když
zaparkují před závorou, zablokují
cestu nejen lesní technice, ale zne−
možní vjezd i výjezd také hasičům
a záchranářům,“ upozornil Richard
Havelka. „Auto se dá většinou
v  blíz kosti lesa zaparkovat, pokud
řidič takové místo nenajde nebo je
obsazené, je lepší nechat vůz ně−
kde na okraji sídliště a do lesa dojít
pěšky,“ uvedl.

Lesníci Správy veřejného statku
města Plzně rovněž nabádají ná −
vštěvníky, aby dbali zvýšené opatr−
nosti s  ohledem na velké množství
suchých stromů v  lesních po −
rostech, kdy mohou jejich části ne−
bo dokonce celé kmeny padnout
na zem, přestože jsou průběžně 
od stra  ňovány.

Plzeň nabádá návštěvníky svých 
lesů a parků k ohleduplnosti 

V předvánočním období nabídne
Městské muzeum a galerie Ne −
pomuk výstavu ke 120. výročí na −
ro zení Viktora Peška, významného
rodáka z Nepomuka. 

Por tré tista a krajinář, který svůj
život zasvětil ztvárnění nepomucké
krajiny i obyvatel. Výstava bude
umístěna v  přednáškovém sále 
muzea, k vidění budou i dosud ne−
vystavovaná díla slavného rodáka.
První adventní neděli otevřou také

výstavu betlémů sběratele Milana
Baše, návštěvníci tak uvidí rozličné
betlémy z celého světa, různých
materiálů a velikostí. Vý stava betlé−
mů bude umístěna ve stálých expo−
zicích muzea a dotvoří tak krásnou
vánoční atmo sféru. Spo leč ně se za−
hájením vý stavy betlémů se usku−
teční tra diční vánoční tvoření pro
děti i dospělé. 
Aktuální informace o akcích se do  zví −
te na stránkách www.nepomuk.cz

Nepomuk chystá nové výstavy

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

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

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

pro školní rok 2021/2022:

Dny otevřených dveří:
z důvodu COVID 19 se budou konat vždy v sobotu 
od 9,00−13,00 hodin a to 9. 1., 23. 1., 6. 2. 2021

Každé pondělí od 4. 1. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Profesní kvalifikace: Kominík – revizní technik
od února 2021. Další informace na tel. 773 971 313.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE
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Dotaz čtenáře J. P. 
Plzeň – Slovany:  
Dobrý den, 
jsem předseda výboru SVJ
a chtěl bych se zeptat, zda 
můžeme v  současné době
uspořádat shromáždění vlast −
níků jednotek a pokud ne, jak
máme postupovat, abychom
mohli přijmout potřebná roz−
hodnutí.

Odpověï advokáta:
Vážený tazateli, 

jak nejspíš sám správně před−
pokládáte, v současné době, kdy
platí nouzový stav a v jeho rámci
vyhlášená opatření, řádným způ−
sobem shromáždění vlastníků ko−
nat nelze. Brání tomu usnesení
vlády č. 995 ze dne 8. 10. 2020
vydané podle krizového zákona,
které mj. zakazuje hromadné akce
kona né v  počtu vyšším než
10 osob ve vnitřních prostorech 
staveb a v  počtu vyšším než
20 osob ve vnějších prostorech.
Jsou zde stanoveny výjimky
mimo jiné pro schůze, zasedání
a podobné akce ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci, soudů a po−
dobně, na shromáždění SVJ zde
však pamatováno není. U men−
ších SVJ si lze představit, že shro−
máždění by se za dodržení ome−
zení stanovených v tomto usnese−
ní vlády mohlo určitým způsobem
uskutečnit, tomu ovšem nyní 
brání i další opatření přijaté 
v rámci boje s korona virem, a sice
usnesení vlády z  30. 10. 2020
č. 1113, které ome zuje volný po−
hyb osob na území ČR, přičemž
účast na shromáždění vlastníků
neodpovídá žádné ze zde vyjme−
novaných výjimek. 

Prvou možností, jak situaci ře−
šit, je samozřejmě uvažovat o od−
kladu svolání schůze do doby po
skončení nouzového stavu a do
skončení platnosti krizových
opatření. 

Lze si však představit případy,
kdy takový odklad nebude možný.
Pro SVJ platí totiž zákonná po −
vinnost minimálně 1 x ročně svo−
lat shromáždění, přičemž z důvo−
du jarní vlny onemocnění COVID−
19 došlo u řady SVJ k  přeložení
plánovaného jarního termínu ko−
nání shromáždění na podzim
a zůstává tedy v těchto případech
otázkou, jak zmíněnou zákonnou
povinnost naplnit. 

Řešení však existuje. Na pomoc
si lze vzít ust. § 19 zák. č. 191/
2020 Sb., přezdívaného „lex 
covid“. Toto ustanovení totiž
umož ňuje, aby orgán právnické
osoby rozhodoval mimo své zase−
dání v písemné podobě nebo s vy−
užitím technických prostředků
i tehdy, nepřipouští−li to zaklada−
telské právní jednání. To v případě
SVJ znamená, že i tam, kde tzv.
hlasování „per rollam“ není ve sta−
novách výslovně upraveno, může
s ohledem na citované ustanovení
„lex covid“ být výjimečně usku−
tečněno. Pokud stanovy SVJ ne−
upravují podmínky takového 
rozhodování, určí je jeho statu −
tární orgán, tedy výbor nebo před−
seda SVJ. Platí zde ust. § 1211
Občanského zákoníku, které říká,
že návrh na hlasování o určité
otázce musí obsahovat alespoň
návrh usnesení, podklady potřeb−
né pro jeho posouzení nebo údaj,
kde jsou uveřejněny a údaj o lhů−
tě, ve které se má vlastník jednot−
ky vyjádřit. Neurčí−li stanovy (zde
v našem výjimečném případě vý−
bor SVJ nebo předseda SVJ) delší
lhůtu, platí, že lhůta pro vyjádření
činní 15 dnů. 

Pro předejití sporů o správnosti
postupu však doporučuji každé−
mu statutárnímu orgánu SVJ oslo−
vit svého smluvního správce s žá−
dostí o spolupráci na přípravě ta−
kového rozhodování. Lze předpo−
kládat, že profesionální správci
budou schopni jednotlivým SVJ
poskytnout odpovídající pomoc
a podporu, aby rozhodnutí mimo
shromáždění mohla být přijata
v plném souladu s právními před−
pisy. A rozhodně radím hlasovat
jen o tom, co nesnese odklad.
Výše uvedený postup není úpl −
ně vhodný např. pro hlasování 
o investici do nové fasády domu. 

Mgr. Radek Chaloupka, 
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto
nyní nastal ten správný čas pro je−
ho zpeněžení. Prodejem starých ne −
potřebných zlatých šperků, zub −
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanč−
ní obnos, který Vás zaručeně
nadchne, a to se přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra 
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky
či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykou−

pit, není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po −
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte fi−
nanční hotovost. Jedinou podmín−
kou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků 
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi −
duálnímu přístupu ke každému
klien tovi. Jako jedna z mála také na−
bízí jedny z nejvyšších výkupních
cen zlata a stříbra. Pokud si nejste

jisti, zda je pro Vás prodej starožit−
ných šperků, poničených šperků či
dalších výrobků ze zlata výhodný,
přijďte se nezávazně informovat do
Zlaté Banky. Diskrétní prostředí je
zde zaručeno a ochotný personál

Vám rád poskytne odborné po −
radenství a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky, 
je to zbytečné

Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu
předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhra−
dy, poničené šperky či zašlé mince.
Takové zlaté předměty jsou podle
nich nevzhledné, a tudíž nemohou
mít vysokou hodnotu. V konečné fá−
zi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr −
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá
skutečná hodnota.

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com
Neváhejte tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Zlatá Banka nabízí 
výhodný výkup zlata

Chcete získat rychle hotovost za Vaše
zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
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Ježíškova 
cesta

Přijďte si alespoň trochu zkrátit
čekání na Ježíška a naladit se do
sváteční atmosféry.

Dobrovolníci z  tachovského
KATu po loňské premiéře opět
připravují vánočně laděnou vy−
cházku pro děti i dospělé, se
star tem u tachovské Rychty, 
dále Knížecí alejí a zpět k Ta −
chovu po nové cyklostezce. 

Trasa vycházky, která se
uskuteční v sobotu 19. prosince
od 16.30–18.00 hodin, bude
osvětlena svíčkami, sváteční
nála du bude dokreslovat vá −
noční výzdoba a betlém s  Je −
žíškem v jesličkách. Na star tu
i v cíli budete mít možnost za−
hřát se svařeným vínem nebo
čajem a zazpívat si vánoční 
písně a koledy s místní skupinou
Sebranka.

Třetí 
nejpřívětivější

úřad v kraji
Třetí místo v rozsáhlé anketě
Pří větivý úřad 2020 obsadilo
v Pl zeňském kraji město Roky −
cany. Letos se do soutěže při−
hlásilo 142 soutěžících z  celé
České republiky. 

V  soutěži rozhoduje několik
desítek kritérií, například rozsah
úředních hodin, možnost on−line
objednání se pro vyřízení vybra−
ných agend, informování obča−
nů v krizových situacích formou
SMS zpráv nebo i to, zda jsou
v budově úřadu koše na třídě−
ný odpad. Od vzniku soutěže 
v  roce 2016 se Rokycany vždy
umisťují na prvních třech příč −
kách v  kraji, například loni 
bylo město druhé, tento rok jej
předběhly druhé Přeštice a ví−
tězná Plzeň. 

Přiblížit dětem význam statistiky
i chystaného Sčítání 2021 má am−
bici již pátý ročník zábavně−vzdě−
lávací akce Minisčítání. Probíhá
online a až do 13. prosince se do
něj mohou hlásit žáci ve věku 9 až
15 let ze všech škol v České re−
publice. Na vylosované třídy navíc
čekají atraktivní ceny, třeba table−
ty, komiksy nebo stolní hry. 

