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� Pane náměstku, starat se o rodinnou ka−
su a o krajské finance, to je bezesporu 
obrovský rozdíl. Když jste tuto funkci pře−
bíral, neměl jste obavy, pochybnosti …? 
� Rozdíl mezi rodinnou kasou a krajskou je
opravdu obrovský, ale mezi obecní, se kte−
rou mám letité zkušenosti, je naštěstí
menší. To však neznamená, že jsem

nepřicházel s respektem a velkou opatrností. Obavy
jsem měl především z toho, že jsem detailně ne−
znal, jaké jsou aktuální závazky kraje, kolik staveb
je rozestavěno a především jak se bude v korona−
virové situaci vyvíjet ekonomika, a tedy jaký bude
podíl  kraje na vybraných daních. Snazší vstup do
nové funkce mi také umožnil profesionální přístup
kolegů na odborech, které mně gesčně přísluší.

��Co Vás v tomto směru nejvíce překvapilo?
� Nemohu říci, že úplně překvapilo, ale spíše

potěšilo, jak zodpovědně, nebo s jakým po cho −
pením přistoupila většina – napří klad ře−

ditelů zřizovaných organizací, k ome−
zováním některých výdajů. A v ne−
poslední řadě také předpřipravený
návrh rozpočtu od mé předchůdky−
ně Marcely Krejsové, kde jsme se
již snažili jen promítnout některé
priori ty nově vytvářené krajské 
koalice pod vedení hejtmanky
Ilony Mauritzové.  

Blíží se konec roku, což téměř všude znamená bi−
lancování, ale zároveň i plánování. Nejinak tomu
je v případě Plzeňského kraje, kde se však jedná
o peníze veřejné, proto jsou pod neustálým
drobnohledem nejenom Krajského úřadu, ale
i zastupitelů a občanů. Pro toho, kdo má tento re−
zort na starosti, to není právě lehké. Náměst kem
hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a ma−
jetku je Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, kterého
jsme požádali o rozhovor.

... pokračování na straně 3

�

Snažíme se podporovat obce a města v našem
regionu a samozřejmě také spolky a organizace

Mgr. Pavel Karpíšek
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� Co Vás z výstupů studie nejvíce
překvapilo? 

Dostali jsme velké množství zají−
mavých informací a zjištění. Pro mě
nejpodstatnějším, a zároveň příjem−
ným překvapením je to, že přibližně
80 procent ze 754 oslovených
obča nů z řad veřejnosti se vyjádřilo
v tom smyslu, že by město mělo
problém řešit a nabídnout lidem bez
domova pomoc. 

� Ptali jste se i veřejnosti. K čemu
se vyjadřovala?  

Například téměř 54 procent res −
pondentů z řad veřejnosti by přispě−
lo na konkrétní aktivitu, kterou by
město zajistilo pro lidi bez domova,
tedy třeba na nocleženku, spací py−
tel, jídlo a podobně. Plzeňané se vy−
jádřili i k dalším otázkám, jako tře−
ba, jak často potkávají lidi bez do−
mova, kde nejčastěji, v  jakých pří−
padech by mělo město dotyčným
pomoci a další. Veřejnost klade pri−
márně velký důraz na to, aby řešení
bylo funkční, tedy aby pomáhalo,
bylo využité a nenarušilo pořádek,
finanč ní stránka je až druhotná,

niko liv ale nepodstatná. Plzeňané
jsou také pro, aby ve městě vznikly
bezalkoholové zóny, souhlasí
91 procent dotázaných. 

� A co zjištění týkající se lidí bez
domova? 

Rozhovory s  nimi přinesly vý−
znamné informace. Osloveno bylo
325 osob, 43 z  nich rozhovor od−
mítlo, 282 se jej zúčastnilo. Díky 

tomu například víme, jaké návyky,
potřeby a očekávání dotyční mají,
zda jsou v  kontaktu se svými rodi−
nami, zda nocují o samotě nebo na−
příklad ve dvojici, v  jakém rozsahu
v posledním roce pracovali, kde se
nejčastěji pohybují a zejména pak
také, o jaké konkrétní služby ze stra−
ny města by měli zájem. Já osobně
za pozitivní považuji například to, že
69 procent dotazovaných osob bez
domova chce v maximální možné
míře změnit svůj život k lepšímu. 

� Co ze studie dále vyplývá? 
Například že polovina responden−

tů bydlela před přechodem na ulici

ve standardním bydlení, třetina na
ubytovně. Celkem 57 procent dotá−
zaných žije na ulici do pěti let, kon−
krétně do jednoho roku je to 27 pro−
cent respondentů. Necelé dvě pětiny
dotázaných lidí bez domova nocují
o samotě, necelá třetina ve dvojici.
Třetina nebyla za poslední rok
v  kontaktu s  nikým ze své rodiny,
třetina byla v  kontaktu s  rodiči.
35 procent respondentů nebylo
v kontaktu s nikým ze svých přátel,
kteří mají stálé bydlení. Polovina lidí
bez domova se pohybuje v  oblasti
třetího městského obvodu. Dotazy
se týkaly i pracovních návyků, kdy

třetina lidí bez domova pracovala za
poslední rok 6 a více dní v kuse, pě−
tina 4 až 5 dní a třetina vůbec nepra−
covala. Co se týká konzumace alko−
holu, 50 procent lidí bez domova 
pije alkohol maximálně jednou týdně
nebo méně, celkově pětina zcela
absti nuje. 

� Zajímalo Vás, jestli lidé bez do−
mova vůbec o pomoc města stojí? 

Ano a víme, že o služby ze strany
města by dotyční měli zájem. Na −
příklad 78 procent lidí bez domova
by využívalo nízkoprahové denní
centrum, tedy místo, kam si mohou
přes den zajít, kde si mohou odpoči−
nout, ohřát jídlo, posedět, vyprat si,
osprchovat se. O vývařovnu s jídlem
zdarma by mělo v  zimě zájem
63 procent dotázaných, 85 procent
lidí projevilo zájem o veřejné sprchy,
tedy místo, kam by se mohli přijít
umýt a nemuseli by se hlásit pře−
dem. O nízkoprahové centrum jen
pro ženy by mělo zájem přes
82 procent žen bez domova. Pokud

by město vybudovalo azylový dům
s  intenzivní sociálně terapeutickou
prací vedoucí ke snížení konzumace
alkoholu a směřující k  návratu do−
tyčného do společnosti a na trh prá−
ce, 69 procent uživatelů, pro něž je
tato služba určena, by jej využilo.
O sociální bydlení by se přihlásilo
87 procent lidí bez domova, tedy
konkrétně o byt, v  němž by platili

Tématu bezdomovectví se věnovala i výstava, 
která byla k vidění v centru města. 

David Šlouf

Dosud nejrozsáhlejší studii v České republice věnovanou
bezdomovectví si nechala zpracovat Plzeň. Zjišťovala 
situaci, potřeby i názory téměř 300 lidí bez domova pohy−
bujících se na území města, stejně tak ale i mínění veřej−
nosti, tedy samotných Plzeňanů. „Cílem radnice je najít
průnik mezi oběma skupinami a nalézt taková řešení, která
pomohou zlepšit situaci lidí bez domova v Plzni, a veřej−

nost je bude akceptovat. Studii pro nás zpracovali odbor −
níci Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni pod
vedením docenta Jana Váně. S výsledky nyní pracujeme,
připravujeme řadu opatření, jež mají pomoci řešit situaci
osob bez domova,“ říká radní města Plzně David Šlouf,
který má na starost oblast ekonomickou, bytovou, naklá−
dání s majetkem a právě i sociální začleňování. 

Plzeň má unikátní studii k bezdomovectví, 
ptala se lidí bez přístřeší i veřejnosti

... pokračování na straně 4

�
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�� S jakou částkou hospodaří
Plzeňský kraj a jaké má tady 
priority?
� Plzeňský kraj hospodaří s finanč−
ními prostředky, které převážně
obdr ží z  rozpočtového určení daní
(mimo dotací státu). Dále může vy−
užívat vlastní uspořené prostředky
z minulých let, nebo musí mít na −
smlouvané bankovní úvěry.

V roce 2021 jsme plánovali výda−
je ve výši 7,8 mld. Kč, pro rok 2022
navrhujeme schválit rozpočet s ob−
jemem 8,6 mld. Kč. Priority jsou
jasné, zajistit předfinancování doto−
vaných projektů, financování oprav
a rekonstrukce silniční sítě,  investi−
ce do majetku kraje, stabilita fungo−
vání vlastních příspěvkových orga−
nizací. Pokud je to možné, snažíme
se nadále též podporovat obce
a města v našem regionu a samo−
zřejmě také spolky a organizace.

���Za co v letošním roce kraj utra−
til nejvíce peněz?
� Již tradičně a dlouhodobě je
finanč ně nejnáročnější oblast DO−
PRAVA tj. dopravní obslužnost
a opravy a rekonstrukce silnic.
Mimořádnou akcí nade vše ostatní
je v letošním a příštím roce  projekt
„stavba západního okruhu Plzně“,
který probíhá i v této složité době
podle harmonogramu. 

���Dotkla se pandemie covidu také
krajského rozpočtu a v jakém ohle−
du zejména? 
� Pandemie covidu se samozřejmě
dotkla i kraje. V  roce 2020 byly 
kráceny výdaje kraje i jeho příspěv−
kových organizací v  závislosti na
snížení daňových příjmů. Pro rok
2021 byl rozpočet kraje a jeho pří−
spěvkových organizací též přiměře−
ně krácen  tak, abychom splnili své
povinnosti, ale také postupně reali−
zovali připravované projekty výstav−
by, rekonstrukcí a oprav.

U příspěvkových organizací se
jedná zejména o vyšší výdaje
(ochran né pomůcky, prevence proti
covid apod.) nebo nižší příjmy (ma−
lá návštěvnost akcí, uzávěry apod.)

Pro rok 2022 se snažíme, aby
do  rozpočtu kraje i jeho příspěv −
kových organizací nebyly kladeny
žádné restrikce. 

�� Nyní se zabýváte nebo budete
zabývat rozpočtem na příští rok.
Jaký je výhled nebo záměr?
� Rozpočet na rok 2022 je již připra−
ven k projednání v Radě PK a násled−
ně v Zastupitelstvu PK. Sesta ven je
z  požadavků jednotlivých odborů
krajské ho úřadu (oblastí) a z potřeb
finan cování dotovaných projektů.
Ve všech oblastech (snad kromě
zdravot nictví, kde předpokládáme po
zrušení „holdingu“ určitou úsporu) se
předpokládá nárůst. Celkem proti ná−
vrhu rozpočtu na rok 2021 činí nárůst
pro rok 2022 přes 10 %. Vzhledem ke
skutečnosti, že rokem 2022 vstoupí−
me do předposledního roku progra−
movacího období evropské unie,
a současně se rozbíhá již nové pro−
gramovací období, tak bude v letech
2022 a 2023 trochu náročnější profi−
nancovat doto vané projekty.

Důraz klademe převážně na ka −
pitálové výdaje. 

��Plánování je jistě složité, na co
vše musíte brát zřetel?
� Zřetel musíme brát zejména na
„naše“ možnosti financování, tj.
kolik můžeme obdržet z  rozpočto−
vého určení daní, zda vývoj bude
stoupat, či opět nastane stagnace
příjmů. Dále musíme hlídat a sle −
dovat stou pající náklady, tedy vý−
daje, a to zejména v příspěvkových

organizacích kraje. Chceme udr−
žet podporu života v kraji a vní −
máme tedy i  požadavky obcí a růz−
ných neziskových organizací, pod−

poru výjimečných lidí
a projektů na území kraje.

�� Jak moc se ozývají
jednotlivé resorty, že
chtějí přidat?
� Je samozřejmé, že je
možno dát vždy více.
Přesto, vzhledem k tomu,
že jsme  letošní rozpočet
nastavili opatrně a mohli
jsme vyjít většině oblastí
vstříc v  jejich požadav−
cích, tak neeviduji žádné
zásadní nepokryté poža−
davky.

��Zastupitelstvo má sa−
mozřejmě zásadní slovo,
je těžké je přesvědčit
o navrženém rozpočtu?
� Rozpočet ještě před
schválením v  Zastu pitel −
stvu Plzeňského kraje je
projednáván ve Finančním
výboru ZPK, a před jedná−

ním zastupitelstva ještě bude probí−
hat seminář k návrhu rozpočtu, kde
se pokusím přítomným zastupitelům
návrh rozpočtu blíže představit
a příp. odpovědět na jejich dotazy.
V prvé řadě je nutné najít shodu
v koalici a pak se snažit přesvědčit
i ostatní. Je to sice   pochopitelné,
ale mrzí mě, že zrovna rozpočet 
bývá jedním z největších střetů

s opozicí, a i když nemají zásadní
připomínky, většinou ho nepodpoří.
Na druhé straně je korektní říci, že
jsem to z opozičních řad dělal po −
dobně, to však většinou nebyla tak
složitá doba jako nyní.

�� Z Vašeho pohledu, pane ná−
městku, co Plzeňský kraj nejvíce
potřebuje – kam byste Vy osobně
investoval přednostně? 
� Myslím, že by podobně odpo −
věděl každý na mém místě. Kraj
musí plnit své zákonné povinnosti
a své smluvní závazky. Potřebuje −
me inves tovat do svého majetku,
který slouží a usnadňuje život oby−
vatel regionu. Jsou to komunikace,
střední školy, sociální zařízení,
kultur ní insti tuce, záchranka, ne−
mocnice atd. Součas ná doba uká−
zala, jak nutné je mít funkční ne−
mocnice, proto bych rád, abychom
dokončili dostavbu Kla tovské ne−
mocnice a také konečně komplex−
ně modernizovali nemoc nici v Ro −
kycanech. Je nutné připomenout,
že naše nemocnice byly úspěšné
se svými žádostmi v projektu React
a dojde k zásadní modernizaci pří−
strojového vybavení. To je však jen
jeden z předpokladů k funkčnosti
nemocnic, ale i záchranky či so −
ciálních zařízení. To druhé – dů le −
žitější – je vytvořit podmínky pro
zaměstnance těchto za řízení.
A já bych chtěl využít i této mož−
nosti, jak jim znovu a znovu podě−
kovat za jejich nasazení. Moc si
jich vážím. �

Snažíme se podporovat obce a města v našem
regionu a samozřejmě také spolky a organizace

... dokončení ze strany 1�

Náměstek Karpíšek při vysazování 
nových stromků.

Pavel Karpíšek podporuje řadu sportovních  akcí.
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Jiráskovo náměstí ožívá
Víkend otevřených zahrad
První akcí na Jiráskově náměstí po
covidové pauze se stal Víkend ote−
vřených zahrad 11. a 12. června.
Masarykova ZŠ připravila program
a otevřela zahradu dominikánského
kláštera. Na děti čekala stopovačka,
připravená byla výstava o vodě 
i komentovaná prohlídka o historii
Jiráskova náměstí. Víkend otevře−
ných zahrad na Jiráskově náměstí
navštívilo několik stovek lidí. V rám−
ci víkendu byla také zahájena výsta−
va Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně Voda spojuje, která byla 
k vidění až do září.

Olympiáda na Jiráskově 
náměstí

Ve čtvrtek 17. června ožilo Jirásko −
vo náměstí díky olympiádě, kterou
pořádala Akademie nadání. Během

odpoledne si děti, teenageři i dospělí
vyzkoušeli mnoho sportovních akti−
vit a her. Vzhledem k tropickému po−
časí připravili božkovští hasiči pro

malé i velké spor tovce příjemné
osvěžení v podobě vodní clony.
Účast byla obrovská. Spor tovalo
několik stovek dětí i dospělých.

Jiráskovo náměstí žije. 
Léto ještě nekončí

Náměstí žilo i na podzim. V parku na
Jiráskově náměstí připravila Aka −
demie nadání 16. září akci Jiráskovo
náměstí žije. Léto ještě nekončí.
Program vyvrcholil vystoupením
holand ského kytaristy a zpěváka
Jeroena Smita.

Stezka Z Hamburku na Petrohrad
zavedla až na Jiráskovo náměstí

Město Plzeň chtělo občanům při −
blížit opomíjenou čtvrť Petrohrad,
proto připravilo se spolkem
Pěstuj prostor téměř tříkilometro−
vou trasu, která provedla po důleži−
tých místech a upozornila na udá−
losti a osobnosti spjaté s touto lo−
kalitou. Stezka končila na Jiráskově
ná městí. Stezku bylo možné absol−
vovat po celý říjen.

Jiráskovo náměstí žije bez ohledu na počasí.

