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V  České republice bylo v  lednu zahájeno očkování proti 
covid−19. Jednotlivá města se snaží různým způsobem zapojit
a pomoci. S řadou vlastních řešení přišla například Plzeň, ve
které žije přes 170 tisíc lidí. Co vše dělá město pro své obča−
ny, vysvětluje primátor Martin Baxa. 

Primátor Plzně
Martin Baxa: 

Lidé už si vytrpěli kvůli covid−19 dost,
snažíme se jim maximálně pomoci. 

�� Ve funkci hejtmanky jste krátce
a rovnýma nohama jste skočila do
unikátní situace, jakou je pande−
mie a očkování na covid−19. Co
pro vás je v tuto chvíli nejtěžší?
�� Zásadní pro mě bylo vybudovat
plně funkční očkovací centrum v na−
šem kraji. A to se podařilo. Co mě
ale netěší, že je v  současné době
nedostatek vakcín, a tak nemůžeme
fungovat naplno a naočkovat co nej−
více našich občanů. Zejména těch
nejohroženějších. V našem kraji 
se snažíme obyvatele informovat
o všem, co se aktuálně děje a co
můžeme jako kraj pro ně udělat.

Mám velkou radost, že v první fázi
se podařilo ve spolupráci s mezige−
neračním centrem TOTEM a měs−
tem Plzní zprovoznit telefonní linky,

které pomáhají lidem s  registrací
k očkování. Prosím, nevíte−li si rady,
tak využijte tuto službu. Vlastně ce−
lou situaci beru jako výzvu a ráda
bych, abychom se po čase mohli
s  klidným srdcem ohlédnout a říci
si, že jsme situaci v Plzeňském kraji
zvládli. A neméně důležité je, aby to−
to mohli říci také lidé v  kraji. Jako
hejtmanka se snažím a budu snažit
být tady pro ně.

�� Za krátkou dobu se vám podařilo
vedle zprovoznění telefonních linek
zvládnout spoustu věcí. Na začátku
roku se rozběhla očkovací centra,

po kraji jezdí mobilní týmy, do 
systému se nyní už mohou registro−
vat i určité skupiny obyvatel z  řad
veřejnosti. Jak to celé hodnotíte?
�� I přes počáteční potíže, které tok
informací provází, věřím, že zvládá−
me aktivně reagovat. A to jak v systé−
mu vzniku očkovacích center a mo−
bilních týmů, tak i v distribuci samo−
tných vakcín. Děkuji tou to cestou za
trpělivost a ochotu spo lu pracovat
všem, kteří se podílí na řešení situace
v současné době, ale také lidem z řad
veřejnosti, kteří často musí čekat na
informace. Společně to zvládneme.

„Vysoká proočkovanost je v současné době
jediný způsob, jak se vrátit k běžnému životu,“
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říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová



� Pane primátore, jak se k očko−
vání stavíte v  Plzni a co děláte
nad rámec vládních doporučení
a strategie? 

Plzeň chce být „proočkovací“
město. Jednoznačně vnímáme, že
jen očkování nás může postupně
vrátit k normálnímu životu. Nyní je
tak naším hlavním cílem pomoci
seniorům, pro které je právě teď
očkování již aktuální. Právě pro ně
jsme spustili několik služeb. Jako
nejdůležitější se teď jeví pomoc
s  náročným procesem registrace
k  očkování. Senioři jsou nejzrani−
telnější skupinou a v  posledních
měsících si už všichni vytrpěli
dost, nelze ztrácet čas. 

�� Jak ta pomoc konkrétně
vypadá?

Už 18. ledna jsme spolu s
Mezi generačním a dobro−
volnickým centrem TOTEM
spustili vlastní systém
pomoci seniorům
s  registrací na
očkování proti
covid−19. Zří −
dili jsme tele−
fonní cent −
rum, v něm na čísle 374 780 960
vyplňují pra covníci a dobrovolníci
spolu s  volajícím seniorem re −
gistrační formulář. Lidé mohou tele−
fonovat každý den od pondělí do
pátku, v  čase od 9 do 15 hodin.
Pokud senior ne chce vyplňovat 

formulář přes telefon, do−
mluví se na daném telefon−
ním čísle 374  780  960
a dobrovolník za ním poté
přijde přímo domů, prokáže

se průkazkou TOTEMu.
Senioři si také mohou
přijít zařídit registraci
osobně na některém
z připravených kon−
taktních míst. Za volat
na TOTEM mohou

i občané z Plzeňského kraje mimo
Plzeň, pro ně je číslo 374 721 689. 

�� Co senioři, kteří jsou osamělí
a bojí se sami vydat na očkování?

Kromě telefonního centra jsme
s TOTEMem a městskými obvody

také připravili podporu těchto se−
niorů. Pokud o to senior na tele −
fonním čísle 374 780 960 požádá,
dobrovolník z TOTEMu ho doprovo−
dí přímo do očkovacího centra.

��Řada občanů se nachází v domo−
vech seniorů a podobných zaříze−
ních. Jak u nich probíhá očkování? 

Tuto skupinu obyvatel se již po−
dařilo naočkovat z téměř 100 pro−
cent. Jsem rád a děkuji hejtmance
Plzeňského kraje Iloně Mauritzové,
že vyslyšela moji prosbu, aby bylo
rychle zajištěno očkování právě
v  plzeňských pobytových zaříze−
ních sociálních služeb. Už v polovi−
ně ledna tak měla většina pobyto−
vých a pečovatelských zařízení
v Plzni naočkované své klienty a za−
městnance první dávkou. Očkování
přímo v  zařízeních zajistila EUC
Klinika Plzeň. Věřím, že se díky
očkování výrazně uleví všem zaří−
zením. Ten tlak, jemuž čelí od jara
loňského roku personál i samotní
senioři, je enormní a už nadále jen
těžko udržitelný. 

Devadesátiletá Plzeňanka Marké ta
Šteifová ani chvíli nepochybovala,
zda se nechat očkovat proti one−
mocnění covid−19. Do Fakultní ne−
mocnice Plzeň se pro první dávku
spolu s manželem, jenž v lednu sla−
ví 94. narozeniny, vypravila hned
v prvních dnech zahájení očkování.
Bez obav a s velkou nadějí.

��Koronavirová krize přinesla pro
celou společnost omezení, která
trvají už skoro celý rok. Jak jste
tento čas trávili vy s manželem?

Ono to stáří vás omezuje tak jako
tak. Snažili jsme se chodit na pro−
cházky, abychom nějakým způso−
bem zaměstnali tělo. Máme tu vý−
hodu, že bydlíme na Košutce, takže
máme přírodu blízko. A pokud jsme
byli doma, tak jsme se věnovali
četbě, sledovali jsme dění kolem
nás, a to nejen zprávy, ale i třeba
novinky ze světa vědy a techniky.
Ale snažili jsme se zaměstnat i ji−
nak, protože to období bylo dlouhé,
a tak například manžel opravoval
poškozené a odložené věci. Takže
tak nějak nám ubíhal čas, společně
zvládneme skoro vše!  

��Rozmýšlela jste se dlouho, zda
se nechat očkovat?

Pracovala jsem celý svůj profesní
život jako dokumentaristka v plzeň−
ské fakultní nemocnici, takže vlastně
díky své profesi si myslím, že naše
zdravotnictví je dobré a umí pomoci.
Pro mě je očkování proti nemoci 
covid−19 teď jedinou možností, jak

si udržet zdraví a sílu do dalšího 
života. Pomůže nám k  rovnováze
a návratu do normálu. Nevěřím totiž,
že nás tato nemoc opustí úplně
a nevíme, co nás dalšího ještě čeká.
Doufám, že ubyde i těch, kteří jsou
proti očkování. My s manželem
jsme se nechávali očkovat i proti
běžné chřipce, vždycky se nám to

vyplatilo. Mohu říci, že jsme vždy
chřipkovým obdo bím prošli dobře
a bez nějakých potíží. Doufáme, že
teď to bude také tak. Jsme rádi, že
se nějaké světýlko na konci tunelu
objevilo. Snad i díky očkování bude−
me co nejvíce soběstační a budeme
si užívat zbytek života.

��Co máte v plánu po očkování?
Doufám, že se uvidíme s  rodi−

nou, to je něco, co hodně postrá−
dáme. Byli jsme v  kontaktu pro−
střednictvím telefonů, ale těmi si
podle mě lidé jen tak předávají ně−
jaká sdělení, ale nevedou spolu
hovory. Takže se těšíme na rodin−
ná setkání. 

��Jak jste očkování proti covid−19
snášeli? 

Řekla bych, že velmi dobře. Ani
u mě, ani u manžela se neprojevily
žádné vedlejší účinky, očkování tak
u nás proběhlo zcela bez reakce.
Pocítili jsme zároveň velkou úlevu
a naději, že nás virus neporazí. Tak
trochu se cítíme odměněni za to, že
jsme dodržovali všechna opatření
a nenakazili se.
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Plzeňanka Markéta Šteifová (90 let): 
S očkováním proti covid−19 jsem ani chvíli neváhala

Primátor Plzně Martin Baxa: 
Lidé už si vytrpěli kvůli covid−19 dost,
snažíme se jim maximálně pomoci. 

Na snímku Markéta a Evžen Šteifovi z Plzně.
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�� Plzeňský kraj má sít svých kraj−
ských nemocnic. Jakou roli hrají
v procesu očkování?
�� � Naše nemocnice hrají zásadní
roli, protože spolu s Fakultní nemoc−
nicí Plzeň a dalšími zdravotnickými
zařízeními tvoří páteřní síť očkova−
cích center. Naším cílem bylo zvolit
pro očkovací centra taková místa,
kam jsou lidé běžně zvyklí chodit.
Zejména u seniorů je důležité, aby to
pro ně byla místa, o kterých ví, kde
je najdou a nemuseli je složitě hle−
dat. Jen připomínám, že krajské ne−
mocnice, a tedy i očkovací centra
jsou ve Stodu, Domažlicích, Kla −
tovech a Rokycanech, dále je dopl−
ňuje městská nemocnice v Sušici,
velkou pomoc nabídla společnost
Lé čeb  né lázně Konstan tinovy Lázně,
která očkuje na poliklinice v Tachově
a spolu s EUC Klinikou zajišťuje mo−
bilní týmy pro okres Plzeň−sever.
Velkým očko vacím centrem je pak
Fakultní nemocnice Plzeň.

� Jak a kde fungují mobilní očko−
vací týmy? 
�� Mobilní očkovací týmy fungují
v Plzni při EUC Klinice Plzeň, mimo
Plzeň pak pod krajskými nemocnice−
mi a také pod společností Léčebné
Lázně Kon  s tantinovy Lázně. Nyní
mobilní týmy očkují seniory v zaříze−
ních sociální péče. V tuto chvíli do−
končujeme očkování zaměstnanců
a seniorů v  těchto zařízeních, kteří
měli o očkování zájem. Potěšilo mě,
že zájem mezi seniory byl vysoký
a dosáhl zhruba 70 procent.

�� Nejvíce obyvatel našeho kraje
žije v  Plzni nebo sem dojíždí za
prací. Vznikne právě tady nějaké
velkokapacitní očkovací centrum?
Kde by to mělo být?
�� Ano. Projekt velkokapacitního
očkovacího centra máme skutečně
připravený. Město Plzeň je nejen
místem s vysokým počtem obyva−
tel, ale každý den sem přijíždí více
než třiceti tisíc lidí za prací a za stu−
diem. Kdy ho ale spustíme, je nyní
předčasné říkat, vše záleží opět
a pouze na množství vakcín, které
budeme mít k dispozici. Čím dřív
ho otevřeme, tím budu šťastnější,

protože to bude znamenat, že máme
dostatek vakcíny a očkujeme všech−
ny, kdo o to mají z široké veřejnosti
zájem. V  tuto chvíli máme nabídku
několika míst, kde by mohlo být 

vybudováno, a do konce ledna
bude me mít místo vybrané. Velmi
důležité bude i to, aby u tohoto cent −
ra byl dostatek parkovacích míst. 

� Z průzkumů vychází, že zájem
veřejnosti se nechat očkovat je 
kolem čtyřiceti procent. Jak chcete
lidi přesvědčit, aby se nechali
očkovat?
���Už nyní je patrné, že zájem lidí
o očkování roste. Ukázalo se to,
když se začali očkovat zdravotníci,
kdy v  průběhu očkování se hlásili
další zájemci z  řad zdravotnického
personálu, kteří měli o očkování 

zájem. I mezi seniory je zájem po−
měrně veliký, svědčí o tom nejen
naše údaje o počtu očkovaných
v zařízeních sociální péče, ale také
zájem lidí starších osmdesáti let,

kteří se přihlašují přes centrální re−
gistrační systém spuštěný 15. led −
 na, který byl od 22. 1. ještě upraven
zejména v oblasti rezervace termínu
a místa pro očkování.

Pro širokou veřejnost máme při−
pravenou informační kampaň, která
by měla lidi přesvědčit o tom, že
očkování je cesta k normálnímu ži−
votu. Chys táme se komunikovat
s  občany prostřednictvím všech
regio nálních médií, tištěnými le tá−
ky, rádiovými spoty a podobně.
Budeme také dodávat informační
letá ky do tří stovek venkovských
prodejen v celém kraji, aby i starší

obyvatelé měli vždy informace při
ruce. Očkování je dobrovolné a já
doufám, že si většina lidí uvědomí,
že tuto situaci můžeme zvládnout
jen s vysokou proočko vaností, že je
to v současné chvíli jediný způsob,
jak žít zase normální život, potkávat
se s přáteli, cestovat, sportovat ne−
bo chodit na koncerty. 