„Minisčítání je skvělá příležitost
zábavnou formou dětem ukázat, že
statistika není nuda a může posky−
tovat mnoho zajímavých informací.

A ještě má jednu přidanou hodnotu.
Pro děti, které se zapojí do Mini −
sčítání, bude pak v březnu a dubnu
snadné pomoct rodičům a prarodi−
čům vyplnit online dotazník Sčítání
lidu, domů a bytů,“ říká místopřed−
sedkyně Českého statistického úřa−
du Eva Krumpová.

Dosud se do akce zapojilo 300
škol napříč celou Českou republi−
kou. Zatím je rekordmanem Stře −
do  český kraj se 45 školami, ná −
sledován krajem Moravskoslez −
ským, kde se účastní 40  škol.

V Plzeň ském kraji je jich zatím 11.
„Těší mne zájem o projekt Mini −
sčítání v našem kraji. Vzhledem
k tomu, že je možné se do něj ještě
stále přihlásit, věřím, že některé
školy této možnosti využijí, a to
i přes ztížené podmínky způsobené
pandemií. Naplní tak myšlenku 
J. A. Komenského Škola hrou,” říká
ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzeň −
ském kraji Miroslav Chlad.  

Registrace, a tedy i účast v pro−
jektu, je možná až do 13. prosince
na adrese www.miniscitani.cz.  

Školáci z Plzeňska se zapojují do Minisčítání

Město Plzeň ve spolupráci
s Mezi ge neračním a dobro−
volnickým centrem TOTEM
spustilo krizovou linku na
čísle 374 790 399, jež fun−
guje každý všední den od 
9 do 15 hodin. Dobrovolníci
na lince pomohou občanům
v  těžké životní situaci, seniorům,
matkám samoživitelkám, zdravotně
či jinak znevýhodněným občanům
města najít pomoc u profesionálů či
zařídit nákup u dobrovolníků. Nyní
ve spolupráci se společností Tran −
skript online s.r.o. je daná telefonní
linka přístupná i pro osoby se slu−
chovým postižením, nedoslýcha−
vým, seniorům, případně i cizincům,
kteří preferují psanou formu proje−
vu. Služba je posky to vána zdarma.
Odkaz na infolinku nalez nou občané

na adrese https:// plzen−c19.infolin−
ky.textcom.cz/app/. Informace o lin−
ce budou uvedeny také na webu
https://koronavirus.plzen.eu/ v sekci
Důležité kontakty a odkazy. Služba
pro sluchově postižené bude 
fun govat také násle dující dva mě −
síce pro informační linku města
378 031 111, odkaz pro speciální
hovor naleznou občané na webu
města v sekci Kontakty pro občany
(https:// www.plzen.eu/o−meste/
kontakty/pro−obcany/). 

„V první i druhé vl−
ně pandemie korona−
viru jsme zřídili pro
občany, kteří mají
zdravotní omezení,
pro seniory či matky
samoživitelky krizo−
vou linku, nyní na tele−

fonním čísle 374 790 399, na které
operátoři pomáhají najít správnou
pomoc volajícím či jim zařídit nákup
potravin, léků či vyvenčení jejich
psa. Nároč nou situaci chceme
usnadnit také našim spoluobčanům,
kteří mají sluchový hendikep, a to
pomocí on−line doslovného přepisu
telefonního hovoru. Ten nabízíme na
krizové lince TOTEMu i na infor −
mační lince města Plzně na čísle
378 031 111,“ uvedl primátor Plzně
Martin Baxa.

Sluchově postiženým pomůže krizová linka

Vládní opatření uzavřelo veškeré
scény, a tak jsou divadla i kulturní
domy osiřelé. S výborným nápa−
dem ale přišel Český rozhlas Plzeň,
neb zvuk je jedinečnou spojkou me−
zi herci, zpěváky a posluchači.
A tak vznikl projekt Divadlo živě. 

Divadlo živě  je  název společného
programu Českého rozhlasu Plzeň
a plzeňských divadel. V době vlád−
ních opatření tento projekt zpro−
středkuje kontakt posluchačů s je−
jich oblíbenými herci. Známé i méně
známé scénky, dialogy a kousky di−
vadelních her uslyší posluchači kaž−
dou neděli od 18 hodin. 

Prvního vysílání se ujalo plzeňské
divadlo Pluto. Pavel Kikinčuk, Pavla
Bečková, Jiří Bláha a Michal Košan
ve studiu živě zahráli před mikrofony
několik scének, ve kterých parodo−
vali současnou koronavirovou situa−

ci. Režie všech nedělních přenosů
se ujal zkušený rozhlasový režisér
Miroslav Buriánek.

Rozhlasový pořad Divadlo živě
uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu
Plzeň každou neděli až do konce pro−
since, a to po zprávách v 18 hodin.

Posluchači mohou tento pořad také
sledovat i s obrazem prostřednictvím
webové kamery na plzen.rozhlas.cz,
YouTube nebo Facebooku. Záznam
pořadu posluchači naleznou v audio−
archivu. Martina Sihelská

Foto: archiv ČRo Plzeň

Každou neděli divadlo přes mikrofony rozhlasu
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Neexistuje jiný efektivní
způsob snížení vysokých
nákladů za energie než 
instalování tepel ného
čer padla. Dokonce ani za −
teplení objektu problemati−
ku výdajů za energii úplně
neřeší. I technicky nejlépe
provedené zateplení nikdy
nepřinese úsporu větší než
cca 30 %. Zatímco tepelné čerpadlo
přinese více než dvojnásobnou
úsporu ve srovnání se zateplením,
jeho cena je mnohdy nižší. 

Navíc tepelným čerpadlem získáte
levnou sazbu elektřiny na celý dům
a tím další úspory. Admi nistrativní zá−
ležitosti, které jsou spojeny se získá−
ním vý hodného tarifu, vyřídí naše fir −
ma TEPLOTECHNIKA, s.r.o. za vás.

Jak vlastně tepelné čerpadlo pra−
cuje? Přečerpává energii z vnějšího
prostředí do vytápěného prostoru.
Podstatné na tomto je, že energii
doká že tepelné čerpadlo získávat
i při velmi nízkých teplotách. To vám
umožňuje vytopit rodinný dům i při
– 25 OC. Znamená to, že ze vzdu−
chu se energie předává do vody ve
vašich radiátorech nebo v podlaho−
vém vytápění.  

Tyto vlastnosti platí pro dnes nej −
rozšířenější druh tepelného čerpadla

– systém vzduch –
voda. Energii však
můžeme získávat
i ze země, a to z vr−
tů nebo zem ního
kolektoru. 

Investice do té−
to technologie te−
pelných čerpadel

země – voda je samozřejmě vyš ší.
Váš dům však více zhodnotíte, nebo�
životnost vrtů a zemního kolektoru je
na úrovni životnosti vlastní stavby. 

Tepelné čerpadlo se zároveň s vy−
tápěním velmi často používá pro
ohřev nebo předehřev teplé užitkové
vody. Jaký způsob ohřevu zvolíme,
závisí na počtu osob v domácnosti,
na požadované komfor tní teplotě
ohří vané teplé vody a dalších po −
žadavcích našich zákazníků (např.
kombinace se solárními panely, po−
nechání dosavadního plynového
kotle apod.).

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka ani žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo tepelných
čerpadel stále více využívat. Tím
zlevnila výroba, a proto se tento způ−
sob vytápění stává aktuálně velmi
žádaným. Naše firma navíc dodává
ově řené znač ky, jako jsou Carrier,
Panasonic, Nibe, Mitsubichi (Zuba −
dan), a Rotex. Zaručujeme se tímto
vysokou spolehlivostí, rychlým ser−
visem a vysokou účinností. 

Před vlastním výběrem pro vás
vhod  ného tepelného čerpadla potře−
bujeme váš dům vidět. Je potřeba
posoudit velikost radiátorů, velikost
domu a jeho tepelně−izolační vlast −
nosti. Někdy nepatrná úprava velmi
významně pomůže ke zvýšení efekti−
vity a tím ceny za vytápění. Uvedu jen
jeden příklad. V radiátorech potřebu−
jeme mít co nej niž ší teplotu vody.
Obvykle nejteplejší místnost volíme
OP a koupelnu. V praxi se setkáváme,
že v těchto místnostech je radiátor
poddimenzovaný, musí se vytápět na
vysokou teplotu a naopak v ostatních
místnostech jsou radiátory škrceny,
protože je v nich horko. 

Tento moment je pro instalaci
tepel  ného čerpadla nejzásad něj −
ší. Daleko důležitější, než hledat
technic ké parametry jednotlivých

čerpadel, které jsou v reklamních
mate riálech vytrhávány z kontextu
a kde je spoustu tiskových chyb.
Nechci tvrdit, že úmyslných. 

Nabídneme vám řešení dle vašich 
finančních možností a dle poža −
davků, co od tepelného čerpadla
očekáváte. 

Neváhejte a začněte bydlet 
lev něji co nejdříve! 

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

ZATEPLENÍ DOMU nebo TEPELNÉ ČERPADLO?
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Střípky 
z Plzně

Vzhledem k  současné
situaci, ze které není
jasné, kdy divadla bu−
dou moci obnovit svůj
provoz, Divadlo  J. K.
Tyla ruší svůj aktuální
program až do konce
roku 2020. Diváci, kteří
mají zakoupené vstupen−
ky nebo platné abo −
nenky, mohou vše vracet
do 18. prosince 2020
v  místě nákupu nebo
nově využít možnosti
vrátit vstupenky on−line,
přestože byly zakoupené v divadel−
ní pokladně. Postup a bližší infor−
mace zájemci naleznou na webo−
vých stránkách divadla. 

