
13
2020

Slavný ‘Big Ben a Otec Braun’

Divadlo Pluto

strana 21
Na slovíčko s léčitelem

strana 16

Stanislav Brázda: 
Bude líp, až se každý začne starat 

o sebe, své blízké, 
své bytí a zbaví se negativismu

“Trojka” osobně poděkovala 
lidem v první linii

strana 8

Vánoční stromky a ryby 
na vánoční stůl

strana 25

strana 2 – 3

strana 27

Pracovní nabídky
strana 22 – 23

Řádková inzerce
strana 28 – 30

Re
da

kc
e 

PL
ZE

Ň,
Pu

rk
yň

ov
a 

22
, 3

01
 0

0 
Pl

ze
ň 

 
te

l.:
 3

77
 2

21
 9

96
; i

nz
er

ce
: t

el
.: 

37
7 

22
1 

76
4

14
. 1

2.
  2

02
0

Už 23 let vyvíjí svou činnost Rotary
klub v Klatovech. Úspěšně nastou−
pil do vlajkové lodi Rotary Inter −
national a spoluorganizuje dlouho−
dobé roční výměny studentů. Na −
příklad na klatovském gymnáziu
studovali mladí lidé z Colorada,
Argentiny, Indie, Brazílie, Kanady.
Naproti tomu prostřednictvím
Rota ry klubu zase vycestovali 
studenti a studentky klatovského
gymnázia do USA, na Tchaj−wan,
do Kolumbie a dalších zemí. Byla
mezi nimi také Pavla Trávníčková.

� Jak jste se dostala na Tchaj−wan?
Byla to vlastně taková náhoda.

Moje kamarádka byla na studijním
ročním pobytu v Kolumbii a po ná−
vratu měla prezentaci ve škole. Moc
se jí tam líbilo, a tak jsem si řekla,
proč to také nezkusit. Výměnné stu−
dijní zahraniční pobyty organizuje
Rotary klub Klatovy, tak jsem se 
přihlásila a povedlo se.
� Kolik zemí jste měli na výběr?

Asi 28 a většina lidí si, jako prý
každoročně, přála pobyt v Americe.
Mně to bylo vcelku jedno, neměla
jsem nějaké konkrétní přání, tak mě
poslali na Tchaj−wan ještě s jednou
studentkou z Klatov. Dokončila jsem

druhý ročník gymnázia a odjela na
Tchaj−wan. Čínsky jsem uměla jen
pozdravit a poděkovat. Bydlela jsem
ve dvou rodinách. V  té první uměli
anglicky, takže jsme se domluvili.
Zpočátku to bylo fajn, jelikož mi to
usnadňovalo všechno zařizování. Po
pár měsících, kdy jsem již chtěla za−
čít uplatňovat své nově nabyté vě−
domosti z čínštiny, mi to, že ač jsem
otázky pokládala čínsky, ale odpo−
věď mi byla stejně naservírována
anglicky, začalo trošku vadit. Pak

jsem se přestěhovala do druhé rodi−
ny, kde na mě zase, k mé radosti,
mluvili jenom čínsky.
� Po tom jste toužila?

To bylo fakt super, protože tak se
člověk nejvíc naučí! Vzpomínám na
babičku v této druhé rodině, která na
mě mluvila jen čínsky, a na naše 
večerní rozhovory nad mísou exo−
tického ovoce. Když jsem něčemu
nerozuměla, trpělivě mi to obloukem
vysvětlovala tak dlouho, až jsem
pocho pila.

� Jak jste chodila do školy?
Normální výuka se podobala vý−

uce v našem gymnáziu, jen si od−
myslete jakýkoliv třetí či dokonce
čtvr tý jazyk a češtinu vyměňte za
čínštinu. Každé pondělí jsem měla
navíc dvě privátní hodiny čínštiny
s  naší univerzitní učitelkou. Každý
čtvrtek odpoledne a pátek celý den
jsme s ostatními studenty, kteří tam
byli od Rotary jako já, trávili na uni−
verzitě, kam jsme dojížděli a  učili se
čínsky. Bylo to speciálně pro nás. Ve
městě a okolí nás bylo čtrnáct z ce−
lého světa.
� Jaké je školství na Tchaj−wanu?

Drsné. Oni jsou hodně svědomití
studenti a jsou zvyklí na řád. Výuka
začíná ve čtvr t na osm a končí
v  pět hodin odpoledne každý den.
Nejsou tam jako u nás 45minutové
vyučovací hodiny a 5minutové pře−
stávky. Tam je každá hodina i pře−
stávka jinak dlouhá. Musím se při−
znat, že jsem ten systém nikdy ne−
pochopila. Každý den je přesná 
hodina na oběd, z čehož se cca 25
mi nut obědvá a pak studenti 5 mi−
nut uklízejí celou školu včetně zá−
chodů. Na všechen úklid mají po−
třebné pomůcky.

Studentka klatovského gymnázia Pavla Trávníčková prozradila:

Rok jsem studovala na Tchaj−wanu
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Kdo by neznal známé německé 
seriály Otec Braun nebo Big Ben.
Hlavní roli v nich hraje kulaťoučký
a mnohým sympatický Ottfried
Fischer. 

Dnes 67letý herec a glosátor žije
v bavorském Pasově, v centru, do−
mě svých prarodičů, kde jako malý
kluk trávil prázdniny. V tomto domě

v přízemí je dokonce
„Muzeum Povodní”.
Právě velká voda
v uplynulých letech
také Pasov postihla,
včetně tohoto objek−
tu. Herec žije v po−
sledním patře a do

svého bytu má pochopitelně výtah.
Přestěhoval se sem před pár lety
a žije tu se svou druhou manželkou
Simonou, kterou si letos vzal, ale 
jejich vztah trvá už 14 let. Přestože
dvacet let jej trápí Parkinsonova
choroba, nenaříká, nestěžuje si. Žije
si v klidu, občas ještě něco točí

a teď dokonce bude příspívat do no−
vin. Ač katolík, má psát do bavor−
ských katolických novin sloupky,
které mají být kritické k církvi.

„Budou veskrze ironické, s nad−
hledem, nadsázkou, ale místy i kri−
tické. Jedině tak a s humorem může
katolická církev přežít. Jsem její
součástí, ale to neznamená, že ne−
mohu říct svůj názor,“ svěřil se
Ottfried Fischer, který i při své půvo−
dní váze okolo 200 kilogramů, měří
skoro 190 centimetrů.

„Daří se mi v rámci možností do−
bře. Ani korona mě zatím nepotkala,
za což jsem rád, ale myslím si, že

Slavný ‘Big Ben a Otec Braun’
žije kousek od (jiho)českých hranic

Ottfried Fischer jako Big Ben 
se svou filmovou matkou

Ottfried Fischer s manzelkou a papez

Ottfried Fischer s manzelkou ... pokračování na straně 9
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��Co uklízečky?
Uklízečky ve škole budete marně

hledat. Nikde je neuvidíte. Uklízejí
studenti. Po úklidu se půl hodiny spí.
��Kde?

Ve třídě. Ruce složit na lavici, po−
nořit do nich hlavu a spát. Ptala
jsem se, co se děje. Dostala jsem
odpověď, že tady je to normální. Po
obědě se spí. Povinně. Když spát
nechceš, alespoň buď zticha a ne−
ruš, tak nebudeš mít problém.
Druhý den jsem už také spala.
��Vyučující byli vstřícní?

To je jako u nás. Jak kdo. Na −
příklad učitelka angličtiny byla 
strašně fajn, moc mi zpočátku po−
mohla. Pan učitel matematiky už
zas tak moc vstřícný nebyl. Jediná
chvíle, kdy na mne promluvil, byla,
když jsme se náhodou potkali na
chodbě a já ho pozdravila. To na
mě jako odpověď vždy jen vyštěkl
mé čínské jméno a se škodolibým

úsměvem odešel. Poznámky jsem
psala kurzivou a povětšinou česky,
pan učitel matematiky mi je vždy
sebral zpod ruky a se zájmem si je
prohlížel. Pokaždé, když mi je vra−
cel, uznale pokyvoval hlavou…
Kdyby jen věděl, co tam občas bylo
psáno… Oni totiž neznají psací 
písmo. Mají své čínské znaky
a když píšou anglicky, tak píšou 
jako na počítači – tiskace. Vždycky
se divili, jak hezky píšu.

��Jak žijí v rodinách?
Pohodově. Studenti jsou celý den

ve škole do 5 hodin odpoledne.
Potom chodí do doučovací školy na
předměty, které jim moc nejdou.
Většinou je to angličtina, matemati−
ka a fyzika. Speciální doučovací
školy jsou tam až do večera. Poté

jdou domů na večeři,
vyspí se a znovu do
školy.
�� Mají zájem se dou−
čovat?

Zájem mají velký.
Například v sobotu ráno
někteří chodí dobrovol−
ně do školy na speciální
doučování s učiteli.
Školy jsou otevřené,
mohou se tam učit i sa−
mi nebo s kamarády
a mají na to klid.
�� Jaký je rozdíl mezi
našimi a tchajwanský−
mi studenty? 

Dost velký. Jsou totiž
nesmírně svědomití.
V  rodinách je vidět po−
hoda, nikdo nikam ne−
chvátá. Všude vidíte ta−

kovou spokojenost. Přitom pracují
hodně, mají toho dost, ale všechno
stíhají. Všichni jsou strašně milí,
hlavně na cizince, a vstřícní. Jednou
jsem potřebovala nafouknout jízdní
kolo. Přijela jsem na benzinku, čín−
sky nic moc. Paní se ptala, zda ne−
potřebuji pomoc. Tomu jsem rozu−
měla. Řekla jsem, že ano a za chvíli
bylo kolem mě šest dobrovolní ků−
pomocníků, kteří mi nakonec na−
foukli obě duše. 

��Co vám vadilo?
Bylo opravdu hodně učiva a ve

škole byl člověk celý den. Tchaj −
wanským studentem bych tedy
upřímně být nechtěla. Takhle jsem
jako student měla úlevy ze skoro
všech předmětů až na anglič tinu,
ze které jsem tedy psala i testy.
Akorát nemají zkoušení u  tabule,
pouze písemnou formou, to se mi
docela líbilo, ale zároveň mi to 
přišlo i trochu špatně. Celou hodi−
nu studenti nemluví, učitelé se ne−
ptají, nekladou otázky. Mluví jen
učitel a studenti si dělají poznámky,
což se ale negativně projevovalo
hlavně na schopnostech stu den −
tů vyjadřovat se v cizím jazyce.
Zkouškou je písemný test a těch
se píše hodně, jak průběžně, 

tak nárazově. Každý čtvr tek jsou
totiž dva za sebou jdoucí testové
dny, kdy se celý den neděje nic
jiné ho, než že se píšou dlouhé, ně−
kolikastránkové testy ze všech

možných předmětů dle předem 
daného rozpisu. 
�� My jsme vlastně ještě neřekli,
v jakém městě jste byla. 

Byla jsem spíše na severu Tchaj−
wanu ve městě Miao−li. Je to asi
hodi na a půl od hlavního města
Tchaj−pej. Žije tam skoro 100 000 li−
dí. Tchajwanci jsou vstřícní a poho−
doví. My tady v Česku jsme všichni
napružení, nervózní, stále s  něčím
nespokojení. To tam nevidíte.
�� Nyní jste zase v Klatovech ve
třetím ročníku gymnázia. Umíte
čínsky?

Troufám si říci, že docela ano
a čínštinu už jsem také i využila.
Byla jsem na brigádě ve Slávii v Kla −
tovech na náměstí a najednou, co to
neslyším, čínštinu. Byl to krásný 
pocit, rozumět. Ta paní si přišla kou−
pit chlebíčky. Já na ni začala čínsky
a ona překvapením vyvalila oči,
a tak jsme se seznámily. Jsem za to
hrozně ráda, protože tak mohu tro−
chu procvičovat mluvenou čínštinu
i v Klatovech.
��Vaše další plány po gymnáziu?

Před Tchaj−wanem jsem uvažo −
vala o medicíně, nyní přemýšlím
i o studiu čínštiny. Moc mě baví. Je
krásná. Mluvíte v  tónech, díky kte−
rým ta řeč krásně zní, ale které jsou
pro všechny cizince, mě nevyjímaje,
noční můrou. Je to totiž docela roz−
díl, zaměníte−li kupříkladu první tón
za třetí a omylem maminku oslovíte

„koni“ (vlastní zkušenost). Navíc mě
celkem baví kreslení a čínština – to
jsou znaky, které se kreslí.      (re)

Studentka klatovského 
gymnázia Pavla Trávníčková.

... dokončení ze strany 2�

Studentka klatovského gymnázia Pavla Trávníčková prozradila:

Rok jsem studovala na Tchaj−wanu
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Fakultní nemocnice Plzeň 1. pro−
since 2020 otevírá novou lékárnu
v areálu bývalé vojenské nemocni−
ce. Podnětem pro otevření nové
lékárny byla rozlehlost borského
areálu a velké vzdálenosti jednotli−
vých pavilónů od stávající lékárny.
Z tohoto důvodu byla vybrána bu−
dova, která pochází z  roku 1954,
býval zde Ústřední vojenský zdra−
votní ústav. 

Tento objekt prošel rozsáhlou re−
konstrukcí a nyní nabízí příjemné,
moderní a hlavně bezbariérové pro−
středí. Projektová studie jeho pro−
měny v lékárnu vznikla již na jaře
2016. Jako první se řešily mate riá −
lové toky, způsob
přípravy destilova−
né vody, pak po−
stupně následovala
stavební povolení,
kolaudace a vyba−
vování, náklady či−
nily 63,5 milionů.