�� Kde najdou lidé informace
k očkování v Plzeňském kraji?
��Pravidelně aktualizujeme vše na
našem webu, kde jsou přehledně
infor mace k  registračnímu a rezer−
vačnímu systému, očkovacím cent −
rům, ale také obecně k samotnému
onemocnění covid−19 včetně odpo−
vědí na nejčastější otázky. Rych lé
infor mace sdílíme také na našem 
facebooku, kde se lidé mohou i ptát.
Jsem v  kontaktu se starosty měst
a obcí, kteří od nás dostávají infor−
mace včetně letáčků tak, aby mohli
svým obyvatelům například prostřed−
nictvím místního zpravodaje nebo
webových stránek obce dát informa−
ce k dispozici. Jsem ráda, že jsme se
dohodli se Západo českým kon −
zumním družstvem Sušice, Jedno −
tou Tachov, COOP družstvem Plasy
a Západo českým konzumním družst −
vem Plzeň na spolupráci. V  jejich
prodejnách, které jsou i v menších
obcích, naleznou všichni zákazníci
letáky s potřebnými informacemi
k očkování. Jedná se o družstevní
prodejny, které v našem řídce osídle−
ném kraji mají nezastupitelné poslání
a považujeme je za důležitou sou−
část služeb na venkově. Konzu my,
hlavně v malých obcích, vedle hos−
pod, které jsou teď bohužel zavřené,
fungují jako místa, kde se lidé potká −
vají, mluví spolu o všem možném
a člověk se tam nejvíce dozví. Proto
mám velkou radost, že ty informace
k našim obyvatelům dostaneme
i touto cestou.
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Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová

Očkovací centra v Plzeňském kraji:
Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň, Privamed, EUC Klinika Plzeň
(Denisovo nábřeží), Zdravotní ústav (Purkyňův pavilon)
V Plzeňském kraji – Klatovská nemocnice, Domažlická nemocnice,
Stodská nemocnice, Rokycanská nemocnice, Sušická nemocnice,
Poliklinika Tachov

Telefonní linky
Plzeň: 374 780 960

Plzeňský kraj: 374 721 689
Provozní doba:

pondělí – pátek:  9 – 15 hod.

„Vysoká proočkovanost je v současné době
jediný způsob, jak se vrátit k běžnému životu,“

říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
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Stanislav Piel, dobrovolný hasič
z  plzeňských Malesic a táta dvou
dětí, potřebuje dárce kostní dřeně.
Bojuje totiž s akutní myeloidní
leuké mií. S ním se do boje pustili
také jeho kolegové hasiči, kteří se
ve čtvrtek chystají vstoupit do
Českého národního registru dárců

dřeně a kteří ke stejnému činu vy−
zývají širokou veřejnost. Kampaň
pro Standu i další těžce nemocné
děti a dospělé podporuje také
městský obvod Plzeň 9−Malesice,
jehož starosta sám kdysi kostní
dřeň daroval.  

„Standa i jeho manželka patří me−
zi nás. Zpráva o Standově nemoci
nás proto velmi zasáhla. Přiznám
se, že jsem do té doby o vstupu do
Českého národního registru dárců
dřeně neuvažovala, ale teď jdu do
toho bez diskuse. Chci pomoci,
snad nás bude co nejvíc a dárce se
najde,“ říká Šárka Altmannová,
členka SDH Malesice. 

V  Českém národním registru 
dárců dřeně je aktuálně 100  350
dobrovolníků ochotných kdykoli
pomoci neznámému pacientovi,
v  celém světě je pak zapsáno
už 38  142  321 lidí. Registry jsou
celosvětově propojeny a úzce
spolupracují, Čech tak může da −
rovat dřeň například Australanovi
a opačně. „Shodu s  pacienty na −
jdeme jen asi u 1 % ze všech 
za registrovaných, a právě proto

potře bujeme databázi dobrovol −
níků co nejširší,“ vysvětluje vedou−
cí lékařka koor dinačního centra
MUDr. Jana Navrátilová.  

Hasiče ve snaze pomoci kolegovi
a dalším pacientům čekajícím na
vhodného dárce podporuje také
starosta plzeňských Malesic Aleš

Tolar. „Sám jsem v minulosti do re−
gistru vstoupil a kostní dřeň daroval,
takže vím, že to není nic složitého
a omezujícího. Proto jsem přivítal
a podpořil aktivitu našich hasičů,
kteří se rozhodli po onemocnění
Standy vstoupit do registru a po −
moci tak jemu i všem ostatním ne−
mocným,“ potvrzuje Tolar.  

Kostní dřeň lze darovat
dvěma způsoby
V  současné době lze kostní dřeň
darovat dvěma způsoby. Tím prv−
ním je separace krvetvorných bu−
něk, která se provádí bez narkózy
na speciálním přístroji a dala by se
připodobnit k odběru plazmy. Dru −
hou metodou je pak tradiční odsátí
dřeně jehlou z  kosti pánevní pod
narkózou. Konečné rozhodnutí, jak
chce dárce své krvetvorné buňky
darovat, je na něm. Momentálně
lehce převažuje darování pomocí
separace. Téměř nikdo ale po od−
běru zvolený způsob neřeší, dárci
většinou říkají, že pocit, že právě
díky nim dostane jiný člověk šanci
na život, je k nezaplacení. 

Hasiči podpoří vážně
nemocného kolegu

Město Plzeň ve spolupráci s Die céz ní charitou Plzeň reaguje na letošní
výrazně mrazivou zimu a vyzývá i širokou veřejnost k pomoci s doplně−
ním zásob humanitárního skladu, a to zejména směrem k vybavení osob
žijících na ulici v tomto období. 

Máte−li doma již nevyužívané, ale přesto funkční stany, spacáky, kari −
matky, alumatky, termofolie či deky (ne prošívané), prosím, darujte je do
Humanitárního skladu Diecézní charity. 

Humanitární sklad přijímá dary na adrese:
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň, kontaktní osobu je paní Iveta Lukešová, 
tel. 731 433 018, a to v těchto dnech: 
pondělí, středa: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
úterý, čtvrtek: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00     pátek: 9:00 – 12:00
Děkujeme Vám za solidaritu a součinnost a věřte, že i malá pomoc pomáhá.

Město Plzeň a Diecézní charita Plzeň.

Společně město a Diecézní charita  
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Od 31. ledna letošního roku spouš−
tí Integrovaná doprava Plzeňského
kraje (IDPK) takzvané spoje na 
zavolání.

Jedná se o takový spoj, kdy je ce−
lý, jeho část, nebo jen některá ze za−
stávek v režimu na zavolání. V jíz−
dním řádu cestující takovou zastáv−
ku či spoj pozná podle symbolu
telefonu u dané zastávky či spoje.
Je−li v určitý čas označen příjezd do

zastávky telefonem
a cestující chce do
spoje nastoupit, je
nutné tento spoj

v uvedené zastávce objednat, jinak
do zastávky nepřijede. 

V případě výstupu v dané za −
stávce není nutné spoj objednávat.
V režimu na zavolání jsou spoje 
nebo zastávky, ve kterých byla po−
dle dat od dopravce nepravidelná
vytíženost.

Kde je možné tyto spoje objed ná −
vat? Telefonní číslo: 378 035 477
(informační linka IDPK)

Některé autobusy 
jen na objednání

Dotační titul ve výši ve výši 3 mi −
liony Kč vyhlašuje PK už počtvr −
té. Měl by alespoň čás tečně při−
spět malým obcím k udržení ka−
menného obchodu, případně za−
chovat či obnovit služby po jízdné
prodejny na svém území. 

Je určen výhradně obcím na čás−
tečné krytí neinvestičních nákladů
na provoz prodejny, a to bez ohledu
na vlastníka budovy a provozovatele
prodejny. 

O dotaci může požádat obec 
do 500 obyvatel, případně do 1000
obyvatel, pokud žádá o dotaci pro
prodejnu, která se nachází v její čás−
ti obce do 250 obyvatel. Uznatel −
nými náklady jsou náklady na ener−
gie (pokud je vlastníkem budovy
obec), mzdové náklady prodavačky
(pokud prodejnu provozuje obec),
případně na příspěvek provozovateli
prodejny (pokud prodejnu obec ne−
provozuje). 

„Obec může požádat o dotaci na
kamennou prodejnu až ve 3 svých
částech obce. Výše dotace je
100 tisíc korun, pokud prodejnu

provozuje obec, 50 tisíc korun, 
pokud obec hradí náklady na ener−
gie, v ostatních případech (pří −
spěvek provozovateli prodejny)
je to max. 30 tisíc korun. Obec
může požádat o dotaci i na provoz
pojízdné prodejny, zde je max. 
výše dotace 15 tisíc korun. Celkem 
budou rozděleny 3 miliony ko−
run,“ upřesnil náměstek hejtmanky
Josef Bernard.

Tento dotační titul vyhlásil Plzeň −
ský kraj poprvé v roce 2018 (žá−
dost o dotaci podalo 33 obcí, bylo
roz děleno přibližně 1,3 mil. Kč).
V roce 2019 byl okruh obcí, které
mohou požádat o dotaci, rozšířen
a bylo podpořeno 61 prodejen cel−
kovou částkou 2,005 mil. Kč.
V loňském roce mohlo o dotaci
opět požádat více obcí – bylo pod−
pořeno 72 kamenných prodejen 
a 5 pojízdných prodejen celkovou
částkou 2,613 mil. Kč, dvě obce
od čerpání dotace odstoupily.
Ve většině případů byla dotace
urče na na příspěvek pro provo −
zovatele prodejny.  

Na zachování prodejen 
dá kraj miliony
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Dobrý den, prosím o radu. Ve
smlouvě nájmu mám uvede−
nou dobu určitou na jeden
rok s výpovědní lhůtou 2 mě−
síce. Před uplynutím 1 roku
jsem dala písemně výpo−
věď bytu 2 měsíce předem.
V kauci stojí, že celá výše
kauce propadá ve prospěch
pronajímatele v případě ne−
dodržení doby nájmu. Majitel
mi kauci nechce vrátit, že
jsem tuto dobu nedodržela
a předčasně jsem ukončila
dobu nájmu. Já jsem ale da−
la výpovědní dobu 2 měsíce.
Náleží mi tedy kauce, anebo
ne? Předem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se
dotý ká více poměrně frekven −
tovaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány právě
proto, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po určitou
dobu bude nájemce hradit ná−
jem a pronajímatel ponechá ná−
jemce v bytě. Zvláštní ujednání
o předčasné (jednostranné) vý−
povědi jsou časté, a pokud s ni−
mi strany nemají problém, pak
je lze ve smlouvě sjednat. Nelze
však takové ujednání zároveň
omezovat možnou sankcí. To
jde jaksi proti smyslu konsensu
nalezenému v nájemní smlouvě.
Není možné, aby jedna strana
souhlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského záko−
níku jsou veškeré smluvní poku−
ty v nájemních vztazích vylou−
čené, a tedy i neplatné, a to ne−
hledě na dobu, kdy jste nájemní
smlouvu uzavřela. Lze tedy s ur−
čitostí říci, že kauce musí být po
skončení nájemního vztahu vy−
účtována, případně celá vráce−
na nájemci.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Rea lit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

V provozu je telefonní linka, kde
proškolení operátoři pomáhají se−
niorům s  registrací v  centrálním
rezervačním systému pro očková−
ní. Linka je určena pouze pro
mimo plzeňské seniory v  celém
Plzeň ském kraji.

V pracovní dny od 9 do 15 hodin
budou na telefonní lince proškolení
dobrovolníci organizace TOTEM,
kteří poradí zájemcům o očkování ve
skupině 80+ nebo pomohou se sa−
motnou registrací v  rezervačním
systému. Telefonní linka je určena
seniorům v  celém Plzeňském kraji
mimo Plzeň.

Plzeňský kraj (mimo město Plzeň)
– 374 721 689
Provozní doba: 

pondělí – pátek 9 – 15 hod

Registrace k očkování pro seniory
80+ odstartovala v pátek 15. ledna

2021. Případní zájemci se musí regis−
trovat prostřednictvím odkazu MZČR
ZDE. Pro ty, kteří nemají přístup k in −
ternetu nebo nejsou zdatnými uživate−
li, jsou na zmíněné telefon ní lince při−
praveni dobrovolníci TOTEMu.

Krajskou linku zřizuje Plzeňský
kraj společně s  dobrovolnickou
orga nizací TOTEM.

Očkování je pro všechny dobro−
volné a je zdarma, je hrazeno ze
zdravotního pojištění. 

Linka pomáhá seniorům s registrací

V prosinci 2020 vyhlásil Plzeňský
kraj podruhé veřejnou zakázku na
Zajištění protialkoholní a proti −
toxikomanické záchytné služby
na území Plzeňského kraje v roce
2021 a 2022. Původní provo −
zovatel Městská poliklinika Plzeň,
spol. s. r. o. zajišťoval tuto činnost
do 31. 12. 2020.

Vzhledem k tomu, že do prvního
výběrového řízení s objemem zakáz−
ky 20 mil. Kč bez DPH se přihlásil
jeden dodavatel s nevyhovující na−
bídkou, bylo nutné vyhlásit veřejnou
zakázku podruhé, a to s prodlevou

s ohledem na komplikace v sou −
vislosti s podzimními krajskými
volba mi. V druhém vyhlášení za −
kázky s objemem 19 166 167 Kč,
což odpovídá plnění za 23 měsíců,
byl vybrán a krajskou radou schvá−
len jediný přihlášený zájemce,
Záchran ná služba Brdy. Ta bude
zajiš ťovat provoz protialkoholní sta−
nice od 1. 2. 2021. 

„Lednový provoz byl proto opera−
tivně vyřešen zvláštní smlouvou,
která byla uzavřena se společností
Záchranná služba BRDY, sdružení
pro záchranu osob a materiálu v te−

rénních podmínkách a poskytování
první pomoci, z. s.. Ta od 1. 1. 2021
převzala provoz od původního
provo zovatele záchytné stanice
Městské polikliniky Plzeň, spol.
s r.o. a zároveň je vybraným provo−
zovatelem na navazující období do
konce roku 2022. Proto i nadále 
bude záchytná stanice umístěna
v areálu polikliniky na Slovanech. Za
vyšetření a následný pobyt na zá−
chytné stanici bude od vyšetře−
ných osob nadále vybírán poplatek
4 500 Kč,“ uvedla hejtmanka kraje
Ilona Mauritzová. 