„Je nám to velmi líto, ale už nech−
ceme naše diváky napínat. Dá se 

tušit, že se platná opatření neuvolní
do konce roku natolik, abychom
obno vili náš provoz v obvyklém reži−
mu. Pokud by se stal zázrak a my
mohli ještě před novým rokem hrát,
i za nějakých omezených podmínek,

připra víme představení podle na−
šich aktuálních možností,“ přibli −
žuje situaci v  divadle jeho ředitel
Martin Otava. 

Protože plzeňské divadlo nemoh−
lo zaručit, že se všechna plánovaná
představení odehrají, byl s  pod −
zimním uzavřením divadel zasta −
ven i předprodej vstupenek na další
měsíce. Divadlo již pozastavilo pro −
dej předplatného na rok 2021 a v tu−
to chvíli pracuje na nových hracích
plánech s  kratší dobou prodeje
vstupenek, která umožní větší míru
flexibility při případ ném opětovném
omezení provozu. Změny zasáhnou
také termíny avizovaných premiér.

„Zde nejde jen o  ekonomickou
stránku, která je samozřejmě dů   −
ležitá. Přestože máme čas zkoušet,
nemůžeme připravovat další a další
premiéry, když nemáme prostor
odehrát náš stávající repertoár.
Některé inscenace jsme letos za −
hráli třeba jen třikrát,“ upozorňuje
Martin Otava.

Divadlo vrací vstupenky
za neodehraná představení

Dotace kultuře  
Plzeň podpoří sedm menších
kultur ních a  uměleckých pro −
jektů příspěvkem v  celkové výši
110 500 korun. Dotace poskytne
v  rámci Průběžného dotačního
programu Mikrogranty na podpo−
ru kulturních a uměleckých pro−
jektů pro rok 2020, jenž vyhlašu−
je Odbor kultury Magistrátu měs−
ta Plzně. Pří spěvky v maximální
výši 20 tisíc korun přiděluje ža−
datelům v průběhu roku. 

„Kulturní projekty podporuje
město prostřednictvím dotačních
systémů již více než 22 let. Jde
nejčastěji o dotování širokého
spektra kulturních aktivit zejména
neziskových organizací, v někte−
rých případech zdánlivě menši−
nových kulturních a uměleckých
akcí a činností,” uvedla náměst−
kyně pro oblast kultury, památko−
vé péče a sociálních věcí Eliška
Bar táková. Doplnila, že tak zvané
Mikrogranty jsou určeny na pro−
jekty, které během roku oživí kul−
turní dění v Plzni. 

Jak řešit 
bezdomovectví?  

Odborníci ze Západočeské univer−
zity v Plzni zpracují pro město
Plzeň studii s názvem Bez domo −
vectví: Lze nějak přijatelně řešit?
Případně jak? Výzkum pak bude
podkladem pro vznik jednotné
koncepce pro řešení bezdomo−
vectví, jejímž cílem je navrhnout
efektivní, pro širokou veřejnost při−
jatelná a pozitivně vnímaná opatře−
ní. Náklady na studii budou činit
cca 1, 24 mi lio nu korun bez DPH.

„Řešení problematiky bezdo−
movectví není jednoduché, pro −
tože se dotýká celé řady oblastí.
Je potřeba zabývat se nejen so −
ciální oblastí, ale také otázkami
dodržování veřejného pořádku,
zasahuje i do oblastí zdravot −
nictví či bytové politiky města.
Veškerá nastavovaná opatření
v těchto jednotlivých segmentech
by měla na sebe vzájemně nava−
zovat a doplňovat se,“ uvedl člen
Rady města Plzně pro oblast eko−
nomickou, bytovou a nakládání
s majetkem David Šlouf. 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo
technickou studii, která řeší přestav−
bu křižovatky Rondel – Karlo var ská.
Nyní může začít projektová příprava
této rozsáhlé a náročné přestavby
jednoho z důležitých dopravních uzlů
města Plzně. Samot ná realizace by
mohla začít v roce 2023.

„Křižovatka Rondel na Karlovar ské
ulici byla postavena na přelomu še−
desátých a sedmdesátých let minu−
lého století. Po padesátiletém užívání
je na konci své technické životnosti,“
poznamenal náměstek primátora
města Plzně pro oblast technickou
Pavel Šindelář. „Stavební zásah vy−

žaduje především špatný stav mostů,
dožilé jsou však i konstrukce vozo−
vek a tramvajového tělesa,“ podotkl.

Město Plzeň rozsáhlou přestavbu
tohoto důležitého dopravního bodu
řeší již několik let. Nejprve vzniklo 
několik variant řešení, aby se našlo to
nejvhodnější. Zastupitelstvo města
Plzně loni v létě jednu z těchto variant
jako nejvhodnější schválilo a na jejím
základě byla zpracována už podrob−
nější technická studie, jež byla letos
v  únoru představena veřejnosti.
Připomínky občanů byly do technic−
ké studie, kterou nyní plzeňští zastu−
pitelé schválili, zapracovány.

Do přestavby Rondelu se může
město pustit až po dostavbách vý−
chodního a západního okruhu Plzně,
tedy nejdříve v roce 2023.

„Rekonstrukce křižovatky je příle−
žitostí změnit průtahový charakter
komunikace na městskou třídu
s plynulým dopravním provozem,
s novými zastávkami tramvají i au −
to busů a s příjemným prostředím
pro chodce a cyklisty. Kolem komu−
nikace je potřebné doplnit uliční ale−
je, pásy pro cyklisty i plochy pro po−
hyb a pobyt pěších,“ popsal Pavel
Šindelář plány přestavby.

Projektová příprava a samotná pře−
stavba si dle aktuálního odhadu vyžá−
dá okolo 500 milionů korun. Část ná−
kladů má být hrazena ze Státního fon−
du dopravní infrastruktury prostřed−
nictví Ředitelství silnic a dálnic ČR,
které je spoluinvestorem stavby.   

Rondel se dočká proměny 
za půl miliardy korun
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U oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů 
zajišťujeme společně s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. (výrobce autobusů
Mercedes), možnost zajištění absolvování odborné praxe a možnost získání stipendia
až 3 000,−Kč/ měsíc ve školním roce. Po získání výučního listu možnost zaměstnání ve
firmě EvoBus Česká republika s.r.o.

Pro obory Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů možnost získání stipendia
od těchto společností: ZOD Mrákov, Meclovská zemědělská, a.s., ZEAS Puclice, a.s.,
Štěpán Bečvář, Hyršov, Druhá Poběžovická, s.r.o.

V  loňském školním roce (2019/2020) jsme vybavili dílnu pro ruční zpracování kovů 
novými ponky a svěráky.

Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství. V letošním 
roce jsme pořídili traktor značky  DEUTZ FAHR o výkonu 210 koní. Traktor se zapojil
do podzimních prací zpracování půdy. 

Pro tříletý obor vzdělání kuchař – číšník  máme kvalitní pracoviště odborného výcviku – restauraci s ubytováním –
Penzion V Oboře v Horšově u Horšovského Týna, který provozují žáci pod vedením učitelů odborného výcviku. 

Pro žáky tohoto oboru máme připravené výměnné odborné pobyty v  zahraničí, barmanský a baristický kurz, 
kurzy studené kuchyně, carvingu (vyřezávání ovoce), zpracování ryb, zpracování mléka na mléčné výrobky a další.

Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na 
normu ČSN EN ISO 9606, vlastní Mateřské centrum, cukrářskou výrobu a vlastní penzion V Oboře, Malý 
hospodářský dvůr s vlastními pozemky, výukovou stáj pro skot s výrobnou sýrů, kde se uskutečňují praxe žáků,
ubytování ve vlastním domově mládeže.  

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař - číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář, se zaměřením na chov koní

Dvouletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů:
64-41-L/51 Podnikání

Obory vzdělání ve školním roce 2020/2021

Kontakty: 
www.sos-souhtyn.cz   � https://www.facebook.com/sossouhtyn?ref=ts&fref=ts

ředitelka školy ing. Miluše Fousová    � tel: 602 457 421    � e-mail: sos-sou@sos-souhtyn.cz  
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EvoBus Česká republika s. r. o.

Společnost EvoBus působí v České republice již od roku
1998. V loňském roce se společnost rozšířila o nové výrobní
haly, které disponují nejmodernějšími výrobními technologiemi
ve střední Evropě. Závod tak neopouštějí jen jednotlivé 
segmenty konstrukcí značek Mercedes−Benz a Setra, ale již
celé skelety těchto zájezdových autobusů.

EvoBus Česká republika s.r.o. 
zaměstnává kolem 650 zaměst −
nanců různých profesí a snaží se
své zaměstnance rozvíjet nejen
pomo cí odborných školení, ale 
i rekvalifikačních kurzů. Ve spolu−
práci s partnerskou školou SOŠ
a SOU Horšovský Týn umožňuje
studentům v rámci programu
„Podporujeme talenty“ vykoná−
vat praktickou část jejich výuky
přímo v prostorách společnosti.

Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným 
dohledem odpovědných zaměstnanců svařovny a náře −
zárny. Mohou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým

a trubkovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sesta −
vování jednoduchých dílů, svařování a práci s autogenem
a mnoho dalšího.

Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konku −
renceschopnost studentů na trhu práce a získání odborné

praxe v mezinárodní společ−
nosti. Studenti, kteří si zvolí praxi
ve společnosti EvoBus Česká re−
publika s.r.o., získají nejen mnoho
praktických dovedností, ale také
finanční podporu ve formě sti−
pendia. Talentovaní studenti, kteří
se ve společnosti dobře osvědčí,
mají možnost po ukončení studia
získat stabilní zaměstnání u per−
spektivní společnosti s nadstan−
dardními podmínkami.