„Lidem nabízí−
me komfortní, bez −
ba riérové prostředí
a především mož−

nost vyzvednout si potřebné léky
ihned po ošetření, bez obíhání dal−
ších lékáren v Plzni a za velmi pří−
znivé ceny. Prostor pro klienty, tzv.
oficína, je velký, takže i v současné
situaci se do něho vejde více pa−
cientů i při zachování patřičných
odstupů. Také zaměstnanci se mo−
hou těšit na moderní pracovní pro−
středí, včetně větších prostor,“
vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D.  

Nová lékárna je ústavní, to zname−
ná, že zásobuje borské kliniky a od−
dělení. Dodává sterilizované léčivé
látky pro operační sály, stará se o zá−
sobování diagnostiky, labora torních
chemikálií  a očkovacích látek pro 
celou nemocnici. Zásobuje i mi −
mofakultní lůžková a ambulantní
zdravotnická zařízení v  kraji, a to 

nejen léčivými přípravky, ale i dezin −
fekcemi. Během jarní vlny covid−19,
v období katastrofální situace na trhu
s  dezinfekcemi, připravovala lé −
kárna FN Plzeň dezinfekci na ruce
dle receptury WHO pro celou ne−
mocnici. Další detaily popisuje ředitel
Šimánek: „Lékárenský odbor v pří−
štím roce plánuje nový projekt, 
kterým bude příprava autologních 
očních sérových kapek. Staneme
se  tak prvním pracovištěm v našem
kraji, které tyto kapky připravuje. Tato
nová lékárna bude také dále akredito−
vaným zdravotnickým zařízením, kde
budou probíhat předatestační stáže,
praxe v  průběhu studia na farma −

ceutických fakultách
a prak tická část výuky
farmaceutických asis−
tentů.“

Lékárna slouží i pro
širokou veřejnost. Li −
dé zde mají k  dispo −
zici dvě výdejní místa
na recept i výdejní
místo pro volný pro−
dej s běžným zbožím,
navíc nabízí sor ti−

ment, který v  jiných lékárnách ne−
ní běžně dostupný a úzce souvisí
s okolními ambulancemi a klinikami.
Zaměst nává celkem 25 pracovníků,
z  toho 6 farmaceutů a 10 farma −
ceutických asistentů. Moderní pra−
covní prostředí přinese nové mož−
nosti při práci, např. v oddělení pro
přípravu sterilních léčiv. Čistý pro−
stor umožní přípravu injekcí, infuzí,
očních mastí a kapek bez proti −
mikrobní přísady a jiné.  

Původní lékárna v  borské jižní
části „lékárna Na Schodech“ zůstá−
vá i nadále  v  provozu pro veřej−
nost.  FN Plzeň v současnosti nabí−
zí lékárenské služby  ve třech lé −
 kárnách (dvě na Borech, jedna na
Lo chotíně) a zároveň provozuje 
pro dej nu zdravotnických potřeb 
v lochotínském areálu. 

Nová lékárna v areálu
bývalé vojenské nemocnice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovi cích zve na speciální komentované pro−
hlídky výstavy Proměny zámku Hradiště, které se uskuteční  22. prosince
2020 v 10 a ve 14 hodin. Zároveň si nenechte ujít prohlídku zámku a stá−
lých expozic  v adventním hávu v rámci rozšířené vánoční otevírací doby.
Nezapo meňte navštívit také zbrusu novou výstavu Království hraček ze
Skašo va se skašovským betlémem.

Kdo ještě neviděl výstavu Naše paní Božena Němcová, má na to už jenom
několik posledních dní, a to do Silvestra.

Adventní čas vám tady zpříjemní i hudbou. Každoroční koncert žáků
a uči telů ZUŠ Blovice se bohužel nemůže konat tak, jak jsme na něj zvyklí,
tedy v kapli sv. Ondřeje. Připravena je proto  série minikoncertů online, které
si můžete poslechnout bezpečně v pohodlí svého domova. Sledujte rubriku
Muzeum z domova... na webových stránkách nebo kanál Youtube.

Série minikoncertů online
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Slavný ‘Big Ben a Otec Braun’
žije kousek od (jiho)českých hranic

daleko horší než samotné ne−
moci je strach z nich. Já vím,
o čem mluvím. Jediné, co mě
trápí, jsou moje nohy, že neuj−
du velkou vzdálenost, ale jinak
si nestěžuji a nenudím se,“
řekl s úsměvem představitel
mnoha rolí, ale především Big
Bena a faráře Brauna.

Do Česka, ač to má téměř
za humny, moc nejezdí. Ale
považuje Čechy i jižní Čechy
a Šumavu za velmi krásný
kout Evropy.

„Byl jsem tam párkrát a v Praze
taky, ovšem s ohledem na můj zdra−
votní stav moc necestuji. Jsem rád,
že existuje vymoženost jako inter−
net, televize a člověk může takhle
cestovat vlastně po celém světe,“
řekl s humorem sobě vlastním
Fischer.

Sám přiznal, že než začala pan −
 demie koronaviru, která sužuje 
i Ně mecko a Bavorsko především,
zúčast ňovali se s manželkou řady
akcí a měli i hodně návštěv.

„Teď jsme to museli omezit, což
nás mrzí, ale rozhodně to není tra−
gédie. S našimi blízkými a přáteli
jsme ve spojení po telefonu, facebo−
oku, skypu. A až to zase půjde, zase
budeme dělat ty naše mejdánky. Už
se na to moc těším,“ dodal Ottfried
Fischer, který si Vánoce užije s man−
želkou a přáteli v poklidu a pohodě
a jako správný katolík by prý rád vy−
razil na půlnoční. Bude−li to s ohle−
dem na různá opatření, možné…?!

(pru), foto: archiv O. Fischera 
a Facebook
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Žáci 5. třídy   ze ZŠ a MŠ Skočice
u Přeštic na jižním Plzeňsku zvítě −
zili v krajském kole celostátní sou−
těže v učení cizích jazyků s názvem
Podzimní WocaBee šampionát.

Soutěž probíhá od začátku listo−
padu v základních a středních ško−
lách. Soutěží se online a ve všech

cizích jazycích. Kritériem hodnocení
je píle žáků v učení se nové slovní
zásoby. Žáci 5.třídy v těchto dnech
bojují o titul nejpilnějších studentů
cizích jazyků v  České republice.
Vítězové se ve finále utkají s  těmi
nejlepšími ze Slovenska.

Druhý ročník soutěže Podzimní
WocaBee šampionát organizuje ve
školách poskytovatel inovativní apli−
kace WocaBee na učení cizích slo −

víček. Školy aplikaci denně využívají
ve výuce cizích jazyků, přičemž se
mimořádně osvědčila zejména v ob−
dobí distančního vzdělávání. Na jaře
tohoto roku ji celosvětově vyzkou−
šelo téměř 300 000 žáků a učitelů.

Žáci se v aplikaci učí hravou for−
mou novou slovní zásobu, za což

získávají body, tzv. WocaPoints. Čím
více procvičují, tím více bodů získají
a více se naučí. Právě píle v učení je
kritériem hodnocení úspěchu v Pod −
zimním WocaBee šampionátu. Vítězí
třída, která získá nejvyšší průměrný
počet WocaPoints na žáka.

Podzimní WocaBee šampionát
odstartoval 9. listopadu okresními
koly. Výherci z okresů postoupili
za týden do krajských soutěží a ti

nejlepší z každého kraje aktuálně
bojují o výhru v celostátní soutěži.
V Pl zeň ském kraji zvítězili žáci 5. tří−
dy ze ZŠ a MŠ Skočice, Přeštice. 

Paní učitelka Mgr. Markéta Šobro vá,
která ve vítězné třídě vyučuje anglic−
ký jazyk, hodnotí samotnou soutěž
jakož i výsledky svých žáků násle−
dovně: „Jsou skvělí! Hlavně první
čtyři žáci (Ivanka, Míša, Terezka a
Martin) nahráli obdivuhodný počet
bodů. Příjemně mě překvapili!
O soutěži jsem žákům jen s úsmě−

vem sdělila, že by bylo fajn, kdyby
se aspoň pokusili uspět. Další vel−
kou motivaci nepotřebovali. Motivují
se navzájem.“

Žáci mají dobré šance na umístě−
ní i v celostátní soutěži. V krajském
kole dosáhli průměrný denní počet

až 1067 WocaPoints na žáka. Pro
lepší představu – každá správná
odpo věď při procvičování znamená
zisk přibližně 2 WocaPoints. V celo−
státním kole se finalisté nová slo −
víčka učí ještě důkladněji, jelikož 
titul šampiona České republiky mají
na dosah.

Programátor Michal Ošvát, který
je autorem aplikace WocaBee, říká:
„Jsem velmi rád, že účast i zapo −
jení žáků ve 2. ročníku Podzimní −
ho WocaBee šampionátu predčila
naše očekávání. Celkově se soutěže
v tomto roce zúčastnilo téměř
45 000 studentů cizích jazyků
z České republiky i  ze Slovenska.
Vítězové okresních i krajských kol
mají své prvenství skutečně zaslou−
žené. V tomto ročníku jsme šampio−

nát navíc obohatili o unikátní česko−
slovenské finále, ve kterém se utka −
jí vítězové celonárodních soutěží
z obou zemí. Věřím, že naše soutěž
Pod zimní WocaBee šampionát je
pro všechny žáky v tomto náročném
období vítanou motivací k učení.”

Nejpilnější studenti jazyků
v Plzeňském kraji jsou ze Skočic



7Plzeňský rozhled  13/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

• Nepomucko na starých 
pohlednicích a fotografiích
Životní publikace Bohuslava Šo −
 to ly, vydaná těsně před jeho 
úmrtím, přibližuje na 600 po −
hled nicích 48 obcí regionu Ne −
po mucka.

• Osobnosti Nepomucka 2
Druhý díl osobností z pera Karla
Barocha seznamuje čtenáře s ko−
lekcí dalších regionálních osob−
ností, od těch dávno zapome −
nutých až po současníky.

• Poslední mise Miss Fortune
Kniha rozplétá příběh tragické
události na Plzeňsku za druhé

světové války, kdy byl Němci
sestře len US Bombardér B−24J
Liberator s jedenáctičlennou po−
sádkou na palubě. Bombardér se
zřítil 22. února 1944 na vrch
Dubeč v katastru obce Prádlo
u Nepomuka.

• Svatý Jan Nepomucký 
v evropském kulturním kontextu
Nový svatojánský sborník přináší
zajímavé informace související
s nejvýznamnějším nepomuckým
rodákem. Témata nejsou jen
evrop ského charakteru, ale týkají
se například i Brazílie, kde je tento
světec rovněž ve velké úctě.

• Zelená Hora v sevření 
smrti hlavů
Obsáhlá publikace Patrika Kellera
se zabývá Nepomuckem v letech
1938–1945. Text vychází nejen
ze studia archivních pramenů,
ale i z výpovědí téměř padesáti
pamětníků a potomků místních
osobností protektorátní historie.
Vše je doplněno fotografiemi,
z nichž většina dosud nebyla
publikována. Cílem knihy je uká−
zat, jak se velké dějiny mohou
střetnout s osudy občanů české−
ho maloměsta.

�������

Tipy na dárek pod stromeček

Komentovaná prohlídka pro veřej−
nost výstavy „Co je psáno, to je
dáno. Zmizelý svět kalamářů“ se
uskuteční ve čtvrtek 17. prosince
v Národopisném muzeu Plzeňska.
Výstava „Co je psáno, to je dáno.
Zmizelý svět kalamářů” je společ−
ným projektem pracovníků náro−
dopisného oddělení Západo čes −
kého muzea v Plzni a soukromého
sběratele Ing. Zdeňka Sluky. 

Sbírka Ing. Zdeňka Sluky je
své ho druhu unikátním dokladem
vývoje kultury psaní a historic−
kých proměn jednoho z nejdůleži−
tějších předmětů ze souboru psa−
cích potřeb, kterým je kalamář.
Výstavou „Co je psáno, to je dá−
no” návštěvníky provede Mgr. To −
máš Bernhardt, kurátor a spolu−
autor výstavy spolu s Ing. Zdeň −
kem Slukou, který pohovoří o své
soukromé sbírce, vystavených
exemplářích a současně s tím 
také o své sběratelské vášni. 

Vyšívané s láskou
Lidová ornamentika Plzeňska ve
fotografii je umístěna v Národo −
pisném  muzeu Plzeňska. Panelo −
vá výstava představuje tradiční
ornament z  Plzně a širšího Pl −
zeňska, zachycený na starých
negativech, fotografiích a sou−
časných digitalizátech. Výstava si
klade za cíl přiblížit a představit
veřejnosti vyšívané ornamenty na
oděvních součástkách, jako byly
pleny, vínky aj., které jsou ulože−
ny ve sbírkách Národopisného
muzea Plzeňska. Vstup zdarma.

LIDÉ ODVEDLE
Interaktivní výstava v Hlavní bu−
dově Západočeského muzea na−
bízí nevšední pohled na život lidí
se zrakovým, sluchovým a těles−
ným postižením. Cílem této edu−
kativní výstavy je ukázat dětem
i dospělým, jak vypadá svět lidí
se zdravotním hendikepem, jak je
možné tato postižení alespoň čás −
tečně kompenzovat, a že i hen −
dikepovaní lidé prožívají stejně
šťastné a zajímavé okamžiky jako
lidé zdraví. Návštěvníci výstavy
se během své neobvyklé cesty
rovněž seznámí se zásadami
správné komunikace s  hendike−
povanými lidmi a dozví se, jak jim
citlivě a přitom účinně nabídnout
pomoc. Vstup zdarma.