Záchytku provozuje Záchranka BRDY
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1 577 860 Kč

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

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

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

3 490 000 Kč
3+kk, (78 m2), ul. Dolní náměstí, 
Město Touškov, Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji cihlový byt o dispozici 3+kk v centru Města
Touškov, v ulici Dolní náměstí. Byt se nachází v 1. patře. Byt prošel
kompletní a nákladnou rekonstrukcí v roce 2020. V bytě dřevěná
euro okna, na podlahách plovoucí podlahy, v koupelně a chodbě
dlažba. Topení – plynové etážové. K bytu možno užívat společnou
komoru na patře o velikosti 18 m2, kde je umístěn plynový kotel
a podíl na zahradě ve vnitrobloku domu. Fond oprav 2.318,− Kč.
V blízkosti občanská vybavenost (obchod, mateřská školka, škola,
restaurační zařízení) a zastávka MHD i ČSAD. � 734 319 301

G

1 999 000 Kč
Rodinný dům 4+1 (736 m2), Chodov, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 736m2

v Chodově, okr. Domažlice. Dům má 4 pokoje, kuchyň, kou−
pelnu, samostatné WC a je podsklepen a má půdu vhodnou
k další vestavbě. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V,
septik, topení: lokální tuhá paliva + lokální elektrické (akumu−
lační kamna), plyn na hranici pozemku. Na pozemku se dále
nachází stodola. Možno financovat hypotečním úvěrem, kte−
rý Vám zdarma zprostředkujeme. � 734 319 302

GB

5 500 000 Kč
Činžovní dům (916 m2) Svojšín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji činžovní bytový dům, který se nachází
v centru obce Svojšín, nedaleko obce Stříbro, v okrese Tachov.
Dům prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2017 (nově vybudo−
váno topení všech bytů včetně nových kotlů, plovoucí podlahy
v bytech a plastová okna). V bytovém domě je k dispozici 7 by−
tů (již vymezeny na bytové jednotky). Každý byt má svůj odečet
spotřeby elektřiny. Činžovní dům je nyní kompletně obsazen.
K domu dále přísluší prostor k parkování aut pro nájemníky a dále
malá zahrada, nyní užívána správcem budovy. Dostupnost do
obce Svojšín ČD a ČSAD. Lze financovat hypotečním úvěrem.
Velmi zajímavá nabídka k investici. � 734 319 301

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

� 734 319 302

4 550 000 Kč
4+kk (40 m2 + 39 m2), ul. Živnostenská,
Plzeň−Doubravka
Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni
Doubravce v Živnostenské ulici, avšak na přání majitele pro−
dávané společně. První byt je kompletně zrekonstruovaný
o dispozici 2+kk a podlahové ploše 40 m2, druhý byt je v pů−
vodním, ale velmi hezkém udržovaném stavu o dispozici
1+1 a podlahové ploše 39 m2. Byty se nacházejí ve zvýše−
ném přízemí cihlového domu a jsou kompletně vybaveny.
Topení ústřední dálkové, ohřev teplé vody karma, resp. bojler.
Oba byty jsou nyní pronajaty solventním nájemcům s měsíč−
ním ziskem 14.000,−Kč. � 734 319 301

999 000 Kč
Chata 2+kk/B ( 394 m2), ul. K Višňovce,
Holýšov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk
v Holýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojí−
cí na vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se
nachází v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice
s balkonem a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obe−
cní vodovod, el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku
stojí suché WC. V okolních lesích výborné houbařské, rybářské
podmínky. Chata se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě
nemovitosti je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám
zdarma zprostředkujeme. Doporučujeme! � 734 319 301

5 500 000 Kč
3+kk (94 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+kk o podlahové ploše
93,84 m2, který byl nově vystaven v roce 2007 a v roce 2016
prošel kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází ve 3. patře 
cihlového domu. Kuchyně se prodává kompletně zařízena
spotřebiči. K bytu náleží také prostorný sklep. Vytápění
a ohřev vody zajištěno vlastním plynovým kotlem. Bytový
dům se nachází ve výborné lokalitě s dobrou dostupností
MHD do centra Plzně. (Fond oprav je ve výši 1.408,− Kč)
a celkové náklady na provoz bytu pro 2 dospělé a 2 děti včet−
ně fondu oprav činí 5.170,− Kč). 
Vřele doporučujeme osobní prohlídku. � 734 319 301

EE G
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Jen několik hodin od prvotní myš−
lenky hejtmanky Plzeňského kraje
Ilony Mauritzové o spolupráci na
distribuci informací přímo k obča−
nům v kraji stačilo předsedům
ZKD Sušice, Jednoty Tachov, 
COOP družstva Plasy a ZKD Plzeň,
aby společně s Plzeňským kra −
jem jako první v republice pod −
pořili aktivaci další a velmi efek−
tivní cesty infor mací souvisejí−
cích s covid−19 k občanům kraje,
a to především těch ze starší 
generace.

„Využíváme tak míst, na která
jsou lidé zvyklí a důvěřují jim.
Jedná se o družstevní prodejny,
které v našem řídce osídleném 
kraji mají nezastu pitelné poslání
a po važujeme je za důležitou sou−
část služeb na venkově,“ říká Ilona
Mauritzová. „Podrob né informace
týkající se problematiky covidu−19
sice pravidelně aktualizujeme na
webových stránkách Plzeň ského
kraje, k obča nům se však ty nej−
podstatnější nyní dostanou i pro−
střednictvím letáků, které budou

k dispozici v síti zhruba tří stovek
prodejen. Důležitý je nyní přede−
vším systém očkování v kraji a jak
mají občané, zájemci o dobrovolné
očkování   postupovat,“ vysvětluje
hejtmanka společnou iniciativu kra−
je se sítí spotřebních družstev.

Obsahovou část začali hned při−
pravovat tak, aby se co nejrychleji
dostaly letáky k občanům, kteří
kromě elektronické informace bu−
dou tak mít  k dispozici i jednodušší
a přehlednější verzi toho nejdů −
ležitějšího souvisejícího s vývojem

očkování. Nejde přitom o jedno −
rázovou akci. Distribuce přitom 
bude velmi jednoduchá, proběhne
společně s rozvozem zboží do 
prodejen.

„Nápad paní hejtmanky jsem
okamžitě podpořil a informoval
o něm představitele systému malo−
obchodního prodeje,“ říká před −
seda  Svazu Českých a Moravských
spotřebních družstev Pavel Březina.
„Bude na ostatních krajích, jak mož−
nost využijí, ale my jsme připraveni
podat pomocnou ruku.“

Informace o covidu prostřednictvím venkovské prodejny
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Způsob proplácení příspěvku na
očkování pro rokycanské děti se od
nového roku změnil. V minulých le−
tech město proplácelo očkování
rodi čům dětí s trvalým pobytem
v Rokycanech v určitých případech.
Konkrétně se hradily vakcíny na
pneumokoková a rotavirová one−
mocnění, dále pak klíšťovou encefa−

litidu a meningitidu. Protože většinu
těchto očkování v současné době
hradí zdravotní pojišťovny, vzniknul
nový způsob proplácení, aby se pří−
spěvek města nekryl s příspěvky
zdravotních pojišťoven.   

Nově tak má každé dítě s trvalým
pobytem v Rokycanech od narození
do patnácti let věku u města „fi−
nanční obnos“ ve výši dvou tisíc ko−
run, které může zákonný zástupce
nebo osoba o dítě pečující čerpat na
jakékoliv očkování nehrazené nebo
částečně hrazené ze strany pojiš −
ťoven. Částku dvou tisíc korun je
možné čerpat i na více druhů očko−

vání, pokud nepřesáhne limit. Pokud
by například zdravotní pojišťovna
neproplatila celou částku, bude mo−
ci rodič žádat o proplacení rozdílu
mezi částkou hrazenou pojišťovnou
a tím, co by musel uhradit.

A co je k žádosti potřeba? Rodič
nebo osoba mající dítě v  péči pro −
káže předložením očkovacího prů−

kazu, že dítě je
očkované danou
vakcínou, dále
předloží doklad
o zaplacení poža−
dovaného očko−
vání a občanský
průkaz. Osoba
pe čující musí ta−
ké přinést roz−
hodnutí o svěření
dítěte do péče.
Dále pak žadatel
stvrdí podpisem,
že požadovanou
částku neuplatňo−
val na zdravotní

pojišťovně a podepíše souhlas se
zpracováním osobních údajů. V pří−
padě, že vakcínu hradí pojišťovna jen
částečně, doloží částku hrazenou ze
strany pojišťovny a město mu pro−
platí rozdíl mezi cenou vakcíny
a částkou hrazenou pojišťovnou. Pří −
spěvek se proplácí na účet žadatele.

Žádosti budou moci rodiče či
osoby pečující uplatňovat na Měst −
ském úřadu v Rokycanech, na od−
boru sociálním a zdravotním. Infor −
mace o příspěvcích jsou k dispozici
na webových stránkách města a na
telefonních číslech 371 706 226 
nebo 371 706 260.

Příspěvky na očkování
pro děti se mění

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás vět −
šinou ani netuší, jaké poklady má−
me doma. Ať už se jedná o staré,
poškozené či polámané
šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné
příbory, či z módy vyšlé
šperky. Podle světových
komoditních zpráv tlačí
cenu vzhůru obavy ohled−
ně vývoje světové ekono−
miky, kdy se dá čekávat
návrat do předkrizového
období nejdříve za 2 roky.
V neposlední řadě i pří−
padné dopady zadlužování
států a růst inflace. Vše

způsobené světovou pandemií 
koronaviru. Výkup drahých kovů
je v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuální cena
na Londýnské burze se pohybuje
okolo 38 000,− Kč za unci. V soula−
du s vývojem české koruny cena
zlata od začátku roku 2020 stoupla
o více jak 10%. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Banky,
který podle svých slov stále re −
gistruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informovat

se o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých prstenů po prarodi−
čích, ale rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké 

ceny za výkup. A byla jsem sku−
tečně mile překvapena, dostala
jsem přes 12 tisíc korun, za kte−
ré si něco hezkého koupím“ po−
chvaluje si.

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

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com

Zlato stále atakuje vrchol

Prodej drahých kovů 
se ve Zlaté Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit 
ke skutečným odborníkům. 
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Tři čističky vzduchu pomohou
ochrá nit personál kliniky pneu −
mologie a ftizeologie Fakultní ne−
mocnice v Plzni před viry a bakte−
riemi. Čističky jako dar klinice pře −
dalo v  pondělí vedení plzeňského
centrál ního obvodu přednostovi
kliniky prof. Miloši Peškovi.

„V nedávné době jsme všem
složkám IZS a lidem, kteří pracují
v  první linii, osobně poděkovali za
jejich nasazení. Naše podpora ne−
spočívá jen ve slovech, ale také má
konkrétní podobu. Nákup tří nových
čističek vzduchu, které plicní kli −
nika potřebuje, je tak dalším vy −
jádřením díků a podpory našim
zdravotníkům,“ informuje David
Pro cház ka, starosta plzeňského
centrálního obvodu.

Přístroje zlikvidují bezmála sto
procent prachových částic, pylů,

virů a bakterií. Vyčištěný vzduch
pak obohatí o záporné ionty, což

pozitivně ovlivní kvalitu vzduchu.
„Zdravý nemocniční personál je
klíčo vý pro chod kliniky. To plátí
dvojnásob v této náročné době.
Čističky vzduchu zde zajistí
vzduch bez prachových částic, virů
a bakterii. Pomohou v  sesternách
a odpočinkových místnostech pro
lékaře,“ říká Stanislav Šec, místo−
starosta MO Plzeň 3.

„Velmi si vážíme lékařů, zdra −
votních sester a nemocničního per−
sonálu. Tímto bychom jim rádi
podě kovali za jejich neúnavnou 
snahu nejen v  boji proti epidemii
COVID−19, ale i v péči o naše zdraví.
Myslím si, že každá pomoc se počí−
tá, zvláště v této velmi náročné do−
bě,“ dodává Petr Baloun, I. místo−
starosta MO Plzeň 3.

Čističky vzduchu pomohou na plicní klinice

Protože letošní epidemiologická
situace neumožnila tříkrálovým
koledníkům osobní návštěvy do −
mů a domácností při tradiční Tří −
 králové sbírce pro lidi v nouzi, roz−
hodla se Charita oslovovat veřejné
instituce nebo obchody, které
zůsta ly otevřené, aby tam mohla
umístit jinak nevyužité poklad −
ničky. V Diecézi plzeňské, rozklá−
dající se na území Plzeňského
a Karlovarského kraje už bylo
zazna menáno na 140 takových
koled ních míst a další přibývají.

Online koleda, seniorům
mohou pomoci mladší
Online se koleduje na www.
trikralovasbirka.cz, kde je možné
podle zadaného poštovního smě −
rovacího čísla, názvu obce či charity
přispět na pomoc do místa nejblíže
návštěvníkova bydliště.

Ale například senioři, možná nej−
častější dárci při Tříkrálové sbírce,
kteří nejsou zvyklí pracovat s  inter−
netem, mohou mít s online koledou
potíže. „Vybízíme děti a vnoučata
seniorů, aby starším lidem, pokud
mají zájem do Tříkrálové sbírky 
přispět, s  online koledou pomohli.
Koledníci, kteří tentokrát nemohli 

vyjít, nám zase mohou pomoci sdí−
lením informací o  Tříkrálové sbírce
na sociálních sítích. Mohou třeba na
telefon natočit a sdílet vlastní tříkrá−

lové kolednické video,“ sdělil mluvčí
Diecézní charity Plzeň Petr Šimek.

Prodloužený termín 
koledování
„Tříkrálová sbírka letos s  ohledem
na situaci trvá výjimečně až do
24. ledna. Pokud by měli lidé zájem
zapojit se a založit kolední místo
se stacionární kasičkou, je to stále
možné, stačí kontaktovat naše
diecéz ní koordinátorky sbírky a do−

hodnout se s  nimi na dalším po −
stupu,“ uvádí Petr Šimek z Diecézní
charity Plzeň a dodává, že online 
koleda poběží až do 30. dubna.

Charita věří, že se i letos, navzdo−
ry všem překážkám, koleda přece
jen vydaří. Je určená na podporu
charitních sociálních služeb pomá−
hajícím lidem v  nouzi a v různých
obtížných životních i krizových si −
tuacích. Obzvláště tento rok může
být potřebných lidí více než v letech
minulých. Díky tomu, že se většina
peněz vrací do místa, kde byla vyko−
ledována, má Tříkrálová sbírka i lo−
kální charakter pomoci a solidarity. 