�

Město při proměně této lokality spolupracuje 
s Nadací Proměny Karla Komárka

městem regulovaný nájem, pravi−
delně spolupracovali se sociálním
pracovníkem a udržovali dobré vzta−
hy se sousedy. Celkem 86 procent
lidí bez domova pak projevilo zájem
o unimobuňku s  tím, že by se o ni
starali, udržovali si ji, řezali dříví na
topení, opravovali by si ji a podob −
ně. Necelá třetina dotázaných osob
bez domova by byla nyní spokojená
v unimobuňce, čtvrtina v normálním
bytě a pětina v sociálním bydlení. 

� Pane radní, data už máte, co 
bude dál? 

Na základě výzkumu a zpracova−
ných dat nyní vytváříme koncepci,
která bude systémově řešit bezdo−
movectví na území města. Chceme
ji mít hotovou v prvním čtvrtletí pří−
štího roku, projednáme ji se všemi
klíčovými aktéry, tedy nejen v rámci
města, ale i s  odbornou veřejností
a pomáhajícími organizacemi. Poté

půjde do zastupitelstva. Koncepce
bude podkladem pro akční plány,
v nichž už budou konkrétní opatření
s přímou vazbou na rozpočet města.
Konkrétně se město zaměří mimo 
jiné na provozování nízkoprahového
denního centra, azylového domu
a poskytování teplého jídla v  zimě,
v  tomto byl největší průnik mezi 
veřejností a lidmi bez domova. 

� Blíží se zima. Zabýváte se i tím,
jak pomoci v  tomto období, tedy
už nyní? 

Spolu s  městskou policií a po−
skytovateli sociálních služeb při−
pravujeme opatření, která zajistí
v nacházejícím zimním období hu−
manitární pomoc právě lidem bez
domova nebo žijícím v provizorních
přístřešcích. Jednáme o možnosti
blokace míst na ubytovnách, zajiš−
tění distribuce zimního vybavení,
chystáme pro případ krize vytá −
pěný stan a další. 

... dokončení ze strany 2�

Plzeň má unikátní studii
k bezdomovectví ...
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Masarykova základní škola 
slavila 100 let od položení 
základního kamene

Masarykova ZŠ si v sobotu 2. října
připomněla 100 let od položení zá−
kladního kamene školy. Slavnost −
ního položení základního kamene
dne 2. října 1921 se zúčastnil sám
prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
který povolil škole již v červnu 1923
užívat čestného názvu ZŠ Masary −
kova. Program nabídl historický 
exkurz o vzniku školy, vystoupení
školního pěveckého sboru Beránci

i sázení bílých a červených chryzan−
tém skauty. Pěstuj prostor připravil
dvě komentované prohlídky školy
s architektem Petrem Klímou.

Plzeňské oslavy vzniku 
republiky
Město Plzeň ve spolupráci s Na dací
Proměny Karla Komárka a plzeň−

skou pobočkou Paměti národa
rozší řilo letošní program Plzeň −
ských oslav vzniku republiky i na
Jirás kovo náměstí. Návštěvníci se
zde seznámili prostřednictvím de−
bat, vzpomínek pamětníků, filmů
a work shopů pro děti s  minulostí
i budoucností náměstí a navštívili
i klášterní zahradu. 

Veškeré vstupy na akce byly 
zdarma.

Město Plzeň společně s Nadací Proměny Karla Komárka připravuje
zcela zásadní proměnu prostoru. Změní se Jiráskovo náměstí 
a otevře se klášterní zahrada. Realizace projektu za desítky milionů
korun by měla začít v  roce 2023. Nadace Proměny na obnovu 
přispěla částkou 25 milionů korun.

VÝZVA PRO ORGANIZACE
Máte zájem v roce 2022 uspořá−
dat zajímavou akci na Jiráskově
náměstí společně s  městem
Plzní a Nadací Proměny Karla
Komárka?

Se svými nápady a dotazy se 
obraťte na email: jn@plzen.eu  
do konce března 2022.

�
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Jak mám vypořádat 
podílové spoluvlastnictví? 
Dobrý den, mám dotaz. S man−
želem jsme vlastnili každý polo −
vinu domu. Za trvání manželství
muž daroval svou polovinu naší
dceři z důvodů problematič−
nosti jeho dvou synů z prvního
manželství. Zřídili jsme na celou
nemovitost věcné břemeno
doži votního užívání mého man−
žela. Bohužel jsme se rozvedli
a já odešla. Své bydlení jsem
řešila hypotékou na malou gar−
sonku, dcera se vdala a své
bydlení též řešila hypotékou.
Ráda bych našla nějaké řešení,
ale manžel není ochoten. Chci
se zeptat, zda je nějaká šance
na řešení? Ráda bych dům pro−
dala a rozdělila napůl, ale on
nesouhlasí, protože v nemovi−
tosti podniká /MALÝ PENZION/.
Z výdělku já nevidím ani ko −
runu. Jsem v  pasti. Je nějaká
cesta? Děkuji za poradu.

Dobrý den, již v prvním ročníku
na fakultě nás učili, že ďábel se
skrývá v podílovém spoluvlast −
nictví. Na druhu stranu nikdo
nemůže být nucen v  takovém
svazu setrvat. Spoluvlastnictví
je možné zrušit dohodou spo lu −
vlastníků, pokud se nedohod−
nou, rozhodne o zrušení spolu−
vlastnictví na návrh některého
z nich soud. Ten má však záko−
nem dané taxativní možnosti,
jak spoluvlastnictví vypořádat.
§ 1143 občanského zákoníku
stanoví, že rozhodne−li soud
o zrušení spoluvlastnictví, roz−
hodne také o způsobu vypořá−
dání spoluvlastníků. Způsoby
možného vypořádání spolu−
vlastnictví jsou:
a) rozdělení věci,
b) přikázání věci jednomu nebo ví−

ce spoluvlastníkům za náhradu,
c) prodej věci ve veřejné dražbě.

Soud je vázán tímto výčtem
a musí postupovat od bodu a).
Pokud není možné věc rozdě−
lit, viz Váš penzion, přistoupí
k bodu b).

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

U příležitosti Dne válečných vete−
ránů převzali  tři z  nich  z  rukou
hejtmanky Ilony Mauritzové pamět−
ní medaile. Ona sama pak obdržela
pamětní medaili Krajského vojen−
ského velitelství Plzeň za aktiv ní
spolupráci a podporu vojenských
tradic v Plzeňském kraji. 

U příležitosti Dne válečných vete−
ránů se také hejtmanka rozhodla
každoročně udělovat „Pamětní me−
daili hejtmanky Plzeňského kraje“

vybraným válečným veteránům, kteří
se v  minulosti účastnili válečných
konfliktů, a ocenit tak nejenom jejich
odvahu a obětavost, ale i snahu při−
spět ke svobodě a demokracii. Ve
spolupráci s  Krajským vojenským
velitelstvím Plzeň, Sdružením váleč−
ných veteránů a Česko slovenskou
obcí legionářskou bylo v  letošním
prvním roce k ocenění vybráno šest
válečných veteránů, kterým bude pa−
mětní medaile udělena.  

Pamětní medaile hejtmanky veteránům

Jak kostel blízko plzeňského hlav−
ního vlakového nádraží přišel ke
jménu U Ježíška, proč je andělíček
Vošahlík na plzeňské katedrále
zrovna jedenáctý v řadě a jak 
velké jsou betlémy v Číčově
a u Havránků ve Zruči−Senci? Co
jedla a pila o Vánocích královská
družina na hradě Radyně? Tam všu−
de zavede děti i dospělé od poslední
listopadové neděle až do 6. ledna
Adventní putování Plzeňskem. 

Jde o hru, která propojuje mo −
derní technologie a pohyb venku.
Účastníci mají za úkol vyplnit on−line
kvíz, který se týká dvanácti soutěž−
ních míst v Plzni a okolí.  Všechna
místa mají spojitost s adventem,

Vánoci či s církevní tematikou.
A protože možná nebudou všechna
přístupná veřejnosti kvůli covidu,
odpovědi bude možné najít i na so−
ciálních sítích a webech. 

Otázky v kvízu jsou voleny tak,
aby nebylo úplně jednoduché odpo−
vědi na všechny najít na internetu,
ale aby účastníci museli alespoň ně−
která místa kvůli správné odpovědi
přímo navštívit. To se bude týkat
těch, kde se neshromažďuje moc 
lidí najednou a kde nehrozí nákaza.
Hra je zaměřena na vánoční tradice
a vyzdvihuje unikátní místa v Plzni
okolí, čímž podporuje cestovní ruch
i mimo hlavní sezónu. Zábavnou for−
mou tak propaguje Plzeň a Plzeňsko

jako město a oblast s řadou zajíma−
vých lokalit, které stojí za to navštívit
v předvánočním a vánočním čase. 

Pro hrací kartu není nutné nikam
chodit a ani ji nikam odnášet. Vše
se odehrává na webové platformě
http://adventniputovani.cz. Každý,
kdo úplně a správně vyplní kvíz, do−
stane flash disk s logem hry.

Adventní putování Plzeňském po−
řádá spolek Dobroslav, z. s. Záštitu
nad hrou převzala náměstkyně primá−
tora města Plzně Eliška Bartáková.

Adventní putování Plzeňskem 
ani covid neohrozí
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11.900 Kč/měsíc

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

5.500 000 Kč

5.500 000 KčG 5.600 000 Kč
Zemědělská usedlost (3177m2), 
Radimovice – Všeruby, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji zemědělskou usedlost v obci Radimovice
vzdálenou 3km km od Všerub a 18 km od centra Plzně. Na po−
zemku o celkové rozloze 3177 m2 je rodinný dům o dispozici
2+1a dvě prostorná zemědělské stavení. Budovy z roku 1920,
které prošly částečnou dobovou rekonstrukcí v roce 1975. Na
stavby plynule navazuje rozlehlá zahrada o ploše 2102 m2.
Inženýrské sítě: elektřina 230/400V, voda z vlastní studny na
pozemku o hloubce 13m. Ve městě Všeruby se nachází veške−
rá občanská vybavenost. Koupě nemovitosti je možno financo−
vat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.

� 734 319 301

450.000,− Kč 

1.599 000 Kč
1+1/G (53m2), ul. Budovatelů, Poběžovice
Nabízíme k prodeji byt 1+1 s garáží o výměře 35m2

v Poběžovicích, ul. Budovatelů. Byt je v osobním vlast −
nictví a nachází se ve zvýšeném přízemí panelového
domu po revitalizaci a náleží mu garáž o výměře 18m2

(pod bytem) a sklep. Byt je v původním udržovaném
stavu. Fond oprav činí 1.083,−Kč. Lze financovat
hypo tečním úvěrem. 

Doporučujeme! � 734 319 302

699 000 Kč
Chata 1+1 ( 342m2), Plešnice, okr. Plzeň − sever
Nabízíme k prodeji dřevěnou slunnou chatu s betonovými základy
o dispozici 1+1 u obce Plešnice u přehrady Hracholusky. Chata
o zastavěné ploše 35m2 stojící na vlastním pozemku o celkové
velikosti 342m2. Chata je částečně podsklepena a nachází se v ní
veranda, obývací pokoj, kuchyně, suché WC. IS.: voda ze stu−
dánky vzdálené cca 70metrů od chaty, el. 230/400V, topení: lo−
kální tuhá paliva. K chatě dále přísluší kolna s dřevníkem. V okol−
ních lesích výborné houbařské rybářské podmínky. Chata se na−
chází cca 100m nad vodou. Koupě nemovitosti je možno finan−
covat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme! � 734 319 301 

2.799 000 Kč
3+1 (95m2), ul. Ruská, Holýšov
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví
v Holýšově, Ruská ul. o výměře 95m2. Byt se nachá−
zí ve zvýšeném přízemí cihlového domu. Byt je v pů−
vodním udržovaném stavu. K bytu náleží 2x sklep
a půdní koje. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Fond oprav 800,− Kč. Velmi zajímavá nabídka ke
klidnému bydlení v žádané lokalitě či jako investice.
Možno financovat hypotečním úvěrem. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G GG

Rodinný dům 2+1 (904m2), Tyršova ul., Dobřany
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 904m2

v Dobřanech, okr. Plzeň−jih. Dům má dispozici 2+. Dům
je podsklepen. IS: vlastní studna, elektřina 220/380V,
septik, topení: lokální tuhá paliva, plyn vyveden na domě,
vodovod a kanalizace v komunikaci u pozemku. Na po−
zemku se dále nachází stodola, zděné kolny. Možno finan−
covat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. Ukazatel energetické náročnosti: G − probíhá vy−
pracování PENB, údaj bude aktualizován. 
Doporučujeme vidět! � 734 319 302 

G

2+kk (51m2), Dělnická ul., Plzeň  
Nabízíme k pronájmu velmi pěkného bytu o dispozici
2+kk s šatnou a výměře 51m2 v přízemí nájemního domu
v blízkosti centra Plzně, Dělnické ul. Byt je částečně vyba−
vený (kuchyňská linka, lednice). Cena za měsíc pronájmu
je 11.900,− Kč + 2.000,− Kč záloha na služby. K bytu
možno dopronajmout parkovací stání za 350,−Kč/měsíc.
Odběr elektrické energie bude převeden na nájemce.
Vratná kauce 24.000,− Kč. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302  

Zahrada (608m2), Úherce, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji poslední tři pozemky o výměře 2x
609m2 a 1x 608m2 na okraji obce Úherce. Dle budou−
cího územního plánu (byla podána změna ÚP) poze−
mek zahrnut v ploše rekreace, lze tedy užívat jako 
zahradu, avšak bez možnosti výstavby domu či chaty
s pevnými základy. IS: elektřina v blízkosti pozemku.
Vodovod a kanalizace vzdálena cca 80 m od pozem−
ků. Velmi zajímavá nabídka ke klidné rekreaci za pří−
znivou cenu. V ceně pozemku je zahrnut také podíl na
vlastní přístupové komunikaci. � 734 319 301   

Stavební pozemek (878 m2), ul. Slámová, Plzeň−Výsluní
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku v Plzni –
Výsluní v ulici Slámová. Jedná se o pozemek vedený jako zahrada
o celkové výměře 878 m2. Na pozemku je zděná zahradní chata, do
které je přivedena elektřina 230/400V a garáž. Na pozemku se dále
nachází vrtaná studna o hloubce 32 m s pitnou vodou a potvrzenými
rozbory z vodárny + tlakové čerpadlo pro RD. Na pozemku je dle ÚP
možné stavět rodinný dům či rekreační stavbu o zastavěné ploše
80m2. Součástí prodeje je kompletní projektová dokumentace včetně
stavební povolení ke stavbě RD s obytným podkrovím o zastavěné
ploše 80 m2, včetně všech ostatních povolení jako projekt demolice
stávajících budov, výstavby ČOV, atd. – možnost začít ihned stavět. 
Doporučujeme. � 734 319 301 
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Nový způsob evidence a úhrady
parkovného rozšiřuje pomocí apli −
kace ParkSimply Plzeň, a to z cent −
 ra i do dalších šesti parkovacích
zón ve městě. Řidiči tak mohou po−
mocí aplikace platit po celé metro−
poli parkovné bez čekání a také
si například prodloužit parkovací
oprávnění odkudkoliv. Při elektronic−
ké koupi vir tuálního parkovacího
lístku zadají registrační značku
vozid la, tedy SPZ. Další
novinka je určena rezi−
dentům a předplatite−
lům. Jde o možnost ná−
kupu parkovací kar ty
přes e−shop na adrese
www.parkingplzen.cz.

„Město Plzeň spustilo
evidenci úhrady a kon−
troly parkovného přes
aplikaci ParkSimply Pl −
zeň na konci června loň−
ského roku. Tento pilotní
provoz v parkovací zóně
A v  samotném centru
města jsme vyhodnotili jako velmi
efektivní a přínosný, proto ho rozši−
řujeme do dalších šesti parkovacích
zón ve městě,“ uvedl primátor měs−
ta Plzně Martin Baxa.

Všechny parkovací lístky nebo
karty zakoupené elektronicky jsou
vázány na registrační značku vozid−
la, a to vzhledem k jednotné eviden−
ci pro přehlednou kontrolu úhrady
parkovného. Nově jsou kompatibilní
též s motocykly a skútry, pro jejich
majitele tak končí zákaz stání, který
platil proto, že nemohli splnit na −
řízenou podmínku dokladu za před−
ním sklem vozidla. Kromě toho jsou

parkovací oprávnění zakoupená
elektro nicky šetrná k životnímu pro−
středí tím, že nevyžadují papírovou
či plastovou podobu. Kromě mož−
nosti platby pomocí aplikace zůstá−
vají dál ve městě řidičům k dispozici
parkovací automaty. 