Zmizelý svět 
kalamářů

muzeazzKr
átc

e
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Nový průzkum zjišťuje, jak se žije
více než 300 tisícům  obyvatel
v Plzeňské aglomeraci, tedy nejen
na území města Plzně, ale i v dal−
ších 107 obcích Plzeňského kraje,
jež do aglomerace spadají? Je pro
ně tato oblast atraktivní? Jsou lidé
spokojeni s  kvalitou životního pro−

středí a vyhovuje jim například
městská hromadná doprava? Od −
povědi občanů na tyto a další dotazy
nyní zjišťuje nový průzkum, který
může pomoci nastar tovat změny
k lepšímu. Výstup z průzkumu bude
podkladem pro dokument Strategie
Plzeňské aglomerace 2021+. 

„Do Plzeňské aglomerace  spadá
celkem 108 obcí, což je 22 procent
obcí Plzeňského kraje. Na území ag−
lomerace k 1. lednu 2019 žilo 309
tisíc obyvatel. Stejně jako u nás
v Plzni, tak i v menších městech a
obcích je důležité vědět, co občané
chtějí, rozhodnutí se nedají dělat od

stolu. Proto se opakovaně ptáme na
jejich názory, podle nichž můžeme
postupovat při dalším návrhu, nač
se soustředit,“ uvedl primátor Plzně
Martin Baxa.

V dotazníku, jenž je přístupný na
webových stránkách iti−plzen.cz, se
zástupci města ptají na potřebnost
opatření v  oblastech životního pro−
středí, vzdělávání, podnikání, dopra−
vy, sociálních služeb a podobně.
Jeho vyplnění   by nemělo zabrat ví−
ce než 10 minut.

Výstupy z  dotazníku se stanou
součástí připravovaného dokumen−
tu nazvaného Strategie Plzeňské ag−
lomerace 2021+. „Na něm pracuje−
me v  souvislosti s  novým evrop−
ským dotačním obdobím 2021 až
2027. Dotazník je jednoduchý, intui−
tivní. Lidé v něm mohou ohodnotit,
jaká opatření jsou podle nich pro
další rozvoj území důležitá,“ přiblížil
ředitel  Útvaru koordinace evrop−
ských projektů města Plzně Erich
Beneš. Ohledně toho, kolik by do
Plzeňské aglomerace v  novém do−
tačním období mohlo směřovat pe−
něz, se v současné chvíli stále jed−
ná. V minulém programovém obdo−
bí 2014 − 2020 byly do území z ná−
stroje ITI investovány zhruba 4 mili−
ardy korun.

Vyhodnocení bude probíhat jak ve
vztahu k městu Plzni jako takovému,
tak ve vztahu k celému území vyme−
zené Plzeňské aglomerace.  

Více informací na stránkách iti−pl−
zen.cz.

Je pro vás život v Plzeňské aglomeraci atraktivní?

Správa veřejného statku města
Plzně začala prodávat v  areálu
městských sádek pod rybníkem
Košinář vánoční stromky a od
18. prosince pak ryby na vánoční
stůl. Akce je organizována za do −
držování všech platných proti −
epidemických opatření do vypro−
dání zásob, nejdéle však do
23. prosince do 13 hodin.   

„Budeme dbát na to, aby lidé do−
držovali ve frontách nařízené roze−
stupy, měli obličej zakrytý rouškami
a aby kupujících na prodejním místě
byl jen povolený počet. Na místě
bude k dispozici i dezinfekce, pro dá −
vající budou odděleni od zákazníků
plexisklem,“ uvedl Richard Havelka,

vedoucí úseku lesů, zeleně a vodní−
ho hospodářství Správy veřejného
statku města Plzně.      

Ryby se budou prodávat denně od
pátku 18. prosince od 10 do 
17 hodin do 23. prosince, kdy bude
prodej ukončen ve 13 hodin. Ke kou−

pi budou kapři, zejména lysci, a amu−
ři. Jejich cena se bude pohybovat od
85 do 95 korun za kilogram. 

„Letos ryby výji−
mečně nepocházejí
jako jindy z  měst−
ského Draho tín ské −
ho rybníka, protože
jsme ho kvůli nedo−
statku vody způso−
bené dlouhodobým
suchem nenechali
na podzim vylovit.
Nakoupili jsme pro −

to ze soukromého rybářství ve
Lnářích zhruba tři tuny ryb, tedy při−
bližně takové množství, jaké jsme
prodali v  minulých letech,“ uvedl

Richard Havelka. Ryby dopraví ze
Lnářů do městských sádek týden
před zahájením prodeje.     

Vánoční stromky pocházejí z měst −
 ských lesů z lesních ploch pod
elektrovody. Prodávat se budou
zejména borovice, smrk ztepilý
a smrk stříbrný, celkem půjde
o 600 stromků jako každý rok. Ke
koupi budou od soboty 12. prosin−
ce do středy 16. prosince, nebo do
vy prodání zásob. Prodejní doba
je stano vena od 10 do 17 hodin.
Cena za standardní stromek bude
250 korun, za výběrový pak zákaz−
ník zaplatí 350 korun. 

Podrobnosti o cenách stromků
a ryb jsou zde: http://www.svsmp.cz/

Vánoční stromky a ryby na vánoční stůl 
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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 jeho zpeněžení. Pro −
dejem starých nepotřeb−
ných zlatých šperků, zub−
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý 
finanční obnos, který Vás
zaručeně nadchne, a to se
přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra 
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje ve−
škeré zlaté šperky, zubní ko−

runky, hodinky, tabatěrky, slitky, od−
litky či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykoupit,
není nic jednoduššího, než se zajít
poradit s odborníkem. Naši speciál−
ně proškolení zaměstnanci Vám po−
skytnou kvalitní poradenství a na
místě dokáží během krátké chvíle
určit ryzost zlata a navrhnout Vám
tak i výkupní cenu. Zlatá Banka sa−
mozřejmě vykupuje i stříbro. Pokud
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 du −
 álnímu přístupu ke každému kliento−
vi. Jako jedna z mála také nabízí jed−
ny z nejvyšších výkupních cen zlata
a stříbra. Pokud si nejste jisti, zda je

pro Vás prodej starožitných šperků,
poničených šperků či dalších výrob−
ků ze zlata výhodný, přijďte se nezá−
vazně informovat do Zlaté Banky.

Diskrétní prostředí je zde zaručeno
a ochotný personál Vám rád poskyt−
ne odborné poradenství 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 obdrže−
nou 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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Město Plzeň začalo v únoru 2020
stavět po cca 15 letech městské
byty. Celkem 18 domů se 183 byty
o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje
v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech do
září roku 2022. 

Od února došlo k demolici všech
původních bytových domů první
etapy a nyní je postaveno osm byto−
vých domů v  různé fázi a výmění −
ková stanice tepla. Celkové náklady
revitalizace území Línská – Kreuz −
mannova, které Plzeň pokryje téměř
z  poloviny příjmy z  prodeje svých
bytů na Sylvánu, tvoří 346,7 milionu
korun bez DPH. Byty budou určeny
pro lidi, kteří získávají obtížně 
nájemní nebo vlastní bydlení na
komer čním trhu.

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhruba
před 15 lety se jedná o náš největší
projekt v bytové oblasti. Revitalizací
čtyř hektarů kolem ulic Línská

a Kreuzmannova vznikne 183 bytů,
které nabídneme seniorům, zdravot−
ně postiženým občanům, samoživi−
telům a samoživitelkám, rodinám pe−
čujícím o zdravotně postižené dítě,
ale také jako startovací dostupné

bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětlil
primátor města Martin Baxa.

V současnosti jsou dokončeny
veškeré hrubé stavby bytových 

domů 1 až 7 a 18 a výměníkové sta−
nice tepla včetně střešní krytiny
a osazena máme i okna. V bytových
domech 5, 6 a 7 jsou již dokončová−
ny i finální fasádní omítky, hotové
jsou vnitřní instalace, čisté podlahy,
obklady a probíhá jejich celková
kompletace. 

„V bytových domech 1 až 4 pra−
cujeme na vnitřních rozvodech ve−
škerých instalací, zateplujeme fasá−
dy, v  interiérech zhotovitel provádí
omítky a podlahové vrstvy. Ve vý−
měníkové stanici tepla jsou dokon−
čeny stavebně vnitřní prostory
a probíhají technologické práce na
vystrojení stanice,“ přiblížil součas−
ný stav výstavby bytů technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář. 

Dále zhotovitel dokončuje rozvo−
dy venkovní kanalizace a vodovodu
v rámci první etapy stavby. Musely
být provedeny přeložky rozvodů
UPC, přeložky rozvodů Plzeňských
městských dopravních podniků
a okolo bytových domů zhotovitel

postupně provádí hrubé terénní
úpravy. Staveniště předali zhotoviteli
17. února 2020. Termín dokončení
stavebních prací včetně vydání
kolau dačního souhlasu je v  první
etapě stanoven na 31. květen 2021.
U druhé etapy je to potom konec zá−
ří 2022. V letošním roce  jsou v roz−
počtu na stavbu Zátiší alokovány 
finanční prostředky ve výši 136 mi −
lionů korun včetně DPH.

Nové bydlení bude určeno zejmé−
na pro cílové skupiny z Koncepce
sociálního a dostupného bydlení
statutárního města Plzně na roky
2016–2020. „Nabídneme jej senio−
rům, zdravotně postiženým obča−
nům, samoživitelům a samoživitel−
kám, rodinám pečujícím o zdravotně
postižené dítě, také jako startovací
dostupné bydlení mladým domác−
nostem do 35 let věku,“ přiblížil rad−
ní pro oblast ekonomickou, bytovou
a nakládání s majetkem David Šlouf. 

Měsíční nájemné u bytů bezba −
riérových a bytů pro seniory bude
činit 50 korun za metr čtvereční,
pro všechny ostatní byty bude mě−
síční nájemné v  sazbě odpovídající
výši nájemného u ostatních stan −
dardních bytů ve vlastnictví města
Plzně s me ziročním nárůstem. Od
1. března letošního roku se jedná
o sazbu 86,86 korun za metr čtve−
reční. Rozměry standardních bytů
budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca
34 m2, u bytů bezbariérových
v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk
ca 47 m2, 2+kk 67 m2.

V Zátiší stojí již osm nových bytových domů
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SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

TEPELNÁ ČERPADLA a teplo domova
Všem našim současným a budoucím zákazníkům námi montovaných značek

přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021

2021
pf

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Když bylo Lence Jahodové z Plzeňska
40 let, začala si všímat, jak jí pomalu
začíná stárnout obličej. Rozhodla se, že
s tím něco bude dělat
a objevila obličejovou
jógu. Metoda ji nato−
lik zaujala, že se brzy
stala její lektorkou.
Součástí jógy pro tvář
byly kromě obličejové
gymnastiky i speciál−
ní masáže.
Při intenzivnějším
stu  diu kosmetických
masáží zjistila, že
skutečným tajem−
stvím krásné pleti je
opravdu masáž. Ta jí
rozproudí krev a lym−
fu, uvolní napětí, vy−
rýsuje kontury, zvýší
produkci kolagenu,
nažene do pokožky čerstvou krev plnou
živin, kyslíku, a tím pleť zbaví otoků
i jemných vrásek.

Lence však vadilo, že po takové masáži
s  využitím různých krémů je vždycky
mastná a musí si mýt i vlasy. Jednoho

krásného rána na Boží
hod se probudila na
hedvábném polštáři,
který si dala pod 
stromeček. Dočetla
se totiž, že hedvábí
zkrášluje, protože ob−
sahuje unikátní látky,
které pěstí pleť. Ne −
mohla se toho rána
nabažit té hebkosti,
něžnosti a slasti z do−
teku své tváře s hed−
vábím. A jak to někdy
bývá, dostala nápad!
Ušít z hedvábného
povlaku rukavice a ji−
mi se masírovat. Hed −
vábí totiž dokonale

klouže po pleti. Pak to šlo ráz naráz.
Rozstříhala hedvábný povlak polštáře,
kamarádka švadlenka jí ušila první hed−

vábné rukavičky a Lenka se s nimi začala
každé ráno masírovat, tedy vyhlazovat
obličej. Říká tomu „ranní masáž slunce“. 
Po třech týdnech si změn na svém obli−
čeji všimla sama, za 8 týdnů i její přátelé
a za 12 týdnů všichni ostatní. Výsledky
každodenního dotýkání se vlastní tváře
pravým hedvábím byly
natolik výrazné, že se
Lenka rozhodla nene−
chat si to jen pro sebe
a začala rukavičky vyrá−
bět. Čekala jí trnitá ces−
ta, kdy hledala nejkvalit−
nější hedvábí a švadleny.
Nakonec se sama sa−

motinká vydala na
vlast ní pěst do kolébky
hedvábí – do Číny. Na −
vštívila továrnu, kde se
hedvábí vyrábí. Všude
měli neuvěřitelnou čistotu. Po tom navští−
vila farmu, kde chovají bource morušo−
vého a pěstují pro něj moruše. Za šicími
stroji seděly spokojené ženy. Věděla
a pochopila, že její cesta je správná. Bylo
pro ni důležité vědět, kdo, kde a za jakých
podmínek ruka vičky pro ni bude šít.

Dnes je Lence Jahodové o pět let víc,
má e−shop (www.luxmaru.cz), kde
hedvábné rukavičky na bízí spolu 
s návodem, jak se krok za krokem na−

učit jedi neč né omla−
zující manuální tech−
niky v lu xusních ma−
sážních rukavičkách
z pra  vého hedvábí. 
Lenka věří, že krása

nemá nic společného
s věkem. Lidská ků−
že má neuvěřitelnou
schopnost sebeobno−
vy, regenerace, a pro to
je možné ji opravdu
úspěšně omlazovat!
Díky hedvábí se z ma−

sáže navíc stává slastný rituál, který
hýčká pleť i duši.
Řeklo by se obyčejný příběh obyčejné
mladé maminky Lenky. Ale jsem pře−
svědčený, že pro mnohé další to může
být příjemné poznání s  návodem, jak
být krásnější a spokojenější.           (re)

Jedinečný vánoční dárek pro ženy

Lenka Jahodová věří, že krása
nemá nic společného s věkem.