Tříkrálové pokladničky jsou
na přístupných místechPro ochranu 

přírody
Dotace bude poskytována
ze jména na praktická opa −
tření ke zvyšování, případně
zachování druhové rozmani−
tosti, ochranu biotopů a sta−
novišť zvláště chráněných
a vzácných druhů, údržbu
významných stromů, zacho−
vání původních krajových 
odrůd ovocných dřevin a za−
kládání, obnovu a údržbu ne−
produkčních sadů ve volné
krajině se zaměřením na pů−
vodní krajové odrůdy ovoc −
ných dřevin, údržbu a zřizo−
vání naučných stezek s té−
matem ochrany přírody, po −
řízení základního mobiliáře
a vybavení pro potřeby prak−
tické výuky ekologické vý−
chovy, výsadbu ve volné kra−
jině, obnovu nebo zakládání
větrolamů a trvalých rozčle −
ňo vacích pásů s dřevinami
a podporu netradičních forem
výuky, školních a mimoškol−
ních aktivit v oblasti EVVO.

Celkem budou rozděleny
4 mi liony korun, příjem žá−
dostí bude probíhat od 22. 2.
do 15. 3. 2021.
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České a moravské hory v posled−
ních týdnech zaplavily davy ná −
vštěvníků a turistů. Bohužel napří−
klad v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství
odpadu odhozeného mimo kontej−
nery a koše. To i přesto, že lidé
mohou v mnoha horských středis−
cích odpady nově třídit do speciál−
ních třikošů přistavených u parko−
višť, výchozích míst na túry nebo
u výdejních okének. 

Sedm desítek designových „třiko−
šů“ doplnilo v  horských resortech
od loňského roku síť tradičních vel−
kých barevných kontejnerů na třídě−
ní odpadů. Menší speciální koše na
plasty, papír a směsný odpad jsou
díky projektu společnosti EKO−KOM
s názvem Třídíme na sněhu umístě−
ny přesně tam, kde vzniká odpad
z obalů, ale kam se zároveň nedo−
stanou těžká svozová auta. Tříděný
odpad z  třikošů je tak svážen ve
spolupráci s  lyžařskými areály na−
příklad skútry nebo rolbami. 

Třikoše mají samy o sobě moti−
vovat ke  třídění odpadů, protože

jsou téměř celé včetně výplňových
pytlů vyrobeny z  recyklovaných
plastů. Jejich patentovaná konstruk−
ce je navíc vyrobena tak, aby odola−
la náročným zimním horským kli−
matickým podmínkám. Před uvede−
ním do provozu byly pilotně testová−
ny například na krkonošské Černé
hoře nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava.  

Ředitel komunikace Autorizované
obalové společnosti EKO−KOM si

chování zodpovědných třídících
návštěvníků hor zatím pochvaluje:
„Přestože síť třikošů v  českých
a moravských horách stále ještě
rozšiřujeme, od uvedení do pro −
vozu již do nich lidé vytřídili přes
dvacet dva tun plastů a papíru.
Očekáváme však ještě větší zájem,
protože jakmile to epidemiologická
situace dovolí, podpoříme třídění
v  zimních areálech promo akcemi
a brožurkami v  infocentrech a po−
kladnách. Zájemci již nyní najdou
infor mace o třídění na horách
na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“ 

Turisté na horách třídí
odpady do třikošů
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

pro školní rok 2021/2022:

Dny otevřených dveří:
z důvodu COVID 19 budeme podávat on−line informace

o studiu na naší škole v sobotu 6. 2. 2021 
a to vždy od 9,00 do 11,30 hodin. 

Kód pro připojení je na www.beanstankov.cz

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. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Svůj vozový park rozšířil plzeňský
magistrát o první elektromobil,
jenž bude sloužit především pro
rozvoz a svoz interní pošty a drob−
ného materiálu mezi jednotlivými
budovami magistrátu. Součástí
projektu je i nová dobíjecí stanice,
která je nainstalována ve dvoře
radnice na náměstí Republiky 1.  

„Město Plzeň už od roku 2001
naplňuje programový dokument
Koncepce péče o životní prostředí
v  Plzni. Jedním z  jeho stěžejních 
cílů je snižování zátěže prostředí
emisemi a  hlukem, a tedy i pod −
pora rozšiřování provozu auto −
mobilů na ekologický pohon, ať
už výstavbou dobíjecích stanic, 
nebo možností parkování těchto
vozů na městských parkovištích
bez poplatku,“ uvedl primátor
Martin Baxa.  

Elektromobil značky ŠKODA
CITYGOe iV byl nejprve zkušebně
zapůjčen od smluvního dodavatele
a po nějaký čas využíván a testován
pro použití k  zamýšleným účelům.
Teprve po úspěšném zkušebním
provozu se město rozhodlo vůz
zakou pit. Cena vozu byla přibližně 
465 tisíc korun včetně DPH, dotace

ze Státního fondu životního prostře−
dí představovala 199 tisíc korun.    

Magistrát sídlí v  současné době
ve 14 budovách, do nichž se denně
rozváží nejen pošta, ale i další drob−
ný materiál. Při posouzení celkové−
ho stavu a využití vozového parku,
jenž představuje 37 automobilů, tak
dospěli k  závěru, že pro tyto účely
bude nejvhodnější nákup elektromo−
bilu. Magistrát hodlá v  budoucnu
flotilu automobilů s  ekologickým
pohonem pravidelně rozšiřovat.

Magistrát rozšířil svůj vozový
park o první elektromobil

Do Fénixu s důvěrou. V rámci ope−
račního programu zaměstnanost
startuje město Nepomuk nový pro−
jekt pro region. Pro matky samo −
živitelky, pečovatele, dobrovolníky
či starší spoluobčany rozjíždí mno −
ho bezplatných aktivit. 

Ty zahrnují kurzy a vzdělávací 
akce, výlety a setkání, službu „na

zavolání“ – nákupy, odvoz
k lékaři, realizaci příměst−

ských táborů pro děti ze soc. slab−
ších rodin, hlídání a doučování dětí
brigádníky apod. Ke všemu bude
sloužit nový vůz od Toyota Dolák
Plzeň. I v těchto těžkých dobách
chtějí pomáhat obyvatelům regionu.
Více informací zájemci najdou po−
stupně na   stránkách  nepomuk.cz 
a v Nepomuckých novinách.

Nepomuk pomáhá 
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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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Podpoří včelaře
Dotace je určena na podporu za−
čínajících a stávajících včelařů
a realizaci ozdravných a preven−
tivních opatření proti závažným
onemocněním včelstev. Jejím
účelem je stabilizace počtu včel−
stev, zkvalitnění včelích chovů
a rozšíření a zlepšení opylovací
služby včelstev. U stávajících
včelařů je podporováno pořízení
nových nástavkových úlů, u za−
čínajících včelařů navíc pořízení
minimálního nutného vybavení
k úspěšnému včelaření.

Celkem bude rozděleno 2,5 mil.
Kč. Termín pro podávání žádostí
je od 22. 2. 2021 do 1. 3. 2021.

Podpora spolků 
na venkově

Cílem programu je vytvářet
a zlepšovat podmínky pro zabez−
pečení činnosti nestátních ne −
ziskových organizací ve venkov−
ských oblastech Plzeňského kra−
je. Je určen pro spolky, pobočné
spolky se sídlem v Plzeňském
kraji v obci do 30 tis. obyvatel.
Vztahuje se na opravy nemovité−
ho majetku, modernizaci vlastní
nemovitosti nebo nemovitého
majetku ve vlastnictví obcí Plzeň −
ského kraje, který má spolek
v nájmu nebo výpůjčce. 

Celkem budou rozděleny 3 mil.
Kč, příjem žádostí bude probíhat
od 25. 2. do 18. 3. 2021.

Plzeň sestavila pětičlenný mobil−
ní tým kuchařů a pomocného per−
sonálu, který pomáhá na školách
při krizové situaci. Tým nastupuje
tehdy, když se ocitne personál
školní jídelny kvůli covid−19 v ka−
ranténě, a je ohrožena příprava
stravování pro žáky i učitele.
V prosinci tak mobilní tým už na−
příklad plně zastoupil kmenové
zaměstnance jídelny na 31. zá−
kladní škole v  Plzni, kde vařil
sedm dní, následně poté zachra−
ňoval situaci na 34. plzeňské zá−
kladní škole. 

„Obrovskou komplikací pro naše
školy je, když onemocní korona −
virem některé z kuchařek. V naříze−
né karanténě se pak z hodiny na ho−
dinu ocitá kompletně celý per sonál
jídelny. My pak stojíme před složi−
tým úkolem, jak zajistit obědy pro
děti. Často jde o školy se 700 a více
žáky, což je skutečně náročné.
Sestavení záložního týmu kuchařů,
který se podařilo dát dohromady bě−
hem jediného víkendového dne ve−
dení 31. základní školy, nám tak do−
slova vytrhlo trn z paty. Velmi za to
všem zapojeným děkuji,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Martin Baxa.  

Vedení mobilního  týmu se ujal
profesionální kuchař, který byl toho
času na dovolené, jedna z jeho po−
mocnic měla praxi z vaření na dět−
ských táborech a další tři, dámy
v  důchodovém věku, měly zkuše−
nostmi z  brigád v  růz ných stravo−
vacích zařízeních, všichni měli po−
třebné zdravotní průkazy. „Bez pro−
blémů se, s telefonickou podporou
vedoucí kuchařky v karanténě a ve−
doucí školní jídelny, všichni rychle
zapracovali. Takže mnozí žáci a za−
městnanci ani nepoznali, že jim vaří
někdo jiný,“ přiblížila radní pro
oblast školství Lucie Kantorová. 

Tento improvizovaný tým se na−
tolik spřátelil a sehrál, že nabídl po−
moc i jiným školním jídelnám
v Plzni, kdyby by se ocitly v  po −
dobné situaci. A již dva dny potom,
co záložní tým ukončil práci
na 31. ZŠ, začal vařit na plzeňské
34. ZŠ, která se dostala do ob −
dobné krizové situace. „Chceme
tímto poděkovat celému záložnímu
týmu za obětavost, profesionalitu
a nasazení, které prokazují v  této
složité době,“ uvedla Miluše 
Kur zová, ředitelka 31. ZŠ, jež má
aktuální kapacitu 850 žáků. 

�������

Mobilní tým kuchařů pomáhá při krizové situaci 

V rámci plnění dohody vyplývající
z memoranda mezi Plzeňským kra−
jem a společností Lasselsberger
s.r.o. dostane krajská střední škola
Konzervatoř Plzeň obklady do
svých rekonstruovaných prostor
ve výši 296 000 Kč. 

Plzeňský kraj podepsal v roce 2019
memorandum o spolupráci se spo−
lečností Lasselsberger s.r.o., z něhož
vyplývá každoroční bezúplatný pře−
vod keramických obkladů a dlažby
v maximální výši 300 000 Kč.

„V  letošním roce využije dlažbu
a obklady v ceně 296 00 Kč Konzer −

vatoř Plzeň, kde aktuálně probíhá 
rekonstrukce objektů v  Tylově ulici
a v ulici Kardinála Berana. Je důleži−
té, že taková komunikace na úrovni
Plzeňského kraje a firmy je možná
a funguje,“ uvedl náměstek hejt −
man ky pro oblast ekonomiky, inve−
stic a majetku Pavel Karpíšek.

Rekonstrukce Konzervatoře Pl −
zeň byla zahájena v listopadu 2019
a dokončení je plánováno na čer−
ven 2021. Celkové náklady činí
75 mil. Kč (vč. DPH). Z toho v roce
2021 bude proinvestováno cca 
46 mil. Kč (vč. DPH). 

Jedná se o rekonst rukci rohového
objektu Tylova 15 a Kardinála Berana
6 v Plzni. Objekt je součástí městské
řadové výstavby, má 3 nadzemní po−
dlaží a jedno podzemní podlaží.
Objekt je využíván jako školské za −
řízení pro potřeby Konzervatoře
Plzeň. Veškeré stavební úpravy
jsou prováděny z důvodu napadení
všech stropních dřevěných nosných
konstrukcí dřevokaznými houbami.
Proto dochází k demolici všech
stropních konst rukcí a jejich nahra−
zení novou železobetonovou deskou.
V objektu bude zajištěn i bezbariéro−
vý přístup nově navrženým výtahem
ve vnitrobloku.

Konzervatoř obdrží obklady  

V celostátní soutěži Komunální
projekt roku 2020 byly letos hod−
noceny přihlášené a nominované
projekty v deseti soutěžních kate−
goriích, přičemž obec Svojšín zví−
tězila v kategorii Utváření veřejné−
ho prostoru se svým projektem
Regenerace centrální části obce
Svojšín. Úprava veřejných ploch
v centru obce byla po mnoha le−
tech příprav realizována v období
od října 2018 do května 2019.

Regenerace obce Svojšín 
na Tachovsku
Cílem soutěže bylo vyhledat, zvidi −
telnit a ocenit projekty realizované
územními samosprávami. Vyhla šo −
vatelem soutěže je vydavatelství Profi
Press a redakce časopisu Mo derní
obec. Do soutěže mohly být nomino−
vány projekty zko lau dované, uvedené
do provozu či projekty, které zahájily
činnost v období od 1. ledna 2019 do
14. září 2020. 

Kvůli nouzovému stavu   a opatře−
ním vlády v souvislosti   s pandemií
nákazy COVID−19 museli pořadatelé
soutěže zrušit slavnostní vyhlášení
výsledků. Ceny pro ví těze jednotlivých
kategorií, srdce z českého křišťálu
a sym bolické šeky na finanční od −
měnu za úspěch v soutěži, jakmile to
situace dovolí, přivezou orga nizátoři
až na radnice. A čeho si na projektu
nejvíce cení jeho nositel Karel Petráň,

sta rosta Svojšína? „Vážím si toho, že
se zastupitelé, jak ti předchozí, tak
současní, nebáli učinit několik zásad−
ních rozhodnutí, která byla předpo−
kladem pro realizaci akce a její fi−
nanční krytí. A že z ohlasů od obča−
nů, turistů a dalších lidí vnímám
především pozitivní hodnocení.”

Nyní tedy všichni mohou říci, že
se dílo podařilo a je pro obec a její
občany velkým příno sem.

Když se dílo ve Svojšíně podařilo

Regenerace obce Svojšín na Tachovsku



15Plzeňský rozhled  1–2/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tepelná čerpadla vytápí rodinné
domy více než 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země. V drsných kli −
matických podmínkách tepelná
čerpadla velmi dobře obstála
a to přispělo k jejich dnešnímu
rychlému rozšíření. Největší po−
čet instalovaných tepelných čer−
padel se nachází ve Švédsku,
,kde je největší počet zemních
tepelných čerpadel.