Velkou výhodou nového systému
platby pomocí ParkSimply Plzeň
je to, že aplikace umožní pro −
dloužit dobu parkovného odkud −

koli, aniž by si řidič musel fyzic −
ky vyzvednout lístek z  automatu.
„Aplikace dokonce svého majitele
upozorní, když se blíží konec plat−
nosti parkovacího oprávnění pro−
střednictvím notifikace v  mobilu.
ParkSimply Plzeň navíc disponuje
bezpečnou městskou platební 
bránou s  možností zapamatování
plateb ní karty pro opakované pou−
žití. Platbu lze provést rychle na
jedno kliknutí využitím takzvané
One Click metody,“ vysvětlil ředitel
Úseku rozvoje Správy informač−
ních technologií města Plzně
Tomáš Benedikt. 

Parkovné elektronicky 
na všechny zóny

Sbírka do Nizozemska
Západočeská galerie v  Plzni po −
žádala Plzeňský kraj jako svého
zřizovatele o souhlas s  vývozem
sbírkových předmětů do Nizo −
zemska v termínu 3. 1. – 30. 6.
2022. Důvodem je jejich vý −
půjčka na výstavu „New Rea
lisms. Modern Realist Approa −
ches on the Czecho slovak Scene
1918–1945“ pořádanou v prosto−
rách Museum MORE, Gorssel,
Nederland. 

Rada schválila toto povolení,
přičemž pojištění děl zajišťuje ni −
zozemská strana. Výpůjčka bude
pojištěna v režimu „z hřebíku na
hřebík“, tj. od okamžiku převzetí
do okamžiku předání. Pořadatelé
zaručují dodržení mezinárodních
standardů týkajících se klima −
tických podmínek a bezpečnosti
expo nátů. Zapůjčena budou dvě
plátna autorů Milady Marešové
a Václava Rabase.
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Ten, kdo byl letos v  květnu na
koncertu Open Air Nepomuk
na nepomuckém náměstí, jistě
dlouho na takový zážitek hned
tak nezapomene. Čekat však ne−
musí dlouho, protože přibližně za
půl roku by se měl opakovat,
možná s ještě hlubším dojmem. 

„Úspěch tohoto  koncertu byl
opravdu velký, ale my už připra −
vujeme ve spolupráci se sólisty
Národního divadla v Praze a Seve −
ročeským divadlem další. Jde
o výpravné provedení naší národní
opery oper – Smetanovy Libuše.
Stane se tak u příležitosti 150. vý−
ročí vzniku opery přímo v místech
nálezu Rukopisu zelenohorského,
hlavního zdroje libreta. Uskuteční
se 11. června 2022 na návsi
v Klášteře, s kulisou Zelené hory
v pozadí. Titulní role se zhostí Eva
Urbanová, roli Přemysla ztvární
Svatopluk Sem. Představení bude

nepochybně opět regionální udá−
lostí roku 2022,“ sdělil vedoucí
kultury a památkové péče Pavel
Motejzík.

Smetanova Libuše má v české
opeře i kultuře mimořádné posta−
vení. Je přímou součástí snahy
našich předků o obnovení české

státnosti a národní nezávislosti.
Smetana v parafrázi staré české
pověsti o kněžně Libuši velebí 

zašlou slávu národa, ale přede−
vším zdůrazňuje nadčasový ideál,
který se dnes zdá být téměř ne −
dosažitelný: vlídnost, skromnost,

moudrost a svornost příslušníků
jednoho náro da, jedné společ −
nosti. V exteriérech byla Libuše
uváděna při významných příle −
žitostech, na Děvíně u Bra tislavy
ji v roce 1959 zhlédlo 150.000 di−
váků, další pro vedení následovala
na Řípu, na Pražském hradě či ve
Smetanově Litomyšli. Pod Zelenou
Horou bude opera uvedena poprvé
v historii.

Scénu a kostýmy pro Libuši na
Nepomucku vytvořil přední vý −
tvarník Josef Jelínek, Libušina
bělou še zapůjčí Jezdecký klub
Úslavan Blovice, který se pyšní
největším soukromým chovem
staro kladrubského plemene koní.
Eva Urbanová, která na Nepo −
mucku žije a je označována za nej−
lepší představitelku Libuše, navíc
v roce 2022 oslaví 35. výročí pro−
fesionální kariéry. Před stavení po−
řádá Mikroregion Nepo mucko ve
spolupráci s obcí Klášter a měs−
tem Nepomuk.

Smetanova Libuše 

Více informací www.festivalnepomuk.cz
Online předprodej na: www.plzenskavstupenka.cz/cs/akce/22539−open−air−libuse

Předprodej vstupenek (všechny jsou na konkrétní číslova −
ná místa) už odstartoval. Vstupenky jsou k dostání přes
Plzeňskou vstupenku a v regionálních infocentrech. Pokud již
nyní uvažujete o vánočních dárcích, nabízejí se vstupenky 
jako jeden z možných krásných tipů. Vstupenky jsou v cenové
relaci 550−990 Kč. Diváci budou mít možnost využít bezplatné
autobusové dopravy od nádraží v Nepomuku−Dvorci a dalších
zastávek v Nepomuku tam i zpět (nutno zvolit při nákupu).

poprvé pod Zelenou Horou  

Eva Urbanová v roli kněžny Libuše

Místo realizace opery

Eva Urbanová
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Plzeň se chce vrátit k  zavedení
místního poplatku z  pobytu, znění
návrhu obecně závazné vyhlášky
k  tomuto tématu odsouhlasila
Rada města Plzně. Pokud vydání
vyhlášky schválí zastupitelé, začne
město opět vybírat poplatky za po−
byt na území Plzně u každého, kdo
se zde ubytuje a jehož pobyt nepře−
sáhne 60 dnů v kuse. Náběh sazby
poplatku bude postupný, vyhláška
respektuje postupné oživování eko−
nomiky v oblasti přechodného uby−
tování, které v  uplynulých měsí−
cích zasáhla pandemie koronaviru.
I proto se v následujících letech bu−
de sazba zvyšovat postupně, a to
z 15 na 25 korun.  

„Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku jsme už jednou
vydali, bylo to s  účinností od
1. ledna 2020. Kvůli pandemii covi−
du−19 jsme ji loni v dubnu noveli−
zovali, posunuli jsme splatnost po−
platků. Důvodem byl nouzový stav
a omezení poskytování ubytova−
cích služeb. Poté jsme se ještě roz−

hodli zcela vyhlášku zrušit a peníze
formou daru plátcům, kteří je odve−
dli, vrátit. Nyní přicházíme s  vy−
hláškou znovu, zohledňujeme v  ní
fakt, že poskytovatelé krátkodobé−
ho ubytování za úplatu stále pociťu−
jí doznívání vý jimečné situace,“ vy−
světlil radní pro oblast ekonomic−
kou, bytovou a nakládání s majet−
kem David Šlouf. 

Vyhláška počítá s náběhem saz−
by poplatku tak, že od 1. května
2022 do 30. dubna 2023 bude činit
sazba poplatku 15 Kč za každý i za−
počatý den pobytu. Od 1. května
2023 do 30. listopadu 2023 bude
činit sazba poplatku 20 Kč za každý
i započatý den pobytu a od 1. pro−
since 2023 bude činit sazba po−
platku 25 Kč za každý i započatý
den pobytu.

Návrh obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku z pobytu byl
v  rámci připomínkového řízení 
zaslán na jednotlivé městské obvo−
dy Plzeň 1−10. Všechny MO s návr−
hem souhlasí.

Poplatek z pobytu bude
mít postupný náběh

Na Oddělení imunochemické diag −
nostiky (OID) se odborníci syste−
maticky zabývají stanovením pro −
tilátek proti SARS−CoV−2 jak po
prodělaném onemocnění covid−
19, tak po aplikaci očkovací látky.
První měření hladin protilátek za−
čalo v  létě 2020. Všichni pacienti
byli z Domažlicka, které bylo v té
době nejvíce zasaženým okresem
v Plzeňském kraji. 

„S tím, jak se šířilo onemocnění
covid−19, narůstal zájem o stano −
vení protilátek i mezi zaměstnanci
FN. Proto jsme se rozhodli pro stu−
dii, kdy jsme zaměstnancům mě −
řili protilátky a zároveň jsme sledo−
vali jejich hladinu vitaminu D. Mož −
nost změření hladin protilátek jsme
nabídli i široké veřejnosti a je o ni 
stále veliký zájem,“ říká ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Zkušenosti se stanovením proti látek

u pacientů po prodělání onemocně−
ní covid−19 byly následně využity
při sledování protilátek po očkování.
Cílem bylo zjistit, jak dlouho očko−
vání poskytuje ochranu a zda jsou
rozdíly ve tvorbě proti látek mezi mu−
ži a ženami, či dle věku. „Zatím jsme
provedli více než 13 000 vyšetření
a ze studií vyplývá, že protilátky typu
IgG přetrvávají přibližně 10−12 mě−
síců po prodělaném onemocnění
covid−19. Po očkování je velká indi−
viduální variabilita jak ve výši hladin,
tak v době jejich přetrvávání. Lze
však spolehlivě říci, že 6−10 měsíců
po 2. dávce očkování je lze proká−
zat. V závislosti na pohlaví a věku
jsou rozdíly minimální. Nižší tvorba
protilátek je u pacientů, kteří jsou
obézní, u  diabetiků, a především
u osob s poruchou imunity,“ uvádí
náměstek pro vědu a výzkum prof.
MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Nový postup vyšetření
hladin protilátek 
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Město Plzeň konstantně pracuje
na aplikování chytrých technolo−
gických řešení do běžného života.
Jedním z  takových příkladů je 
i aplikace Digiškolka, která nově
usnadňuje komunikaci všech, více
než čtyřiceti městských mateř−
ských školek s  rodiči. Kromě toho
má i další funkcionality, jež ulehčují
pedagogům rutinní práci. Odborníci
mají navíc s  aplikací další plány,
v budoucnu by měla například opti−
malizovat proces zápisů do mateř−
ských škol.

„Snažíme se využít moderní tech−
nologie tak, abychom co nejvíce
zvýšili komfort Plzeňanů v  nejrůz−
nějších životních situacích a eta−
pách. Mít co nejlepší přehled o dítě−
ti, komunikovat s pedagogy efektivní
formou, to je pro každého rodiče 
jistě důležité. Víme, že aplikace bu−
de reálně přínosná, na podobném
principu jako Digiškolka totiž fungu−
je na plzeňských základních školách

již léty prověřená a pozitivně hodno−
cená aplikace Škola OnLine. Obecně
je Plzeň výjimečná tím, že se pro−
střednictvím Správy informačních
technologií města Plzně centrálně
stará o technické zajištění všech jím

zřízených mateřských a základních
škol, to rozhodně není standard,“
řekl primátor Martin Baxa. 

Podle odborníků ze Správy infor−
mačních technologií města Plzně
nasazení aplikace vyplynulo z poža−
davků doby covidové, kdy vzrostla
potřeba možnosti komunikovat 

s  rodiči v  reálném čase. Například
zdržení na školním výletě, změna
v naplánované akci, v podstatě co−
koliv, co přijde takzvaně neplánova−
ně a je důležité o tom ihned infor−
movat. Díky apli kaci stačí pár klik−
nutí a rodiče jsou v obraze. To samé
platí i obráceně, směrem od rodičů
k  pe dagogům, omluvit dítě už ne−
může být snazší.

Digiškolka nabízí celou řadu funk−
cí, obsahuje evidenci dětí, kontakty
na rodiče, seznam učitelů, plánová−
ní rozvrhu a výuky, tiskové a export−
ní výstupy jak pro vlastní potřebu,
tak pro účely MŠMT ČR. Zjedno −
dušuje práci s dětmi z hlediska evi−
denčních povinností, komunikaci
s rodiči na jednom místě, povinné
výstupy pro nadřízené orgány a po−
dobně.  Aplikace je navíc uživatelsky
přívětivá, je upravena přímo pro
prostře dí mateřských škol a práci
s  ní se lze snadno naučit. Je pře−
hledná, neobsahuje zbytečnosti, je
sestavena tak, aby pokud možno
naváděla uživatele co nejjednodušeji
k danému cíli.  

V hlasování v participativním roz−
počtu postoupilo celkem devět
návrhů, ze kterých nyní lidé vybí−
rají vítěze. Vítězný návrh, případ−
ně i další v  pořadí, městský 
obvod Plzeň 4 zrealizuje. Šanci
na úspěch mají například psí
loučka, stoly na ping pong, hřiště
na pétanque nebo lavičky podél
aleje pod Chlumem. Výsledky
hlasování budou zveřejněny ještě
před začátkem vánočních svátků.

Lidé mohou hlasovat pro své
dva favority prostřednictvím we−
bu www.rozhodnetesami.cz, a to
do 12. prosince. Hlasování není
podmíněno trvalým bydlištěm ve
čtvr tém obvodu, zapojit se tak
do participativního rozpočtu mů−
že každý.

Drtivá většina tipů se týká spor−
tovního vyžití a relaxace v přírodě,
ať už se jedná o psí loučku ve
Špitálském lese, hřiště na pétan −
que, stoly na ping pong, workou−
tové hřiště nebo lavičky podél ale−
je pod Chlumem. Ukazuje se, že li−
dé v dnešní době chtějí žít aktivně
a vyhledávají pobyt v přírodě. 

Vybírají návrhyDigiškolka usnadní komunikaci
mateřinek s rodiči
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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 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

každé pondělí od 8. 11. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin.

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Nové kanalizační vozidlo Mercedes−
Benz s  nástavbou Kroll za téměř 
11 milionů korun mají nově k dispo−
zici pracovníci provozu kanalizace
VODÁRNY PLZEŇ a.s. V terénu bu−
de denně a jeho osmistupňový sys−
tém recyklace nasáté odpadní vody
je možné přirovnat k mechanické
části čistírny odpadních vod. 

Nové auto nahradí kombinované
kanalizační vozidlo z roku 1997 bez
technologie recyklace vody. Nové
auto kromě toho, že slouží k hydro−
mechanickému čištění kanalizač−
ních systémů, umí odsáté odpadní
vody po mechanickém vyčištění
opětovně využít k proplachu.  

„Odsátá směs sedimentů a od−
padní vody prochází jednotlivými
čistícími stupni, kde je odpadní voda

postupně zbavena mechanických
částic až po velikost 0,05 mm. Ty
se ukládají do kalové komory ná−
stavby,“ uvedl vedoucí provozu ka−
nalizace Tomáš Mádr. Vozidlo je
schopno pracovat kontinuálně ně−
kolik hodin a je eliminováno přeru−
šení práce a přejezdy vozidla z dů−
vodu nutnosti doplnění vody. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. se stará
celkem o 26 čistíren odpadních vod
a 957 kilometrů kanalizační sítě
s 97 čerpacími stanicemi. Prostřed −
nictvím 33 tisíc přípojek zajišťuje
odvod a likvidaci odpadních vod od
cca 233 tisíc obyvatel. V roce 2020
bylo vyčištěno 20,95 milionů kubíků
odpadní vody, více než 85 kilometrů
kanalizační sítě a zmonitorováno
přes 39 kilometrů potrubí.

Vodárna se chlubí novým
vozem za miliony

Mikroregion Nepomucko a Město
Nepomuk začaly aktivně spolupra−
covat na realizaci nové cyklostezky,
která propojí město Nepomuk s re−
kreační oblastí kolem Nového rybní−
ka. Mikroregion obdržel na projekto−
vou dokumentaci dotaci od Plzeň −
ského kraje ve výši 240 tisíc korun. 

Dokumentace je nutná pro žádost
o dotaci na zahájení výstavby cyk−
lostezky v roce 2022 a zároveň pro
vydání stavebního povolení na reali−
zaci stezky. Realizace k milníku na
Borku bude patrně rozdělena do
dvou až tří dílčích etap a bude od−
vislá od vyhlášených dotačních titu−
lů. Kromě pohodlí cyklistů a chod−

ců, kteří nebudou muset na Nový
rybník po frekventované silnici I/20,
se vyřeší také přístupnost obytné
zóny Na Daníčkách, kde na ulici Za
Kostelem navazuje pouze blátivá 
pěšina. Přes Mihovku bude zároveň
vybudována nová lávka (několik
metrů níže po proudu potoka), kte−
rá umožní občasný vjezd automobi−
lům (např. při neprůjezdnosti Mysli −
vecké ulice). 

Město rovněž v současnosti vy−
kupuje pozemky, které zatím nejsou
v jeho vlastnictví.