Rok 2020 je díky pandemii COVID−19 pro všechny mimořádný.
Společnost EvoBus Česká republika na tuto situaci zareagova−
la flexibilně a ihned nastavila interní bezpečnostní opatření –
hlavní prioritou totiž zůstává zdraví všech zaměstnanců.

EvoBus česká republika s.r.o.
EvoBus Česká republika s.r.o.

Výrobní závod:
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov

Servisní a prodejní centrum:
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha

e−mail: kariera.evobus@daimler.com

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, která patří do koncernu Daimler AG. 
V tuzemsku se nachází další dvě její sesterské společnosti 

Mercedes−Benz Česká republika s.r.o. a Mercedes−Benz Financial Services s.r.o.
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Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém 
organizmu souvisí vše se vším.
Odstranění příčiny zdravotního pro−
blému se může projevit na celém
těle, na jeho kráse, na zlepšené
funkci ostatních orgánů a tím nako−
nec na spokojenosti duše. 

S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v  po−
slední době stále více. Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nej −
starší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v  blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější. 

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu®
v Jihočeském vědeckotechnickém
parku. V roce 2018 jsme se zúčastnili
ze zvědavosti a zájmu Svato václav −
ské IBD konference. Konference byla
sice fajn a na vysoké úrovni, ale…
ani jednou nepadlo slovo o nějakém
finálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další

motiv a hnací motor v  našem úsilí
a práci. K tomu přišlo rozhodnutí za−
měřit se kromě výroby a  výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou  chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev  atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alterna tivním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší. 

Málokdo tuší, že naším 
největším imunitním orgánem
jsou střeva
Často ustupují i kožní problémy, ner−
vozita, nesoustředěnost, afty, žalu−
deční potíže, pálení žáhy. Návrat elá−
nu a životní energie souvisí mj. s tím,
že Vitestin® pomáhá zbavit tělo toxi−
nů, což má zase skvělý vliv na játra.
Jako vedlejší účinek nám zákazníci
sdělují, že se pleť, vlasy, klouby vrací
ke svému normálnímu stavu, tj. zdra−
vému stavu. Skvělý je i při krátkodo−
bých problémech, dietních chybách,
skvělý pomocník na cestování. Na
střevech záleží, jestli tělo vstřebá
všechny důležité živiny a odolá útoku
různých patogenů.

Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém
jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 1500 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
 Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je 
obecně prospěšná na zažívání.
Ženšen podporuje účinek, přispívá
k vitalitě a regeneraci organizmu.
Jedná se o  vysokohorský ženšen
z pohoří Čchang−Paj. Ano, v celé lah−
vičce je 10,4 % denní dávky ženšenu.
Vitestin® obsahuje takové množství
ženšenu, aby bylo možné brát  celo−
ročně denně celou dávku, popřípadě
další preparáty a zároveň tak vysokou
dávku, abyste nevyhazovali peníze.
S  pomocí toho všeho jsme vyvinuli
doplněk stravy Vitestin®. Zachovává
potenciál složení i energii bylin a ne−
ruší jej žádná potravinářská vylepše−
ními. Je 100% přírodní!

Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní pro −
blémy od úst po konečník. Všude je
sliznice, a to je úkol pro Vitestin®. 

Doporučená denní dávka je 1/2
(žaludek, jícen) či 1 (střeva) sklenice
denně. Tento poměrně větší objem
zajišťuje, aby se Vitestin® dostal po−
kud možno na všechna problematická
místa v zažívacím traktu. Počet dní
užívání je individuální a  pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 sklenice
Vitestinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč
a je odpovídající objemu a účin ku byli−
nek v zakoupené lahvičce.

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším 
zájmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 110 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Pro zákazníky jsme zřídili
informační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci recen−
ze, ve které se naši zákazníci dělí o své
osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ 
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz

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

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Připravují se na zimu
Zima se hlásí o slovo a plzeňský
centrální obvod zodpovědně při−
stupuje ke kontrole připravenosti
zimní techniky, což souvisí s úkli−
dovými pracemi v  zimním ob do −
bí vykonávanými v  souladu se 
zákonem.

„Na zimu se každoročně pečli−
vě připravujeme, a to na základě
Plánu zimní údržby, který je vyho−
toven Sprá  vou veřejného statku
města Plzně a jednotlivými měst−
skými obvody,“ informuje David
Pro  cház ka, starosta plzeňského
centrálního obvodu.

Co Operační plán obsahuje? Jsou
v něm především stanoveny rozsa−
hy zásahů na jednotlivých komuni−
kacích, neboť každá lokalita, která
je rozdělena do dalších úseků, má
časovou lhůtu na ošetření podle po−
řadí důležitosti komunikace. Vše vy−
chází ze smluv s  firmami, které se
o jednotlivé úseky starají. V souladu
s Operačním plánem je také nutno
zkontrolovat a prověřit způsobilost
techniky. Provede se montáž me−
chanismů a přezkouší se pro úklid

sněhu i pro posyp. Za to jednotlivé
úklidové firmy zodpovídají.

V rámci kontroly techniky jsou ty−
to firmy v tomto období navštěvová−
ny jednotlivými pracovníky úřadu,
kde je jim veškerá technika ukázána,
spuštěna a je provedena celková
kontrola funkčnosti, a to včetně pří−
davných zařízení. Na území třetího
plzeňského obvodu je zimní údržba
zajišťována celkem čtyřmi firmami
s odpovídající kvalitou techniky.

Obvod rovněž disponuje posypo−
vým materiálem, který bude v období
od listopadu 2020 do března 2021
dle potřeby, tedy v případě sněžení či
náledí, vydáván pracovníky Úřadu
městského obvodu Plzeň 3. K dispo−
zici je 650 tun písku a 46 tun soli.

„Kontrol veškeré zimní techniky,
která pracuje na našem obvodě,
jsem se osobně zúčastnil. Mohu
konstatovat, že je vzorně připravena,
za což všem firmám děkuji. Doufám
ale, že s perfektní připraveností bude
korespondovat i včasnost zásahu,
což budeme samozřejmě monitoro−
vat,“ dodal David Procházka.
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Město Plzeň prodá Kulturní dům
Peklo v městské soutěži. Podle je−
jího řádu to bude za minimální
kupní cenu ve výši 10 procent ce−
ny obvyklé, tedy za 6,56 milionu
korun. Smlouva s  kupcem bude
obsahovat přesnou specifikaci
podmínek prodeje. Tyto podmínky
schválili zastupitelé města Plzně.
Vypsání soutěže se začne připra −
vovat v následujících dnech.

„Kupující se musí zavázat zajistit
rekonstrukci objektu za účelem jeho

následného užívání v souladu s kup−
ní smlouvou. Stavbu musí do 
30. června 2030 uvést do stavu způ−
sobilého jejího užívání v souladu
s platnými právními předpisy,“ uvedl
radní pro oblast ekonomickou, byto−
vou a  nakládání s majetkem David
Šlouf. Doplnil, že jednou z  dalších
podmínek je povinnost zachovat po
dobu 20 let od kolaudace stavby vel−
ký sál s převažujícím celoročním vy−
užitím pro kulturní a společenské 
akce, přičemž splnění tohoto poža−

davku se bude pololetně vyhodnoco−
vat. Mimo jiné bude ve smlouvě za−
kotvena podmínka, že do 31. března
2042 v objektu nesmí kupující posky−
tovat ubytovací služby s výjimkou
provozování hotelu nebo penzionu,
poskytovat erotické služby, prodávat
použité zboží, prodávat zbraně, střeli−
vo a munici, provozovat tržnici a tržiš−
tě, provozovat zastavárnu. Pokud ku−
pec některé z podmínek nesplní, hrozí
mu pokuty upřesněné ve smlouvě.

Objekty KD Pekla jsou v současné
době v celkově špatném stavebně
technickém stavu. Na jaře 2018 byla
zahájena částečná rekonstrukce, na

kterou bylo z rozpočtu města Plzně
vyčleněno 20 milionů korun. Cílem
bylo zejména vybudování nového 
vytápění, rozvodů vody, kanalizace,
provedení rekonstrukce toalet a vý−
měna parket ve velkém sále. Brzy po
zahájení prací se však zjistilo, že
nad velkým sálem je poškozen
strop a krov je napaden dřevokazný−
mi houbami. Objekt byl tedy kvůli ha−
varijnímu stavu uzavřen, jeho stav
zhoršuje též vzlínající vlhkost. Podle
znaleckého posudku z 29. 8. 2019 je
cena nemovitých věcí v místě a čase
obvyklá 65,6 milionu korun, její plat−
nost byla potvrzena i pro rok 2020.  

Peklo se prodá v soutěži  
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Téměř 3,5 roku trvá přeshranič−
ní projekt „Udržitelný venkov
v česko−bavorském příhraničí“
realizovaný obecně prospěš−
nou společností Úhlava
a Úřadem pro výživu,
zemědělství a les−
nictví Cham
(AELF Cham),
který má za
cíl podporo−
vat život na
venkově pro−
střednictvím
r e g i o n á l n í
p r o  d u k c e .
Hlavní myšlen−
kou celého pro−
jektu je jednak se−
známit veřejnost s drob−
nými zemědělci, výrobci potra−
vin a řemeslníky, kteří provozu−
jí svoji činnost v  Pošumaví
a v Bavorském lese, ale také
vzájemnou spoluprací všech
těchto aktérů podpořit zdejší
území. 
Jak uvádí Helena Hnojská, ma−
nažerka obecně prospěšné spo−

lečnosti Úhlava, inspirace po−
chází od jejich bavorských kole−
gů z Chamu, kde již několik let
funguje spolek Landgenuss.