V našich podmínkách se čas−
těji volí technologie  vzduch  –
voda. Nižší účinnost a velká
hlučnost u těchto prvních tepel−
ných čerpadel je dávno překoná−
na a vzduchová te pel ná čerpadla

v našich podmínkách
se téměř vyrovnají
zemním. Sa mo zřej  mě
toto platí pouze pro
kvalitní zařízení zná−
mých osvědčených
značek.

Jak vidíme v na  ší
firmě na ná růstu po č −
 tu nových zá kaz  ní ků,
rostoucí trend vy tá −
pět levně, bezpečně

a spolehlivě
se projevuje i v naší zemi.

Téměř ve všech článcích
upozorňuji na zásadní
otáz ku před volbou te  pel −
né ho čerpadla. Jed ná se
o do savadní otop ný sys −
tém. K tech −
 nic  kému řeše−
ní máme k dis −
 pozici více 
zn a ček, tech−
nologií a mo −
delů. Proto na

základě konzultací na
místě, vašich požadav−
cích a stávající podoby
vašeho vytápění vám
navrhneme optimální
řešení.

Uvedu příklad. Má −
me sta rý dům, radiá−
torový sys  tém s kla−
sickým kotlem na
pevná paliva a samo−
tížným oběhem. Vel −
mi pravděpodobně si
budeme moci dovolit
použít klasické nízko−
teplotní tepelné čer−
padlo s regulovaným
topným výkonem.
Jedná−li se o pod la −

hové vytápění, tam je toto čerpad−
lo stoprocentně vyhovující. V těch−
to pří padech nejčastěji insta −
lujeme te pelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Pana sonic ve
standardním provedení. 

Nahra zujeme− l i
plynový nebo elek−
trický  kotel, může
být v některých pří−
padech plocha radi−
átorů malá a bude−
me proto možná po−
třebovat využít no−
vou technologii níz−
koteplotních tepel−
ných čerpadel, nebo
dokonce nasadit vy −
soko teplotní tepelné

čerpadlo. V takovýchto pří pa dech
doporu čujeme TČ Pana so nic
řady T−Cap, Mitsu  bi chi Zubadan,
nebo vysokoteplotní  ROTEX.

Neváhejte a využijte možností
dotačních programů. Aktuální
infor mace vám rádi poskytneme!

Neváhejte nás kontaktovat! 
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste
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Provozně ekonomickou fa−
kultu České zemědělské uni−
verzity v Pra ze mohou zájem−
ci studovat od roku 2003 ta−
ké v Klato vech. Studium zde
dosud dokončilo přes 1 800
absolventů bakalářského
a navazujícího magisterské−
ho studia. 
Studenti mohou v Klatovech
absolvovat program Veřejná
správa a regionální rozvoj.
Titul bakalář získají po třech
letech, po dalších dvou letech
pak titul inženýr. „Naším cílem
je přiblížit vysokoškolské studi−
um zájemcům z regionu. Stu −
dentům tak odpadají cesty do
Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují
přímo vyučující z České země−
dělské univerzity v Praze,“ uvá−
dí Ing. Pavel Vondráček, ředi−
tel obecně prospěšné spo −
lečnosti Úhlava, která vysoko−

školské studium v Klatovech
zajišťuje. 
V současné době probíhá pří−
jem přihlášek na nadcházející
akademický rok 2021/2022, kte−
rý bude v historii školy již deva−
tenáctý. „Výuka se koná formou
kombinovaného studia o víken−
dech. Tento způsob je proto
vhodný pro studenty při zaměst −
nání. Hlásí se stále více absol−
ventů středních škol, kteří hned
po maturitě začnou pracovat
a současně studují vysokou ško−
lu. Výhodou je, že posluchači
mohou využít svou znalost re −
gionu i při studiu, například ve
svých závěrečných pracích čas−
to zpracovávají regionální téma−
ta,“ dodává Ing. Jiří Hamhalter,
tajemník klatovského Konzultač −
ního střediska PEF ČZU v Praze. 
Výuka standardně probíhá
v prostorách bývalého domini−

kánského kláštera. Pouze po
dobu protiepidemických opat−
ření musela být převedena na
on−line formu. Jak bakalářské,
tak navazující magisterské stu−
dium je vždy z první poloviny
placené a pro přijetí se nesklá−

dají přijímací zkoušky. Druhou
polovinu studia lze již absolvo−
vat bezplatně. 
Kontakt: Ing. Jiří Hamhalter,

tel.: 724 020 904, 
hamhalter@uhlava.cz,

www.uhlava.cz

Českou zemědělskou univerzitu
lze už 18 let studovat v Klatovech

Úhlava, o.p.s., působí v oblasti vzdělávání již od roku 2001. Její
nabídka je určena nejen zájemcům o vysokoškolské studium.
Pro děti pořádá například Dětskou technickou univerzitu (ve
spolupráci s Fakultou strojní ZČU v Plzni a s klatovskými střední−
mi školami) a výukové a zážitkové programy zaměřené na tech−
nické vzdělávání, životní prostředí a zemědělství. Pro dospělé 
zájemce nabízí další profesní vzdělávání v akreditovaných kva −
lifikačních a rekvalifikačních programech, i kurzy zájmového
vzdělávání. Seniorům a invalidním důchodcům je určeno stu −
dium Univerzity třetího věku organizované ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni. V nabídce jsou také kurzy tzv.
Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká země−
dělská univerzita v Praze. Kromě zmíněného vyvíjí řadu dalších
aktivit zaměřených na podporu našeho regionu. 
Více na www.uhlava.cz.

Tradičním zvykem vedení plzeň−
ského centrálního obvodu bylo
každoroční vítání prvního občánka.
Bohužel, protiepidemická a vládní
opatření nedovolila osobní setká−
ní, a tak gratulace miminku a sa−
mozřejmě šťastným rodičům pro−
běhla na dálku. 

„Prvním občánkem obvodu, na−
rozeným v  roce 2021, je holčička
Johana, která přišla na svět 1. led−
na 2021 v  9:17 hodin v  porodnici
Fakultní nemocnice v Plzni,“ infor−

muje David Procházka, starosta 
plzeňského centrálního obvodu.
„Věřím, že alespoň později se s na−
ším prvním miminkem a jeho rodi−
nou budeme moci osobně setkat,
předat pamá teční stříbrný tolar, kte−
rý jí bude navždy připomínat její
nejdůležitější den v  životě, prostě
provést to tak, jak jsme byli zvyklí
a jak se také patří,“ dodává David
Procházka.

„Vážila 3 670 gramů a měřila
51 centimetrů. Porod proběhl bez

problémů, byl u něj přítomný tatínek
Tomáš, který si to užíval,“ řekla
mamin ka Diana s tím, že Johanka
je prvorozená a byla plánovaná.
„Máme ohromnou radost,“ dodala.

První občánek z  radnice třetího
plzeňského obvodu nikdy neodchá−
zel s prázdnou.

„Johanka samozřejmě také do−
stane to, co tradičně dostávají
všichni první novorozenci našeho
obvodu a tím je kniha pohádek
a hračka, které dětem předáváme na
tradičním vítání občánků. I zde je
potřeba víry v to, že nám situace ty−
to naše nejkrásnější slavnosti dovolí
uskutečnit a se všemi našimi nej−
menšími občánky se slavnostně po−
zdravit v obřadní síni plzeňské radni−
ce,“ s dojetím dodává Stanislav Šec
místostarosta MO Plzeň 3.

První na trojce je holčička Johanka
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V 31. ZŠ Plzeň (Elišky Krásnohor −
ské 10) pomáhají dětem, jejichž
rodiče jsou zaměstnanci Integro −
vaného záchranného systému
Plzeňského kraje (IZS PK), s vý−
ukou, přípravou i s využitím volné−
ho času. Pedagogové, vychovatelé
i ostatní pracovníci školy se tu po
celý den starají o děti, jejichž rodi−
če vykonávají náročné povolání a v
době pandemie onemocnění covid−
19 pracují v první linii.  Péči posky−
tuje 31. ZŠ od letošního 4. ledna.

„O děti zaměstnanců IZS PK ve
věku od 6 do 10 let se staráme
každý všední den od 6 do 16 ho−
din. Vytvořili jsme dva oddělené tý−
my, které o tyto děti pečují. Zare −
gistrováno je 30 dětí. Jsou nejen z
Plzně, ale i z jejího okolí. Rodiče
mohou děti podle potřeby přihla−
šovat i odhlašovat,“ vysvětlila ředi−
telka 31. ZŠ Miluše Kurzová.
Dodala, že počet ‚hostujících‘ žáků
je v tuto chvíli maximální, protože
škola musí zároveň na prvním
stupni zajistit fyzickou výuku
svých žáků 1. a 2. tříd, i se o ně za
přísných hygienických podmínek

po výuce ve školní družině posta−
rat. Výuka dětí, jejichž rodiče pra−
cují v první linii, začíná v 8 hodin.
Učí se distančně podle individuál−
ních rozvrhů ze svých kmenových
škol. V 31. ZŠ jim zajistí počítače a
tablety. 

Během výuky dětem v počítačo−
vé učebně asistují pedagogové,
kteří jsou připraveni pomoci s uče−
ním i s nimi řešit technické problé−
my. Po skončení výuky se školáci
věnují vypracování úkolů. Kromě
oběda pro ně škola zajišťuje i dvě
svačiny a pití na celý den. Vše je
zdarma, náklady na stravu hradí

Plzeňský kraj. Ve volném čase si
mohou děti půjčit společenské hry,
podívat se na filmy, věnovat ruko−
dělné či výtvarné činnosti nebo po−
bývat na čerstvém vzduchu.

„Po celou dobu dodržujeme
všechna nutná hygienická opatření.
Dětem ráno při příchodu měříme
teplotu, mají roušky, dbáme na do−
držování rozestupů, pravidelně vět−
ráme a nepřijdou do kontaktu ani
ve školní jídelně s našimi stálými
žáky,“ uvedl Zbyněk Rubáš, zástup−
ce ředitelky pro sport a zájmovou
činnost a koordinátor péče o děti
zaměstnanců IZS PK. 

O děti se ve škole starají
po celý den
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Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se firma eurotop in sídlící
ve Kdyni na Domažlicku zabývá téměř
dvě desítky let. Majitelů firmy jsme
se zeptali.
n Na úvod našeho setkání si připo−
meňme, na jakém principu topí vaše
panely z přírodního kamene?
Vytápění je na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Jako u kachlových
kamen. V panelu je zabudovaný topný
kabel, který kámen nahřívá a sálavé 
teplo rovnoměrně po celé místnosti
ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou
a stropem je maximálně 3 °C.
n Pravděpodobně nejčastější otáz−
kou zájemců je, jaké výhody má tope−
ní přírodním kamenem.
Je to většinou první dotaz. Díky naše−
mu topení jeho majitelé uspoří na ener−
giích až 18% oproti všem topným sys−
témům (dřevo, plyn, uhlí). Topení lze
připojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v  této sazbě.
Teplota v  každé místnosti se reguluje
termostatem, takže obsluha je velmi
jednoduchá.
n Nejrůznější studie dokazují, že
sála vé teplo je prospěšné pro lidský
organizmus.
Topení je vhodné pro astmatiky, alergi−
ky, lidi s dýchacími problémy, pro no−
vorozence a blahodárně působí na naši
psychiku, což v dnešní covidové době

každý ocení. Sálavé teplo nevysušuje
pokožku a v místnosti nespaluje kyslík.
V místnosti nemají alergeny, vlhkost
a plísně žádnou šanci. V  této sou −

vislosti připomeneme zkušenost
manželů z Horšovskotýnska. “Pří −
rod ní kámen je zdravé topení. To
jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii.
Teď máme přírodní kameny a je po
alergii a nám se výborně dýchá.
n Víme, že kámen velmi dobře
akumuluje teplo.
To je další výhoda – panel po nahřá−
tí na 90°C a postupném chladnutí má
ještě po 2,5 hodinách teplotu 30 °C.
Nahřívá se velmi rychle. Za 29 minut
má teplotu 60°C. Další výhodou topení

z přírodního kamene je, že majitelé  ne−
musejí platit za revize, čištění, kontroly
a opravy komínu. Také je nečeká výmě−
na kotle, rozvodů, vodních radiátorů.

Topení z  přírodního kamene lze
kombinovat se všemi topnými
systémy.
n Jaká je záruka panelů z pří−
rodního kamene?

Záruka je 14 let a všem klientům po−
skytujeme záruční i pozáruční servis.
n Mnozí lidé vytápějí přímotopy
a jsou na vážkách, zda si pořídit tope−
ní z přírodního kamene.
Tady bychom odpověděli zkušenostmi
jednoho našeho klienta z Volar. „Měli
jsme přímotopy a vůbec jsme se ne−
ohřáli. Teplo nás polilo, když nám přišel
účet za elektřinu. Proto jsme vsadili na
topení z  přírodního kamene a ušetřili
jsme  cca 30% za elektřinu oproti pří−
motopům a máme teplo v celém bytě.“
Obdobné zkušenosti mají další naši
klienti, kteří se rozhodli pro výměnu. 