Hedvábné rukavičky z  pra−
vého hedvábí.

Pro naše čtenáře připravila
Lenka Jahodová vánoční pře−
kvapení. Když si objednáte
hedvábné rukavičky na jejím 
e−shopu, dostanete 25% slevu.

Hedvábné pohlazení pro vaše omlazení
aneb zajímavý příběh ze života



12 Plzeňský rozhled  13/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Nové dětské hřiště bude 
z akátového dřeva

Ve Spáleném Poříčí v lokalitě u no−
vé lávky vedle sportovního areálu
(poblíž náměstí, průchod kolem
č. 50), vzniká dětské hřiště. Bude
určeno dětem ve věku od cca 3 do
13 let. Hřiště zrealizuje firma hřiš−
tě.cz a bude vyrobeno převážně
z akátového dřeva.

Děti se mohou těšit na houpačky,
kolotoč, multifunkční prvek s lanový−
mi mosty, skluzavkou či šplhací tyčí
nebo lezecký prvek ve tvaru „kopa−
čáku“ a možná ještě více. Starší děti

i dospělí si budou moci posílit někte−
ré svalové partie na venkovních fit−
ness prvcích, které budou umístěny
v blízkosti hřiště. Chybět samozřejmě
nebudou ani lavičky, stůl či odpadko−
vé koše na tříděný odpad. Hřiště bu−
de postaveno do konce roku 2020,
začátkem příštího roku pak pro −
běhnou terénní úpravy a vysetí tráv−
níku. Otevřeno veřejnosti bude v jar−
ních měsících. Na výstavbu hřiště se
městu podařilo získat dotaci z Mi −
nisterstva pro místí rozvoj.
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Letošní rok bude ve statistikách
návštěvnosti Národního parku Šu −
mava už navždy výjimečným. Dů −
vod je všem dobře známý – koro−
navirová krize, která zásadně změ−
nila veškeré návštěvnické trendy.
Přitom v  mnoha ohledech byla
návštěvnická sezóna rekordní. 

„Nízká návštěvnost se držela do
konce dubna. Až květnový počet
zázna mů se vyrovnal roku před −
cházejícímu a v  červnu ho již pře −
konal. Předpověď o zvýšeném tlaku
ná vštěvníků na přírodní oblasti se
začala naplňovat. O letních prázdni−

nách byly zaznamenány rekordní
hodnoty: červenec o 44 % více
oproti dvouletému průměru a v srp−
nu o 27 % více. V září byla návštěv−
nost stále mírně zvýšená a v  říjnu
již poklesla pod průměr vlivem vy−
hlášení nouzového stavu a vy hlá −
 šených vládních nařízeních jako 
reakce na druhou vlnu epidemie
Covid−19,“ říká Josef Štemberk
z NP Šumava. 

Data z  automatických sčítačů
ukázala, že celková návštěvnost

od ledna 2020 do konce září pře −
sáhla v součtu průměrnou celoroční
návštěv nost v minulých letech. Ta
se dle výsledků sčítačů pohybovala
okolo 1,9 miliónů návštěvníků.
V  prů běhu června až října, tedy
v do bě nejsilnější turistické sezóny,
byla v  průměru oproti předchozím
letům vyšší o čtvrtinu až třetinu. 

Vyšší návštěvnost registrovali na−
příklad v jižní části národního parku.
Například na Plešném jezeře došlo
k  nárůstu  o 36 %. Obecně se dá 
říci, že celková návštěvnost za le−
tošních 10 měsíců je na stejné úrov−

ni jako návštěvnost celé−
ho roku 2019. V průběhu
letní sezóny se stíraly
rozdíly mezi víkendovou
ná vštěv ností a návštěv−
ností v  běžné pracovní
dny. Bylo méně zahra−
ničních návštěvníků, na
druhou stranu bylo zře−
telné větší zastoupení
těch, kteří běžně Šu ma −
vu nenavštěvují.

Rekordní pak byl zá−
jem o pravidelný pro−
gram Správy Národního

parku Šumava Průvodci divočinou.
Uskutečnilo se rekordních 117 vý−
prav, v  rámci kterých proškolení
průvodci představili šumavskou
divo činu více než tisícovce zá −
jemců. Přesně jich bylo 1098, a to
i přesto, že museli osm výprav 
zrušit – především kvůli vyhlášené−
mu nouzovému stavu a s tím spoje−
ných omezení. Za 12 let tak prošlo
šumavskou divočinou bezmála 
deset tisíc zájemců na více než tisí−
covce vycházek.

Šumava 2020
– tak trochu jiná sezóna
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Rada města Plzně schválila nové
ceny vodného a stočného pro rok
2021. Vodné tak bude od 1. ledna
2021 činit 55,08 korun za metr
krychlový bez DPH, stočné pak
34,76 korun za metr krychlový bez
DPH, celkem tedy 89,84 korun za
metr krychlový bez DPH. Oproti roku
2020 se jedná o navýšení o 4,56 pro−
centa. Dochází k němu zejména v sou −
vislosti s dopadem koronavirové krize,
kdy klesá množství spotřebované pit−

né vody i vypouštěné odpadní vody,
přičemž ale fixní náklady zůstávají. 

„V porovnání s  loňskou kalkulací
předpokládáme pokles spotřeby
o zhruba 3 procenta v případě pitné
vody a 2,6 procenta u odpadní vody.
Snížení spotřeby přímo souvisí
s  růstem jednotkových nákladů na
výrobu a rozvod pitné vody a odvá−
dění a čištění odpadní vody v koru−
nách za metr krychlový. Protože je
značná část celkových nákladů fixní,

tedy nájemné, mzdy, odpisy majet−
ku, údržba, opravy, není jejich sníže−
ní úměrné snížení spotřeby,“ vysvět−
lil technický náměstek primátora
a současně předseda představen−
stva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář. 

Do navýšení cen se promítá také
předpoklad, že v příštím roce poros−
tou náklady na elektrickou energii
a chemikálie pro výrobu pitné vody,
náklady na likvidaci kalů z  čistírny
odpadních vod, mzdové náklady,

poplatky za uložení vodovodů v ko−
lektorech města Plzně a významný
vliv má také zvýšení částky odpisů
zhodnocováním majetku. 

Vodné a stočné patří mezi věcně
usměrňované ceny, které se řídí Ce −
novým věstníkem Ministerstva finan−
cí České republiky. Věcně usměrňo−
vaná cena je cena, do které může
Vodárna Plzeň a. s. zakalkulovat jen
oprávněné (ekonomicky zdůvodnitel−
né) náklady a přiměřenou míru zisku. 

Od ledna se zvýší ceny vodného a stočného

Zámek a Jízdárna 
o Vánocích

Vánoční zámecké prohlídky v Ta −
chově jsou k mání v neděli 27. pro−
since a pondělí 28. prosince od
13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Svá −
teč ně nazdobenými komnatami
bude provádět kastelán zámku
Pavel Voltr. Obdobné vánoční po−
znávání je připraveno v tachovské
jízdárně a uskuteční se v úterý
29. prosince a ve středu 30. pro−
since. Tato národní kulturní památ−
ka bude přístupná vždy od 13.00,
14.00 a 15.00 hodin.    

Veřejná šatní skříň
Místní akční skupina (dále MAS)
sv. Jana z Nepomuku připravila kaž−
dou středu akci Veřejná šatní skříň.
Sběr oblečení probíhá vždy v 10:00
– 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin
v Komunitním centru vedle Měst −
ské knihovny ve Spáleném Poříčí.
Do komunitního centra (průchod do
městské knihovny) můžete v urče−
ných hodinách přinést použitelné
oblečení, které se vám už nehodí,
ale může jej využít někdo jiný.  

Čtěte e−knihy!
Rokycanská knihovna půjčuje ve
spolupráci s portálem www.palm−
knihy.cz registrovaným čtenářům
e−knihy ZDARMA. Nabídka titulů je
široká, vyhledávejte v katalogu na
adrese: https://katalog.rokyknih.cz.
Ke stažení e−knih do chytrých
tele fonů je nutné heslo pro přihlá−
šení. Ten, kdo o heslo ještě ne −
požádal v knihovně, může si o něj
napsat na e−mailovou adresu 
knihovna@rokycany.cz. 

Světla tradičně zdobí velký vá−
noční strom na Masarykově ná−
městí, sloupy veřejného osvět−
lení v centru nebo třeba kruho−
vé objezdy. Před budovou radni−
ce jsou dva oblíbené živé stro−
mečky ozdobené ve staro −
českém duchu, tedy slámou či
mašličkami.

Nechybí ani další součásti
slavnostní výzdoby, a to slaměný

betlém u hlavního vánočního
stromu nebo obří adventní vě−
nec ve Spilce. Na něm se tra−
dičně každou adventní neděli
rozsvítí jedna svíčka.

Kvůli mimořádným opatře−
ním letos nemůže rozsvěcení
svíček doprovázet program.
Stejně tak se nemohlo usku−
tečnit ani slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. 

Rokycanská radnice s novou výzdobou

Muzeum strašidel, které najdete
na náměstí Republiky v Plzni, při−
pravilo  pro širokou veřejnost hned
několik zajímavostí.

Nejnovější záležitostí je vydání
trojrozměrného papírového PLZEŇ−
SKÉHO BETLÉMU S PŘÍBĚHEM.
Betlém je tištěn na křídovém papíře,
každý kus pak samostatně balen do
celofánu,   přiložen je i návod na slo−
žení a vlastní příběh. Je možné jej
zakoupit v Muzeu strašidel, a to
denně od 10.00 do 18.00 hodin.

Na stejné místo, tedy do Muzea
strašidel,  jste  zváni na rozsáhlou

výstavu papírových
betlémů. Tato sbírka
betlémů je v Plzni
k vidění vůbec  popr−
vé. Obsahuje bezmá−
la 60 papírových bet−
lémů, které jsou se−
stavené v dřevěných
šuplících.

„Jako už tradičně
jsme také na radnici instalovali Velký plzeňský betlém, jehož sou−

částí je už bezmála 900 figurek
a postaviček a každoročně dal −
ší přibý vají. Přijďte se podívat,“
na bádá šéf Muzea strašidel Zdeněk
Zajíček. 

Přijďte se podívat 
do Muzea strašidel
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Kdybychom měli v  současné
situaci zhodnotit tento po −
malu končící kalendářní rok,
mohli bychom uvést, že
byl rokem, v němž se událo 
značné množství
změn. Bez  jaké−
hokoli omezení
nezůstala ani
oblast školství,
kde se museli
žákyně a žáci
dvakrát po delší
dobu vzdělávat
distančně, což
s  sebou nejen
během  první vl−
ny koronaviru při −
 neslo řadu kom−
plikací. Ačkoli se
chvíli zdálo, že
výuka nebude
moci takovýmto
způsobem probí−
hat, přece jen se
nám podařilo vět−
šinu prvotních ob −
tíží zdárně pře −
konat a uplynulý
školní rok zakon−
čit. Tato situace zároveň zna−
menala pro nemálo lidí jakou−
si novou výzvu, kdy museli
přehodnotit určité aspekty
svého dosavadního života
a mnohdy i změnit priority.
Dalo by se říci, že jsme tyto
komplikace překonali, zvládli
jsme dovést přijímací řízení
do  zdárného konce, otevřeli
jsme po  delší době 2 samo−
statné třídy 4letých studijních
oborů a naučili se ovládat on−
line aplikace, které jsme do té
doby neznali. Všechny takové−
to zkušenosti nám pomohly se
lépe připravit na  druhou vlnu
pandemie, které nyní čelíme.
Je jisté, že nikdo a nic není
zcela dokonalé, nicméně v rám −
ci daných možností bychom
mohli konstatovat, že jsme
pro  naše žákyně a žáky zajis −
tili vhodné virtuální prostředí
v  aplikaci MS Teams, v  němž
se mohou vzdělávat pod vede−
ním vyučujících jednotlivých
předmětů.
29. listopadu začal advent, do−
ba přípravy na Vánoce, přičemž
toto slovo pochází z  latinského

adventus čili příchod. My by−
chom si určitě přáli, aby toto
obdo bí zvěstovalo taktéž pří−
chod nových lepších časů, no−
vého roku, který bude v mnoha

aspektech lep−
ší než tento stá −
vající, v  jehož
průběhu jsme
museli če lit ne −
lehkým život−
ním zkouškám
a občas jsme
házeli flintu do
žita. Totéž sa−
mozřejmě pře −
jeme i všem 
na šim žákyním
a žá kům, absol −
ventkám a ab −
solventům i ši−
roké veřejnosti
☺
A jak vypadalo
dění na  naší
ško   le v prosinci?
V  týdnu od
7.  do  11.  12.
2020 jsme pro−
pagovali naši

ško  lu na portálu BurzaŠkol.Online,
kde jsme se zapojili do on−line
prezentací v  Klatovech, Pra −
chaticích, Domažlicích, ve Stra −
ko nicích, v  Plzni a ve  Stodu.

Na  konci téhož týdne, 11.
a 12.  prosince, pak proběhly
celkem 3  termíny dne otevře−
ných dveří, a to v  pátek od
13:00 do  14:30 a od  16:00
do  17:30 a v  sobotu od  9:00
do  12:00. Vzhledem k  epide−
miologické situa ci musely být
realizovány rovněž on−line
přes aplikaci MS Teams. Pokud
jste aktivní na sociálních sítích,
zřejmě vaší pozornosti neunikl
ani „adventní kalendář“, který
vám má představit ve 24 „okén−
kách“ naši školu a všechny stu−
dijní i učební obory.