Jedná se o síť farmářů, výrob−
ců potravin a restaura−

térů, jejíž vznik ini−
cioval právě Úřad

pro výživu, ze−
mědělství a les−
nictví v Chamu.
Díky vzájemné
spolupráci mají
farmáři zaru−
čen trvalý odbyt

pro své výrobky,
potravináři a re−

stauratéři zase lev−
nější vstupní surovinu,

navíc s garantovanou kvali−
tou a původem. Z jejich činnosti
tak profituje de facto celý re−
gion. Zdejší krajina je místními
farmáři neustále udržovaná, lidé
mají práci a nejsou nuceni od−
cházet do měst, na trhu je do−
statek kvalitních potravin. Pro
návštěvníky je připravena ucele−
ná nabídka od ubytování, přes

dobré jídlo a pití, až po zážitky
spojené „farmářskou“ turistikou,
která má v  tomto venkovském
regionu nezastupitelnou úlohu.
Samozřejmostí je společná pro−
pagace.
„U nás bohužel taková spoluprá−
ce moc nefunguje, každý spíš
vnímá toho druhého jako konku−
renci. To jsme tímto projektem

chtěli změnit a doufáme, že se
nám to alespoň trochu podaři−
lo“, doplňuje Hnojská. „Sami by−
chom to ovšem nezvládli, při−
spěli k tomu i naši partneři –
AELF Cham, MAS Cham, MAS
Pošumaví, MAS Aktivios, MAS
Radbuza a MAS Sv. Jana z  Ne −
pomuku, ale také Asociace sou−
kromého zemědělství, Český za−
hrádkářský svaz (sdružení Kla −
tovy) a další.“
Ti se průběžně podíleli na větši−
ně aktivit od začátku realizace
projektu. Doposud se v  rámci
projektu podařilo připravit mini−
málně 30 jednodenních i více−
denních akcí, na kterých organi−
zátoři na celém území Pošumaví
a v  okrese Cham různou for−
mou propagovali místní farmáře 
a jejich produkci. Ať už to byly
exkur ze na farmy, dny otevře−
ných dveří, zážitkové programy
pro děti na farmách, jarmarky, tr−
hy, gastrovycházky, workshopy
nebo dovolenkové balíčky na
farmách. Jednotlivé aktivity byly
vždy spjaté s probíhajícím roč−
ním obdobím a potravinami, kte−
ré jsou pro danou dobu typické. 
„Nezapomněli jsme ani na řeme−
slníky, kteří neodmyslitelně patří
k  venkovu. Uspořádali jsme na−
příklad v krásném prostředí nebí−
lovského zámku Zahradní 4

Výukový program pro děti ze ZŠ Hrádek na Zahradě U Malíře v Myslovicích.

Společná exkurze českých a bavorských farmářů na zážitkovou dýňovou farmu Schreyer (SRN).

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.

Úhlava, o.p.s., pomáhá farmářům
a řemeslníkům z Pošumaví
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4 slavnosti, kde se návštěv−
níci seznámili s místními ko−
váři, skláři, keramiky a také
si na vlastní kůži vyzkoušeli,
co takové řemeslo obnáší.
Prezentovat se výrobci mohli
i v Německu, a to díky spolu−
práci s bavorskými kolegy.
Inspira tivní byl určitě Zelený
týden ve Furth im Wald či ve−
letrh cestovního ruchu v Re −
gens   burgu,“ uvádí Renata
Harnová Chvojková ze spo−
lečnosti Úhlava, o.p.s.
Nedílnou součástí projektu
byly i vzdělávací akce za −
měřené na témata vztahující
se k venkovu a možnostem,
jak zde začít podnikat. Část
aktivit se týkala řemesel,
část byla věnována zpraco−
vání základních surovin –
masa, mléka, ovoce, zeleni−
ny, bylinek… Nechyběla ani
zahrád kářská tématika nebo
domácí pěstování hub. Vše
doplněno o marketing a správ−
nou propagaci, bez které se
žádný podnikatel dnes již ne−
obejde.
Další aktivitou projektu byl jazy−
kový česko−německý kurz, kde
se po dobu 2 let mohli farmáři,
ale i další zájemci zdo konalit
v odborné konverzaci s podpo−

rou rodilých mluvčích. Jazy ková
pří ručka a slovníček se zeměděl−
ským zaměřením, které díky pro−
jektu vznikly, jsou stále pro pří−
padné zájemce k  dispozici na
adrese Úhlava, o.p.s., Plá nická
174, Klatovy. 
Tyto publikace nejsou jediným
tištěným výstupem projektu. Ve

dvou jazykových mutacích byla
vydána brožurka „Průvod ce re−
gionálními pro duk ty“. Zde je uve−
deno více než 70 producentů
z Po šu maví a Bavor ského lesa,
kteří přímo na farmách a v ob−
chůdcích nabízejí širokou škálu
svých výrobků nebo výrobků od
svých kolegů. I tuto brožurku si

v sídle Úhlavy můžete vy−
zvednout nebo v elektro−
nické podobě stáh nout na
www.uhlava.cz. Vzhle dem
k  tomu, že se stále obje −
vují noví a noví farmáři
a řemeslníci, informují
o nich veřejnost na 
nově vzniklých faceboo−
kových stránkách (udrzi−
telnyvenkov) a www.po−
znejvenkov.uhlava.cz.
Kromě toho tu zájemci
najdou pozvánky na akce
pořádané Úhlavou i další−
mi zapojenými partnery,
různé tipy, rady a recepty,
vše spojené s  regionální
produkcí. V jejich pořádá−
ní hodlají partneři pokra−
čovat i nadále.
„Jsme moc rádi, že se do
aktivit zapojila celá řada
subjektů – farem, podni−
ků, spolků, restaurací, ale
i malých drobných podni−

katelů z obou stran hranice – kte−
ré se na počátku realizace znaly
jen sporadicky a které se nebá−
ly s „konkurencí“ podělit o své
„nou−hau“. Zdá se, že i u nás se
začíná „blýskat na lepší časy“
a vzájemná spolupráce je 
opravdu možná“ uzavírá Helena
Hnojská.  (pi)

Kurz „Jak se stát kovářem“ s kovářem a podkovářem Janem Helíškem ve Strašíně.

Letos 11.  listopadu do Sušice Martin
na bílém koni nepřijel, zato se uskuteč−
nila on−line akce s názvem Moderní
pracovní příležitosti pro žákyně a žáky
v regionu Sušicka, kte −
rá byla realizována
v rámci Evropského
týdnu odborných dove−
dností.
Jedná se o  iniciativu
Evropské komise, je−
jímž cílem je vyzdvih−

nout to nejlepší z oblasti odborné přípra−
vy a ukázat veřejnosti, proč je odborné
vzdělávání chytrou volbou. V Česku ko−
ordinuje tuto iniciativu Dům zahraniční

spolupráce. Na  základě
jeho výzvy jsme se do
akce zapojili. Za zmínku
stojí jeho vzdělávací
program Erasmus+,
který si klade za cíl zvý−
šit kvalitu kvalifikací
a dovedností. 

Jmenovaná akce musela – opro−
ti  původnímu plánu – proběh−
nout pouze ve virtuální podobě.
Navzdory této komplikaci jsme

se snažili osloveným účastníkům zpro−
středkovat obsah v  plném rozsahu.
Během  příprav jsme oslovili více než 
30 firem ze Sušicka i dalších regionů
Plzeňského kraje. Nemohli jsme opome−
nout kontaktovat žáky ze základních škol
ze Sušice a blízkého
okolí, pro něž byla
tato akce primárně
určena.
Na  svátek svatého
Martina bylo umož−
něno všem zainte−
resovaným vybrat
si libovolný ze  tří
stanovených termí−
nů, připojit se v příslušný čas k živému
vysílání, sledovat prezentace a v případě
potřeby komunikovat přes chat. Akce
byla zacílena na  naše spolupracující
i další firmy, které nabízejí moderní pra−
covní příležitosti, navazující na obory,
které se u nás vyučují. Všichni byli 

informováni, že po jejich absolvování by
se mohli ucházet o pozici ve vybraných
firmách. Kladli jsme si za cíl vzbudit je−
jich zájem v období, ve kterém se rozho−
dují, kam se po ukončení povinné školní
docházky vydat. 
Děkujeme všem firmám, které nám
zasla ly materiály k prezentaci a aktivně
s  námi spolupracovaly. Jedná se
o Compo Tech Plus, spol. s  r. o., DO−
PLA PAP, a.  s., EUROVIA CS, a.  s., či
Koramex, a.  s. Poděkování patří též
Domu zahraniční spolupráce za finanč−

ní podporu. 
Pokud chcete nav−
štívili naši školu, ať
už osobně, či virtu−
álně, máte několik
možností. Tou nej−
bližší je den otevře−
ných dveří v pátek
11. prosince 2020.
Jste srdečně zváni.

V současné situaci nedokážeme sdělit,
jak proběhne, ale pokud budete sledovat
naše školní stránky (https://www.sossu−
sice.cz), školní Facebook, nebo školní
Instagram, dozvíte se všechny potřebné
informace s dostatečným předstihem.
Zůstaňte s námi! (pi)

Evropský týden odborných dovedností 
v podání SOŠ a SOU Sušice
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Co na Vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré čín−
ské astrologie vzešel před mnoha
a mnoha lety čínský horoskop. Má
12 různých zvířecích znamení, je−
jichž nadvláda se obměňuje vždy po
roce. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února. V roce 2021 nad 
námi bude bdít znamení Buvola.

Jak se bude dařit lidem
jedno tlivých znamení 

v roce 2021
Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.

Rok 2021 = Rok Buvola

KRYSA
Buvol si rozumí s  Krysou (Myší),
proto se dá očekávat plodný rok
hlavně v  pracovní oblasti. Práce je
Buvolova doména, proto energie
Buvola pracovní úsilí podpoří. Co se
týká vztahů, dojde k ochlazení emo−
cí, proto budou lidé narození ve zna−
mení Krysy méně tolerantní a budou
myslet hlavně na sebe. Pokud se ne−
cítí dobře ve vztahu, hrozí jeho ukon−
čení a objeví se nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) přinese
Kryse díky stádiu sebereflexe
schop nost odhalit včas překážky
a problémy, poznat jejich význam
a účel. Díky tomu bude schopna
Krysa snáze překážky překonat. Klid
a uvolnění získávají v  této etapě
živo ta na důležitosti. 