A teď si povězme o vychytávce,
která zvyšuje účinnost topení
Tuto topnou sezonu topíme v naší do−
mácnosti topením z přírodního kame−
ne. I když se jedná o komfortní topení,
tak pokud kolem topení chodíte celý
den (sobota neděle), tak vám začne 
vrtat hlavou, jestli by se nedalo něco
zlepšit, jestli topí, jak má a teplotní
komfort v místnosti je podle vašich
představ. Část tepla, které vyzařuje
zadní strana topení jsme zachránili te−
pelnou izolační deskou, kterou mon −
tujeme na zeď za topení (venkovní 
zdivo). Přemýšleli jsme, jestli dát do
místnosti malý ventilátor, aby byla
rychleji dosažena teplota ve všech
koutech. Tady jsme dostali ten nápad
využít tepla, které vyzařuje zadní stra−
na topení a teplo za pomoci komíno−
vého efektu vrátit zpátky do místnosti.
Hned druhý den po instalování jsme
se všimli velkého rozdílu v  teplotním
komfortu a rychlosti natápění. Pro stor
je rychleji vytopen na nastavenou te−
plotu, teplo je stejnoměrně rozloženo
po místnosti. Výhodou tohoto řešení
je rychlejší teplo a nižší spotřeba 
el. energie
n Od kdy budete na přání zákazníků
montovat vaše vylepšení a kolik 
bude stát.
Od konce února budeme naši vychytáv−
ku  montovat pro stávající a  nové maji−
tele topení. Stačí nám zavolat, domluvit
si termín a provedeme montáž.
n Jednu vychytávku nabízíte i zdarma.
Když si čtenáři vystřihnou kupon, který
je součástí tohoto článku a nám ho
předloží, mají naši vychytávku zdarma.
Kupon platí jak pro stávající, tak i pro
nové naše klienty. Jen chceme upo −
zornit, že kupony se nesčítají. Platnost
kuponu je do 31.05 2021
n Mohou si zájemci vaše vylepšení
prohlédnout ve firmě?
Samozřejmě a dozví se řadu dalších
zají mavostí a předností našeho topení.
Protože jsme montážní firma, jsme
v naší firmě ve Kdyni zájemcům k dis−
pozici každý pátek od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod.        (re)

Topení z přírodního kamene

zrychlí vytápění, ušetří provozní náklady,“
vzkazují všem stávajícím i budoucím klientům majitelé
kdyňské firmy eurotop in Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z  přírodního kamene je
i vhodným estetickým doplňkem.
Velikost i tvar panelu si můžete
zvolit sami.

Levná vychytávka zvýší účinnost našeho topení,
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V závěru minulého roku jsme otiskli
zajímavý příběh paní Lenky Jaho −
dové z Plzeňska nazvaný „Hedváb −
né pohlazení pro naše omlazení.“ 
Člá nek měl velký ohlas
a opět nás přesvědčil
o tom, že i v covidové
době chtějí být ženy
krásné a přitažlivé.
Proto jsme se s Lenkou
Jahodovou opět setkali
a zeptali se.
Omlazující terapie hed−
vábnými rukavičkami
u žen slaví úspěch.
Čemu to přisuzujete?
Ženy se chtějí líbit vždy
a všude za jakýchkoliv
situací a tajemství krás−
né pleti je právě v hed−
vábné terapii. Sama
jsem si ji vyzkoušela na sobě, takže
vím, o čem mluvím. Rukavičky z pra−
vého hedvábí bych doporučila všem
ženám, které chtějí něco udělat pro
omlazení své pleti. 
Jak jste poznala, že hedvábné pohla−
zení omladilo vaši pleť?
Poznali to moji přátelé. Po necelých
3 měsících, kdy jsem začala s hed−
vábnou terapií, se mi okolí začalo
ptát, jestli nechodím na botox, proto−
že mám takovou jemnou nadýchanou
pleť. Ale abych nemluvila jen o sobě.
Před několika dny byla u mě paní,
která se mi svěřila, že už po týdnu 
cítí, jak se jí pleť na obličeji vypíná.
Kůže má totiž neuvěřitelnou schop−
nost regenerace a obnovy. Vlastní 

láskou a promyšlenými tahy si může
žena sama sebe omlazovat. 
Jak se zrodil nápad masírovat obli−
čej hedvábím?

Když to řeknu velice zjednodušeně, tak
za všechno může hedvábný povlak na
mém polštáři, na kterém jsem spala.
Koupila jsem si ho záměrně, protože
jsem se dočetla, že hedvábí má úžasné
vlastnosti na pěstění pokožky. A tady
to začalo. Z hedvábného povlaku jsem
si nechala ušít rukavičky, každé ráno
si dělala masáž a výsledek se dostavil.
V některých dotazech čtenářky nech−
těly věřit tomu, že jste se kvůli hed−
vábí rozjela do Číny?
Mně nic jiného nezbývalo, když jsem
to s hedvábnou terapií myslela vážně.
Musela jsem jet do kolébky hedvábí.
Měla jsem to štěstí, že jsem našla fir−
mu, která hedvábí vyrábí od A až do Z.
Není žádným překupníkem.

Co jste zjistila?
Že výroba hedvábí se skládá z tako−
vých čtyř částí. Je to pěstování moru−
šovníků, dále chov motýlů bourců mo−

rušových, rozmotávání hedváb−
ných vláken ze zámotků kukel na
cívky a poslední fází je tkaní látky
z hedvábného vlákna. Hedvábná
vlákna jsou vlastně výměšky žláz
bource morušového. S čínskou
firmou jsem se také domluvila, že
mi rukavičky bude šít, i když do
mé návštěvy o nějakých rukavič−
kách neměla ani tušení. Zkrátka
podařilo se.
Nyní hedvábné rukavičky nabízí−
te. Ale jak správně postupovat
při hedvábné masáži?
I na to jsem myslela, a proto
součástí rukaviček je i videokurz,

jak s nimi provádět masáž. V krabič−
ce s rukavičkami a malým dárkem
jsou přístupové údaje do členské
sekce, kde se vám otevře kurz. Jedná
se o kolekci tří masážních technik.
Ranní masáž slunce, Královský lifting
a Antistresová harmonizující. Ženy se
zde krok za krokem seznámí s tajem−
stvím krásné pleti.
Kde kolekci rukaviček dostaneme?
Ženy si ji mohou objednat na mém 
e−shopu (www.luxmaru.cz). Nabízím
tři velikosti a to S, M, L ve třech bar−
vách – zlaté, modré, růžové. Pro vaše
čtenáře mám speciální slevu 25 %.
Stačí, když zadají kód: sleva25.
Slevový kód je bez mezer. Zatím jsem
mluvila jen o ženách, ale musím pro−
zradit, že o hedvábné omlazení proje−
vují zájem také muži. (pi)

Terapie hedvábnými rukavičkami 
omlazuje pleť a uvolňuje hormony štěstí

„Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který omlazuje pleť a záro−
veň blahodárně působí i na duši,“ vzkazuje ženám i mužům Lenka Jahodová.

„Zkuste něco málo udělat pro svoji krásu, právě teď je
ten pravý čas,“ vyzývá naše čtenáře Lenka Jahodová.

Nejzajímavější virtuální prohlídky,
rozhovory s kastelány nebo časo −
sběrná videa o tom, jak se hrady
a zámky opravují – to vše nabízí
weby památek ve správě Národ −
ního památkového ústavu. Užijte si
naše památky z pohodlí domova
a objevujte jejich krásy.

Jaké to je starat se o zámek či
hrad, popisují kasteláni v cyklu roz−
hovorů  Můj dům, tvůj hrad na −
příklad na zámcích Hrubý Rohozec
a Slatiňany, hradu Grabštejn a dal−
ších památkách spadajících pod
územní památkovou správu Národ −
ního památkového ústavu Sychrov.
Za zhlédnutí stojí i Hovory s kaste−

lány o zámcích Kozel, Nebílovy či
Mnichovo Hradiště.

Pokud jste letos nestihli navštívit
některé naše památky na Moravě, jis−
tě vás potěší virtuální panoramatic−
ké prohlídky. Nahlédnout můžete do
hradů Bítov, Pernštejn, Buchlov nebo
zámků Lednice, Velké Losiny, Hradec
nad Moravicí a mnoha dalších. Pokud
upřednostňujete zábavnější a rychlej−
ší formu prohlídky, zajisté vás upou−
tají videa minutová historie. V nich si
prohlédnete hrady Bouzov, Bítov,
Šternberk nebo zámky Jánský Vrch,
Vranov nad Dyjí či Valtice.

Detailnější prohlídky nabízí na−
opak několikadílný seriál o hradu

Švihov. Pětiminutové prohlídky mů−
žete absolvovat po vile Stiassni
v Brně nebo zámku Vizovice. Ne −
nechte si ujít ani vir tuální prohlídku
výstavy Telč a jezuité. Řád a jeho
mecenáši. Na síti si můžete pro−
hlédnout rovněž výtvarnou sou−
těž Relikviář očima dětí, do níž se
zapojily děti ze základní a střední
školy z Karlových Varů. Akce při−
pomněla 35. výročí od okamžiku
nálezu jedinečné zlatnické památky
evropského významu – relikviáře
sv. Maura.

Projekt rekonstrukce  zámku Sla −
tiňany probíhal v letech 2017–2020.
Bylo obnoveno unikátní dětské 

hospodářství, vybudováno bez −
bariérové návštěvnické centrum či
revitalizován zámecký park. To
vše zachycuje časosběrné video.
Úspěš nou rekonstrukcí prošla i věž
Jakobínka na hradě Rožmberk nad
Vltavou, jež byla restaurována 
stře dověkými stavebními techno −
logiemi za použití funkční repliky
středověkého jeřábu. Po více než
100 letech je věž opravena a zpří −
stup něna veřejnosti.

Mnoho dalších zajímavých virtu−
álních prohlídek, rozhovorů a časo −
sběrných dokumentů naleznete na
stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKO−
VÉHO ÚSTAVU

Procházejte se našimi památkami on−line
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.

Nerozhoduje Váš věk ani vzdělání, rozhodují
pouze Vaše schopnosti!

Pracovní pozice je vhodná i pro osoby 
s menším hendikepem

(prostory nejsou bezbariérové).

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

Nabízíme:
• fixní plat + provize v neomezené výši
• veškerá školení zdarma
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně, 

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• sick days
• vybavenou kuchyňku, 

teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala, 
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty, 

rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

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

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá 

do plzeňského call centra
energické lidi

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,

kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků 

a přivítají možnost dobrého výdělku.

Míra zaměstnanosti se meziročně
mírně snížila v důsledku zhoršené
epidemiologické situace. I  když
se zaměstnanost v  Plzeňském
kra ji mírně snížila, v  porovnání
s ostatními kraji si Plzeňský kraj
dokázal udržet významné posta−
vení (třetí nejvyšší míra zaměst −
nanosti). Nej vyšší podíl osob byl
zaměstnán v odvětví Zpracova tel −
ského průmyslu. Obecná míra ne−
zaměstnanosti meziročně mírně
vzrostla a Plzeňský kraj se v po−
rovnání s  ostatními kraji umístil
na čtvrtém nejnižším místě.

Podle Výběrového šetření pra−
covních sil (VŠPS) bylo v  Plzeň −
ském kraji ve 2. čtvrtletí 2020 za−
městnáno 293,6  tis.  osob. V  po−
rovnání se stejným obdobím loň−
ského roku se počet zaměstnaných
osob snížil o  1,4  tis.  osob.  Míra 
zaměstnanosti klesla z  59,7  %
ve 2.  čtvr tletí 2019 na 58,9  %
ve 2. čtvrtletí 2020. V rámci mezi−
krajského porovnání byla míra za−
městnanosti dosažená v  Plzeň −
ském kraji třetí nejvyšší po Hl. měs −
tě Praze (62,9 %) a Středo českém
kraji (61,0 %).  

Ve 2.  čtvrtletí 2020 dosáhl  po−
čet nezaměstnaných osob v Plzeň −
ském  kraji  5,3  tis.  osob. Oproti
stejnému období loňského roku se
zvýšil o 2,1 tis. osob. Obecná míra
nezaměstnanosti (podíl nezaměst −
naných na pracovní síle) dosáhla
1,8  % a  v  porovnání s  ostatními
kraji byla čtvr tá nejnižší. Oproti
stejnému období v  loňském roce
vzrostla o  0,7  procentního bodu.
Na mírném meziročním růstu neza−
městnaných se podílela nepříznivá
epidemiologická situace.

Míra ekonomické aktivity činila
v  Plzeňském kraji 60,0  % a  v  po−

rovnání s  ostatními kraji byla 
čtvr tá nejvyšší. Meziročně se hod −
no ta míry ekonomické aktivity 
snížila o  0,3  procentního bodu.
Oproti ČR byla míra ekonomické
akti vity v  Plzeňském kraji vyšší
o  0,5 procentního bodu. Nejvyš −
ší do sažená míra ekonomické 
aktivity (64,3 %) byla v Hl. městě
Praze a  nejnižší (55,8  %) v  Olo −
mouckém kraji.

Struktura zaměstnaných podle
vzdělání byla  v  Plzeňském  kraji 
v porovnání s ČR vyšší v nejnižším
základním vzdělání o  0,4  pro −
centního bodu, ve středním vzdě−
lání bez maturity o 3,3 procentního
bodu a ve středním vzdělání s ma−
turitou o  1,3  procentního bodu.
Podíl zaměstnaných s vysokoškol−
ským vzděláním byl v  Plzeňském
kraji oproti ČR nižší o 5,0 procent −
ních bodů.

Nejvyšší podíly zaměstnaných
s vysokoškolským vzděláním byly
zaznamenány v  Hl.  městě Praze
(46,0 %) a  v  Jihomoravském kraji
(31,3  %), naopak nejnižší podíly
byly v  krajích  Ústeckém (13,2  %)
a Karlovarském (14,0 %).

Nejvyšší podíl zaměstnaných
v Plzeňském kraji (38,6 %) byl ve
věku 30–44 let. Druhou nejčetněji
zastoupenou skupinu (38,4 %) tvo−
řili zaměstnaní ve věku 45–59 let.
Ve věku nad 65 let bylo zaměstná−
no 3,1 % osob.

Nejvyšší podíl zaměstnaných
(15,8  %)  ve věku 15–29 let byl
v  Ústeckém kraji, nejnižší podíl
v  této věkové skupině (12,5  %)
v  Hl. městě Praze. V  nejstarší vě −
kové skupině 65 let a  více byl
zaměst nán nejvyšší podíl osob
v Hl. městě Praze (4,3 %) a nejnižší
podíl (1,9 %) v Ústeckém kraji.