Určitě bychom vás na závěr
chtěli pozvat na další den ote−
vřených dveří, jenž se uskuteč−
ní v  pátek 15. ledna 2021.
Budeme doufat, že to již situa−
ce dovolí a setkáme se osobně
přímo v prostorách naší školy,
kde si budete moci všechno
prohlédnout. Chcete−li mít aktu−
ální informace o našich aktivi−
tách, doporučujeme sledovat
naše sociální sítě (školní Face −
book a školní Instagram)
a stránky školy, kde se dozvíte
včas vše podstatné. (pi)

Závěrečné zhodnocení kalendářního
roku 2020 na SOŠ a SOU Sušice



Osobně poděkovat lidem v první
linii v boji s koronavirovým one−
mocněním se v pátek ve velmi
brzkých ranních hodinách vydalo
vedení plzeňského centrálního
obvodu. Slova díků zazněla 
ve Fakultní nemocnici Plzeň,
Zdravotnické záchranné službě
Plzeňského kraje, Hasičském zá−
chranném sboru Plzeňského 
kraje, na Policii České republiky,
Městské policii Plzeň, Čisté Plzni,
s.r.o., České poště a v Plzeňských
městských dopravních podnicích.
Kromě díků přivezli zástupci pro
všechny nastupující směny na
jednotlivých pracovištích pozor−
nost ve formě bagety a energetic−
kého nápoje. 

„Naše návštěva jednotlivých pra−
covišť byla jen vyvrcholením naší
prakticky celoroční podpory všech,
díky kterým můžeme normálně
fungovat. Již od počátku první vlny
zastáváme názor, že nejen složky
IZS a armády, ale všichni Ti bezej−
menní řidiči, popeláři, pošťáci, pra−
covníci v sociálních službách, pro−
davačky a pokladní jsou při své
práci vystaveni zvýšenému nebez−

pečí nákazy Covidem−19 a je po−
třeba jim ze srdce poděkovat.
Jsme si vědomi, že naše poděko−
vání je symbolické, že jsme nesta−
čili navštívit všechny a vybrali jen
zástupce některých profesí, přesto
věřím, že i Ti, na které se nedostalo,
se v tomto symbolu najdou a uvě−
domí si, jak moc si jich vážíme
a jak hodně jsme jim všichni zavá−
záni,“ říká David Procházka, staro−
sta plzeňského centrálního obvodu. 

„Nechtěli jsme jen posílat vzkazy
a poděkování prostřednictvím mé−
dií, nýbrž vyjádřit svoji vděčnost
těmto hrdinům osobně. Vážíme si

všech, kteří se podílejí na zabez−
pečování všech důležitých činnos−
tí nejen ve státě, ale i v našem
městě a obvodu. Jejich obrovské
nasazení jsme se snažili podporo−
vat také vlastními aktivitami, jako
byly nákupy roušek, ochranných
a desinfekčních prostředků, které
jsme následně osobně distribuo−
vali na potřebná místa. Záměrně
jsme vynechali naše mateřské
školky, jejichž pracoviště i s ma−

lým dárkem navštívíme příští tý−
den,“ dodává Petr Baloun, I. místo −
starosta MO Plzeň 3.

Více než 50 baget a nápojů z cel−
kových 650 předali zástupci obvo−
du na interní pavilon Fakultní ne−
mocnice Plzeň. „Velice si toho
váží me a jsme rádi za každou pod−
poru, které se nám dostane,“ pro−
hlásila Lucie Čadová, vrchní sestra
z interního oddělení Fakultní ne−
mocnice Plzeň.

Na základnu Zdravotnické zá−
chranné služby se právě vrátilo vo−
zidlo, které převáželo covidového
pacienta do nemocnice. O ne zrov−
na jednoduché situaci v boji s covi−
dem informoval záchranář Martin
Brejcha, který ocenil zájem vedení
obvodu. „Jsme vděčni, že si na
nás někdo vzpomene,“ sdělil. 

Rovněž příslušníci Hasičského
záchranného sboru ze stanice
Plzeň−střed přijali poděkování a na
oplátku ukázali zástupcům obvo du,
jak taková profesionální hasičská
základna vypadá.

„Lékaři, sestry, zdravotnický per −
so  nál, stejně jako záchranáři, hasiči,

policisté opět bojují všemi silami
s nebezpečnou nákazou a prochází
obdobím plným stresu. Naší ná −
vštěvou a poděkováním jsme jim
chtěli ukázat, že jejich profese pova−
žujeme za nenahraditelné a že by−
chom si jejich práce měli opravdu
cenit. Poděkovat je slušnost, o to ví−
ce se to sluší v této nelehké době.
Proto jsme se připojili k lidem, fir−
mám a dobrovolnickým organiza−
cím posílajícím ba líčky do nemoc−
nic či ostatním složkám v první li−
nii,“ říká Ondřej Ženíšek, místo−
starosta třetího plzeň ského obvodu.

„Samozřejmě, že obdiv a úctu za−
slouží všichni, kdo jsou v první linii,
zejména v nemocnicích. Přesto
bych moc rád řekl, že mi nesmírně
imponuje nasazení pracovníků v so−
ciálních službách, charitách a hos−
picích, kteří se o své klienty starají
doslova v ohrožení svého vlastního
zdraví. Nechtěl bych zapomenout
ani na ty, kteří nestojí v tzv. první 
linii, a přesto projevili svou solidaritu
a dobrovolnictví a pomáhají dru−
hým,“ uvedl Stanislav Šec, místo−
starosta MO Plzeň 3.
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„Trojka“ osobně poděkovala lidem
v první linii

Tuto akci se podařilo zrealizovat díky obecně prospěšné 
společnosti Možnosti tu jsou a společnosti Bomba!Energy Drink.
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Město Plzeň má připravenou Kon −
cepci sportu na léta 2021 až 2030.
Ta navazuje na předchozí, která byla
v  platnosti pět let od roku 2015
a Plzeň se stala jedním z  prvních
měst v České republice, které ta −
kovýto závazný dokument zpra −
covalo. Nová koncepce navazuje na
stávající, ale také vychází z nových
zákonů a trendů společnosti. Jedná
se o koncepční materiál v  oblasti
spor tu, ale také spor tovní infra −
struktury. Město nyní stanovilo delší
platnost závazného dokumentu, než
byl předchozí. Předpokladem plnění
koncepce je tvorba akčních plánů
každé dva roky. Ty jsou nutné, aby
bylo možné řešit krátkodobá opatře−
ní a zároveň docházelo k plnění cílů
stanovených v koncepci.

Ta stanovuje sedm hlavních prio−
rit, a to: každodenní pohyb dětí
a mládeže, kvalita života, moderní

a dostupná spor tovní infrastruk −
tura, orga ni zovaný sport a výcho−
va spor tovců, propojení sportu
a vzdě lá vání, mezinárodní a ce  lo −
republi kové akce a sportovní pro−
gramy sociální inkluze. Kaž dá prio−
rita je rozdělena na specifické cíle.
Nově má město vytvořenou i vizi

města, která zní: Město Plzeň na −
bízí sportovní vyžití a aktivní způ−
sob života všem svým obyvatelům
v dostupném místě a čase ve zlep−
šující se kvalitě. Dokument byl pro−
jednán se zástupci Národní spor−
tovní agentury a Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně.

Dotace pro 
úspěšnou cyklistku 

Krajská rada schválila poskytnu−
tí individuální dotace ve výši
55 tisíc korun pro Pavlínu Var −
go vou na realizaci projektu
„Zajištění reprezentace ČR,
Plzeňského kraje na ME, MČR,
Českých pohárech v silničním
a terénním triatlonu“.

Jednadvacetiletá Pavlína Var −
gová se triatlonu věnuje od 16 let.
Na svém kontě má řadu junior −
ských titulů na světové i evropské
úrovni. Jedním z  nejcennějších 
titulů pro ni bylo vítězství na mis−
trovství světa v  cross triatlonu
v Dánsku v roce 2018. V součas−
né době je nováčkem v  ženské
kategorii. Vargová je odcho van −
kyní Spor  tov ního gymnázia,
Plzeň a zároveň Akademie indivi−
duálních sportů Plzeňského kraje,
nyní je studentkou ZČU v Plzni.

Sedm hlavních priorit sportu
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Od prvního čtvrtletí příštího roku
budou mít obyvatelé Rokycan blíž
k nádobám na tříděný odpad. Už
nebudou muset chodit k takzva−
ným separačním hnízdům, odpad
se totiž bude svážet přímo od 
domů, kde žijí. Systém se nazývá
„door to door” (D2D, tj. od domu
k domu).

Aby bylo třídění
odpadu co nejpoho−
dlnější a aby byl zá−
roveň svoz efektivní,
dostane každá do−
mácnost, která pro−
jeví zájem, zdarma
do zápůjčky popel −
nici na plast, papír
a bioodpad. Ty se pak budou pravi−
delně vyvážet. Rokycany se inspiro−
valy systémem, který se osvědčil
v jiných městech a obcích.  Ve měs−
tě se také postupně vymění plecho−
vé popelnice za plastové, které bude
následně svozová firma opatřovat
čipem, proto je nezbytné, aby po−
pelnice byly pracovníkům přístupné.

Postupná výměna a čipování nádob
potrvají až do konce letošního roku.

Nová odpadová legislativa, která
by měla platit od roku 2021, postup−
ně zvyšuje cenu za uložení směsné−
ho odpadu na skládku a od roku
2030 skládkování zakazuje úplně.
To by mohlo znamenat zvýšení ná−

kladů na odpadové hospodářství až
o statisíce korun, které by se muse−
ly promítnout do výše poplatku za
odpady, který každoročně hradíme.
Cílem rozmístění těchto nádob je te−
dy zvýšit míru třídění tak, aby se na
skládku ukládalo co nejméně odpa−
du, který by nezatěžoval zbytečně
peněženky obyvatel Rokycan. 

Proč bude ve městě víc po−
pelnic? 

Třídění odpadu bude v bu −
 doucnu nutností pro každého. Čes −
ká republika patří v evropském prů−
měru mezi země, kde se stále 
obrovské množství odpadu sklád−
kuje a minimálně využívá. Papír,
plast, sklo i kovy jsou suroviny,
z nichž lze vyrobit ještě spoustu
nových věcí a je škoda je bez užitku

zahrnout do země.
Ani biologicky

roz ložitelný odpad
do černé popelni−
ce nepatří, a zvláš−
tě ten pocházející
z domácností. Ten −
to odpad se dá vel −
mi snadno zko m −
 postovat a získat

velmi kvalitní hnojivo – kompost,
který obohatí půdu o důležitou
orga nickou hmotu a zvýší tak její
kvalitu bez přídavků chemie. Na
prvním místě by tedy mělo být
domá cí kompostování. Ale jsou
odpady, které si do kompostu dát
nechcete, proto zavedou také svoz
bioodpadu přímo od domů.

Radnice nakoupí do Artotéky města
Plzně další obrazy a plastiky. Letos
to budou umělecká díla Heleny
Vendové, Karla Syky, Jaroslava
Šindeláře a Ladislava Fládra. 

Jejich celková hodnota je 105 ti−
síc korun. K  nákupu do majetku
města je navrhla odborná porota.
Na tyto účely město uvolňuje při −
bližně stejně vysokou částku ze 
svého  rozpočtu již řadu let. V  sou−
časné době ar totéka zahrnuje
237 výtvarných děl v  celkové hod−
notě téměř 4,58 milionu korun.           

Artotéka města Plzně byla založe−
na již v roce 1996. „Je systémovým
projektem podpory výtvarného
umění v Plzni. Hlavní myšlenkou je
prezentovat současné umění plzeň−
ských autorů ve veřejných prosto−
rech města a podporovat tvorbu pl−
zeňských a s Plzní spjatých uměl−
ců,“ uvedla náměstkyně primátora
pro oblast kultury, památkové péče
a sociálních věcí Eliška Bartáková. 

Město nyní koupí akryl na plátně
Heleny Vendové s  názvem Oživení
minulosti a olej na plátně výtvarní−
ka Karla Syky nazvaný Pamatuj.
Do ar totéky přibude plastika
z  bron zu a mramoru Následuj mě
od Jaroslava Šindeláře a patinova−
ná sádrová plastika Sedící žena
autora Ladislava Fládra. 

„V  letošním roce také město ob−
drželo vzácný dar od německé ob−
čanky, a to 61 výtvarných děl v cel−
kové hodnotě téměř 100 tisíc korun.
Artotéka tak bude obohacena zej−
ména o  unikátní soubor litografií
význam ných plzeňských výtvarní −
ků. Součástí městské kolekce se
tak stanou i díla umělců, jejichž tvor−
ba dosud nebyla zastoupena, na −
příklad Lumíra Topinky, Svatopluka
Jankeho, Karla Březiny a dalších,“
dodala náměstkyně primátora Eliška
Bartáková.

Hospic volá o pomoc 
Hospic sv. Lazara v Plzni požádal
o navýšení dotace na náklady
související s poskytováním služeb
lůžkové hospicové a paliativní pé−
če o 200 tisíc korun. V  letošním
roce   poskytl Plzeňský kraj hospi−
ci dotaci ve výši jednoho milionu
korun. Vzhledem k situaci, ke kte−
ré došlo v souvislosti s onemoc−
něním Covid−19, žádá proto hos−
pic Plzeňský kraj o navýšení této
dotace. Hospic musel na určitou
dobu omezit provoz a přišel také
o některé dárce z řad právnických
osob. Rada odsouhlasila navýše −
ní dotace na celkovou částku 1,2
milionu korun. Její poskytnutí   bu−
de schvalovat zastupitelstvo.