Cyklotrasa č. 2042 začíná na ne−
pomuckém náměstí (u COOPu)
a končí nedaleko Kdyně.

Rekreační oblast propojí
nová cyklostezka
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Správa hřbitovů a krematoria
města Plzně se snaží hledat nové
cesty i v pohřebnictví. Pro občany
nabízí v České republice stále spí−
še ojedinělou službu – pohřbení ke
kořenům stromů v Lesním hřbito−
vě, který je součástí Ústředního
hřbitova v Doubravce.

„Pro některé pozůstalé může být
obřad v síních krematoria velmi ne−
osobní a rychlý. Proto naše měst−
ská správa hřbitovů a krematoria
nabízí a ukazuje nové cesty, jak se
rozloučit s blízkým člověkem a uctít
jeho památku v přírodním prostředí.
Alternativou by mohlo být právě
pohř bívání ke kořenům. Jsem rád,
že tady   první takové po−
hřebiště vzniklo. V České
republice lze pohřbívat
ke kořenům například
v praž  ských Ďáblicích či
v Brně,“ uvedl primátor
Plzně Martin Baxa.

V Lesním hřbitově,
který je součástí Ústřed −
ního hřbitova, připravili
také obřadní místo pro
pohřbívání ke kořenům.
Zakoupili reproduktor pro
hudební doprovod obřadu, je zde ta−
ké připraveno sezení. Správa hřbito−
vů a krematoria města Plzně pro po−
zůstalé zajistí kompletně celé roz−
loučení  včetně obřadníka. 

„Pozůstalí mají možnost například
spálit vzkaz pro zemřelého ve spe −
ciální nádobě nebo zapálit plovoucí

svíčku a děti zde mohou nakreslit
vzkazy a pověsit je na stromy.
Městská správa se vždy bude snažit
v co největší možné míře v souladu
s dobrými mravy vyjít vstříc přáním
pozůstalých, či z  předem vyslo −
veného přání ze−
snulého,“ řekla ná−
městkyně primá −
tora Eliška Bar tá −
ková, do jejíž ges−
ce patří Správa
hřbi tovů a krema −
toria města Plzně.

Pozůstalí si ve
vyhrazené části na
Ústředním hřbitově

vyberou strom, kam chtějí svého
zesnu lého uložit. Správa hřbitovů
a krematoria připraví v  okruhu cca
jednoho metru od kmene místo pro
uložení. Ostatky je možné uložit
v ekologicky rozložitelné urně, která
se rozpadne do zhruba deseti let, či
je možné vsypat pouze samotný 

popel. Na stromě bude připevněna
dřevěná cedulka, kam je možné po−
znamenat jméno zemřelého, rodiny,
datum narození a úmrtí (dle přání
zesnu lého nebo rodiny). Přírodní
pohřbí vání je možné celoročně, vy −
jma nepříznivých povětrnostních
podmínek, kdy bude zamrzlá zem,“
vysvětlila ředitelka Správy hřbitovů

a krematoria Kateřina Šneberková
a dodala: „Věřím, že občané budou mít
zájem o klidnější a komornější roz−
loučení, než je oficiální obřad v síni.“

Celková kapacita přírodního hřbi−
tova na Ústředním hřbitově v Plzni je
stovky míst. Cena za pronájem činí
350 korun. Smlouva o pronájmu
hrobového místa bude uzavírána na
deset let. Cena základního obřadu
se bude pohybovat mezi 3000 až
5500 korunami. Cena pronájmu
místa odpovídá urnovému hrobu.
K jednomu stromu je možné umístit
až osm uren. „Nyní se budeme sna−
žit k  jednomu stromu dávat pouze
rodinné příslušníky,“ upozornila
Kateřina Šneberková.

Plzeňský kraj trvá i nadále na tom,
že není schopen garantovat zajiš−
tění provozu čtyřoborové nemocni−
ce. Toto stanovisko vedení kraje
zo pa kovala zastupitelům Sušice
na jejich mimořádném zasedání
hejtmanka Ilona Mauritzová. 

„Kraj není schopen garantovat kva−
litní lůžkovou chirurgickou péči. Roz −
sah péče v nemocnici, pokud by ne−
mocnici řídil či pouze dotoval Plzeň ský
kraj, by musel zůstat ve svém stáva −
jícím stavu,“ prohlásila. Jednání se 
zúčastnila v  doprovodu předsedy
Výboru pro zdravotnictví Zastupi telstva
Plzeňského kraje Richarda Piknera. 

Situaci v sušické nemocnici sledu−
je podle hejtmančina vyjádření Plzeň −
ský kraj dlouhodobě. Již v  listopadu
2020 ona sama iniciovala založení
pracovní skupiny, která situaci zma−
povala a na jejím zá kla  dě navrhla
fungující model tak, aby byla péče
dostupná pro spádovou oblast Su −
šicka a zároveň zásadním způsobem
neovlivnila negativně Klatovskou
a Strako nickou nemocnici. 

Už v polovině letošního roku kraj
veřejně na základě rozhodnutí Rady
PK ze dne 28. 6. 2021  oznámil dvě
možné varianty řešení situace
sušic ké nemocnice. Podle první by

nemocnici i nadále provozovalo
město Sušice a kraj by se na ní po−
dílel finančně. Druhá počítá s tím, že
bude Sušickou nemocnici provozo−
vat kraj prostřednictvím své ob −
chod ní společnosti. „Žádné jiné va−
rianty nepřipadají v úvahu,“ zdůraz−
ňuje Ilona Mauritzová. 

„Skutečnost je taková, že Sušické
nemocnici i nadále chybí personál.
Řada zdravotníků pracuje jen na do−
hody o činnosti, nikoliv hlavní pra−
covní poměry. V  době, kdy si mo−
hou lékaři místo svého působení vy−
bírat, je vztahy, jaké v nemocnici pa−
nují, spíše odrazují,“ shodují se hejt−

manka Ilona Mauritzová s  před −
sedou Výboru Zastupitelstva PK
Richardem Piknerem. 

Závěrem Ilona Mauritzová připo −
mněla, že kraj přispívá městu Sušice
na provoz nemocnice jed not kami
milionů korun ročně. Předpokládá 
také, že by ji bylo možné při jedno−
značném rozhodnutí sušic kých za−
stupitelů o budoucím řízení dotovat
i vyšší částkou. „Budeme respekto−
vat rozhodnutí města a jsme schopni
pracovat na rozvoji nemocnice,“ pro−
hlásila hejtmanka s tím, že osud ne−
mocnice mají zastupitelé města ve
svých rukou.

Kraj neslíbil Sušici provoz čtyřoborové nemocnice

Autorizovaná škola
pro IB   

Gymnázium a Střední odborná
škola v Rokycanech získala pre−
stižní akreditaci pro Internatio −
nal Baccalaureate Diploma Pro −
gram  me. Jedná se dvouletý stře −
doškolský vzdělávací program
vyučovaný v  anglickém jazyce
ve sto čtyřiceti zemích světa,
jenž poskytuje mezinárodně
uzná vanou kvalifikaci pro vstup
na  vysoké školy po celém svě−
tě. Plzeňský kraj se tak stal prv−
ním krajem v České republice,
který nabízí žákům studium
s mezinárodně uznávanou matu−
ritní zkouškou v programu IB ve
své zřizované organizaci. 

Žáci jsou vedeni k využívání
kritického a tvůrčího myšlení,
které jim umožňuje jednat a roz−
hodovat se rozumně a eticky.
Během studia pracují na svých
badatelských a vzdělávacích do−
vednostech a akceptují proces
celoživotního učení. Studium
čtyřletého gymnázia je určeno
uchazečům z 9. tříd základních
škol, kteří kromě jednotné přijí−
mací zkoušky z  českého jazyka
a matematiky skládají školní při−
jímací zkoušku z  anglického ja−
zyka. V  1. a 2. ročníku probíhá
částečná výuka všeobecně
vzdě lávacích předmětů v anglic−
kém jazyce, od 3. ročníku studují
žáci podle světového programu
IB DP již v anglickém jazyce. 

Na Ústředním hřbitově lze ostatky
uložit ke kořenům
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Inscenace „Putování dobrého
Hanse Böhma Evropou“ byla v ne−
děli večer na festivalu loutkového
divadla Přelet nad loutkářským
hnízdem vyhlášena nejinspira −
tivnější loutkářskou inscenací
uvedenou v minulé sezóně. Autor−
ská insce nace „Putování dobrého
Hanse Böhma Evropou“ vznikla na
základě skutečného příběhu, který
zmapoval znalec lokální historie
Jan Jeňýk Valeš, a je pod ní pode−
psán kolektiv v  čele s  režisérem
a uměleckým šéfem Alfy Tomsou
Legierskim.

„Jsme překvapeni, máme obrov−
skou radost a je to pro nás i velká
satis fakce. Hans Böhm musel mít
on−line premiéru v  prosinci 2020,
poprvé jsme mohli inscenaci
předsta vit živému publiku až letos
v  červnu na festivalu Regiony
v Hradci Králové. Pak měl divácký
úspěch na festivalech v  Polsku
a v  Chrudimi.,“ řekla dramaturgy −
ně Divadla Alfa Petra Kosová.
Divadlo Alfa získalo cenu Erik již
dříve za inscenace Tři mušketýři
(2006), Krvavé koleno a  jiné po−
hádky pro zlobivé (2007) a James
Blond (2010).

Putování dobrého Hanse Böhma
Evropou vznikalo zhruba rok a půl.

Předobraz Hanse Böhma se jmeno−
val Huber t Ott a pocházel z  mul −
tikulturního prostředí: jeho matka
byla dcerou belgického ředitele
holý šovské sklárny a otec němec−
ký hajný. Služebnictvo mluvilo 
česky a ve škole se učila anglič −
tina a latina. Takto jazykově vy −
baven byl vržen jako mladý voják
wehrmachtu do kolotoče druhé
světové války. 

Inscenace je součástí evropského
projektu Connect Up, který je určen
pro věkovou skupinu 12+. Projektu
se účastní celkem 14 divadel a insti−
tucí z celé Evropy. Putování dobrého
Hanse Böhma Evropou mohou ško−
ly využít při  výuce dějepisu, spole−
čenských věd, zeměpisu nebo dra−
matické výchovy. Vznikl k  ní work −
shop, metodické listy pro pedagogy
a pracovní listy pro žáky a studenty. 

Divadlo Alfa získalo cenu Erik

Plzeňský kraj společně s Divadlem
Josefa Kajetána Tyla připravil pro−
jekt Kultura občanům regionu se
zaměřením především na seniory.
Plzeňské divadlo realizuje celkem
čtyři představení nad rámec progra−
mu, Plzeňský kraj pak finančně za−
jišťuje dopravu na tato představení
po dohodě se starosty obcí.

Společně Plzeňský kraj se zá−
stupci plzeňského divadla oslovili
starosty obcí napříč krajem s nabíd−
kou představení a také zajištěním

vstupenek a především dopravy pro
obyvatele odlehlých obcí. Divadlo
J. K. Tyla připravilo celkem tři žánry,

čtvrtý pak plánuje v  průběhu první
poloviny příštího roku. 

První představení muzikálu My Fair
Lady se uskuteční 6. listopadu 2021,
kapacita je již vyprodána (447 osob
z regionů napříč krajem). S ohledem
na velký zájem ze strany oslove−
ných obcí přidává Divadlo J. K. Tyla
jedno představení muzikálu, a to na
19. pro  since 2021. Dalším uvedením
bude opera Carmen (13. února
2022) a činohra Brouk v  hlavě
(22. května 2022). Posled ním umě−
leckým dílem bude podle aktuálních
možností divadla balet. V  případě
většího zájmu o další bude varianta
přidání termínů zvažována.

Plzeňský kraj finančně podporuje
zajištění dopravy, společně s Divad −
lem J. K. Tyla hradí všechny objed−
nané autobusy na představení ve
výši 50 % nákladů. Na první uvedení
muzikálu My Fair Lady je vypraveno
celkem 8 autobusů, kraj podpořil
dopravu i s administrativou v částce
37 000 Kč.

Střípky 
z Plzně

Podpoří kroužek
sborového zpěvu 

V 16. základní škole a mateřské
škole Plzeň vznikl nový hudební
kroužek – sborový zpěv. Na jeho
činnost přispěje i město částkou
20 tisíc korun. Tyto peníze jsou ur−
čeny na nákup ozvučovacího mi−
xážního pultu s  mikrofony a na
mzdu pro lektorku na první tři mě−
síce. Další financování tohoto
kroužku bude řešeno v příštím ro−
ce s Národním kontaktním místem
URBACT pro Českou republiku.

V  rámci programu URBACT
Evropské unie se česká města
zabývají řízením a spoluprací
v městských aglomeracích. Sna −
ží se najít řešení například k před−
časnému ukončování školní do−
cházky nebo stárnutí populace.
Věnují se rovnosti pohlaví, zno−
vuvyužití nefunkčních a zdevas−
tovaných vojenských areálů nebo
začleňování romského obyvatel−
stva do společnosti. V Brně po−
máhá skupinová výuka hudby na
základních školách například ke
kolektivnímu setkávání, sociální
soudržnosti i k zapojování komu−
nit do života škol. 

Vánoční strom 
ze zahrádky
v Zahrádce

Letošním vánočním stromem na
náměstí Republiky v Plzni bude
jedle obrovská ze zahrady v  Za −
hrádce nedaleko Teplé.   Přibližně
15metrovou jedli obrovskou   má
Plzeň jako vánoční strom poprvé,
jedinečný je proto, že ho lidé běž−
ně v lesích neuvidí.

„Jedli obrovskou sázeli man−
želé Křížovi na své zahradě před
čtyřiceti lety a my jsme moc rádi,
že nám ji nabídli. Plzeň tak bude
asi jediným městem s tak velkou
vánoční jedlí obrovskou, která se
u nás obvykle vysazuje hlavně
v  parcích,“ řekl primátor města
Plzně Martin Baxa. 

Jedli vysadil tchán spolumaji−
tele pod ořešákem, který jí stínil.
Aby se jí lépe dařilo, Křížovi teh−
dy asi jeden a půl metru vysokou
jedli po pár letech přesadili na
lepší místo blíže k  domu, kde
roste dodnes. Nyní jim jedle stíní
hlavně okna v prvním patře, a tak
se ji rozhodli pokácet. Místo ní
chtějí vysadit jabloň.

Mimořádná nabídka představení pro seniory
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� Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?

Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně. 
�Jsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?

Největším rozdílem je to, že po 
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho −
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu −
 dený mi rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.

Princip tepelného čerpadla  spo−
čívá  v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která

protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
��Co z toho vyplývá? 
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět 

teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplo tu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.

Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Aktuální informace – ke dni 
15.10. 2021.

Žádosti o dotace na tepelná 
čerpadla je možno opět podávat.

Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel

TEPELNÉ  ČERPADLO nahradí stávající kotel

Velký úspěch na prestižní meziná−
rodní soutěži World Smart City
Awards zaznamenala Plzeň. Na
slavnostním vyhlášení ve španěl−
ské Barceloně získala západoče−
ská metro pole s projektem DUET –
digitální dvojče města prvenství
v  kategorii Enabling Technologies
Award.

Přitom konkurence byla velká –
podle organizátorů byly podány při−
hlášky ze 46 zemí světa, přičemž
měly mimořádně vysokou úroveň.   

„Vítězství vnímám jako obrovský
úspěch a mám z něj samozřejmě vel−
kou radost. Potvrzuje fakt, že Plzeň je
městem inovací, vývoje a výzkumu,

že zde máme odborníky, kteří se ani
ve světě neztratí, ba naopak,“ uvedl
primátor Plzně Martin Baxa. 

Díky projektu DUET má západo−
česká metropole přesný 3D model
města, se kterým může pracovat
v mnoha oblastech. Jde o nejrůz −
nější krizové scénáře či provozní
stavy týkající se dění v oblasti do−
pravy, ovzduší, vodních toků, vý−
stavby, urbanismu, turismu a tak
dále. Významné jsou i možnosti vy−
užití v rámci spolupráce s integrova−
ným záchranným systémem. Právě
v  oblasti bezpečnosti udělali od −
borníci za rok fungování projektu
největší pokrok.

Plzeň získala prestižní ocenění  
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Historicky první Regionální trhy
Bezobalofky  se   konaly v sobotu
23. října na Masarykově náměstí
v Rokycanech. Jednalo se o výji−
mečnou charitativní událost pod
záštitou Oblastní Charity Roky −
cany, celou akci navíc také pod−
pořila  rokycanská radnice.