Zaměstnanost v kraji
ve 2. čtvrtletí 2020
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Vánoční prázdniny skončily a my
jsme se opět vrátili k  výuce, která
stále probíhá přes MS Teams. Kro −
mě toho se v současné době rovněž
zaměřujeme na náborovou činnost,
jež pro nás představuje minimálně
v  tomto školním roce velkou výzvu,
neboť probíhá kompletně v on−line
prostředí. Mohli jste nás sledovat na−
příklad na portálu BurzaŠkol.Online,
kde jsme se zapojili do celkem 5 vý−
stav, a to v Klatovech, v Prachati −
cích, v Domažlicích, ve Strakonicích
a v Plzni. 15. ledna se pak uskutečnil
taktéž náš den otevřených dveří, bě−
hem něhož jste mohli virtuálně na −
vštívit naše budovy, položit nám dota−
zy a seznámit se s mnoha skutečnost−
mi o dění na naší škole. Všem velmi
děkujeme za účast a také za všechny
otázky, které jste nám položili, velmi
si vašeho zájmu vážíme. 😊
Lednové dny probíhají i v Sušici v ob−
dobném duchu jako na většině jiných
škol – komunikujeme se  žákyněmi
a žáky, uzavíráme pololetní klasifikaci,
vyučující absolvují různá on−line ško−
lení a webináře dle aktuální nabídky,
k  tomu ještě využíváme této doby
k ino vaci některých prostor školy, kde
se maluje, vyměňují se podlahy či ne−
vyhovující tabule apod. A právě při ta−
kovýchto pracích se stále častěji 
ukazuje, jak jsou zapotřebí takzvané
„zlaté české ručičky“. I na naší škole
bychom mohli jmenovat několik obo−
rů, u nichž se nám nepodařilo otevřít
všechny ročníky, přičemž k „nejohro−
ženějším“ z  nich patří každopádně
učební obor zedník, jenž je od tohoto
školního roku neobsazen a s čímž se
rozhodně nechceme smířit.
Požádali jsme tudíž o  pár slov vy −
učující odborných předmětů a garantku
tohoto oboru, paní Ing. Věru Marešo −
vou: „Můj věk mi dovoluje říci, že mám

s českým stavebnictvím už dlouholeté
zkušenosti. Jako absolventka stavební
fakulty ČVUT v Praze jsem měla příleži−
tost pracovat ve všech oblastech vý−
stavby budov, ve fázi projektování, 
investiční přípravě i realizaci staveb.
Nyní se snažím předávat odbornost
a zkušenosti žákům oborů zedník
a zednické práce ve Středním odbor−
ném učilišti v Sušici. Osobně mě trápí
malý zájem o tyto obory, přestože je
obecně známo, že
dobrých zedníků je
stále málo a ti, kteří
v tomto oboru pra−
cují, jsou velmi do−
bře placeni. Možná
odrazuje to, že sa−
motná zednická prá−
ce se často provádí
venku i v zimě a je
poměrně fyzicky ná−
ročná. Ovšem sou−
časné technologie
ve stavebnictví pro−
chází obrovským
vývojem, který smě−
řuje nejen k lepší
kvalitě staveb, ale
zároveň také k ulehčení práce. Taktéž
dochází ke značné specializaci jednotli−
vých prací. V praxi už není jen zedník
„práce všeho druhu“, může být odbor−
níkem vyškoleným například pro pro−
vádění fasád, zateplení budov, sádro−
kartonových konstrukcí a řadu dalších,
pracuje se speciálními nástroji a po−
můckami, je žádaným zaměstnancem
nebo samostatným živnostníkem. Na
zedničině je pěkné to, že člověk za se−
bou svou práci reálně vidí, může říkat:
„Tento dům jsem stavěl, tady jsem pra−
coval, toto je moje dílo…“ a bude tady
ještě hodně dlouho. V Sušici má sta−
vebnictví a stavitelství dlouhou tradici,
pracoval zde mimo jiné architekt Karel

Houra (1902–1989) a řada renomova−
ných stavitelů postavila krásné a účel−
né budovy. Dnes působí ve městě ně−
kolik úspěšných lokálních stavebních
firem. Právě zde je možné načerpat
cenné zkušenosti v průběhu studia,
jak při teoretické výuce, tak v praxi.
Výhodou zednických prací je také to,
že člověk nepracuje sám, ne nadarmo
se říká „zednická parta“. Jedna taková
dobrá patra zedníků, šikovných kluků,

naši školu v minulém roce úspěšně
opustila s výučními listy. Přijďte k nám
a uděláme další dobrou partu, uvidíte!“
Abyste nebyli „ovlivněni“ pouze ná −
zorem z  naší strany, oslovili jsme
i jednoho z  našich loňských absol −
ventů, Zdeňka Libru, a položili mu
něko lik otázek.
Zdeňku, kdy ses rozhodl být zední−
kem? Co bylo tím hlavním impulzem? 
„Bylo to průběžně. Už když jsem byl
malý kluk, zhruba od 6–7 let, kdy jsme
se přestěhovali do rodinného domu.
Můj otec je také zedník a při nastěho−
vání rekonstruoval dům, kde jsem mu
už jako malý pomáhal a velice mě to
bavilo. Takže hlavním impulzem byl
můj otec, který mi k této práci dodal
smysl a zábavu a ukázal, že když člo−
věk chce, není to jen dřina a námaha,
jak si spousta lidí myslí.“
Jak ses připravoval na svou budoucí
profesi ve škole (v teorii i během od−
borného výcviku)? Učil ses i mimo
školu?
„Než jsem nastoupil, už jsem pár věcí
uměl, ale hodně udělalo, že jsem se
opravdu moc těšil, každý den, co se
budeme učit a co se bude dělat za prá−
ci na praxi. Praxe mi dala skutečně
hodně, z té jsem spoustu věcí pocho−
pil, něco jsme se učili, a pak to na praxi
dělali, tak se člověk prakticky ani ne−
musel učit, protože věděl např., jak na−
míchat maltu atp. Ale i teorie byla často
dosti zajímavá, když nám pan učitel 

říkal spoustu informací, které mě velice
zajímaly a pak jsem i sám ze zvěda −
vosti vyhledával dále, vyptával se ji−
ných zedníků apod. Ano, učil jsem se
i mimo školu, od svého otce. Pokaždé
jsem mu říkal, co jsme se učili a on mi
plno věcí řekl, ukázal a vysvětlil. Další
lidé, kteří mi pomáhali a leccos vysvět−
lili, byli ostatní zedníci v mém okolí a ti,
s nimiž jsem o víkendech a o prázdni−
nách pracoval.“

Co v současné do−
bě děláš? Kde pra−
cuješ? Co Tě na
zed ničině baví?
„Věnuji se řemeslu,
které mě baví, zají−
má a neustále obje−
vuji různé věci, za −
jímavosti a novinky
v tomto oboru. Mo −
mentálně pracuji
v jedné stavební fir−
mě v  Sušici, kde
jsem se také dostal
ke  spoustě zajíma−
vých prací, materiá −
lům, lidem, věcem.
Co mě baví? Řekl

bych, že vše! Ale samozřejmě jsou
i práce, které se člověku dělat ne −
chtějí, ale to je jako v každém oboru.
Hlavně mě tato práce baví z toho dů−
vodu, že vidím, jak něco „roste“, bu−
duje se, že něco po mé námaze zbude
a že lidi toto řemeslo dokážou ocenit.
Je to krásný pocit někde jet, koukat
se a říct někomu: ‚Hele, tady ten dům
jsem stavěl, tamhle jsem dělal tohle
a tamto…‘. Obtížné na tomto řemeslu
je asi nejvíce vnímat to, že toto ře−
meslo nikdo moc dělat nechce, toto
je pro mě asi nejvíce obtížné. ☹ Ale
jinak asi jen to, že je člověk často
zpoce ný a špinavý. Samozřejmě k to−
mu patří i to, že musí člověk řadu věcí
nosit a dělat ručně, a ne vždy jsou ně−
které předměty lehké, ale tam jde jen
o  zvyk a časem to člověk přestane
vnímat jako nějakou námahu. Samo −
zřejmě jsou i věci velice složité, jako
počítání, měření atd., ale to se všech−
no člověk časem naučí.“
Zdeňku, moc děkujeme za  rozhovor
a přejeme Ti mnoho profesních
i osobních úspěchů do budoucna.
Přejeme též všem našim žákyním
a žákům úspěšné zakončení 1. polo−
letí a rovněž zveme všechny ucha−
zečky a uchazeče o  vzdělávání na
naší škole na  vir tuální prohlídky.
Pokud byste cokoli potřebovali, mů−
žete nás kontaktovat i na  našich
sociál ních sítích. Buďte zdrávi a zů −
staňte s námi! 😊   (pi)

I po Novém roce pokračujeme 
v on−line režimu a rozhodně neotálíme
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE  � Každý malý inzerát přináší dobrý rezultát …  � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,− Kč.
V Plzeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s  nakladačem
a druhý bez nakladače 
s rameny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, 
cena dohodou. Tel.:
604867469 PM 21048

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vic kou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám

maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k oka −
mžitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel. 604867469. PM 21046 

LOŇSKÉ senážní balíky
průměr 130 cm 300 kusů.
Cena dohodou. Tel.:
602292538. RR 21036

PALIVOVÉ dřevo krbové.
Dřevo je suché 33, 25, 50
cm dlouhé tvrdé (buk, dub,
bříza) cena 1250 Kč/1 pms
včetně dopravy. Tel.:
602940952. RR 21070

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. Paleta = 6500,− Kč.
V Plzeňském kraji DOPRA−
VA ZDARMA. Tel. 604575
136.   PM 21002

LEVNĚ krbovou litinovou
vložku. Vnitř. roz. 36x60x
36cm, váha 105kg, 12kW,
čelní oplach sklo, prům.
kouřovodu 180 mm, tel.:
737837229. RR 21085

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté strop−
ní  panely 6 x 1 m,  dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň  a okolí. Možnost
nalo žení a zajištění do −
pravy. Tel.: 603 383 211. 
PM 21047

PRODÁM požárně odolné
bezpečnostní dveře Solo −
door DPB2, šíře 80 cm, vý−
ška 200 cm, levé, dekor
olše, včetně bezpečnostní−
ho kování Rostex BKR1,

100% stav. Za velmi přízni−
vou cenu. Plzeň. Informace
na tel. 732162602

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850 Kč
za prostorový metr. Tel.:
604867469. PM 21051

KUCHYŇSKÝ robot Bosch
nepoužívaný – 2000 Kč,
sada nepoužitého nádobí,
původní cena 7000 Kč –
za polovinu, šicí stroj nový,
nepoužitý, pečící elektrický
pekáč – 500 Kč. Tel.:
720141101. RR 21000

Jednoho svého klienta jsem se
zeptal, co je pro něho štěstí. Bez
většího přemýšlení mi odpově−
děl, že štěstí je to, že nedostal
covid 19. V ten okamžik jsem si
uvědomil, jak nás každodenní
covidová situace negativně ovliv−
ňuje. Velký podíl na tom mají mé−
dia včetně internetu. Od rána do
noci nás nepřetržitě masírují nej−
různějšími informacemi, které u
většiny lidí vyvolávají strach.
Podle mé věštby je to u více jak
50% lidí a bohužel to číslo bude
narůstat. 
Roku 2002 vznikla slavná studie, v
níž její autor Jeffrey Johnson z
Columbijské University shromáždil
údaje za 17 let pozorování dětí. 
Zjistil, že čím více děti sledovaly
v dětství televizi, tím násilnější sklo−
ny projevují v dospělosti. To se týká
i dospělých, i když ne v takovém
množství jako u dětí. Ale už to trvá
rok a vypadá to, že problém hned
tak neskončí. Proto doporučuji sle−
dovat jen zprávy TV Prima, TV
Nova a ČT, a to jen maximálně jed−
nou denně, a ne večer před spa−
ním. Je více než jasné, že negativní

zprávy a nejistota vyvolávají strach.
Strach je náš největší nepřítel.
Dostává se do našeho podvědomí
a zcela nám mění osud,
protože vše chno máme
v hlavě. Je třeba se
radovat ze života a
štěstí je v tom, že
se přestaneme
bát změn. Svět se
nebude věnovat
tomu, aby nás
učinil šťastnými.
Musíme sami si
najít čas a prostor k
tomu, abychom přijali
změnu a našli v ní radost
ze života, štěstí, životní poho−
du. Podle mých věšteb je to právě
strach, který v nás vyvolá stres a
ten je spouštěčem většiny nemocí.
Základní podmínkou prevence
proti stresu je mít schopnost přijí−
mat energii na 100 procent, dále
minerály, vitamíny a ostatní důležité
látky. Posilujte imunitu. Nejlepší a
nejúčinnější prevencí proti stresu je
sex, dále pohyb alespoň 45 minut
minimálně 2krát (lepší 3x) týdně,
masáže těla a páteře – zejména
krční části, fyzická práce, procház−
ky, čtení knihy a hudební terapie.
Velmi dobrá jsou dechová (jogistic−
ká) cvičení: nadechnout zhluboka
až do břicha, chvíli zadržet a vyde−
chnout ústy. Provádějte 3krát týdně
10 až 15 minut. Tím prokysličíte
mozek. Stres (strach) odebírá z na−
šeho organismu velké množství

energie, vitamínů, minerálů, proto
je vhodné užívat vitamíny a minerá−
ly, „dobíjet“ organismus z náhrad−

ních zdrojů energie (stromy,
voda). Tím současně

posílíme imunitní
sys tém, což je za−
tím jediná známá
možnost, jak zvý−
šit odolnost proti
virům a infekcím.
Dbejte na to,
aby ste v místnos−

ti měli hodně svět−
la a čerstvého vzd u −

 chu. Nedo po ručuji
zatahovat žaluzie.