BUVOL
Pro Buvola je to osobní rok, proto po−
zitivní a produktivní, ale až od naro −
zenin. Do narozenin může vládnout
ve všem nerovnováha a destrukce.
V  roce 2021 budou zrozenci v  roce
Buvola zaslouženě sklízet plody své

svědomité práce. Je to dobrý rok pro
čerpání nových nápadů, energie a bu−
de se dařit i ve vztazích. Je to dobrý
rok na založení rodiny.
Nová situace (Koronavirus) může
přinést blokády a nerovnováhu ener−
gií. Vypadá to, že lidé narození ve
znamení Buvola novou situaci ne−
musí dobře snášet. Nesoulad v  se−
xuální a citové oblasti může vyvolá−
vat frustraci a nespokojenost. Proto
je třeba věnovat se vztahům, mohlo
by dojít k rozchodu. Je nutné rychle
odhalit a odstranit příčiny problémů,
a ne vše svalovat na druhé. 

TYGR
Buvol je „pán Tygra“, proto hrozí, že
zrozence ve znamení Tygra zapřáhne
do práce a bude se zdát být ne pří −
jemný. Bude ho nutit k  věcem, kte−
rým se Tygr bude chtít vzpouzet.
Pokud se podvolí, bude to
k  jeho prospěchu. Asi
bude lepší nic nové−
ho v  ro ce 2021
nezačí nat a spí−
še se snažit
udržet, co má−
te. Ji nak hro zí
p r o b l é m y 
a zklamání.
Nová situace
(Koronavirus) –
vypadá to, že zro−
zenci ve znamení
Tygra si vzali pona−
učení a pochopili, že vše
musí být v souladu s kosmickým
řádem. Proto jste na dobré cestě
k  řádu stvoření – nalezení smyslu.
Věrnost, důvěra, spolehlivost a cíle−
ný postup povedou k zaslouženému
vítězství. Víte, že co zasejete, vše se
stejnou měrou vrátí.

ZAJÍC 
Ačkoli to tak na první pohled ne −
vypadá, Zajíc si s Buvolem rozumí.
Jestliže nastanou potíže kvůli dru−
hým, Zajícovi vše dopadne dobře.
I když bude Zajíc více ustrašený než
obvykle, v pracovní oblasti i ve vzta−
zích se mu bude dařit. Je třeba počí−
tat s  potížemi třetích osob, proto je
dobré vážit s  kým a proč a raději

se řídit heslem: „Třikrát měř, jednou
řež“, a to i v pracovní oblasti. Je do−
bré počítat se zklamáním, protože nic
nemusí jít tak hladce a podle plánu.
Nová situace (Koronavirus) pro zro−
zence ve znamení Zajíce znamená
růst a prospěch týkající se i blízkého
okolí. Kdo poctivě a tvrdě pracoval,
tomu se blíží sklizeň, následuje čas
plodnosti a sběru, protože zrozenci
ve znamení Zajíce si vzali ponaučení
z  uplynulého roku. Energie jsou
v rovnováze, což se začne nyní pro−
jevovat.

DRAK
Drak považuje Buvola za příliš po−
malého a to mu Buvol vrátí tím, že
bude nutit Draka více pracovat, než
byl zvyklý. Drak nebude moci tolik
snít a díky zvýšenému pracovnímu

úsilí bude pro něho progresivní a
stabilní rok. Ve vztazích se

také bude dařit. 
Nová situace (Ko ro −

navirus) – Dra ci
mohou doufat
v  přírůstek ener−
gie a získání sch −
opnosti sledovat
události ze
správného úhlu.
Vytrvalost a

sebedisciplina vás
do vedou do cíle.

Jedním z  poselství
nové energie je to, že se

budete muset rychle rozhod−
nout v některých záležitostech, i když

se vás budou zmocňovat protichůdné
emoce při zvažování alternativ. Bude
nutné si uvědomit, že vždy je něco za
něco. Ale je dobré, že můžete důvěřo−
vat své intuici.

HAD
Had si s  Buvolem hodně rozumí,
proto rok 2021 bude výborný. Jen
není dobré být umíněný a myslet jen
na svůj prospěch. Sobeckost Buvol
nemá rád. Když budete dělat kom−
promisy, budete z toho mít prospěch
vy i ostatní. Spíše bude dobré se za−
měřit na práci a výsledky se dostaví.
Jen psychickou zátěž by neměl pře−
citlivělý Had přehánět. Je třeba najít

rovnováhu mezi zátěží a odpočin−
kem, jinak hrozí psychické problé−
my. Pokud Had vše ustojí, budou se
plnit sny, dařit v práci i ve vztazích.
Nová situace (Koronavirus) způso−
bí, že přirozený řád věcí bude na −
rušen a omezena schopnost posu−
zování. Na to je třeba dávat pozor
a podle přísloví –„Třikrát měř, jed−
nou řež“ se v roce 2021 řídit. Může
se stát, že budete obklopeni různými
formami svodů a lákadel a lehce
se tak stát jejich obětí. Když zazna−
menáte ztrátu orientace, nedostatek
fyzické a psychické energie, vězte,
že to jsou příznaky, kdy je třeba 
zvýšené opatrnosti v  rozhodování
a konání. 

KŮŇ
I když si Kůň s  Buvolem dobře ne−
rozumí, pořád to bude v roce Buvola
lepší než v minulém roce Krysy. Vše
půjde lépe, ale stejně by bylo dobré
krotit svůj temperament, zejména ve
vztazích. Buvol bude Koně nutit k tvr−
dé práci, a to Koně moc těšit nebu−
de. Tvrdohlavý Kůň by se raději pro−
háněl po lukách.
Nová situace (Koronavirus) může
znamenat nedorozumění, problémy,
které je nutné vyřešit. Mohou se
obje vit staré záležitosti, které jste
považovali za vyřešené. I drobné
problémy je nutné rychle řešit, aby
se nerozrostly do větších, hůře zvla−
datelných. Čeká vás pravděpodobně
ztráta energie, proto je dobré se do−
bíjet z náhradních zdrojů energií (vo−
da, stromy, pohyb). Pokud jste na
někom či něčem závislí, je nutné se
rychle závislosti zbavit. 

OVCE 
Buvol je protivníkem Ovce, proto
jsou tato znamení v opozici. Díky to−
mu to bude složité. Peníze nebudou,
je třeba být opatrný a snažit se udr−
žet, co máte. Tím půjde dolů i psy−
chika a v souvislosti s tím i morálka.
Bude nutné řešit nudné záležitosti
a dost možná se přihlásí ke kontrole
i finanční správa. Většina zrozenců
ve znamení Ovce má naštěstí pro ně
obchodní talent. Tím by mohli kom−
penzovat případné ztráty.         4

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jak se vám bude dařit v roce BUVOLA
od 12. února 2021 do 31. ledna 2022

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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4 Nová situace (Koronavirus) bu−
de představovat pro zrozence ve
znamení Ovce „noc“. Problémy bude
mít ten, kdo se nezbaví zatvrzelosti,
ztráty orientace, nedostatku toleran−
ce. Pokud nastanou potíže, je třeba
jejich příčinu hledat v sobě, ne svá−
dět vinu na druhé. Sebepoznání a to−
lerance jsou první kroky k  ná pravě.
Potom vám znova začne svítit
Slunce, jehož energie je rozhodují−
cím faktorem vůle. 

OPICE
Opice si s  Buvolem moc nerozumí.
Obecně lze říci, že Opice si rozumí
jen s Drakem a Hadem, takže moc
kompatibilní s ostatnímu znameními
není. Kompenzuje to svojí bezsta−
rostností a drzostí, kterou jí dost lidí
odpouští, protože je většinou zábav−
ný společník. Ale na Buvola to nepla−
tí a bude muset omezit své ambice.
Do pracovního úsilí, do kterého ji bu−
de Buvol nutit, se Opice jako vždy
bude snažit vyhnout a obejít to tím,
že se sama „pasuje“ do role zpro−
středkovatele. 
Nová situace (Koronavirus) by moh−
la zrozencům ve znamení Opice při−
nést štěstí a růst, protože Opice
se dokáží přizpůsobit nové situaci.
„Nová doba“ jim zlepší jejich schop−
nost být ve správný čas na správném

místě. Je dobré se řídit spíše intuicí
než rozumem. Pokud se budete na−
cházet ve stavu neustálé vnitřní ne−
spokojenosti, je nutné najít její příči−
ny. Upřímnost k  sobě i druhým při−
spěje ke zlepšení situace. Také je do−
bré zaujmout k nevyřešené věci nové
stanovisko než řešit neřešitelné.

KOHOUT 
Kohout si s  Buvolem rozumí, proto
to bude velmi dobrý rok. Kohout bu−
de tvrdě pracovat, což se mu vyplatí,
i když asi až později. Ale ve vztazích
se bude dařit a budou se objevovat
nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) pro
zrozence ve znamení Kohouta bude
znamenat novou energii k potvrzení
jejich záměrů a plánů. Posíleni ener−
gií Buvola se poženou vpřed za
svým cílem. Pokud zůstanete věrni
své věci se vší trpělivostí, vytrvalos−
tí a snad s jistou dávkou tvrdo −
hlavosti, podaří se vám překonat
četné překážky a problémy, včetně
těch, které ve vás vyvolávají „kou−
savé“ pochybnosti. Své úspěchy
si však jako vždy musíte zasloužit 
tvrdou prací. Co se týká osobních
vztahů a cest, budete vystaveni
zkouškám. Pokud budete velkorysí,
můžete dojít ke zdravému ukotvení
v hmotném těle.