„Od trhů jsme si slibovali hlavně
rozšíření povědomí o možnosti bez−
obalově nakoupit v Rokyca nech, ale
také podporu místních výrobců.
Na trzích bude také probíhat sbír−
ka Oblastní Charity Roky cany na
Azylový dům pro ženy a ženy s dět−
mi, jehož posláním je podpora žen
a matek v jejich úsilí zlepšit svou 
nepříznivou životní situaci, jejich za−
členění do běžné společnosti a hlav−
ně vytvoření bezpečného prostředí
pro jejich zdárný život a vývoj jejich
dětí,“ sdělila zakladatelka a mana−
žerka bezobalové prodejny Bezoba −
lofka Helena Šimánková. 

V kamenné prodejně Bezoba lofky
(první a zatím jediný bezobalový 

obchod na Rokycansku) je možné si
nasypat nebo natočit různé potra −
viny a drogerii. Nákup tak je nejen
ekologičtější, ale i ekonomičtější,
protože koupíte jen tolik, kolik
spotře bujete. Můžete si přinést
vlastní nádoby nebo použít   vratné.
Pokud je něco v obalu (někdy se to−
mu opravdu nevyhneme), jedná se
o vratné obaly výrobce, případně
kompostovatelné  nebo skleněné
nádoby. Na e−shopu pak můžete
objed nat také zboží místních výrob−
ců, tzv. Srdcařů Bez−oba lofky, kteří

jednou týdně zavážejí zboží do
krámku podle objednávek a zákaz−
ník si ho pak může jednoduše vy−
zvednout. Většina sortimentu je od
regionálních výrobců.  

„Jsem máma dvou dětí. S přícho−
dem prvorozené Laury svět získal
úplně nový rozměr. Začala jsem 
řešit, v čem peru a co dítě jí, aby to
pro ně bylo šetrné
a vhodné. Na jednou
jsem zjistila, že se mě−
ním celá. Začalo mi
vadit, že zbytečně ně−
kde plýtvám jídlem, že
produkuji moc od −
padu.  Nemyslím si, že
jed notlivec je v otázce
ekologie bezmocný.
Když každý uděláme
alespoň něco málo,
celkově budeme žít v lepším, čistěj−
ším prostředí a budeme mít lepší
pocit,“ říká paní Šimánková. 

„Dostala jsem nápad...  moci si
koupit jen potřebnou dávku kon−

krétního čističe nebo prášku na
praní, opakovaně doplňovat jeden
jediný rozprašovač  a díky tomu
nezatěžovat přírodu zbytečným
odpa dem. To  je něco, co může
v rámci svého domova udělat kaž−
dý z nás,“ dodala manažerka.

Rozhodla se proto otevřít ka −
mennou prodejnu,  jejímž cílem je,

aby i lidé v  okolí měli stejnou 
možnost pečovat o společné ži −
votní prostředí. Společně můžeme
vylepšit svůj svět! Není na tom
nic složitého.

Každodenní zázraky bez obalu – to je Bezobalofka
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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.

Na oslavy 70. výročí založení Zá −
klad ní umělecké školy Kralovice
se její učitelé i žáci připravovali
několik měsíců. Bohužel také oni
museli ustoupit pandemii
covidu, a tak se jejich vy−
stoupení uskutečnilo až
o rok později. Na kvalitě
a nadšení všech účinkují−
cích to však rozhodně nic
neubralo, o čemž se pře−
svědčili diváci, kteří přišli
5. listopadu 2021 v 19 ho−
din do  Lidového domu
v Kralovicích.

„Nastudovali jsme spo−
lečně s žáky a přáteli ZUŠ
Kralovice a ve spolupráci s dalšími
učiteli naší školy hudební pohádku
Tři bratři. Chtěli jsme tak rodinám
i občanům města ukázat, co jsme
se naučili a zároveň tak oslavit 70.
výročí od založení naší školy. Záro −
veň bylo toto představení  zahajova−
cím koncertem 66. sezóny Kruhu
přátel hudby při ZUŠ Kralovice,“
uvedl ředitel této umělecké školy
Luboš Marek, pod jehož  vedením
a taktovkou se vystoupení odehrálo.

Že to byl opravdu velký úspěch,
dokazují následující údaje: večerní
představení bylo vyprodáno, navští−
vilo je  více než  320 diváků. Dopo −

lední představení pohádky bylo
urče no  zase  pro místní ZŠ, MŠ
a ZŠ praktickou. Na jejím uvedení
se podílel orchestr, který byl slo−

žen především z  žáků ZUŠ
Kralovice a čítal 40 lidí.
Pěvecký 45−členný sbor

tvořili zástupci z několika sborů
a dobrovolníků. Těm všem byl určen
velký závěrečný potlesk.

Akce se uskutečnila díky finanční
podpoře Města Kralovice a projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Kralovice II.

Hudební pohádka Tři bratři měla úspěch
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Magistrát města Plzně obhájil již
pošesté prvenství v soutěži Minis −
terstva vnitra České republiky
Přívětivý úřad v kategorii obcí s
rozšířenou působností Plzeňského
kraje. Města, která jsou oce−
něna, tedy mohou být prá−
vem považována za nejpří−
větivější právě pro ucelený
přístup při zamyšlení se nad
zvyšováním kvality poskyto−
vaných služeb.

„Moc mě těší, že město
Plzeň uspělo v  soutěži, v  níž
se hodnotí otevřenost a přívě−
tivost městských úřadů vůči
občanům a jejich potřebám,
poskytování nadstandardních
služeb či obvyklých služeb
v  nadstandardní kvalitě a pl−
nění principů otevřenosti
a transparentnosti,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Mar tin
Baxa. Připomněl, že spolu
s výsledky soutěže byla zveřejněna i
sbírka příkladů dobré praxe, v níž je
zastoupen i plzeňský magistrát.

„Dobrým příkladem například
bylo  zřízení testovacího místa pro
zaměstnance kritické městské
infra struktury, tedy úřadů, které po−
skytují přímé služby veřejnosti, ja−
ko je  agenda občanských prů kazů,
cestovních dokladů či dopravně

správní agenda. Možnost provádět
dobrovolné orientační testování
na onemocnění covid−19 bylo za−
vedeno už v  říjnu minulého roku.
Vyčlenili jsme na to vhodné pro −

story, zřídili i takzvané drive−in od−
běrové místo, zakoupili jsme pří−
stroj na vyhodnocování, zajistili
zdravotnické pracovníky a vyvinuli
jsme objednávací aplikaci. Vý −
sledky byly oznamovány do 15 mi−
nut od odebrání anonymizovaným
způsobem prostřednictvím aplika−
ce,“ vysvětlil ředitel Úřadu správ−
ních agend Petr Triner.

Přívětivý úřad je v Plzni

Podbrdský labyrint provede tu −
risty po kraji. Spálené Poříčí za fi−
nanční podpory Plzeňského kraje
připravilo novou turisticko−po −
znávací aktivitu, která přivede vý−
letníky na místa, která nejsou všeo−
becně příliš známá – boží muka,
kapličky v krajině, vyhlídky, histo−
rické cesty, lesní rybníčky. Na
urče ných místech nalezne zájemce

opisový štítek, který si tužkou pře−
nese do vandrovní knížky, kterou
získá za přátelskou cenu ve spá −
lenopoříčském Infocentru, kde 
budou připraveny i odměny pro
úspěšné turisty. Vycházky budou
vhodné i pro seniory nebo osoby
s omezenou pohyblivostí a větši−
na míst bude také dostupná pro 
vozíčkáře.

Vycházky pro všechny

Na vycházce chutná Adélce a Žofince nejlépe

Dotační program je určen na pod−
poru kulturních a uměleckých pro−
jektů realizovaných na území sta−
tutárního města Plzně a v blízkém
okolí, které během roku oživí kul−
turní dění, a to zejména prostřed−
nictvím aktivit v  následujících
oblas tech: hudba, tanec, divadlo,
výtvarné umění, design, literatura,
podpora kulturních a lidových tra−
dic, site specific art aj. Projekt musí
směřovat k veřejné prezentaci.

„Rada města Plzně schválila po−
skytnutí dotací osmi subjektům ve
výši 164 tisíc korun. Částky ve výši
25 tisíc korun poskytneme na projek−
ty SLAM POETRY INTERNATIONAL –

Plzeň 2021 a Hlasy na ulici – Pře −
hlídka sborů Plzeň ského kraje. Na
Jubilejní koncert ve Staré synagoze
v Plzni v rámci 20. ročníku festivalu
Hudba v synagogách plzeňského re−
gionu město přispěje 23 tisíci korun,
na VanSwingování 18 tisíci korun,
16 tisíc korun poputuje na Příběhy
hudby v synagoze – skvosty baroka,
20 tisíc korun na koncert Rychnov −
ského chrámového sboru v katedrále
sv. Bartoloměje, VNITROBLOK FEST
získá 22 tisíc korun a BENÁTSKÁ
NOC – ZPÁTKY DO LHOTY 15 tisíc
korun,“ vysvětlila Eliška Bartáková,
náměstkyně pro oblast kultury, pa−
mátkové péče a sociálních věcí.

Mikrogranty pro kulturu 
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Vědecká rada Západočeské uni −
verzity v Plzni udělila čestný titul do−
ctor honoris causa vynikajícímu 
odborníkovi v oblasti strojního inže −
nýrství Miroslavu Baldovi a  vědci
v oblasti počítačových věd, biologie,
biomedicínského inženýrství, elektro−
techniky, neurověd a psychologie
Michaelu A. Arbibovi.  

Při slavnostním zase−
dání byli dále představe−
ni akademici, kteří za

uplynulé dva roky rozšířili řady profe−
sorů a docentů ZČU. Rektor Miroslav
Holeček předal pamětní medaile ZČU
osobnostem, které významně přispě−
ly k  rozvoji Západo české univerzity,
a udělil čestná uznání za mimořádné
výkony v tvůrčí, umělecké a sportov−
ní činnosti či za humanitární a spole−
čensky významné činy.

Čestné doktoráty

Zástupce vedení obvodní služebny
Městské policie Plzeň−Bory spo−
lečně s  tiskovou mluvčí městské
policie navštívili 2. ZŠ  ve Schwar −
zově ulici, aby  jménem městské
policie ocenili příkladné poctivé jed−
nání tří žáků této školy.  Ti v sobotu
9. října  v dopoledních hodinách na−
lezli na chodníku v Žižkově ulici pe−

něženku s finanční hotovostí přesa−
hující částku 10 000 Kč. Chlapci se
zachovali  tak, jak by  to měl  udělat
každý z  nás v  dané situaci. Peně −
ženku plnou peněz odevzdali  měst−
ské policistce.  Za poctivost obdržel
každý z  chlapců drobné upomín −
kové předměty a odznáček městské
policie. 

Policie ocenila poctivost
tří chlapců 2. ZŠ
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Úřad městského obvodu Plzeň 3
zlepšil bezbariérový vstup do bu−
dovy. U zadního vchodu z  Diva −
delní ulice byly instalovány auto−
matické dveře, které usnadní vjezd
vozíčkářům nebo maminkám s ko−
čárkem.

„Zadní vchod do budovy získal
nově dvoje automatické dveře, 
které nahradily ty původní s klasic−
kým otevíráním na kliku. Zadní
vstup má nejen nový vzhled, ale
zlepšila se dostupnost pro vozíčká−
ře a také pro rodiče s kočárky.
Věříme, že toto vylepšení klienti
úřadu ocení,“ říká starosta centrál−
ního Plzeňského obvodu David
Procházka.

Nový vstup nebo spíše vjezd do
úřadu si už také vyzkoušela vozíč−
kářka Anna Stejskalová. „Cesta do−
vnitř je mnohem jednodušší. Když tu
byly dveře, tak mi je sice ochotně
podržel někdo z recepce, ale takhle
je to pochopitelně lepší,“ usmívá se
Anna Stejskalová. 

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sídlí v objektu v sadech Pětatři cát níků
7,9. Bezbariérový přístup do úřadu je

možný právě z Divadelní ulice, kde je
pro vozíčkáře vyhrazené parkovací
místo a zadní vstup do budovy.

Poté co vytvořili vybraní plavci
z  plzeňské plavecké školy Jiřího
Řezáče na konci září český rekord
ve 24 hodinové štafetě plavec−
kým způsobem prsa, ve dnech 27. 
a 28. října 2021 se postarali o dal−
ší český rekord ve 24 hodinové
štafetě, tentokrát libovolnými pla−
veckými způsoby.  

Žáci do patnácti let vytvořili dopo−
sud nejhodnotnější výkon ve 24 ho−
dinovém štafetovém plavání v  této
věkové kategorii. Doposud nejlepší
výkon, který držela nejmladší sku−
pina českých plavců s  věkovým
průměrem všech účastníků štafety
pouhých 10 let, překonala tato sku−
pina mladých závodníků o 8 kilo−
metrů a 690 metrů. Tento český re−
kord je již devadesátým sedmým,
který získali vytrvalostní plavci
Jiřího Řezáče a který byl zapsán do
České knihy rekordů.  

„Chlapci a dívky dokázali za
24 hodin zdolat vzdálenost 71 kilo−
metrů a 250 metrů. Překonali tak re−
kord svých předchůdců z  plavecké
školy, kteří vytvořili rekord při své

první štafetě v  roce 2008. Této ne−
obvyklé plavecké vytrvalostní akce
se zúčastnilo osm plavců z Plzně
a Rokycan,“ uvedl Jiří Řezáč.

Kromě jediného, který se plavání
věnuje závodně, byli všichni ostatní
ze štafety výhradně amatérští plavci,
kteří nikdy nebyli členy žádného pla −
vec kého oddílu a plavání se tak věnu−

jí pouze rekreačně. Věkový průměr
všech účastníků štafety činil 12 let
a 5 měsíců. Nejmladším účastníkem
štafety byla Bělíková Marie, které by−
lo v den konání akce 12 let, 1 měsíc
a 22 dní. Nej rychlejšími závodníky
byli Kotlan Adam a Humlová Adéla.

Na vytvoření českého rekordu
se podíleli: Kotlan Adam, Humlová
Adéla, Müllerová Thea, Tolarová
Kateřina, Zikmundová Nela, Lizcová
Anna, Kartýsková Michaela a Běli −
ková Marie. Rekord byl vytvořený
opět v  bazénu spor tovního klubu
Radbuza Plzeň. 

Trojka vylepšila bezbariérový přístupStřípky 
z Plzně

Město poskytne 50 tisíc korun
Základní umělecké škole Tere −
zie Brzkové v Plzni. Příspěvek
je určen na činnosti spojené
s aktivitami Akademie umění
a kultury vzdělávání III. věku.

„Tato akademie je jediná
svého druhu v  celém Plzeň −
ském kraji. Dává seniorům
možnost věnovat se hudbě,
výtvarnému umění, tanci či
divad lu. Výuku zajišťují kvali −
fikovaní a zkušení pedagogové
a lektoři,“ podotkl primátor
města Plzně Mar tin Baxa.
Právě jeho kancelář ze svého
rozpočtu příspěvek poskytuje.
Tato dotace má být využita
na pořízení různých materiálů
spojených s výukou, tedy na−
příklad na nákup barev nebo
pláten a podobně, a také na
pronájmy sálů, v nichž se ko−
nají koncer ty nebo divadelní
a taneční vystoupení či výsta−
vy studentů nebo absolventů
této akademie.

Studium je tříleté, rozdělené
na jednotlivé semestry. Zá −
jemci mají na výběr ze čtyř
oborů – hudebního, tanečního,
výtvarného a literárně−drama−
tického. Přihlásit se mohou
senioři ve věku od 55 let. Za
semestr zaplatí 500 korun,
pro posluchače od 70 let je
studium bez platné. Vyučují na
ní pedagogové ZUŠ Terezie
Brz kové a specializovaní lekto−
ři z oblasti celoživotního vzdě−
lávání. Studium je zahájeno
imatrikulací a ukončeno pro−
mocí s  předáním absolvent−
ského listu.

Radnice přispěje
na vzdělávání 

III. věku

Během měsíce další rekord
ve vytrvalostním plavání
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Plzeň pronajala tři městské byty
běloruským novinářům, kteří muse−
li odejít ze své vlasti. Zemi vedenou
diktátorem Alexandrem Lukašen −
kem opustili kvůli vlně stupňujících
se represí namířených na nezávislá
média a organizace. Trojice žurna−
listů nyní pracuje z azylu. 

„Uvědomujeme si, v jak těžké si−
tuaci jste. Málokdo si umí předsta−
vit, co znamená se přes noc rozhod−
nout opustit svou rodinu, své blízké,
svůj domov, vlast. Jsme rádi, že
vám alespoň trochu můžeme pomo−
ci tuto situaci ulehčit,“ řekl primátor
Martin Baxa.   