Nebojte se změn a dopřejte
si čas a prostor k tomu, abyste je
přijali. Nastala doba, kdy musíte
být flexibilní a jak říkám: Není umě−
ní dělat, co nás baví, ale najít zalí−
bení v tom, co děláme. Čas od ča−
su musíte být připraveni na změnu,
začít znovu a štěstí je smířit se
s tím, že některé věci nelze změnit. 
Když to sděluji svým klientům, vel−
mi často se mi
zeptají, jak dlou −
ho nás ještě
bude covid 19
trápit. V křišťá−
lové kouli vidím,
že u nás 2 až 3 roky a covid bude
mít celkem 5 a více mutací, což je
u každé infekce. Ale je třeba počí−
tat s tím, že covid 19 se přidá k
dalším cca třinácti infekcím, kte−
rých se lze jen obtížně zbavit. Než

bude problém uspokojivě vyřešen,
může uplynout 5 až 10 let, protože
nejdříve budou muset být vyvinuty
vakcíny 2. generace (cca do roka)
a léky (cca do tří až pěti let).
Chlamydie jsou známy 100 let, má
je skoro každý a dodnes není lék,
vždy se jen antibiotiky utlumí do
spící formy. Chřipkou či stresem
se vždy probudí.
Už nic nebude jako dříve.
Všechno máme v hlavě, a proto je
nutné si najít náhradní program jak
v oblasti zábavy, tak mnozí i v ji−
ných a nových pracovních příleži−
tostech. Změna se nepřizpůsobí
nám, práce nemá „nožičky“ a jako
tomu bylo již dříve, bude nutné
cestovat za prací. 
Na současnou situaci nemá
smysl nadávat, protestovat. Asi
každý ví, že tím se problém nevy−
řeší. Je třeba to brát jako osud.
Vtipálkové straší, že „líp už bylo“.
Tak nebylo, bylo hůř – např. na
Černou nemoc v r. 1272 až 1352
vymřela třetina Evro py (na dnešní
počet obyvatel je to 250 milionů
zemřelých). Špa nělská chřipka,
která probíhala přibližně 2 roky, a
to v letech 1918–1920, zabila až
100 milionů obyvatel.
V roce 2019 se psalo, že už nyní
umírá ročně asi 700 000 lidí v dů−

sledku infekcí
od bakterií,

odolných vůči
antibiotikům. Svě −

tová zdravotnická
organizace (WHO)
předpokládá, po−

kud svět nepodnik−
ne razantní akce, že kolem roku
2050 budou bakterie zabíjet ročně
10 milionů lidí.
Na závěr lze jen připomenout, že
každá krize je hnacím motorem po−
kroku. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Čas od času musíme být
připraveni začít znovu



KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohra −
niční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od −
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, automo −
bilové odznaky, plakáty
a jiná vyznamenání, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.
721730982.  PM 21006 

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP –
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy,
obrazy, hračky, hodinky,
vyznamenání, odznaky,
a jiné. Mož nost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel. 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21030  

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu
i ne pojízdnou,  Škoda 120
M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla,
aj. náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly
na ČZ motocros, Jawa pa−
nelku nebo kývačku, pio−
nýr 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, 
dobové prospekty. Tel.
721730982.  PM 21007  

KOUPÍM FOTOAPARÁ−
TY z období ČSSR (Fle −
xaret, Mikroma apod.),
koupím též věci z  po−
zůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. 603872698 PM
20034   

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz, Tel.
603512322 PM 21036

KOUPÍM CHROMOVANÝ
GAUČ, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, 
lampičku, atd., chrom mů−
že být poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu PM 20037

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 21038 

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či 
prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
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 21040 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti, co bylo k  de −
koraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto 
moto! A různé jiné věci, 
které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 21041  

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou −
pím veškeré staré pojízd−
né, nepojízdné veterány,
motorky, Pionýry, mope−
dy, moto kola, vraky, torza
i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, ná −
drže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a růz−
né jiné moto věci. Na −
bídněte. Tel. 605080878.
PM 21042  

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy – Sla −
via, Stella, Haenel, Zbro −
jovka. Dále koupím pivní
lahve s nápisy z 20−30 let,
půllitry, porcelánové pod−
tácky. Pivní pípu, stáčečku,
paroží, náramkové a ka −
 pesní hodinky, rádia, mince,
reklamní smaltované cedu−
le, moped Stadion mo tory
a díly k  němu, atd. Tel.
737903420.  PM 21043  

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v  hor−
ším stavu. Možno i více ku−
sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 21049  

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky  ná −
ramkové a kapesní: Ome −
ga, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná by −
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Koupím
starý nábytek – možno
i vyklizení. Děkuji. Tel.
721127427. PM 21044 

KOUPÍM tento typ křesel
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:  slavoj.pikovice

@seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80223

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

KOUPÍM LP gramofonové
desky a staré pohledy.
i celé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM silnou dubovou
kulatinu od průměru 50cm,
beru i malé množství, délky
kmenů od 1,5 metru. Tel.:
+420 607234652. RR
21009

KOUPÍM velké kovové mří−
žové gitterboxy nebo jiné
kovové stohovací bedny
s  mříží. Tel.: +420
607234652. RR 21010

KOUPÍM tento typ židlí 
a tento typ komod. Stav

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň −
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 21009

KOUPÍM garáž v Klatovech
za 250.000 Kč. Tel.:
721666440. RR 21094

VAŠI NEMOVITOST – po−
zůstalost připravíme
k předání a prodeji. Vy −
klízení, likvidace  odpa−
du, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam.cz
tel.: 603512322 PM
21034     

KOUPÍM garáž v Klatovech
na východním předměstí
(Rozvoj), poblíž sídliště na
Plánické ulici, v prostorách
u Kolombiny, u tanku a za
fotbalovým hřištěm. Tel.:
721570159. RR 21013

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k rekon−
strukci, tel.: 606916148.
RR 21046

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře 
tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču −
jeme pouze solidní kliente−
lu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 21010

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
21011

PRONAJMU byt 2+1 v rod.
domku, zvláštní vchod,
ústřední topení + možno
přitápět krb. kamna. Dlou −
hodobě, slušné jednání –
tel.: 733269735. RR 21066

PRONAJMU byt 1+1 se
zahradou v  Nýrsku. Tel.:
776566195. RR 21007

RODINNÝ DŮM 90 m2,
pozemek celk. 950 m2,
garáž. Olšany, okr. KT.
Tel.: 723803779. RR
21042
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HLEDÁM k pronájmu neza−
řízený byt (popřípadě do−
mek, chatu) 1+1, 1+kk,
1+0 v  katastrálním území
Plzně v dosahu MHD. Pod −
mínkou vlastníkem domu
právnická osoba (město−
obec, stavební bytové druž−
stvo, stavební podnik, cír−
kev, železnice a podobně).
Doživotní užívání bytu
(jsem už předdůchodového
věku), přihlášení k trvalému
pobytu (z důvodu nároku
na příspěvek na bydlení),
převod veškerých energií
na mne, bez kauce. Odpo −
vědi písemně do redakce,
popřípadě SMS na telefonní
číslo + 420 773 095 399.
PM 21053 

PRONAJMU podkrovní
byt 2+1 + další pod−
krovní prostory v Kla −
tovech. Inf. na tel. č.
602414548.

PRONAJMU objekt k  trva−
lému bydlení. Pro nároč−
nější s  pozemkem.
Markyta, v  KT. Podlahové
topení. Tel.: 602138525.
RR 21062

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových/cihlových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v  řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21012

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s  lodžií v Plzni.
Pod mínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 21013

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20−30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou 
vý tah. Cena do 2,5mil. Pe −
níze k  dispozici ihned. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 21014

HLEDÁM jednoho nebo
dva zaměstnance na les−
nické práce a bagrování na
plný úvazek. Byt je k dispo−
zici. V případě zájmu mě
prosím kontaktujte Robert
Achatz. Tel. +49(0)160
91829671. RR 21021

PRODÁM Multicar M25,
valník. r.v. 86, 53 000 km,
STK do 2022, ve velmi do−
brém stavu. Eko placeno.
Cena 69  000 Kč. Bližší 
informace po telefonu
603 278 273.  

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGU−
LI i bez STK nebo i bez SPZ
– dokladů. Koupím jakéko−
liv moto Babetu, Jawetu,
Jawu CZ apod. i nepojízd−
né. Děkuji. Tel. 605111671.
PM 21045 

PRODÁM 2 motory z Octa −
vie, tel.: 605325131. RR
21027

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i po −
užité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, FIAT,
Hyundai, Honda, Toyota
atd. Tel.: 602834411. RR
21065

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
21072

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje va−
ši situaci a najde optimální
řešení. Důležité je, nebát
se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 21016

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Pl zeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Pe níze máte na účtu do 
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 21017

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za kro −
kem. Nemovitost prověříme
tech  nicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani ko −
runu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957.  PM 21018

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále možnost
vymalování. Nezávazná
prohlídka je zdarma.Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 21031 

PŘEVEDU záznamy z vi deo −
kazet na DVD nebo flešku,
levně. Tel. 777554484
KŘI PM 21008  

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

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra −
konice a okolí, bližší info
po tel.: 774079111. RR
21055

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁ CE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další
práce dle domluvy. Plzeň −
sko, Klatovsko, Sušicko
a okolí. Rozumné ceny. Tel.
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@ema−
il.cz RR 21035

Opravím diplomové, baka−
lářské i semestrální práce
pravopisně i stylisticky.
Volejte: 731446058. RR
21071

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup 
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

DARUJE někdo sběrateli
mechanické budíky značky
Prim? Odpovědi písemně
do redakce, popřípadě
SMS na telefonní číslo +
420  705  404  111. PM
21054 

KOUPÍM štěně boloňského
psíka, děkuji za nabíd −
ky. Tel.: 607839779. RR
21008

53LETÝ SŠ hledá ženu mi−
lou, inteligentní, se sportov−
ními zájmy. Písemně do 
redakce. RR 21064

RÁD POZNÁM sympatic−
kou ženu, nekuřačku s vy−
řešenou minulostí, ve věku
44−53 let nejen na toulky
přírodu, ale i životem. 
Muž 54 let z  Plzně, Tel.
605363221  PM 21039

36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let
k vážnému seznámení. Ne−
ku řačku, která také hledá
partnera pro život. Mám rád
filmy s  akční tématikou, 
komedie, horory a české 
filmy. Rád cestuji, chodím
na procházky a navštěvuji
kulturní akce.  Jsem z okre−
su Beroun. Tel.604969788, 
e−mail: lovehvezd@
seznam.cz. PM 21003 

32 LETÝ MUŽ pracující
v Německu, finančně zajiš−
těný, sport, cestování, ry−
baření hledá ženu k  se −
známení do 35 let. Toulky
přírodou a prožití hez −
kých chvil spolu. Tel.
721859993   PM 21029

HLEDÁM k seznámení ne−
zadanou ženu jakéhokoliv
věku, vzhledu, postavy
a sociálního postavení, se
zájmem o dálkovou pěší
turistiku, pro společné trá−
vení víkendů (účast na
jednodenních, víkendo−
vých i vícedenních akcích
Klubu Českých turistů,
návštěva kulturních akcí,
domácnost, popřípadě
v případě zájmu i něžnosti,
mazlení a sex). Později po
seznámení trvalý společný
život v Plzni. Odpovědi pí−
semně do redakce, po −
případě SMS na telefonní
číslo +420607828277.
PM 21055

HLEDÁM k  sobě ženu od
70 let, které je také smutno,
je sama, nemá si s kým po−
povídat. Ozvi se 70letému
romovi. Opravdu žiju řádně
a slušně. Samota je zlá.
Nejsem zlý, a proto jen váž−
né volání na pokec, pak
uvdíme. Tel.: 607786333.
RR 21004

ROZVEDENÝ, zajištěný
čtyřicátník, pohodový ne−
kuřák s  domkem a zahra−
dou, hledá hodnou ženu
40–45 let k  vážnému se−
známení. Dítě není pře −
kážkou. DO, PJ, KT. Tel.:
737923125. RR 21005

STARŠÍ muž s  vlastním
bytem v  Klatovech hledá
vitální přítelkyni, která má
ráda procházky do přírody.
Nejlépe z Klatov a blízkého
okolí. Odpovědi prosím 
písemně do redakce. RR
21017

JAWA, ČZ, MANET,
STA DION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Sluš −
né a seriozní jednání.
Tel. 607946866. E−mail:
k l s p @ s e z n a m . c z .  
RR 21091

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21001
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SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessiert, aktiv, ide−
alerweise sollte sie mobil
sein,etwas deutsch spre−
chen, schlank, attraktiv, un−
kompliziert, sportlich, 50–
60 Jahre, ohne Altlasten.
Kontakt +491715091010,
freund.regensburg@web.de

SPORTOV. 77, 30 L. SRN,
nab. milé ženě oporu ve
všem, plus 4 domy! A vrou−
cí lásku na rukou, elixír do
140 let! Tel.: 704532965 –
DO. RR 21086

HLEDÁM ženu důch. věku,
která by měla zájem o po−
byt na venkově. Jsem též
důch. Žiji ve střediskové
obci. Mohu nabídnout
vlastní pokoj + příslušen−
ství. Mobil: 721216369. RR
21019

48/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu všeobecných záj−
mů, štíhlejší postavy, tel.
728490087   PM 21057

POHODOVÝ, štíhlý 48letý
hledá ženu i starší, která je
taky sama a chybí jí též ně−
žný dotek, pohlazení a hez−
ké popovídání u kávy. Můžu

namazat, namasírovat záda
dopoledne. Uvítám dlou −
hodobé přátelské schůzky
bez narušení soukromí. 
Piš kdykoliv na SMS
722512502 – PJ, PM, DO,
Sušice, Horažďovice, KT
a okolí. RR 21073

62/170, rozv., zajištěný,
ml. vzhledu, hledá elegant−
ní, dominantní přítelkyni.
Sou znění duší. Horšovsko −
týnsko. Pište SMS. Tel.:
607293848. RR 21093

HLEDÁM pohledného mu−
že z  Plzně a nejbližšího
okolí ve věku 60−65 let pro
vážný vztah plný porozu−
mění a důvěry s  vyřeše−
nou minulostí. Osobní set−
kání. Na SMS neodpoví−
dám. Tel. 775497976    PM
21005 

HLEDÁM, obyč. hodného
přítele k vážnému seznáme−
ní, do 61 let, kterému neva−
dí děti a má je rád. Auto ví−
táno, může být i z vesnice.
Tolerance a vzájemné po−
chopení. Jen vážné nabíd−
ky. RR 21029

ŽENA 40 let hledá muže do
60 let na vážný vztah. Tel.:
607129891. RR 21032

75LETÁ pohodová, zdravá
důchodkyně by velice ráda
poznala pána, který se také
cítí osaměle a ještě by měl
vedle sebe rád společnost
kamarádky či přítelkyně.
Čas ubíhá rychle, proč
si ho ještě neužít. Tel.:
734720159. RR 21045

SKVĚLÝ sexík s pohlednou
blondýnkou. Kdykoliv bě−
hem dne. Věkově neome−
zeno, slevička.  SMS ne.
Volej 731002305.  KŘI PM
21004  

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost.
Plzeň. Volat do 20 hodin
na tel.: 773153057. KŘI
PM 20032
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Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde
1. 3. 2021

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

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.

Pokud nejsou adresa nebo 
telefon uvedeny v inzerátu, tak je

telefonicky NESDĚLUJEME !

Pokud inzerát končí značkou 
PM (+číslo), zasílejte prosím 
písemné odpovědi na adresu 
plzeňské redakce Rozhledu: 

Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996
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