Kraj pomůže
Divadlu Alfa

Krajští radní schválili dodatek ke
smlouvě uzavřené s  plzeňským
Divadlem Alfa, kterou se mění účel
poskytnuté dotace. Částeč ně se
tak řeší pokrytí nákladů na ne−
uskutečněný Festival Skupova
Plzeň, který se jen o několik dní
nemohl uskutečnit kvůli vládním
opatřením. Důvodem pro schvá−
lení je skutečnost, že součástí
projektu Skupova Plzeň měla být
i nová výstavní realizace, která je
už zhotovena a bude podle pů −
vod ních plánů součástí expozice
Muzea loutek Plzeň, pobočky
Západočeského muzea v Plzni.

Sbírkové předměty
vystaví v Lublani

Souhlas s vývozem sbírkových
předmětů ve vlastnictví Plzeň −
ského kraje do Slovinska na vý−
stavu Adrieny Šimotové ve vý−
stavních prostorách Internatioa −
nal Centre of Graphic Ar ts
v Lubla ni vyslovili krajští radní.

Adriena Šimotová patřila k nej−
významnějším českým výtvar−
ným umělcům vůbec. Byla oce−
ňována doma i v zahraničí a je
navíc jednou z mála českých vý−
tvarnic, jejíž tvorba je součástí
sbírek pařížského Muzea mo −
derního umění i známého Centre
Pompidou. Francie ji také v roce
1991 jmenovala rytířem Řádu za
umění a literaturu. Plzeňský kraj
vlastní několik jejích děl.

Rozšíří svou artotéku 
o další umělecká díla

Nový systém sběru odpadu 
bude v Rokycanech
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Občanský spolek Hůrka a Radyně
ve Starém Plzenci ve spolupráci
s Plzeňským krajem a městem
Starý Plzenec vydal knihu o udá−
lostech na hradě a hradišti za po−
sledních 100 let. Publikace sezna−
muje čtenáře i s historií spolku od
jeho založení až dosud.

Impulzem pro napsání knihy byla
dvě stoletá výročí. V březnu 1920
rozhodla městská rada ve Starém
Plzenci o vzniku spolku na záchranu
hradu Radyně a hradiště Hůrka.
V červnu téhož roku prodal městu
Adolf z Waldsteina panský dvůr
s pozemky a lesním komplexem, 
jehož součástí byl i hrad. Ten založil

Karel IV. kolem roku 1355 na vrcho−
lu kopce Radyně jako reakci na
rozpí navost Rožmberků. Jako krá−
lovský hrad plnil roli obrannou,
strážní a rezidenční. Jeho purkrabí
a později zástavní majitelé se stří −
dali až do roku 1536, kdy jej od 
krále koupil Adam ze Šternberka.

V obnovených deskách
zemských je již v roce
1558 uváděn jako pustý.

Novodobá historie hradu
se začala psát 21. června
1920, kdy vstoupila v plat−
nost zmíněná kupní smlou−
va. Spolek založený k zá−
chraně hradu i hradiště do−
stal oba objekty do pronáj−
mu a již 26. července 1920
byly zahájeny práce na
opravě hradu. Kromě děl −
níků stavební firmy pomá−
hali i dobrovolníci. Spolek
pro záchranu Radyně
a Hůrky ukončil svou čin−
nost v listopadu 1952. Od
roku 1956 byl hrad převzat
do správy odboru kultury
KNV v Plzni. V 70. a 80. le−
tech minulého století byly

na hradě prováděny restaurátorské
a rekonstrukční práce s cílem pa−
mátku zpřístupnit. Roku 1994 byly
pozemky a hrad vráceny městu
Starý Plzenec. V roce 2003 byl 
založen Občanský spolek Hůrka
a Radyně ve Starém Plzenci, který
navázal na činnost spolku zaniklého
v roce 1952. 

Tachovská knihovna nabízí svým
čtenářům dvě zajímavé služby –
rozvoz knih a výpůjčky naslepo. 

Požadované knihy pro zájemce
připraví a dovezou až ke dveřím.
Svoje požadavky pište nebo volejte
vždy v  průběhu provozní doby 
knihovny. V pondělí   od 12.00 do
15.00 hodin  pak budou knihy do ru −
čeny.  Kontakt na tel. 777 541 520,
374  722 161 nebo e−mailem 
knihovna@mkstc.cz.

Pro zjištění, zda jsou knihy k dis−
pozici, využijte on−line katalog –
https://tachov.knihovny.net/katalog/.

Vypůjčit si lze maximálně 10 knih,
pět časopisů, dvě CD s mluveným
slovem. Rozvoz knih je pouze po
městě Tachov. Poskytování služby

může být ukončeno, pokud čtenář
opakovaně nebude přítomen v do−
mluvený čas na uvedené adrese.
Z technických a provozních důvodů
si knihovna vyhrazuje právo smlu−
vený rozvoz ve výjimečných přípa−
dech přesunout nebo zrušit.

Druhou službou je výpůjčka na−
slepo. Máte rádi překvapení? Vá −
háte někdy s  výběrem knih? Vra −
cíte se rádi ke starým knihám?
Jestli je vaše odpověď ano, pak vy−
užijte výpůjčky naslepo. V knihovně
připravili hned  několik knih, které
jsou zabaleny do úhledných ba −
líčků, ale vy netušíte, jakou knihu
si půjčíte. Malou nápovědou budou
pouze klíčová slova, která jsou
napsa ná na knize.

Rozvoz knih i výpůjčka naslepo

Kniha nejen o hradu Radyni
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Střípky 
z Plzně

Pomozme společně
plzeňské zoo  

Všechny zoologické zahrady jsou
uzavřeny, proto  tam ani neproudí
vstupné a nefunguje nákup upo−
mínkových předmětů atd., takže
vzniká nepoměr. Nikdo se neptá,

zda zvířata v době krize také žerou
nebo zda potřebují léky a péči.
Všem je jasné, že tomu tak je, ale
kde brát peníze? Samozřejmě po−
mocí různých subjektů, také adop−
ce, něco se dá získat přes e−shop.
Při velikosti a počtu zvířat je to vše
v nynější krizi ale pořád málo!

Proto pojďme společně po −
moci! Adoptujte zvíře na dálku,
objednejte si dárky přes e−shop,
zajistěte si dárkové poukazy atd.
Můžete přinést i nějaké přebytky,
ale pozor!

„Nepotřebujeme věci podléha−
jící rychlé zkáze nebo v horším
stavu, místem odevzdání je bu−
dova ředitelství   v zoo.   Uvítáme
ořechy, žaludy, kaštany, podzimní
plody, dýně, jablka, zeleninu, ale
nechceme třeba tvrdé pečivo.
Více informací najdete na našem
webu či face profilu. Za každou
pomoc budeme rádi,” říká za pl−
zeňskou  zoo Martin Vobruba.  

WEB – kde najdete více 
informací o pomoci, adopci atd –
https://www.zooplzen.cz/ 

Na břehu bývalého přírodního koupaliště, dnes spíše
rybníka, v Lito hlavech na Rokycansku zakořeňuje od
konce listopadu patnáct vzrostlých listnáčů. Na jejich
výsadbu přispěla obci Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy
částkou 100 700 korun. Jejich  výsadbu měla na starost
odbor ná zahradnická firma. O následnou péči se pak 
postarají zaměstnanci obce spolu s  členy místního 
rybářského kroužku.

„Podařilo se nám získat do vlast nictví pozemek,
který tvoří zelený pás kolem jednoho z břehů nádrže.
Nově vysazené duby, olše, lípy, jasany a střemchy,
které doplňuje několik keřů, tak poskytnou stín všem,
co budou na břehu trávit svůj volný čas, hlavně mla−
dým rybářům.  Po slouží i jako větrolam a dají koneč−
nou podobu místnímu biotopu. Určitě počítáme s tím,
že v  korunách najdou útočiště i různé ptačí druhy,“

říká starosta Milan Preťo. „Jsme moc rádi, že jsme se
žádostí u Nadace ČEZ uspěli. Jako malá obec máme
pochopitelně ome zený rozpočet, z  kterého musíme
hradit řadu investičních akcí, takže každá koruna navíc
je v naší pokladně vítaná, děkujeme.“ Starosta by rád
v budoucnu viděl kolem stromů úzkou cestu, tak ako−
rát pro kočárek. Rovněž uvažuje o odstranění ne−
vzhledných sloupů veřejného osvětlení, které již dávno
neplní svůj účel.

Nádrž původně sloužila přes léto jako přírodní koupa−
liště a v zimě, když byl dost silný led, jako kluziště. Děti
i dospělí sem chodili bruslit, občas si dvě party zahrály

hokej.  Dnes je spíše zabahněným
rybníkem, ovšem s  docela slušně
velikými rybami.

„Na začátku u silnice nám patří
poměrně velký kus zelené plochy,
rád bych tam viděl dětské hřiště
pro naši drobotinu z mateřinky. A co
se ještě týče stromů financovaných
Nadací ČEZ, každý osadíme tabulkou
s  nezbytnými informacemi o něm,
takže vlastně poslouží i k prohlubo −
vání kladného vztahu dětí k přírodě,“
podotýká Milan Preťo. 

Grantové řízení Stromy je zamě −
řeno na zlepšování životního pro −
středí pomocí podpory liniové vý−
sadby stromů.    

„Výsadbu nové či obnovu stávající
zeleně v katastrech měst a obcí podporujeme již devět
let. Během této doby na různých místech v  České
republi ce zapustilo kořeny více než 100 tisíc stromů
a keřů. Převážně jde o lípy, javory a habry, různé druhy
jehličnanů a ovocných stromů či rozmanité okrasné 
keře. Někde byly ozdraveny původní aleje u silnic a pol−
ních cest, jinde byla obnovena, případně zcela nově
vznikla, liniová, sadová či parková výsadba. V rámci ce−
lé republiky tak bylo podpořeno bezmála 600 zelených
projektů za téměř 60 milionů korun,“ dodává  Michaela
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ s  tím, že letos byl grant
rozšířen i na obecní sady, parky či veřejné zahrady. 

Na břehu nádrže nově zakořeňuje
směsice listnáčů  

Mezi Plzeňským krajem a společ−
ností LASSELSBERGER  bylo v roce
2019 uzavřeno Memorandum o part −
nerské spolupráci a vzájemné pro−
pagaci, jehož předmětem je mimo
jiné příslib této společnosti každo−
ročně bezúplatně předat Plzeňské −
mu kraji a převést na něj vlastnické

právo ke svým výrobkům – kera−
mickým obkladům a dlažbám v ce−
ně 300 000 korun bez DPH podle
výběru   kraje. Ten se naopak zaváže
tyto keramické obklady a  dlažby
použít výlučně při stavbách či 
rekonstrukcích budov škol, které
Plzeňský kraj zřizuje, a to vždy jedné

školy za kalendářní rok. „Aktuálně
nabídky keramických obkladů a dla−
žeb využije plzeňská Konzervatoř
pro stavbu „Tylova 15 – rekonstruk−
ce objektu“. Celková hodnota daru
je 296 000 Kč (cena bez DPH),“
upřesnil náměstek hejtmana Pavel
Karpíšek. 

Konzervatoř obdrží  obklady za 300 000
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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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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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Vzhledem k pokračujícím opat−
řením Vlády ČR během prodlou−
ženého nouzového stavu ruší
Plzeňská filharmonie další tři své
koncerty. Neuskuteční se tedy
koncert „Pulcinella – Koncer –
tantní” plánovaný na 3. 12.,
„Štědrý den – MELODRAM
Beetho ven a Fibich”, plánovaný
na 17. Prosince. Co se týká tra−
dičního koncertu Novoroční gala
1. 1. 2021, o jeho zrušení už je
také definitivně rozhodnuto.

O vrácení vstupného  za ne−
uskutečněné jednotlivé kon −
certy z letošní sezóny lze požá−
dat v místě nákupu, v případě že
místo je v souvislosti koronavi−
rovými opatřeními uzavřeno, tak
přímo v  sídle Plzeňské filhar −
monie po předchozí telefonické
domluvě. Stejně tak Plzeňská fil−
harmonie umožňuje i vrácení
poměrné části předplatného na
letošní sezónu, opět po tele −
fonické domluvě ve svém síd−
le. O vrácení vstupného lze žádat
až do konce ledna 2021.

„Je nám moc líto, že se dlou −
hodobě připravované koncerty
letošní sezóny opět nemohly
uskutečnit. Podařilo se připravit
opravdu lákavý program a ně−
které z  našich koncertů, např.
Pocta Janu Kube lí kovi, byly
už dlouho dopředu vyprodány.
I když nám současná situace
přináší velké organizační pro −
blémy, musíme respektovat
všechna omezení plynoucí 
z aktuální situace,” říká ředitelka
Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka
Kavalová.

„Stejně jako při jarním nouzo−
vém stavu umožňujeme i nyní
majitelům vstupenek na neusku−
tečněné koncerty jejich výměnu
za koncerty nové, které fil −
harmonie chystá v  příštím ro−
ce,“ říká PR manažer Plzeňské
filharmonie Ing. Pavel Bouda.

O případných dalších mož−
nostech a aktivitách vzhledem
k aktuálnímu vývoji koronavirové
situace bude Plzeňská filharmo−
nie veřejnost informovat na
svých webových stránkách,
sociál ních sítích a prostřednict−
vím hromadných sdělovacích
prostředků. 

Eva Urbanová měla být na startu
své kariéry jedním z pilířů Nepo −
muckých událostí u příležitosti vý−
ročí 600 let od umučení sv. Jana
Nepomuckého v roce 1993. Byly
vytištěny plakáty, ale samotný
koncert sopranistky se nakonec
uskutečnit nemohl. „Božská Eva“,
jak se dnes po vzoru Emy Destin −
no vé přezdívá hvězdné operní pěv−
kyni, vyrazila na přední světové
scény, obdivovali ji diváci milán−
ské LaScaly i Metropolitní opery
v New Yorku a na plánovaný kon−
cert v Nepomuku se během let
zcela zapomnělo. 