PES

Pes je stejně loajální jako Buvol.
Navíc je Buvol sluha Psa. Na stej−
ném „pracovním hřišti“ si s  Buvo −
lem nerozumí, proto se bude dařit
spíše o oblasti spekulací, na které
Buvol nemá. Buvol je dříč, Pes je se
vším rychle hotov a Buvol mu připa−
dá pomalý a tupý. Buvol bude mít
tendenci narušovat soukromí Psa za
to, že jej Pes neuznává. Proto je do−
bré se snažit vyhnout dlouho dobější
práci (jen v  tomto roce) a pracoval
spíše na „rychlých akcích“. Než se
Buvol vzpamatuje, bude hotovo.
To by mohlo přinést problémy ve
vztazích, protože pozornost Psa bu−
de Buvol odvádět a Psovi uteče
 zatím partner/ka. Bude to stát více
energie, a proto je dobré se dobíjet
častěji, než je obvyklé, z  náhrad −
ních zdrojů energie (voda, stromy,
pohyb).
Nová situace (Koronavirus) – Citliví
Psi by měli mít na paměti, že existuje
zákon o příčině a následku, který vás
nutí k neustálé sebekritice a posuzo−
vání. Upozorňuje vás, že se vyplatí
své plány průběžně vystavovat
zkouškám, a to vždy ještě před tím,
než uděláte nějaké závažné rozhod−
nutí. Novou situaci by bylo dobré
chápat jako výstrahu, ne jako ne−
štěstí či pohromu. Je nutné se zbavit

pocitu, že jste oběť a nespravedlivě
potrestáni. Právě v  krizi se nachází
šance na záchranu. Uspějete za pod−
mínky, že se vám podaří dospět
k  neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu
na vaše problémy. 

KANEC 
Buvol je stejně jako Kanec loajální ve
vztazích, ale v pracovní oblasti si ne−
rozumí. Kanec je „bohém“ a umělec,
Buvol je dříč. Z  toho vyplývá, že
Buvol bude po Kanci chtít, aby tvrdě
pracoval a nejen užíval. To bude pro
Kance užitečné, protože díky zvýše−
nému pracovnímu úsilí se objeví no−
vé pracovní možnosti, dost možná
i povýšení v zaměstnání. 
Nová situace (Koronavirus) zname−
ná, že všechny problémy zvládnete
sami. Někdy to však můžete přehnat
a snažit se o násilné a samostatné
řešení. V takovém případě by ale šlo
o nedostatek sebekritiky, nebo příliš
vysokém sebevědomí. Pokud nasta−
nou problémy, znamená to, že je to
důsledek jednostranného postoje. Je
třeba se na vše dívat v  celkových
souvislostech. Ke změně k  lepšímu
je třeba změna myšlení, sebekritický
pohled do svého nitra, otevřít se na−
venek a mít více tolerance.

Všem přeji hodně štěstí, pohody 
a zdraví. Stanislav Brázda

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018



LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ−
MECKU? Přidej se k nám,
pouze přes týden s uby −
továním a týdenní vý −
platou pro flexi. montéry
v řemeslech a staveb−
nictví! cppersonal.eu –
723168359. KŘI PM
20024 

NABÍZÍME prac. příležitost
u firmy se sídlem v SRN,
ko munikace v  ČJ, nad −
průměrné výdělky, i bri −
gádně. Pouze volat! Tel.:
737946466. RR 20725

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří −
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.
736139113 PM 20029

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, mo−
torky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr,
řídítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé ji−
né moto věci. Nabídněte.
Tel. 605080878 PM 20015

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z  pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medai−
le a vyznamenání – civil−
ní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. 603872698
PM 20034 

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HELI−
GONKU i v nálezovém sta−
vu. Tel. 728209526. PM
20016

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel. 603383211.
PM 20028 

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz Tel.
603512322 PM 20011

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové
hrač ky, obrazy, rádia, sklo,
figurální porcelán a také
různé staré díly na mo −
torky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 20013

KOUPÍM různé před−
měty ze starého ko −
loniálu, restaurace,
ob chodu, ordinace,
kanceláře – nábytek,
osvě t lení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, a jiné. Vše
staré, spojené se  Sta −
rým Plzencem: po −
hlednice, foto, plakáty, 
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porce lán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy,
hodi ny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti, co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu −
jete. Tel. 737903420. PM
20014

KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí a křesel.

Chromový a trubkový 
nábytek. Stav nerozhoduje.

Stačí napsat SMS či 
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen −
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pouz −
dra na pistole, plyn. mas −
ky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy –
Slavia, Stella, Haenel,
Zbro jovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porcelánové
podtácky. Pivní pípu, stá−
čečku, paroží, náramkové
a kapesní hodinky, rádia,
mince, reklamní smal to −
vané cedule, moped Sta −
dion−motory a díly k ně−
mu, atd. Tel. 737903420.
PM 20012

KOUPÍM tento typ křesel 
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. 
Stačí napsat SMS 

či prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, sta−
ré bakelit. rádio Talis man,
Philips, Telefunken aj. Ho −
diny, hodinky  náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por ce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960.  Vykoupím i ce−
lou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběra tel. Nabízím 
solidní jednání. Tel. 608979
838. Email: antikvs@
seznam.cz. PM 20059

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pi −
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.
732170454. PM 20080 

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1975
VÝKUP –  RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky,  a jiné. Mož −
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘI −
JEDU. Tel. 603512322
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz. PM 20005 

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087
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KOUPÍM pásovou pilu na
dřevo na podélné řezání
prken a trámů. Prodám
Chevrolet Kalos 1.4i, r.v.
2008, cena 33.000 Kč.
Tel.: 602469253. RR
20731

Jablka konzumní (staré
odrůdy bez chem. ošetře −
ní) a na zpracování nebo
zkrmení. Levně. Tel.: 
774140229– 607180458

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vy −
sokou výhřevností a do−
bou hoření. 1000 kg = 
4 000,−Kč. V Plzeňském
kraji doprava zdarma. Tel.
604 575 136. PM 20001

PRODÁM kvalitní dřevě−
né pelety. Cer tifikát EN
plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta
= 1050 KG. =70 pytlů
po 15 kg. Paleta =
6500,− Kč. (Plzeňský
kraj + DOPRAVA ZDAR−
MA).  Tel. 604  575 136
PM 20133 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buň −
ky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám marin got −
ku, obloženou palub −
kami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajiš −
tění dopravy na místo 
určení.  Tel.: 604867469.
PM 20023

PRODÁM vzrostlý su −
kulent Pryšec trojúhlý
(Eu phor bia trigona), vý−
ška 70 cm, košatý, vhod−
ný do bytu i zimní zahra−
dy. Cena dohodou. Tel.
732 162 602

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpo vím.  RR
80225

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x 1
m, dále panely 220 x 60 x
12 cm, Plzeň a okolí.
Mož nost naložení a za −
jištění dopravy. Tel.
603383211. PM 20024 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel. 604867469 PM
20025 

PRODÁM vyschlé prou−
těné košíky různých ve −
likostí v Plzni, k doptání
na tel. 724754498 PM
20136

PRODÁM historická, plně
funkční lázeňská kamna
v naleštěné  mědi, celé
koncertní housle ruční vý−
roby po generálce, mis−
trovský materiál, nádher−
ný zvuk,  2 kvalitní skříňky
ve dřevě mahagon, leště−
ný konferenční stolek,
kvalitní leštěná obývací
stěna s nástavci a skříní
v mahagonu, ceny do mlu −
 vou. Tel. 732 766 276 
RR 20748

PLUH dvoják obracák,
cena 11.000 Kč, zánovní
rotačku záběr 2,65 m ce−
na 35.000 Kč, obraceč
sena 6,20 m nesený
cena 18.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 20761 

PENÍZE za vaši rekreač−
ní nemovitost ihned!
Vykou píme vaši chalupu
či chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň−sever. Pod −
mínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elekt −
řina. Peníze vyplácíme do
tří dnů. Právní servis 
zajištěn. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20036

KOUPÍM les i s  pozem−
kem. Jakékoliv stáří. Mů −
že být malá výměra ne−
bo neudržovaný. Na  pa −
dený kůrovcem nevadí.
Tel.: 773585290. RR
20523

PRODÁM 4 stavební
parcely v  obci Ba −
vorov, 40 km od Č.
Budějovic v  nové zá−
stavbě rod. domů.
Pěkné klidné místo,
500 m od lesa, inž. sí−
tě na hranici pozemku
(voda, plyn, elektřina,
odpad). 3 x 558 m2,
1 x 1108 m2 – cena za
1 parcelu 470 000 Kč,
Tel. 607568051,
702804913, e−mail:
v.bobr@sezbnam.cz,
PM 20121  

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledá−
me byty k  pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Pro vizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20038

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra −
cujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměst −
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaruču jeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INS −
TINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20037

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v  panelových/cihlových
domech v  Plzni. Máme
připraveny investory (pří−
mé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokon−
čena v řádech dnů. Mož −
nost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy
vyřešíme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20043

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s  lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena do
3 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20044

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20−
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1,5
mil. Peníze k dispozici ih−
ned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20045

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.
736 139 113 PM 20026 

PRODÁM Multicar M25,
valník. r. v. 86, 53 000
km, STK do 2022, ve vel−
mi dobrém stavu. Eko
placeno. Cena 69 000 Kč.
Bližší informace po tele−
fonu 603 278 273.