Kromě zajištění nájmu městského
bytu Plzeň poskytla každému z nich

i šek na 20 tisíc korun. Podpisy smluv
a předání šeků se uskutečnily na pl−
zeňské radnici, a to za účasti primáto−
ra Martina Baxy, náměstka Michala
Vozobule a radního Davida Šloufa. 

„Když jsme se před pár týdny za−
čali bavit o alokaci městských bytů,
na úrovni vedení i na úrovni úřední−
ků jsme se setkali s nadšením, kaž−
dý chtěl pomoci a také ochotně po−
mohl. A toho si velmi vážím,“ reago−
val radní David Šlouf, který má ve
své gesci bytovou oblast a spolu se
svými kolegy vhodné byty  vytipoval
a připravil. 

„Jsme vám velice vděční za po−
moc, za podporu. Naše situace je
podobná, jako tomu bylo v Česko −

slovensku v  roce 1968. Naše
povstá ní také bylo potlačeno, ale
nevzdáváme se a pokračujeme
v boji. Doufám, že nebudeme muset

čekat téměř půl století jako Češi, než
si vybojujeme svobodu,“ uvedla
jedna z běloruských žurnalistek, kte−
rá našla azyl v Plzni. 

Popsala situaci v médiu, pro které
pracuje. Řada jejích nadřízených

i kolegů je tvrdě stíhána, mnozí jsou
vězněni, někteří i mučeni. „Aktuálně
je za mřížemi v Bělorusku 28 novi−
nářů,“ doplnil její kolega s  tím, že
žurnalisté jsou v  Bělorusku v  per−
manentním nebezpečí. V  Plzni se
trojice cítí v  bezpečí, nicméně 
všichni mají obavy o své rodiny, kte−
ré zůstaly v Bělorusku.  

„Pomoc města Plzně, které po−
skytlo ubytování třem běloruským
novinářům v nouzi, je vysoce oce−
ňována nejen našimi běloruskými
kolegy, ale i v jiných zemích je
vnímá na jako způsob, jak projevit
dobrou vůli v  praxi a dokázat, že
i politici si uvědomují zásadní vý−
znam nezávislých médií pro de −
mokracii,“ uvedl Mogens Blicher
Bjerregård, prezident Evropské
fede race novinářů. 

Byty běloruským žurnalistům

Jednoduchou přirozenou metodu,
jak viditelně vylepšit a omladit svůj
vzhled, učí ženy lektorka Lenka
Jahodová (46), o které jsme již psali. 
Její příběh o masážních rukavičkách
z pravého hedvábí pro zkrášlení pleti
měl velký ohlas. Vypravili jsme se proto
za ní, abychom zjistili, co je nového.
l Milá Lenko, co je u vás nového?
Nového je to, že jsem vytvořila nový
kurz a také jsem začala dělat worksho−
py pro ženy, které chtějí stále vypadat
mladě a cítit se krásné.
l To zní zajímavě. O jaký kurz
a workshop jde?
Portál Kurzy pro radost mě vyzval,
abych po úspěšném kurzu obličejové
jógy vytvořila další. Celý říjen jsem tedy
natáčela kurz, který nese název
„Kouzelné umění masáže pro zářivou
pleť”. Já považuji masáž obličeje za
skutečné tajemství krásné pleti a tak
pro mě bylo velkou radostí o tom ženy

přesvědčit. Kurz je možné zhlédnout na
stránce www.kurzyproradost.cz.
l A workshop?
To mě takhle zavolala jedna nápaditá
žena, že by ráda na dámskou narozeni−
novou oslavu přichystala překvapení
pro přítomné dámy. A sice abych je na−
učila „ty zázračné masáže, díky kterým
vypadám tak mladě”. Měla
jsem z toho obrovskou ra−
dost! Nachystala jsem pro
ženy masážní olejíčky pro
věčnou krásu, mušelínové
žínky na obličej a také
hedvábné masážní ruka−
vičky. 
l Jaký dojem na ženách
zanechaly masáže?
„Udělala jsi z nás bohyně!
„ – to jsou slova, která po
workshopu slýchám. Ale
to ne já, ale MASÁŽ. Ženy
doslova rozkvetou pod
vlastníma rukama.
l Jaké problémy nej−
častěji ženy řeší?
Nejvíce ženy trápí povislé
koutky, druhá brada, vrá−
sky mezi obočím a spadlá
víčka.
l Může je masáž opravdu vyřešit?
Ano. Já sama jsem toho příkladem.
Měla jsem vrásku mezi obočím, tak−
zvanou mračivku. Nyní je pryč. Ženy mi
často sdělují, že brzy vidí výsledky na
dolní čelisti, která se díky masáži zvý−
razní. Cítí se jakoby „utažené”, vyhla−

zené. Zbavení se oteklosti bývá kolikrát
znát již po prvních masáží.
l Co vlastně masáž s naší kůží 
dělá?
Uvolní napětí, nažene čerstvou krev
plnou živin a kyslíku do všech buněk,
zlepší mízní oběh, vrátí svalům a tká−
ním jejich pružnost. Už jen tím, že uvol−

níme napětí, které se nám ve tváři 
ukládá, získáme okamžitě mladistvý
vzhled. Kůže má neuvěřitelnou schop−
nost sebeobnovy, kterou právě masáž
stimuluje. Masáží úspěšně nabudíme
tvorbu kolagenu a díky ní se uvolňují
hormony štěstí a dobré nálady. 

l Co je zapotřebí k takové masáži?
Ten nejdokonalejší nástroj na světě,
který se nachází na konci vašich paží −
ruce. Pár kapek olejíčku a trocha zna−
lostí. Ženy jsou zvyklé si šup šup na−
nést krém a je hotovo. Jenže ono je da−
leko důležitější JAK nanést než CO na−
nést. Věřte mi, že neexistuje produkt,
který vám toho dá víc než masáž.
l Povězte nám na závěr, jak se daří
hedvábným rukavičkám a připomeň−
te našim čtenářům, k čemu slouží?

Na svých internetových strán−
kách www.luxmaru.cz nabí−
zím originální luxusní masážní
rukavičky spolu s návodem
na jedinečné masáže. Jedná
se o úžasně hebké pomocní−
ky, kteří vám umožní objevit
kouzlo masáže bez nanášení
olejů. Jsou vyrobené z pravé−
ho hedvábí vysoké kvality,
které po pokožce krásně klou−
že a umožňuje dokonalé pro−
vedení tahů bez mastnoty.
Hedvábí obsahuje unikátní
pěstící látky a je tak hebouč−
ké, že povyšuje masáž na
slastný zážitek.
Rukavičky pomalu ale jistě do−
cházejí a já jsem nucená hle−
dat nové dodavatele kvůli na−
stalé celosvětové situaci. Vše
je na dobré cestě a já se tě−

ším, jak bude jejich příběh pokračovat. 
l Děkujeme za milý rozhovor.
Také děkuji a připomínám, že krása
s věkem nesouvisí. Odhoďte absurdní
očekávání dokonalosti svého vzhledu.
Krása je ve Vás, podpořte ji a vychut−
návejte si ji.                                    (re)

MASÁŽÍ KE KRÁSE

Dopřejte sami sobě omlazující účinky obličejové masáže.
Budete překvapeni, jak snadno lze získat zářivou pleť.

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

Tip na smysluplný originální vánoční
dárek pro ty, které milujeme.

SLEVA 20% s kódem Rozhled
www.luxmaru.cz
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Správa železnic vybrala projektan−
ta modernizace trati z  Plzně do
Chotěšova. Projektovou dokumen−
taci vypracuje společnost Metro −
projekt Praha. Úspěch ve veřejné
zakázce jí zajistila nabídka ve výši
78 milionů korun. Stavba byla vy−
brána jako jeden z pilotních projektů
Správy železnic pro zpracování
v reži mu BIM. Úsek ležící na trati
z Plzně do Domažlic projde elektri−
zací, současně se zrekonstruují sta−
nice Vej prnice a Nýřany a zastávka

v Tluč né. Realizace prací je plánová−
na v letech 2023 až 2025.

Vybraný dodavatel vypracuje pro−
jektovou dokumentaci pro stavební
povolení a pro provádění stavby.
Zajistí rovněž kompletní majetko −
právní vypořádání a všechny dokla−
dy a podklady k  tomu, aby mohla
být zahájena samotná realizace
stav by. Projektové práce jsou spolu −
finan covány z  prostředků Evropské
unie, konkrétně z Nástroje pro pro−
pojení Evropy (CEF).

Projektovaná stavba se napojí na
začátku v  plzeňské lokalitě Nová
Hospoda a na konci v zastávce
Zbůch v obvodu nové stanice Cho −
těšov na rovněž připravovanou
novo stavbu trati z Plzně do Stoda.
Ta bude sloužit zejména spojům
osobní dálkové dopravy a ná −
kladním vlakům. Modernizovanou
trať přes Nýřany pak využijí kromě
náklad ních vlaků zajišťujících 
místní obsluhu také přímé elektric−
ké osobní vlaky na ramenech

Rokycany/ Nepomuk – Plzeň –
Heřmanova Huť/Stod.

Nová nástupiště ve stanicích Vej −
prnice a Nýřany budou dlouhá mini−
málně 170 metrů. Přínosem pro ná−
kladní dopravu pak bude vybudo−
vání předjízdných kolejí pro křižová−
ní souprav o délce až 740 metrů.
Součástí stavby bude také výstavba
systému ETCS. Maximální traťová
rychlost se zvýší na 125 km/h pro
klasické soupravy, vlaky s naklápěcí
skříní budou moci jet až 145 km/h.

Modernizace trati z Plzně do Chotěšova má projektanta

Druhá polovina měsíce října a prak−
ticky celý listopad se na naší škole
nese v  duchu propagace. Mohli
jste se s  námi setkat nejprve na
jiho českých burzách škol, a to ve
Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné
a v Prachaticích. 

Následovala rozsahem největší akce,
jelikož jsme se prezentovali na akci
Akademie řemesel 2021, jež se usku−
tečnila v  Klatovech. Během ní jsme
představili činnost našeho robotického
kroužku, který navštěvují převážně 
žáci našeho 4letého studijního oboru

Elektrotechnika, případně 3letého
učeb ního oboru Elektrikář. Prezento va li
jsme rovněž studijní obory Sociální
činnost a Cestovní ruch, stejně jako
naše učební obory Instalatér, Truhlář
a Zedník. Mohli jste se setkat také
s  Jakubem Zahradníkem, účastníkem
jedné z epizod gastronomické show
Prostřeno! V  televizi ho budete moci
sledovat příští rok (nejpravděpodobněji
v únoru). Zároveň na akci v Klatovech
zastupoval učební obor Kuchař−číšník.
Mohli jste si u něj vyzkoušet „pozná−
vačku“ surovin, s  nimiž se můžete 
setkat v  kuchyni, anebo absolvovat

zábav ný gastronomický kvíz. Velmi nás
taktéž těší zvyšující se zájem o naše 
E−čkové obory Stravovací a ubytovací
služby a Zednické práce.
V polovině listopadu jsme navštívili ješ−
tě dvě události v Plzeňském kraji, při−
čemž se jednalo o Veletrh perspektivy
řemesel 2021 ve Stodu a akci Od vzdě−
lání k zaměstnání v Domažlicích. Mimo −
to jsme do současné doby uspořádali
již celkem pět dnů otevřených dveří
(dva dny během sušické pouti, jeden
den v pondělí před svátkem sv. Václava
a další dva dny počátkem listopadu).
Pokud jste však stále neměli možnost
se žádné z těchto akcí zúčastnit, určitě
není důvod věšet hlavu. Plánujeme pro
vás ještě další dny otevřených dveří,
konzultační setkání v  on−line formě
apod. Všechno se bude ale muset
uzpůsobit aktuální epidemiologické si−
tuaci. Sledujte proto určitě naše sociální
sítě, stránky školy, případně nás může−
te pro další informace kontaktovat
i telefonicky. Budeme se těšit na budou−
cí spolupráci. Jsme tu pro vás, vykroč−
me společně do života! ☺ (pi)

Propagační akce naší školy aneb
těšíme se na setkání s vámi ! ☺
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Až do  6. prosince  bude  zářit pl−
zeňská Stará synagoga i prostory
kolem ní.  Unikátní světelná insta−
lace nazvaná Osm světel bude
netra diční oslavou židovského
svátku Chanuka. Podobně jako se
po osm dní postupně zapalují svíč−
ky na chanukiji, bude i projekt Osm
světel postupně gradovat. 

Na včerejším prvním chanu −
kovém večeru vystoupili studenti
Konzervatoře Plzeň, kteří nastudo−
vali židovské písně a modlitby, a to
pod taktovkou dirigenta a skladatele
Václava Benjamína Špírala. Ten pro
tuto příležitost připravil aranže a za
inspirace tradičním nápěvem zhu−
debnil jednu z modliteb. 

V  průběhu následujících dnů bu−
de světelná instalace otevřená ve −
řejnosti vždy od 16.30 do 20.00.
Prostor synagogy má svoji silnou
atmosféru a tato hra světel a orna−
mentu podporuje ducha místa. Není
to několikaminutová show, ale svě−

telná instalace. Projekt Osm světel
bude zakončen 6. prosince v 18.00
koncer tem „Nikdy ne 2x stejně“
v  podání Zelí−Potkan Orchestra pl−
zeňské konzervatoře opět pod tak −
tov kou Václava Benjamína Špírala,
který dodává: „Bude se jednat 

o jedinečnou orchestrální impro −
vizaci ve spojení hudby a světla.“
Po celou dobu trvání projektu 
a ještě do poloviny ledna bude
v  pro storách synagogy k  vidění
foto grafická výstava Radovana
Kodery Světlo v tmách. 

Do Útulku pro zvířata v  nouzi
v Daimlerově ulici v  Plzni zavítal
radní pro oblast bezpečnosti Martin
Zrzavecký, Za jeho přítomnosti byla

rozpečetěna sbírková pokladnička,
do níž mohli lidé přispět formou
finanč ních prostředků na podpo −
ru zvířat žijících v  tomto zařízení.

Stejně jako v  předchozích letech
se díky podporovatelům podařilo
nashromáždit úctyhodnou částku. 

„Do sbírkové pokladničky, která
byla umístěna přímo v  útulku, lidé
vložili 101 tisíc korun a dalších
111 tisíc korun letos poslali na sbír−
kový účet. Navíc mnoho lidí během
roku nosilo do útulku také věcné 
dary. Všem, kterým není osud opuš−
těných zvířat lhostejný, moc za je−
jich podporu děkujeme,“ uvedl radní
města Plzně pro oblast bezpečnosti
Martin Zrzavecký. 

Dodal, že výtěžek sbírky poslouží
výhradně k  zajištění nadstandar−
tních podmínek pro odložené psy
a kočky, tedy například k  nákupu
krmi va, steliva, dek, obojků a košíků
nebo také k  úhradě dezinfekčních
prostředků, léků pro nemocná zvířa−
ta, veterinárních úkonů a podobně. 

Veřejná sbírka na pomoc zvířatům
žijícím v plzeňském útulku však ne−
končí. Nadále lidé mohou finanční
prostředky posílat na bankovní účet
nebo dávat přímo do pokladničky
v prostorách Útulku pro zvířata
v nouzi v Daimlerově ulici 1219,
Plzeň – Borská pole. 

Číslo účtu veřejné sbírky je 
115−8443260297/0100.

Děkujeme, že pomáháte zvířatům útulku

Střípky 
z Plzně

Očekávání lepších
služeb

Co očekávají klienti úřadu
správních agend, to aktuálně
zjišťuje Magistrát města Plzně.
Cílem je přizpůsobit požadav−
kům práci úřadu a poskytované
služby. Nejnovější šetření se
uskutečnilo v uplynulých dnech
u několika stovek klientů na pl−
zeňském odboru registru vozi−
del a řidičů a na odboru správ−
ních činností, plánováno je také
šetření na živnostenském úřadě.
Na výsledky zjištění bude úřad
reagovat konkrétními kroky, kro−
mě toho ale také vytvoří metodi−
ku neboli srozumitelný návod,
jak provádět průzkumy mezi
klienty, jak je vyhodnocovat i jak
zavádět související opatření. 

„Město Plzeň dlouhodobě
shromažďuje podněty od obča−
nů. Potřebujeme je k tomu, aby−
chom mohli dělat maximum
pro zlepšení služeb úřadu.
Různými opatřeními reagujeme
na jejich požadavky a já si dovo−
lím tvrdit, že jsme v tomto sku−
tečně moderní a přívětivý úřad,“
uvedl primátor města Plzně
Martin Baxa. 