Ale obyvatelé Nepomucka neza−
pomněli na „svou Evu“. Během její
dosavadní kariéry ji pravidelně pod−
porovali na různých scénách a ku−
povali si všechny její desky. S na −
dějí, že jednou zažijí Evu na velkém
nepomuckém koncer tu. Čekali 
téměř tři desetiletí, než tento sen ožil
u příležitosti 300 let od blahořečení
sv. Jana Nepomuckého. 

Eva Urbanová se představí v sa−
mém srdci města, na největším 
pódiu, které na hlavním náměstí kdy
stálo. Doprovázet ji při tom bude

zhruba 50 muzikantů orchestru
Národního divadla. Svou účast zá −
roveň přislíbilo několik vzácných
osobností i kolegů – umělců. Vždyť
půjde nejen o koncer t k poctě
sv. Jana Nepomuckého, ale i o do−
končený list, který zůstal rozepsán
na začátku její slavné kariéry…

Koncert, který se dotkne na oblo−
ze hvězd sv. Jana Nepomuckého –
u toho prostě nesmíte chybět!, sdělil
Pavel Motejzík, vedoucí odboru 
kultury v Nepomuku.  

Koncer t se koná v předvečer 
výročí blahořečení svatého Jana

Nepomucké ho, které proběhlo
31. května 1721. Libreto Libuše by−
lo napsáno podle Zelenohorského
rukopisu, nalezeného na zámku Ze −
le ná Hora nad Nepomukem. Pro Evu
Urbanovou, žijící v nepomuckém re−
gionu, je role Libuše přední životní
rolí. Na den koncertu připadne 155.
výročí od premiéry Prodané nevěs−
ty, která má rovněž vztah k plzeň−
skému regionu, děj opery je zasazen
na vesnickou náves na Plzeňsku.
Sólisté Michaela Katrá ková a Martin
Vydra reprezentují město Nepomuk
a svatého Jana Nepomuckého od
roku 2019 na tuzemských i zahra−
ničních koncertech organizovaných
k blížícímu se výročí.

Upozornění:
Koncert bude splňovat všechna pří−
padná nařízení vlády v  souvislosti
s aktuální hygienickou situací. Roz −
dě lení do sekcí se samostatnými
vcho dy odpovídá aktuální situaci
a koncert by bylo možné realizovat
i v současné době. V případě ne−
možnosti konání akce bude koncert
zrušen či přesunut a požadované
vstupné vráceno v plné výši. 

Koncert se dotkne hvězd
sv. Jana Nepomuckého 

Filharmonie vrací
vstupné za zrušené

koncerty
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Velký důvod k radosti má opět pl−
zeňské Divadlo Alfa. Cenu Minis −
terstva kultury za osobitý celoži−
votní přínos rozvoji českého lout−
kového divadla a jeho reprezentaci
v  zahraničí získal totiž 28. října
2020 režisér a dlouholetý umělec−
ký šéf Divadla Alfa Tomáš Dvořák.  

Tomáš Dvořák (*1956)
nastoupil do plzeňského
Divadla Alfa v  roce 1979
jako loutkoherec. Po stup −
ně se začal zabývat i režií
a v roce 1991 se stal umě−
leckým šéfem Alfy. Cíleně
pracuje s  odkazem sta−
rých českých loutkářů
a rozvíjí ho moderními di −
va delními přístupy. 

Jeho inscenace jsou žádané na
festivalech doma i v zahraničí a řadu
z nich zdobí mnoho cen, jsou to na−
příklad inscenace Jéminkote, Pso −
hlav ci nebo James Blond nebo nej−

slavnější z  nich Tři
mušketýři, kteří ob−
jeli svět a nasbírali
více než dvě desít−

ky cen. Mušketýři potěšili diváky
nejen v  Evropě, ale také třeba
v Japonsku, v USA nebo v Kanadě.
K žádaným a ceněným inscenacím
patří také trilogie Johanes Doktor

Faust, Don Šajn a Jenovéfa, sou−
časné zpracování tří nejznámějších
her lidových loutkářů. Velké uznání
přinesly Dvořá kovi také inscenace
Bezhlavý rytíř, Alibaba a čtyřicet
loupežníků nebo Krásný nadhasič,
které realizoval v Naivním divadle
Liberec. Právě klíčo vé inscenace,
které Tomáš Dvořák vytvořil v Plzni

a v Liberci, proslavily po roce 2000
české loutkář ství v zahraničí. 

Po určitém útlumu oboru v  po −
revoluční době to byli právě Tomáš
Dvořák a Josef Krofta, kteří znovu
otevřeli českému loutkářství dveře do
světa. Nezaměnitelný režisérský ru−
kopis Tomáše Dvořáka propaguje ne −
jen české loutkářství a Divadlo Alfa,
ale také město Plzeň, k němuž patří
loutky stejně neodmyslitelně jako 
pivo. Proto také Tomáš Dvořák ob −
držel v loňském roce Uměleckou ce−
nu města Plzně za  celoživotní dílo
a vstoupil do síně slávy tohoto města.

„Jedním z  nejnovějších kousků
Tomáše Dvořáka pro Divadlo Alfa je
inscenace Pozor, Zorro! plná loutko−
vých kouzel a skvělé mexické hud−
by. Brzy se na ni budete moci podí−
vat online v přímém přenosu, který
pro diváky chystáme,“ zve na diva−
delní představení ředitel Divadla Alfa
Jakub Hora.

Česká televize připravuje do −
kument k  nadcházejícímu šede−
sátému výročí založení plzeň −
ského Divadla Alfa a tvůrci doku−
mentu hledají archivní materiály.
A to nejen v oficiálních zdrojích
– jistě se spousta zapomenutých
a zajímavých fotografií, ale i pla−
kátů, vstupenek nebo dalších pa−
mátek s příběhem najde i v  ro−
dinných albech a archivech!

Divadlo Alfa má dlouhou a boha−
tou historii, dnešní profesionální sou−
bor je esencí toho nejlepšího ze slav−
né loutkářské tradice města Plzně.
Připravovaný dokument ale zabrousí
i na samotný počátek, do roku 1961,
kdy bylo Divadlo v Alfě jakýmsi poku−
sem o plzeňský Semafor. Do kabare−
tu malých forem se chodilo na začí−
nající Martu Kubišovou nebo Václava
Neckáře, krátce byl členem souboru i
Jiří Grossmann.

Éra loutek začala v  roce 1963,
kdy bylo rozpuštěno divadlo v Kar −
lových Varech a část souboru pře−
šla do Plzně. Alfa od té doby se −
hrála stovky představení, kterým
tleskali diváci ve 30 zemích světa,
a posbírala desítky cen na do −
mácích i zahraničních festivalech.
Jednou za dva roky se do Alfy 
sjíždějí loutkáři na mezinárodní
festi val Skupova Plzeň. Nejlépe
ale své divadlo znají místní, málo −

kdo z  Plzeňanů Alfu nenavštívil
se školkou, se školou nebo s rodi−
nou, dětmi či vnoučaty. A právě
pamět níky teď Divadlo Alfa prosí
o pomoc při natáčení dokumen −
tárního filmu.

Pamětníci se mohou ozvat
na adre su Divadla Alfa, Rokycan −
ská 7, 31200 Plzeň, https://www.
facebook.com/divadloalfa/ nebo
na e−mail dramaturgyně divadla:
petra.kosova@divadloalfa.cz. 

Tomáš Dvořák získal Cenu Ministerstva kultury

Divadlo Alfa hledá pamětníky, pomozte!
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Zásadní změnou je od 1. 1. 2021
nově úhrada poplatku ze psů star−
ších tři měsíce. 

Dosud se poplatek platil ze psů
starších šesti měsíců. Tato povinnost
přímo vyplývá ze zákona a město si ji
nemůže upravit jinak. Nově bylo roz−
šířeno osvobození od poplatku na
ty držitele psa, jenž slouží složkám 
inte grovaného záchranného systé−
mu, kteří jsou využíváni k záchran−
ným a likvidačním pracím.

Další změnou je specifikace po−
platníka, jímž je fyzická nebo práv−
nická osoba, která drží psa a je při−
hlášená nebo má sídlo na území
města. Poplatek ze psů tak dopadá
nejen na fyzické osoby s přihláše−
ným trvalým pobytem na území
města, ale nově i na další fyzické
osoby vymezené v zákoně o míst −
ních poplatcích, to je cizince, kteří
mají povolený trvalý pobyt, nebo
zde atd.   

Do znění vyhlášky Plzně o po−
platku ze psů byla zapracována no−
vá zákonná roční sazba 200 korun
za jednoho psa pro osoby starší
65 let. Dosavadní sazba 200 korun
za jednoho psa pro držitele psa,
kterým je poživatel starobního,
invalid ního, vdovského nebo vdo−
veckého důchodů, který je jeho je−
diným zdrojem příjmů, anebo poži−
vatel sirotčího důchodu zůstává.
Pro osoby starší 65 let již není 
nutné prokazovat sníženou sazbu
jakým koli dokladem.

Nová vyhláška o poplatku ze psů

V životě lidském existuje pouze jed−
na jistota, a tou je smrt. Všichni 
umřeme, ale nevíme kdy a jak. Tvrdím,
že lidské tělo je v dnešní době
nastaveno na 100 let.
Abychom se tohoto
věku dožili ve zdraví,
musíme nejpozději
od 60 let něco
pro sebe dělat.
Především tělo
zásobovat vita−
míny, minerály,
protože nemáme
tak pestrou stravu
jako dříve a nesmí
chybět pohyb na čer−
stvém vzduchu. 
Nejvíc nám může uškodit
stres, vyvolaný zejména stra−
chem. Ten nám nesmírně moc ubírá
energii a podle mých zkušeností je
orga nismus ve stresu neschopný při−
jímat energii a biologicky účinné látky.
Výsledkem je, že se náš organizmus
oslabuje. Stres odčerpává víc, než
jsme schopni přijímat. Podle mé teorie
se organizmus v určité fázi díky pudu
sebezáchovy zablokuje, aby nevydal
poslední kapku vitamínů, minerálů
a energie, abychom nezemřeli. Tělo
funguje v jakémsi nouzovém provozu.

Našel jsem způsob, jak organismus
zablokovaný stresem odblokovat, aby
naše tělo bylo schopno zase přijímat

vitamíny, minerály a opět
se nastartovalo. Jsou

to moje aku pre su −
ry, které tělo ote−

vřou pro příjem
energie. Zá −
kladní akup−
resura je jed −
n o d u c h á .
Dáte ruce kří−
žem, zápěstí

na zápěstí a dr −
žíte cca 25 mi−

nut, potom cca 
2x týdně 20 minut.

Strach
Pro reálné zhodnocení situa−

ce  je třeba sledovat seriózní média
a dělat si každý sám svůj úsu −
dek.  Podle mé křišťálové koule 35%
populace vytváří a šíří lži.
Dnes lze věřit maximálně
20% informací. Nejvíce stra−
chu vyvolávají média tím, že
nepodávají reálné hodnocení
situace. Schválně například
uvádějí jen čísla, která nic
neříkají o realitě. 
Já tvrdím, že největším nepřítelem
je strach, který je v nás trochu i ge−
neticky dán. Strach si neseme už od
dětství, protože rodiče vyvolávají ve
svých dětech strach, aby je udrželi
v  poslušnosti. Úzká společnost lidí
ovládající světové dění (podle mě je
to 20% lidí) strachem udržuje davy 
lidí (těch zbývajících 80%) v posluš−
nosti a docela dobře k  tomu využila

Covid−19 (dříve to byly krize či jiné
infek ce). Její překroucené názory 
jako hlásná trouba přejímají media,
která ještě strach u lidí umocňují.
Informace, které dostáváme po celý
den v různých formách, ve kterých se
vytrácí reálná skutečnost, přinášejí
strach a beznaděj. Podle mé věštby
tomu věří a tím i podléhá cca 50% 
populace.
Nikdo v  současnosti neví, co
z Covidu−19 kdy bude. Ale že infekce
mutují, ví každý, a že se v  pravidel−
ných intervalech objevují nové infek−
ce, ví také každý. 
Můžeme mít pohodu?
Když se řídíme osvědčeným „Od −
pus tit, neočekávat, nelpět“, jsme
v pohodě a můžeme mít vše, i zdraví,
a to za předpokladu, že jsme zdraví
fyzicky i duševně. Všechny problémy
a překážky snadno překonáme. Nemá
smysl na nic čekat. Tvrdím, že čekání

na cokoliv je če−
káním na smrt.
Proto je dobré
žít naplno, teď
a tady a plánovat
budoucnost, jinak nemáme co
zhmotňovat. Potom nám může stále
„svítit Slunce“. Ve srozumitelnější ře−
či to znamená, že energie Slunce je
rozhodujícím faktorem vůle, vytrva−
losti a úspěchu. 

Když jsem nyní vytáhl na současnou
situaci jednu runovou kartu, vyšla
runa s číslem 9. Karta znamená růst,
prospěch. Nabízejí se nové možnosti
a šance, kterých bychom měli využít.
Tato karta zároveň hovoří o rovnová−
ze energií, které se právě teď začínají
projevovat. 
Kdo poctivě konal a koná, nemusí
se ničeho a nikoho bát. Už jsem psal
mnohokrát, že všechno máme v hla−
vě. Když v hlavě budeme mít strach
a chaos, zhmotníme tyto negativní
energie a tím si je přitáhneme. Když
budeme myslet pozitivně, stejnou
měrou se nám vše vrátí. Kdo žije ze
dne na den, bude tak žít i nadále. Ale
ta nejistota žití ze dne na den vyvolá−
vá stres, strach a právě strach způ−
sobí velký odběr energie a biologicky
účinných látek a oslabí se imunitní
systém. Důsledkem toho je infekce
či nemoc.