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 20082

PRODÁM zimní pneu−
matiky na Felicii na dis−
cích 165/70−13, rok
v provozu, prodej za so−
lidní cenu, možnost vi−
dět. Tel.: 604977991.
RR 20741

PRODÁM Opel Meriva,
r.v. 2017, 1.4 benz., naj−
eto 19400 km, první maji−
tel, serv. knížka, asistent
rozjezdu do kopce, taž. za−
řízení, zimní pneu, dojezd.
reserv. kolo „jako nové“,
cena 239.000 Kč. Tel.:
739019413. RR 20747

PRODÁM Volkswagen
Caddy Live, 7 míst, r. v.
2005, obsah 1. 6 Mpi
ben zin, najeto pouze
151tkm, servisní knížka,
1. majitel, servo, airbagy,
el okna, klima, navigace,
7 míst, nová stk a emise,
cena: 109.000 Kč,
Klatovy, tel: 723439518.
RR 20753

PRODÁM Škoda Room −
ster, obsah 1.4 Mpi ben−
zin,r.v. 2008, 63 kw, na −
jeto 135tkm, se servisní
knížkou – plný servis
Škoda, el okna, klima,
ton. okna, protokoly z ně−
mecké stk, nová stk
a emise, cena: 109.000
Kč, telefon: 723439518.
RR 20754

PRODÁM Volkswagen
Caddy, r. v. 2009, 2. 0 +
CNG, benzin+ CNG,
servis ní knížka, 1. maji−
tel, v super stavu bez ko−
roze, servo, airbagy, el.
okna, klima, navigace,
nová stk a emise, cena:
110.000 Kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 20755

KOUPÍM Avia nosič kon−
tajnerů nebo Avia sklá−
pěčku, může být i v hor−
ším stavu a bez stk, pro−
sím volejte nebo pište na
telefon: 723/439518. RR
20756

PRODÁM Peugeot 307
kombi, r. v. 2006, obsah
1.6 benzin, 80 kw, el. 
okna, servo, centrál, čer−
vená metalíza, alu kola,
klima, nová stk a emise,
KT, cena: 69.000 Kč, TEL:
723439518. RR 20757

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r. v. 2009, obsah
1. 4 Mpi, benzin, klima,
abs, el okna, servisní
knížka plně servisované
ve Škoda servisu, nová
stk, airbagy, radio, imobi−
liser proti krádeži, cena:
115.000 Kč, Klatovy, Tel:
723439518. RR 20758

PRODÁM Peugeot 207
sw, r. v. 2008, obsah 1.6
hdi, 80 kw, červená bar−
va, panorama střecha,
nová spojka, nová stk,
klima, radio, el okna, ce−
na: 69.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
20759

PRODÁM KIA Sorento,
r.v. 2010, 4x4 automat,
7 míst, najeto 208800 km,
cena: 199.700 Kč. Tel.:
702176308. RR 20764

PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové ne−
bo pozinkované. Velmi
levně. Možno i sací 
s vývěvou. Tel.:
604589329. RR 20026

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027
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VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále mož−
nost vymalování. Nezá −
vazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 20006 

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje vaši si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20039

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Dráb  ková, tel.: 608117
789. RR 20081

KOUPÍM tento typ křesel
a tento typ komody. 

Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 

a email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte pro −
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20040

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20041

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.  PM 20042

PŘEVEDU záznamy z  vi−
deokazet na DVD nebo
Flešku. Levně Tel.
777 554 484   KŘI  PM
20137 

OPRAVÍM Vám výrobky
ze dřeva, které stářím ne−
bo častým používáním
doslou žily, případně vyro−
bím podle mustru, tel.
775195608   PM 20135

KLÁŠTERKA 
– revize komínů 

a kotlů.
Tel.: 604 871 028.

RR 20183

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 20077

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí 
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice,
Stra konice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111. 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malíř−
ské práce, betonování,
kompletní rekonstrukce
bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce
a další práce dle do −
mluvy. Plzeňsko, Klatov −
sko, Sušicko a okolí. 
Ro zum né ceny. Tel.:
721757399 nebo email:
zedn icke .p race11@
email.cz RR 90652

DOPRAVA stavebních a ji−
ných materiálů do 2t. KT
a okolí. Tel: 728214542.
RR 20739

KOMINICTVÍ – čištění
a kontroly spalinových
cest. Klatovsko, tel.:
608788784. RR 20760

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
oce lových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.
604 867 469. PM 20027

ZA ODVOZ daruji kance−
lářské skříňky (policové
+ šuplíkové) a prodám
psací stůl. Tel.: 731446
058. RR 20724

ZA ODVOZ ložnice z 50.
let kompletní dvoulůžko,
noční stolky, 3 skříně, vy−
robené ze dřeva. Tel.:
379731258. RR 20762

POHODOVÝ 42/185, za−
jištěný nekuřák sport. po−
stavy s domkem a zahra−
dou, hledá ženu do 45 let
k  vážnému seznámení.
Partnerku pro život. Dítě
není překážkou. DO, KT,
PJ. Tel.: 737923125. 
RR 20737

S dámou ve věku 50–60
let, by se rád seznámil
65letý muž, který by rád
našel ke společnému živo−
tu paní, s vlastní něja −
kou hospodářskou used−
lostí, někde v pohraničí
s Německem, či Rakous −
kem. Jsem muzikant,
s bohatou hudební tvorbou
a současně kutil. Prosím
o zaslání odpovědi s foto−
grafií do redakce Roz hledu
zn.: DUET. 

35/185 nekuřák, hledá
dívku 16 – 19 let k vážné−
mu seznámení. Nekuřač −
ku, která také hledá par−
tnera pro život.  Mám rád
filmy s  akční tématikou,
komedie, horory a české
filmy. Rád cestuji, chodím
na procházky a navštěvuji
kulturní akce.  Jsem ze
Středočeského kraje.
Tel. 604969788, e−mail: 
lovehvezd@seznam.cz.
PM 20106

MUŽ 54/183/94 rozve −
dený, zajištěný nekuřák,
hledá obyčejnou ženu pro
trvalý vztah. Plzeňsko  Tel.
730 698 771 PM 20131 

CO JE ŠTĚSTÍ: poznat pa−
ní kolem 65 r. pro řešení
všeho hezkého a příjemné−
ho a i opačně. Já 70 r./170
pro kulturu, přírodu, sport.
A co Vy? Večer telefonujte
727905131  PM 20132 

SVOBODNÝ, bezdětný
muž, 57 let, hledá osamě−
lou, hodnou, mladší ženu
pro společný život na ve−
snici. Jižní Plzeňsko.
Národnost není rozhodují−
cí. Tel.: 724735293. RR
20744

MUŽ 37 let hledá ženu na
intimní chvilky. Jsem
z Klatov. Tel.: 720319471.
RR 20742

KOUPÍM 
DVOURYCHLOSTNÍ

BABETU.
Tel. 604589329. 

RR 20025

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé mo−
tocykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jed notlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Sluš né jednání. 

E−mail: 
klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 

RR 20369

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
20369
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PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI ,
150 Hp, R.v. 2016,

Koupený nový v ČR, 
6 míst, serviska, 
cena 370.000 Kč. 
Tel 604589329. 

RR 20023

KOUPÍM jakýkoliv
funkční traktor 

i bez SPZ. 
Tel.: 604589329 

RR 20024

23. listopadu 2020 to
byly dva roky ode
dne, kdy zemřel pan  

Václav Jandoš. 
Vzpomínají rodina a
štamgasti restaurace a
penzionu Klatovský
dvůr.             RR 20722
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Uzávěrka řádkové inzerce je 3. prosince 2020

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sekretariát, soukromá inzerce:  
                              Lubomír Baláž
                              tel.: 377 221 996, 777 730 254 
                              e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
                              Květoslava Spoustová
                              tel.: 777 730 256 
                              e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:  Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
                              Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM pana Honzu,
55/175, bydlícího mezi Su
− Kt, který odpovídal emai−
lem na můj inzerát asi 
4. 11. Je čerstvým OPA.
Omylem jsem si smazala
Vaši emailovou adresu.
Johanka.el@atlas.cz.  PM
20128 

59 HLEDÁ přítele do 60
let k vážnému seznámení,
který má rád děti. Doufám,
že ještě existuje normální
a obyčejný muž, který má
pochopení, umí mít rád
a dokáže být věrný, mů −
že být i z vesnice. Zn.: Jen
vážné nabídky. Jen volat!
Tel.: 722778014. RR
20726

JÁ, nekuřačka důcho −
dového věku, ještě nech−
ci jen sedět doma. Ráda

mám procházky kolem
vody i v lese, kratší turisti−
ku, ale i cestování po naší
vlasti a později i pobyt
u moře, ale i posezení
v klidu třeba na zahrádce
nebo pod pergolou. Ráda
bych touto cestou pozna−
la kamaráda, přítele podo−
bných zájmů ve věku 60–
69 let, ale věk není pod−
mínkou, je to jen číslo,
abychom si spolu zpří−
jemnili chvíle a byli si vzá−
jemnou oporou ve všem.
Auto vítáno. SMS kdykoli,
volat pouze večer – na tel.
728315990. RR 20763

53LETÝ muž, 186/90kg,
hledá přátele muže či 
ženy, kteří chtějí ještě žít.
Cestování, zábava, výlety.
Tel.: 604791334. RR
20736

Jsem na aktuální foteč−
ce. Krásné chvíle u mě
diskrétně, volej. SMS
ne. Tel. 730 509 461
KŘI  PM 20127

Tel. 730 509 461 
PŘÍJEMNÁ a hezká žena
středních let tě zve do
svého privátku v Plzni na
erotickou masáž a rela−
xační erotiku.Volat můžeš
každý den od 9:00 do ve−
černích hodin i víkendy.
SMS – Ne. Čistota a dis−
krétnost a s ochranou za−
jištěno. Volejte na tel.
603323143.   KŘI PM
20134 

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 20032 

Další 
číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
14. 12. 2020www.plzenskyrozhled.cz

Najdete nás na 
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