Terénní šetření, tedy přímo
mezi klienty, se v  uplynulých
dnech uskutečnilo na Odboru
registru vozidel a řidičů Ma −
gistrátu města Plzně v  Kote −
rovské ulici a také na Odboru
správních činností Magistrátu
města Plzně na náměstí Re −
publiky 16. Šetření bylo sou −
částí projektu nazvaného Plzeň
v  pohybu, který je spolufinan −
cován Evropským sociálním
fondem. Hodnocena byla spo−
kojenost klientů s  úřadem.
V nejbližší době je šetření pláno−
váno rovněž na živnostenském
úřadě v Tylově ulici. 

Osm světel v plzeňské Staré synagoze
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Střípky 
z Plzně

Peníze na vybavení
zahrad

Odbor školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně
uvolní ze svého rozpočtu celkem
300 tisíc korun na vybavení 
zahrad. Mateřské školy získají
finan ce prostřednictvím měst−
ských obvodů. Ty, které jsou
součástí základních škol, dosta−
nou peníze přímo od odboru
školství, mládeže a tělovýchovy.

Částka bude mezi těchto sedm
obvodů rozdělena podle počtu
mateřských škol v  rámci obvodu
a žáků v nich. Rozdělení konkrét−
ních částek pro mateřské školy je
v kompetenci městských obvodů
podle skutečných potřeb a stavu
vybavení zahrad. Radní města
Plzně rozhodli již v říjnu o poskyt−
nutí 26 tisíc korun 17. ZŠ a MŠ na
vybavení zahrady v odloučeném
pracovišti na Bílé Hoře. Finanční
dotace je účelová, prostředky
mohou být použity pouze na vy−
bavení zahrad mateřských škol,
například na herní prvky, zahradní
nábytek a podobně, a podléhají 
finančnímu vypořádání.

Protidrogová 
prevence

Krajská rada schválila  dotační
Program podpory projektů proti−
drogové prevence v Plzeňském
kraji 2022. Účelem projektu je za−
bezpečit zdraví, ochranu a bez−
pečnost jednotlivců, společnosti
a majetku před zdravotními, so −
ciálními a ekonomickými škoda−
mi a dopady v  podobě trestné
činnosti spojené s drogami. Pod −
pořeni budou realizátoři proti −
drogových projektů s platnou cer−
tifikací odbornosti poskytovatelů
služeb pro uživatele omamných
a psychotropních látek. Sběr žá−
dostí přes aplikaci eDotace bude
probíhat 4. 1. 2022 – 25. 1.
2022. Finanční částka pro tento
dotační titul bude max. 2,8 mil.
Kč z rozpočtu kraje.

Projekty zaměřené na primární
prevenci rizikového chování bu−
dou financovány z dotací Odboru
školství, mládeže a sportu Kraj −
ského úřadu Plzeňského kraje.

Když se řekne její jméno, mno−
hým se vybaví pokračování filmů
o Básnících, seriál Labyrint nebo
další role, včetně oblíbené Slu −
neč né. Ale těm, kteří milují di −
vadlo, tak i pro ty je její tvář
a hlas známý. Denisa Nesvači −
lová s ne zaměni telným lehkým
křaplákem je nejenom sexy 
zrzka, ale ke všemu i empatická,
talentovaná.

Zrzka z Básníků teď baví diváky
jako plážová volejbalistka ve filmu

Přes prsty. Na fyzičce makala čtyři
měsíce a je to na ní vidět. Přitom
začínala v necelých třech letech 
jako moderní gymnastka. Dostala
se na vrchol, v patnácti přišel váž−
ný úraz a její život se ze dne na
den změnil.

„S rodiči a sestrou jsme bydleli
v Táboře, pak přišla nabídka pro
tatínka do první fotbalové ligy
a přestěhovali jsme se do Prahy.
Ale dodnes se na jih Čech, i když
spíš jen pracovně, ráda vracím,“
říká Denisa Nesvačilová.

To, že Denisa jako malá začala
s gymnastikou, byl nápad její

mamin ky. „Moc chtěla,
abych dělala krasobruslení.
Akorát jí nedošlo, že ve
dvou letech, kdy sotva sto−
jím na brusličkách, to ne−
šlo. Trenérka jí doporučila,
abych prošla nějakou prů−
pravou, že nejvhodnější by
byla moderní gymnastika,
ve které jsou prvky baletu.
Dělala jsem ji rok, tam si

všimli nějakého talentu, takže mi
zůstala. Věnovala jsem se moderní
gymnastice vrcholově, třífázové
tréninky, na základní škole mě moc
nevídali, furt v tělocvičnách, na
mezinárodních závodech,“ vzpo−
míná na dětství mladá herečka.

Dnes jde z role do role. Jak ve
filmu, tak v televizi, ale i v divadle.
Zrovna zkouší s divadelní společ−
ností Jiřího Turka komedii Už tě
mám dost pod vedením režiséra
Antonína Procházky.

„Je tam Saša Rašilov, jeho 
žena Linda, Milan Peroutka,
Martin Písařík…. A bude to moc
hezké. Budeme s tím jezdit jak
zájezdy, tak se to bude hrát v no−
vě re kon struovaném pražském
Divad−le Metro. Moc se na to 
těším,“ svěřila se Rozhledu
Denisa Nesvačilová.

A jaké má plány do budoucna?
„Další hezké role, ale také třeba za−
ložit rodinu a být zdravá, šťastná
a spokojená. To je asi nejvíc, co si
přeju,“ dodává sexy zrzka půvo−
dem z Tábora. 

Denisa je také sestřenicí další
známé herečky Petry Nesvačilové,
která rovněž, jako ona, vyrůstala
na jihu Čech a taky přímo v Táboře.
Dnes působí ve filmu, v televizi 
i v divadle....  (pru)
Foto: archiv D. Nesvačilové a ČT.

Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová, sexy zrzka
září ve filmu, v televizi i na divadle

Z televizního seriálu „Labyrint“

Z filmu „Miluji tě modře“
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Celkem 384 tisíc korun rozdělila
VODÁRNA PLZEŇ a.s. na dobro−
činné projekty v  dotačním pro −
gramu Vodárenské kapičky 2021.
Projekty pomáhají sportovcům,
dětem, hendikepovaným lidem
nebo životnímu prostředí. Pod −
mínkou je aktivní účast zaměst −
nance v  navrhovaném veřejně
prospěšném projektu. Sami jsou
tak garanty akcí, pro něž žádají
podporu. 

Výjimečnou částku 100 tisíc ko−
run posílá Centru Hájek na poříze −
ní speciálního běhacího dyna −
mického pásu pro rehabilitaci dět−
ských klientů s  tělesným, mentál−
ním nebo kombinovaným posti −
žením. „Je ideální pomůckou pro
terapii chůze nejen pro klienty 
s neurologickým postižením,“ uve−
dla ředitelka Centra Hájek Lenka
Šiková. V  areálu poblíž zámku

Kozel začínali před více než deseti
lety s dvěma klienty, dnes jich mají
až dvacet a provozují tu také denní
stacionář. 

Celkem 50 tisíc korun dostane
agentura Domovinka – sociální
služby na vybudování bezpečného
přístupu do venkovního posezení
pro klienty, protože odpočinkový
prostor zatím není vhodný pro 
pohyb s vozíky a chodítky. Do Sale −
siánského střediska mládeže putuje

45 tisíc korun, VODÁRNA PLZEŇ
a.s. jimi podpoří projekt doučování
dětí ze znevýhodněných rodin.  

Organizaci Pomocné tlapky o.p.s.,
která vychovává a cvičí asistenční
psy pro tělesně postižené klienty,
věnujeme 30 tisíc korun. Za dobu
své existence už Pomocné tlapky
předaly klientům 245 psů. Dese ti −
tisíce korun z  Vodárenských kapi−
ček 2021 jdou i do sportu.

Vodárenské kapičky 
opět rozdělovaly



30 Plzeňský rozhled  12/2021PRACOVNÍ  NABÍDKY

Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

Využijte našich dlouholetých zkušeností 
s personální inzercí a oslovte ty správné uchazeče.

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

Mzdy v první polovině roku v Plzeňském kraji nominálně i reálně vzrostly
a zvýšil se také počet zaměstnanců. Meziroční porovnání je však ovlivně−
no složitou situací ve stejném období roku 2020.

Plzeňský kraj se průměrnou mzdou  přepočtenou na osoby plně za −
městnané ve 2. čtvrtletí 2021 zařadil až na pátou pozici mezi jednotlivými
kraji České republiky. Lépe jsou na tom kraje Hl.  město  Praha
(46 163 Kč),  Středočeský (39 832 Kč), Královéhradecký (37 406 Kč)
a  Jihomoravský (37 182 Kč). K  výraznému meziročnímu navýšení došlo
v  Královéhradeckém kraji (o 4  672 Kč), čímž se dostal na třetí pozici.
Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 33 636 Kč,
což je o 4 639 Kč méně, než je republikový průměr (38 275 Kč). Je třeba
zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji
Hl.  město Praha, výše průměrné mzdy v  ČR tak nedosahuje kromě
Středočeského již žádný jiný kraj.  

Nedosahujeme ani průměru!
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Dotaz čtenářky B. A. 
z Plzně, Bolevce:
Bydlela  jsem  po  dobu  osmi
let  s druhem,  po  osmi  letech
jsme  soužití  zrušili  a  já  se
odstěhovala. Byt náležel dru−
hovi a já jsem do něj investo−
vala za účelem komfortního
bydlení částku 150 000 Kč.
Mám nějaký nárok vůči druho−
vi, když naše soužití zaniklo?

Odpověï advokáta:
Předpokládám, že tak, jak je to
obvyklé, jste neuzavírali s dru−
hem žádnou smlouvu nebo
jiné právní ujednání, ve kterém 
byste si svoje práva a povin −
nosti vymezili. Přesto však, už
z délky Vašeho soužití, je ne−
sporné, že jste byt společně
užívali po dohodě a po dobu to−
hoto soužití mezi vámi právní
problém nevznikl. Finanční pro−
středky jste investovala se sou−
hlasem druha a  zcela  dobro−
volně,  pravděpodobně  však
za  předpokladu,  že  Vaše  sou−
žití  bude  trvalé  a  po  jeho  do−
bu  skutečně  nebyl  ani  právní
důvod  cokoli  řešit. Tento práv −
ní  důvod  nastal  až  v okamži−
ku, kdy jste zrušili společné
soužití a také společné užívání
předmětného bytu.  

Důležité je, co jste si ujednali
při zahájení Vašich finančních
investic do druhova bytu. Podle

okolností případu se mohlo jed−
nat například o Vaši výpůjčku,
pokud ovšem to tak chápala
i druhá strana nebo pokud lze 
jinak prokázat, že existovala
doho da o vrácení těchto pro−
středků při ukončení soužití.
Pokud nikoli, mohlo by se jed−
nat ve smyslu §2291/1 zákona
č. 89/2012 Sb.  o bezdůvodné
obohacení, když podle tohoto
zákonného ustanovení musí
ten,  kdo  se  bez spravedlivého
důvodu  obohatil,  ochuzenému
vydat,  oč  se  obohatil.  Bezdů −
vodně  se  pak obohatí zejména
ten, kdo získá majetkový pro−
spěch plněním z právního dů −
vodu, který odpadl, a to je prá−
vě Váš případ.  

V každém případě  máte  ma −
 jet kový nárok vůči bývalému
druhovi, ať už  z titulu vý půjč ky,
anebo z titulu bezdůvodného
obohacení.  

Měla byste upřednostnit do −
ho du s druhou  stranou, a to
i za situace, kdy by pro Vás ne−
byla zcela  finančně výhodná.
S odstupem  času  se  bude  vý−
še  Vašich  nároků  obtížně  pro −
ka zovat, zejména  pokud  jste  si
nenechávala faktury, stvr zenky
z obchodu a podobně anebo
nemůžete prokázat svojí investi−
ci konkrétními výběry z účtů.
Takovéto spory bývají nejen ne −
pří jemné pro  oba  zúčast něné,
ale i finančně nákladné. V kaž−
dém případě Vám doporučuji
poradit se ještě  před zahájením
takovéhoto sporu s advokátem,
nejlépe specia lizovaným na
oblast občan ského práva.  

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Strážníci navázali na předchozí
spolupráci s  hygieniky a opět se
zapojili do trasování.  Už více než
týden tak příslušníci Městské poli−
cie Plzeň  pomáhají krajské hygie−
nické stanici s  trasováním riziko−
vých kontaktů osob nakažených
koronavirem. 

Městská policie   k tomuto účelu
vyčlenila nejdříve šest strážníků
z Odboru analýzy a prevence krimi−
nality, kteří mají s  trasováním již
předchozí zkušenost. K nim se po−
stupně a podle potřeb připojí ještě
další zaměstnanci městské policie.

Pomáhají s trasováním
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Největší horské středisko Plzeň −
ského kraje Ski&Bike Špičák inves −
tovalo do nastávající zimní sezony
2021/22 přes 3 miliony korun.
„Pořídili jsme novou techniku jako
čtyřkolku nebo malý bagr, který vy−
užíváme při stavbě tratí v bikeparku
nebo i pro úpravu sjezdovek. Záro −
veň jsme se soustředili hlavně na
potřebnou údržbu lanovky, vleků,
roleb a zasněžovací techniky. Po vý−
padku loňské zimy i přes částečné
kompenzace ze strany státu prostě
navíc finance nebyly,“ uvedl ředitel
Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.     

Ski&Bike Špičák musel stejně 
jako prakticky všechna další české
střediska zareagovat mimo inflaci
především na růst vstupních nákla−
dů (např. energií, mezd zaměst −
nanců). Cena skipasů tak meziročně
stoupla o 10 procent, přičemž ale
tento nárůst kompenzujeme o po −
lovinu těm, co si jej zakoupí online
v našem e−shopu. „Zdražení se pak
vůbec nedotkne těch, co si loni za−
koupili celoroční jízdenku na lanov−
ku/vleky a nechtěli vrátit peníze.
Těm jsme automaticky prodloužili
platnost na další celý rok včetně léta
2022. Odhadem jde o cca 800 lidí,“
říká Kasík.    

Celodenní skipas pro dospělého
v  hlavní sezoně nyní vyjde ve
Ski&Bike Špičák na 750 korun u ka−
sy/při nákupu online na 712 korun.
Dítě do 14 let − 530 Kč, mládež do
18 let − 655 Kč, děti do 6 let lyžují za
20 Kč. Rodinná jízdenka = 2 do−
spělý a neomezený počet vlastních
dětí stojí 1795 korun, zdražila jen
o 6 % (vše ceny u kasy/při nákupu

v e−shopu vše minus 5 %). Návštěv −
níci si také v  řádu několika deseti −
korun připlatí za lyžování v  rámci
tzv. TOP sezony od 25. 12. 2021
do 2. ledna 2022.  Špičák i tak na−
dále zůstává jedním z cenově nej−
přijatelnějších lyžařských areálů
v ČR, nabízející přepravu vícemíst−
nou lanovkou. 

Na online nákupu vydělají též ti,
kdo si pravidelně kupují celoroční
jízdné na vleky. Díky věrnostní −
mu programu spuštěnému pouze 
v  e−shopu postupně dosáhnou na
20procentní slevu z  aktuální ceny
jakékoliv sezónní jízdenky, což už
představuje tisícikorunové úspory.
Přes špičácký e−shop pak taky lze
kromě jízdenek nebo dárkových
poukazů rezervovat a nakoupit
např. i kurzy lyžařské školy nebo
věci z půjčovny.

Dílčího vylepšení se návštěvníci
dočkají v rámci nabídky občerstvení.
Na terase před kioskem mezi cha −
tami Hanička a Blaženka bude nově
vytápěný stan a venkovní patrová te−
rasa u Blaženky má nové stoly a žid−
le. Pod novým majitelem by měl být
také znovu otevřen někdejší hotel
Bohemia kousek od lanovky. 

Ski&Bike Špičák je jednou z hlav −
ních zastávek místního skibusu,
který provozuje město Železná
Ruda a středisko je jedním z hlav−
ních donátorů jeho provozu. K dis−
pozici je už loni modernizovaná
sportovní hala. Podmínky ohledně
dodržování pravidel proti šíření
pandemie a prokázání bezin fekč −
nosti jsou uvedeny v  souhrnné
infor maci o Železnorudsku. 