Dnešní doba není výjimečná, je
jen jiná. Předpověděl jsem tuto
situa ci již minulý rok koncem léta.
Tehdy se mi dost lidí smálo, když

jsem věštil, že ne−
bude dobrá eko −
nomická situace.

Nemá smysl se vracet
zpět, je třeba jít dopředu
a vše nové má přednost
před starým. Kdo se

brání změně, nemůže jít
dopředu. Už píši 30 let, že změna a po−
hyb je život. Kdo se hýbe a nebojí se
změn, ten žije a nemá čas na blbosti,
jako je strach. Štěstí přeje připraveným
a každý je strůjcem svého štěstí. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Bude líp, až se každý začne starat o sebe,
své blízké, své bytí a zbaví se negativismu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, RADOSTI, OPTIMISMU 

A ZDRAVÍ V ROCE 2021
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKOR −
DEON, CHROMATIKU,
HE LIGONKU i v  nále −
zovém stavu. Telefon:
728209 526. PM 20016

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Telefon:
603383211. PM 20028

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

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

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nata−
hováním, ale i jiné typy –
Slavia, Stella, Haenel,
Zbrojovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porceláno−
vé podtácky. Pivní pípu,
stáčečku, paroží, náram−
kové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, mo−
ped Stadion−motory a díly
k  němu, atd. Telefon:
737903420. PM 20012

KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 20013

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá
ado  b ře zaplatí za ple cho −
vé cedule, plakáty, staré
pohlednice či určené
fotografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmož díř, 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, mo−
ped, Pionýr i jen díly na ty−
to moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 20014

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefun ken
aj. Hodiny, hodin ky  ná−
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porce lánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykou pím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Na bízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email:antikvs@seznam.cz
PM 20059 

KOUPÍM starou vzdu−
chovku, nejraději vojen−
skou. Tel. 724005187
PM 20138  

VYKLÍZÍTE GARÁŽ?
Kou pím veškeré staré
pojízdné, nepojízdné ve−
terány, motorky, Pionýry,
mopedy, moto kola, 
vra ky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, mo−
tory, sedla, nádrže, ple−
chařinu, tachometr, ří −
dítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabíd −
něte. Tel. 605080878
PM 20015

SBĚRATEL koupí staré
pivní lahve, plechové re−
klamní cedule, stáčečky,
kompresory – prosím
o pomoc s  doplněním
sbír ky. Velmi dobře za−
platím. Za nabídky pře−
dem děkuji, Telefon:
731573913    PM 20139 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, da−
lekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, 
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, do −
kumenty a časopisy.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM LP gramofo −
nové desky a staré čer −
no bílé pohledy i sbírky.
Přijedu. Tel.: 721442860.
RR 20778

PRODÁM dřevěné brike−
ty 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. Certifikát EN
plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta
= 1050 KG. =70 pytlů po
15 kg. Paleta =6500,− Kč.
(Plzeňský kraj  + DO −
PRAVA ZDARMA).  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 elek−
třiny vč. jističů a osvět lení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušo vickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou pa lubkami, za −
řízenou k okamžitému po −
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 20023 

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.
Možnost 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 vzrostlý su −
kulent Pryšec trojúhlý
(Euphorbia trigona), vý−
ška 70 cm, košatý, stáří
20 let, vhodný do bytu
i zimní zahrady. Cena do−
hodou. Tel. 732 162 602

PRODÁM jablka podzim−
ní (staré odrůdy bez
chem. ošetření) a na
zpra cování nebo zkrme−
ní. Lokalita Holýšov, Pl −
zeň. Velmi levně. Tel.:
774140229– 607180458

3 OVČÍ KŮŽE vyčiněné,
péřové deky, větší množ−
ství vlny na pletení, gra−
morádio a staré desky,
masážní panel do sprchy,
tel. 737330518. RR 20767

PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové 
nebo pozinkované. Vel −
mi levně. Možno i sací
s vývěvou. Tel.:
604589329. RR 20026



DVEŘE bílé 60/P 1/3
sklo, ždímačku na prádlo,
pivní tácky sbírka slonů
a papírové ubrousky,
srdeč ná přání – pohledni−
ce, tel.: 735491541. RR
20768

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
kou píme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň−sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina. Pe −
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 20036

PRODÁM 4 stavební
parcely v obci Ba vo −
rov, 40 km od Českých
Bu dějovic 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,
Telefon: 607568051,
702804913, e−mail:
v.bobr@sezbnam.cz,
PM 20121 

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

KOUPÍM zahradu v Kla −
tovech a okolí. Tel.:
774880242. RR 20802

KOUPÍM Garáž – Dou −
 dlevce, Bory, Slovany.
Platba v  hotovosti. Tel.:
724005187   PM 20071  

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kan −
celáře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolu−
pracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž za−
městnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klient−
ský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevy−
dělá! INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20037

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hle −
dáme 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

PRONAJMU byt 2+1
v  rod. domku v Nýrsku.
Zvláštní vchod. Tel.:
733269735. RR 20784

PRONAJMU kadeřnické
a kosmetické místo
v  provozovně Klatovy,
Krameriova ulice. Info na
tel.: 721196270. RR
20796

HLEDÁM levný proná−
jem 1+0, 1+1 či malé−
ho bytu v Klatovech ne−
bo okolí s dobrým spo−
jením do Klatov, kde
mám práci. Případně
mohu starším lidem vy−
pomoci. Jsem muž, 40
let. Za nabídky moc dě−
kuji. Tel.: 725078831.
RR 20787

URGENTNĚ hledáme
k pro deji 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 vyš−
ší patro, nikoli přízemí.
Byt může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena
do 3 mil. INSTINKT REA−
LITY 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 ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 

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

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo
i bez SPZ – dokladů.
Koupím jakékoliv moto
Babetu, Jawetu, Jawu CZ
apod. i nepojízdné. Dě −
kuji. Tel. 605111671. PM
20031

KOUPÍM Jawa Pionýr,
Babetta  Stella nebo jiný
moped i nepojízdné. Pro
syna. Přijedu, platím ho−
tově. Tel. 724005187.
PM 20070

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

PRODÁM Volkswagen
Caddy Live, 7 míst,  r. v.
2005, obsah 1. 6 Mpi
benzin, najeto pouze
151 tkm, servisní kníž−
ka, 1. majitel, servo, air −
ba gy, el okna, klima, na−
vigace, 7 míst, nová stk
a emise, cena: 109.000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 20788

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

PRODÁM Volkswagen
Caddy, r. v. 2009, 2.0 
+ CNG, benzin+ CNG,
servisní knížka, 1. maji−
tel, v super stavu bez
koroze,   servo, airbagy,
el okna, klima, naviga−
ce, nová stk a emise,
cena: 109.000 Kč, Kla −
tovy, tel.: 723439518.
RR 20789

KOUPÍM Avia nosič
kontejnerů   nebo Avia
sklápěčku,   může být
i v horším stavu a bez
stk, prosím volejte ne−
bo pište na telefon:
723/439518. RR 20790

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
20791

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, imo−
biliser proti krádeži, ce−
na: 115.000 Kč, Klatovy,
Tel.: 723439518. RR
20792

PRODÁM Peugeot 207
sw, r. v. 2008, obsah 
1.6 hdi, 80 kw, červená
barva, panorama stře−
cha, nová spojka, nová
stk, klima, radio, el. 
okna, cena: 69.000 Kč,
Klatovy, telefon:
723439518. RR 20793

KOUPÍM malotraktor
Holder, TK MT8, Slavia,
může  být i v horším sta−
vu,  prosím volejte ne−
bo pište na telefon:
723439518. RR 20794

KOUPÍM náhradní díly
na automobil Gaz 69,
tzv. gázík. Děkuji. 
Tel.: 606403829. RR
20562

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

KOUPÍM 
DVOURYCHLOSTNÍ

BABETU.
Tel. 604589329. 

RR 20025
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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

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI, 150
Hp, R.v. 2016, Kou pený
nový v ČR, 6 míst, 
serviska, cena 370.000
Kč. Tel 604589329. 
RR 20023

KOUPÍM jakýkoliv funk −
 ční traktor i bez SPZ.
Tel.: 604589329 RR
20024

ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výš ka 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Kla tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027
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TRÁPÍ Vás hrozící exe−
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek?
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je,
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 20039

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v  Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
20041

KLÁŠTERKA 
– revize komínů 

a kotlů.
Tel.: 604 871 028

RR 20183

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

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní re alizaci oploce−
ní. Přije deme – zaměří−
me – naceníme – zajis−
tíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v kli−
du užívat bezpečí va −
šeho do   mova. Volejte:
733710 319, pište:  
bezdek@plotana.cz, na −
vštiv te: www.plotana.cz

ELEKTRIKÁŘ – pro ob −
last Sušice, Horaž ďo −
vice, Strakonice a okolí,
bližší info po tel.:
774079111. 

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Dráb ková, telefon:
608117789. RR 20081

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 20077

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost
a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním
přístupu našich obchod−
níků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 20040

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

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

61/177, zadaný, nekuřák
hledá přítelkyni k občas−
ným diskrétním schůz−
kám. Tel.: 721072989.
RR 20773

AHOJ, já, muž 70/175,
se rád seznámím se že−
nou, která je taky sama.
Zn.: Domažlicko. Tel.:
606130305. RR 20799

35/185 nekuřák, hledá
dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Neku −
řačku, která také hledá
partnera pro život.  Mám
rád filmy s akční témati−
kou, 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

NEJEN na rok 2021 hle−
dám partnerku, která má
ráda turistiku, cestování,
přírodu aj. Rozvedený
62/178, nekuřák z DO  –
není podmínka. Tel.:
721011545. RR 20800

SKVĚLÝ sexík s pohled−
nou blond. I mezi svátky
ve dne. Věkově neome−
zeno, slevička.  SMS ne.
Volej 731 002 305.  KŘI
PM 20127

PŘÍJEMNÁ a hezká žena
středních let tě zve do
svého privátku v Plzni na
erotickou masáž a rela−
xační erotiku.Volat mů−
žeš každý den od 9:00 do
večerních hodin i ví −
kendy. SMS – Ne. Čis tota
a diskrétnost a s ochra−
nou zajištěno. Volejte na
tel. 603323143.   KŘI PM
20134 

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 1. 2. 2021

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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Atmosféra vonící po jehličí a plná
očekávání už vládne v mázhauzu
plzeňské radnice. Je v  něm totiž
k  vidění tradiční vánoční výstava,
na níž nechybí plzeňský betlém
s několika stovkami figurek. K vý−
stavě se v  sobotu 12. prosince 
přidala i oblíbená vánoční pošta 
s ‚ježíškovskými‘ razítky.

„Mázhauz radnice je vlastně vý−
stavním prostorem, v němž je každý
měsíc zahájena nová výstava. Lidé
se tu během roku mohou setkat s dí−
ly regionálních umělců i dětí, dozvědí
se něco z historie města, seznámí se
s činností nejrůznějších plzeňských
spolků a organizací i s  tím, co se
v Plzni chystá. Některé výstavy při−
pravují pracovníci Magistrátu města
Plzně, jiné zase zástupci spolků a or−
ganizací, jež v Plzni působí. A mám
radost, že teď už je mázhauz vánoč−
ně vyzdoben, jsou v  něm umístěny
stovky figurek, jež dohromady tvoří
plzeňský betlém, a brzo si v něm zří−
dí svou přepážku vánoční pošťák
a bude rozdávat ‚ježíškovská‘ ra −
zítka,“ pozval na tradiční vánoční vý−
stavu do mázhauzu radnice primátor
města Plzně Martin Baxa. 

Výstavu, která potrvá do 8. ledna,
připravil magistrátní odbor prezenta−
ce a marketingu spolu s organizací
Plzeň – TURISMUS a Muzeem stra−
šidel. Na vánoční výstavě jsou také
k  vidění floristické práce s  vánoční
tematikou, které vytvořily květinářky
z firmy Rosalie květiny, jež se zapo−
jila do projektů #spoluproplzen
a Musíme si pomáhat v Plzni.

„Instalace plzeňského betlému
nám trvala čtyři hodiny. Vždyť za dvě
desítky let se v něm nashromáždilo

na osm stovek fi −
gurek,“ uvedl Zdeněk
Zajíček z Muzea stra−
šidel, které se o pl−
zeňský betlém stará.
Dodal, že letos mu−
zeum také vydalo
papí rový skládací
3D Plzeňský betlém

s pří  během, který je k dostání napří−
klad v Turistickém informačním cen−
tru na náměstí Republiky, v Muzeu
strašidel a jeho stánku na advent −
ních trzích.

Vánoční pošta v mázhauzu plzeň−
ské radnice bude otevřená každý
den včetně víkendů od 10 do 16 ho−
din až do 22. prosince. Vánoční po−
šťák bude rozdávat ‚ježíškovská‘ ra−
zítka na dětská přání a prodávat
vánoč ní pohledy. Organizátoři také
věří, že i letos se betlém rozroste
o další figurky. Každý rok tady vy−
hlašovali výtvarnou soutěž pro pl−
zeňské mateřské školy a pro první
stupně základních škol. Děti tvořily
výrobky na zadané téma a o vítězích
rozhodovala hlasováním veřejnost.
Letos se však soutěž kvůli korona −
virové krizi koná ve změněném reži−
mu. K  výrobě figurek proto vyzvali

jen plzeňské mateřské školy, které
výtvory svých dětí mohly dodat do
12. prosince. Díla tak veřejnost sice
uvidí vystavená, ale o vítězi roz −
hodne až porota.

V mázhazu radnice už stojí plzeňský betlém

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností
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