Ski&Bike Špičák investoval 
před zimou tři miliony korun



Co na Vás čeká podle taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré čín−
ské astrologie vzešel před mnoha
a mnoha lety čínský horoskop. Má
12 různých zvířecích znamení, 
jejichž nadvláda se obměňuje vždy

po roce. Čínský rok se mění v průbě−
hu ledna–února. V roce 2022 nad
námi bude bdít znamení Tygra.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení 

v roce 2022

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

Rok 2022 = Rok Tygra

KRYSA
Krysa se necítí dobře ve společnosti
Tygra, protože mu nedůvěřuje a nesná−
ší jeho impulsivitu. Na to, aby sama
jednala ukvapeně, je příliš uvážlivá
a vypočítavá. Tygr zase vidí krysí šetr−
nost jako něco laciného. 
Pro osoby narozené ve znamení
Krysy bude rok Tygra převážně do−
brý, i když Krysa může být zaskoče−
na impulsivitou tygřího vlivu. Proto je
dobré se držet při zemi, vyhnout se
střetům a zejména soudním sporům.
To se netýká cestování a par tner−
ských vztahů, i když se žárlivostí je
dobré počítat. Bylo by dobré nepod−
ceňovat nepřátele. Ve vztazích je
možné plánovat rodinu. Bude to rok
na prosazování změn a získávání 
nových zkušeností.

BUVOL
Buvol vnímá Tygra jako nedůvěryhod−
nou, troufalou a příliš impulzivní oso−
bu. Tito dva se neshodují v názorech,
cílech a nenalézají jeden pro druhého
porozumění. Oba jsou silní, mocní
a nehodlají ustoupit ze svých pozic.
Buvol bude trvat na svém vítězství
a také vyhraje.

Buvol je s Tygrem v nepříjemném spo−
jení pán − sluha. I když je Buvol pán, vý−
hody to přinášet nemusí. V takovém
spojení není prostor pro cit. V roce
2022 lze očekávat zvraty – negativní
i pozitivní. Vidím rok 2022 jako
na houpačce. Proto je lepší
se snažit udržet co má−
te a vyhnout se ris−
kování a experi−
mentům. Ve vzta−
zích by mohlo
dojít k zabloko−
vání různých sil
a energií, což by
vedlo k zahoř−
klosti a odcizení.
Proto hodně spor−
tujte a meditujte.
Získáte poznání o po−
třebě pokory a přesvěd−
čení o vlastní pomíjivosti. 

TYGR
Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro
své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe,
musejí umět slevit ze svých mocen−
ských požadavků a ze své neústup−
nosti a nalézt kompromis přijatelný pro
oba. Je na místě, aby si hlídali svůj
finanč ní rozpočet. 
Rok 2022 je rokem Tygra, proto je do−
bré do svých narozenin dořešit nevy −
řešené. Pak lze očekávat štěstí, uznání,
podporu, velkorysost, tvořivost, dobré
nápady. Tvořivá síla může být využita
ke zbavení se psychických, ale i fyzic−
kých okovů. Finance mějte pod kontro−
lou. Zkuste štěstí v obchodním světě
a třeba i v loterii. Pokud budete postu−
povat moudře, splní se vaše sny. To se
bohužel netýká soudních sporů. Těm
je lepší se vyhnout.

ZAJÍC
Ačkoli Zajíc se může obdivovat dyna−
mičnosti Tygra, Tygr si nebude Zajíce
vážit. Tygr nemá chuť přizpůsobovat
svůj temperament jemné zaječí pova−
ze. Zajíc touží po klidu a bezpečí. Žít po
boku Tygra by pro něj byla nekonečná
oběť a utrpení.
Tygr je schopen Zajíce sežrat. Energie
roku Tygra se dostává do přímého roz−
poru s mírumilovnou povahou Zajíce.
Proto je dobré se jako Zajíc držet toho,
co máme a určitě neriskovat a ne −
zkoušet nové věci. Je třeba být nená−
padný a neupoutávat pozornost Tygra.
Nemuselo by to dopadnout dobře. 

DRAK
Nebojácný Drak a odvážný Tygr sdílejí
společnou lásku k cestování, pokroko−
vým idejím a žízeň po napětí. Oba dva

si váží nezávislosti a svobody,
takže ani jeden z nich se

nestává dominantním
vůči druhému. Po −

kud spolupracují,
tvoří dobrý a vy−
rovnaný tým. 
Rok Tygra bude
Drakovi přiná−
šet pohyb, změ −
ny a díky tomu
prchavá přátel−

ství. Je dobré po−
čítat s tím, že ne−

bude vše běžet tak
hladce, jak je Drak

zvyklý. Bude platit, že vždy
je něco za něco. Týkat by se to

nemuselo rodiny a stávajících vztahů,
pokud budete jednat s tolerancí a ohle−
duplností. Ale v jiných oblastech života
na štěstí není dobré spoléhat. Oče −
kávat můžete jen tolik, kolik budete
ochotni dát. 

HAD
Had obdivuje Tygrův fyzický zjev
a Tygr bývá uchvácen okouzlujícím pů−
vabem hadí samičky. Ale Had se v zá−
sadě k Tygrovi nehodí. Had si rád po−
kládá otázky a zvažuje co a jak, zatím−
co Tygr jedná impulsivně. 
Lidé narození ve znamení Hada musejí
počítat s tím, že vše „co zasejí“ se vrá−
tí a okolí bude dělat potíže. Tygří neote−
sanost se bude dotýkat citlivé a umě−
lecky založené povaze Hada. Je dobré
se vyhnout sporům a soudním jedná−
ním. Ani na úřadech to nedopadne dle
představ Hada. Proto je dobré zůstat
v klidu a s nápady vyrukovat až v lep−
ších časech. 

KŮŇ
Silný Tygr se může stát tím nejlepším
partnerem Koně. Odpovídají si emoč−
ně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sym−
patii vůči radovánkám, mají rádi vzru−
šení, divoké dobrodružství a cestová−
ní. Baví se spolu otevřeně a přímo.
Jejich počáteční sexuální přitažlivost
nevyprchá ani po letech.
Protože Tygr je nejlepším přítelem Koně,
bude se vše dařit. Kůň je dost tempera−
mentní, tak by neškodilo se trochu ovlá−

dat, protože pokazit se vše může lehce.
Hůře se to napravuje. I když se něco
hned nepodaří, není dobré se vzdávat
předem, vše nakonec dopadne dobře.
Neměl by být problém se zdravím a rý−
suje se možnost vydělat i hodně peněz. 

OVCE 
Tygr má mnoho co nabídnout svému
ovčímu partnerovi. Předvádí mu svou
odvahu chopit se rizika a ukazuje mu,
jak pěstovat sebedůvěru. Ale Tygr bude
Ovci považovat za příliš sentimentálního
partnera. 
Ovce (Koza) je sluhou Tygra. V tomto
vztahu není prostor pro cit a jde jen o zá−
vislosti. Proto je dobré dávat větší pozor,
protože lidé narození ve znamení Ovce
by mohli přijít o peníze. Stejně tak hrozí,
že se promrhá vynaložená energie na
cokoliv: vztahy, práci, podnikání. Užívejte
toho, co máte. Neriskujte, do investic se
raději nepouštějte a nezačínejte nové
projekty. Ale je to dobrý rok na utužení
zdraví, a pokud existuje zdravotní pro−
blém, je dobré období na uzdravení. 

OPICE
Tygr je nejhorším společníkem Opice.
Je příliš dominantní, autoritativní a ma−
jetnický, než aby mohl žít po boku
Opice, která se odmítá komukoliv klanět.
Jelikož jsou oba tvrdohlaví a neústupní
ze svých pozic, lze očekávat mocenský
boj. Pro Opici je lepší se vyhnout svému
protivníku, Tygrovi!
Opice je v opozici s Tygrem, proto
všechno bude jinak. Opice je zvyklá, že
se vše točí jen okolo ní, ale v roce Tygra
je lepší spíše ustupovat, což se Opici
nechce. V roce 2022 bude pro Opici pla−
tit, že když uteče, vyhraje. Není dobré se
pouštět do nových věcí, rozumnější bu−
de užívat, co máte a nesnažit se riskovat
nová dobrodružství. Opice by měla krotit
svoji namyšlenost a povýšenost, protože
při pozdě zpozorované beznadějnosti ně−
jaké situace může dojít k onemocnění
psychosomatického charakteru. 

KOHOUT
Tyto dvě osobnosti nevědí, jak se
k sobě přiblížit. Kohout rád zazáří, ale
dominantní Tygr zastíní i toho nej −
jasnějšího Kohouta. A tak není divu,
že se mezi nimi odehrává boj o moc.
Kohout by si měl hledat par tnera 
jinde a pro tentokrát ustoupit.  4

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

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

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

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

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

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

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

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

Jak se vám bude dařit v roce TYGRA
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

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

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

34 Plzeňský rozhled  12/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



35Plzeňský rozhled  12/2021 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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

PRACOVITÝ důchodce vy−
pomůže v domě, na zahra−
dě. Sušice a okolí. Tel.:
602730581. RR 21872

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

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

LISOVANÉ seno, průměr
130 – uskladněné; a slámu
průměr 140. Levně. Tel.:
702149706. RR 21917

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus 1,6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. Do 60 km DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136
PM 21002 

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní 
zahradní domek apod., Ej −
povickou buňku 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 21046

PRODÁM rybářský feedrový
prut s navijákem + prut prut
na sumce s navijákem – ne−
využité. Tel.: 739499535.
RR 21901

98 KS patek k  hurdis −
kám, konec stavby, tel.:
605325131. RR 21805

CÍNOVÉHO mamuta s certi−
fikátem. Odhadní cena 5.000
Kč. Vyrobeno v  roce 1990.
Vhodný vánoční dárek. Tel.:
731410964. RR 21861

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté stropní
panely 6 x 1 m,  dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 21047 

SBÍRKU 3 500 kusů slonů
z  různých materiálů. Různé
velikosti. V  krabicích od
50 do 150 kusů. I jednotlivě.
Cena dohodou. Tel.:
731410964. RR 21860

ELEKTROKOLO e−Cross, zá−
ruka 4,5 let, za 26.000 Kč,
Klatovy, tel.: 732341265.
RR 21862

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 800,−− Kč bez
DPH. Do 60 km DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136
PM 21001

MOTOROVOU sněhovou 
frézu HECHT 9551, plně
fukční, 5.5 HP, pojezd vpřed
i vzad, benzín, 55cm záběr.
Málo používaná, spolehli−
vá. Cena 7.500 Kč. Tel.:
605448252. RR 21869

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji 
sběratel. Tel. 732170454.
PM 21068

Z  POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny, obrazy,
nádo bí, váhy, radia, vojen−
ské věci z  války atd. Tel.
737903420   PM 21040

KOUPÍM staré jízdní kolo do
r.výr. 1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku, starou
Babetu, náhr. díly Jawa,
Pionýr 05,20,21, návody
na obsluhu, katalogy. Tel.
721730982   PM 21007

KOUPÍM náhradní díly: blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto.  Tel.
737903420. PM 21043

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždýře, lustry,
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041

4Kohout je bojovník a v roce Tygra
nemá šanci něco vybojovat a mohl
by utrpět ztráty, na které není zvyklý.
Jeho „stádu slepic“ by mohl bojovný
Tygr hodně nepříjemně načechrat 
peří. Proto je lepší se stáhnout do
svého teritoria a utužovat co vybu −
doval. Bude dobré období na vztahy.
Do jeho „kurníku“ Tygr nepoleze. Asi
by nebylo dobré moc cestovat, lépe
bude pro Kohouta „dělat se nevi −
ditelným“.

PES
Tygr může být tím nejvhodnějším par−
tnerem Psa. Je tvořivý, podněcující
a zábavný. Navíc tito dva jsou oddáni
altruistickým a humanitárním idejím,
takže se většinou shodnou na spo −
lečných cílech a hodnotách. Hodí se
k sobě jak po fyzické, tak i emoční
stránce. 
Lidem narozeným ve znamení Psa se
bude dařit, protože Tygr je jejich nej−
lepší společník. Energie Tygra bude
Psa motivovat v mnoha jeho posto−
jích. Díky svému nadšení se Pes zba−
ví pesimismu a negativistického
smýšlení nastřádaného v uplynulých
letech. Bude to rok radosti, dobrých
a realizovatelných nápadů a setkávání

se zajímavými lidmi. Jediné, na co
bude třeba dávat pozor, je to, aby
v náhlé euforii jste nepodepsali špat−
nou smlouvu či nepodlehli podvodné
nabídce. Ohledně peněz bude platit,
ne dvakrát, ale třikrát měř a jednou
řež. V oblasti vztahů dávejte velký po−
zor! Ne všichni jsou tak dobří jako
Psi. Můžete se setkat s nespolehli−
vostí, náladovostí, neupřímností. 

KANEC 
Kanec a Tygr budou spolu šťastní.
Kanec má porozumění pro vznešené
ideály Tygra a Tygr vítá stabilitu a in−
tegritu, kterou do vztahu vnáší Kanec.
Tygr dává Kanci možnost vyniknout
a za to si užívá slastných chvil v jeho
blízkosti. 
Pro Kance, stejně jako pro Psa,
je Tygr nejvhodnějším společníkem.
Proto rok 2022 bude pro Kance dobrý.
Bude to vzrušující rok, vhodný na ces−
tování a nové začátky. Jen je dobré mít
pod kontrolou finance. V roce 2022
budete mít štěstí na nové partnerské
vztahy. Bude platit, že štěstí přeje při−
praveným. Nastal také vhodný čas na
sklizeň plodů vaší práce.

Všem přeji hodně štěstí, pohody, 
lásky a zdraví. Stanislav Brázda

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

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

Stanislav Brázda věští:

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 21906

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
777204389. RR 21905

Rada doporučila krajskému zastu−
pitelstvu poskytnout městu Tachov
individuální dotaci 2,5 mil. Kč na
nákup digitálního mamografického
přístroje vč. diagnostické stanice.
Přístroj pro mamografické vyšet−
ření v ceně 5 mil. Kč využije město
na Poliklinice Tachov, která je jeho
příspěvkovou organizací. 

Toto zdravotnické zařízení má na
Tachovsku nezastupitelnou roli,
protože zde chybí nemocnice akutní
péče. Více než 15 let tady provádějí
mamografická vyšetření pacientek
a ve spolupráci s FN Plzeň následně
řeší související zdravotní výkony

a případnou návaznou péči. Město
Tachov využije dotaci Plzeňského
kraje a zbylou část pořizovací ceny
uhradí ze svého rozpočtu. 

„Zpřístupnit kvalitní zdravotní ošet−
ření na Tachovsku považuji za velmi
důležité. Vzhledem k absenci nemoc−
nice akutní péče je nutné, abychom
touto formou podpořili význam am−
bulantního vyšetření na tachovské
poliklinice. Prevence zejména v obla−
sti rakoviny prsu je velmi důležitá
a právě pořízením mamografického
přístroje pomůžeme městu zpřístupnit
tato vyšetření ženám na Tachov sku,“
říká hejtmanka Ilona Mauritzová..

Mamograf do Tachova  



KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový 

nábytek. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21078

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

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku do 7tis. Kč. Po
armá dě a pohr. stráži mas−
kované oděvy aj. Vyzna −
me nání za  obranu a služ−
bu vlasti, odznak NB, od−
znaky vzor. vojáků do
r. 1960 – do 3tis. Kč.
Odzna ky voj. učilišť, auto−
mob. odznaky, vyzname−
nání, těžít ka modelů
děl, tanků, letadel. Tel.
721730982  PM 21006

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. Ho diny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porce lánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel. 608979838. Email:
a n t i k v s @ s e z n a m . c z . 
PM 21056 

KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na 
pečení, mince, vyzna −
menání, kávomlýnky, obra−
zy, šperky apod.  Tel.
605080878   PM21042

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320  PM 21081

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte− doprava zajiš −
těna. Tel.: 603383211    PM
21049

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěnými
závity, řeznický špalek,
různé litinové nohy, 
dílenské lampy, plecho−
vé skříňky se šuplíky.
Znač ka: PŘI JEDU, tel.:
603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz PM
21033 

KOUPÍM chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr,
lampičku, atd., chrom mů−
že být poškozený. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037 

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKOR −
DEON, CHROMATIKU, HE −
LI GONKU i v  nálezovém
stavu a dále MOPEDA na
ryby. Tel. 728209526  PM
21038

KOUPÍM placaté žulové
kame ny na opravu zápraží
bývalého mlýna. Tel.:
776221761 – volat večer.
RR 21867

KOUPÍM sbírku zápal −
kových nálepek. Vánoční 
dárek pro dědu. Tel.:
776221761 – volat večer.
RR 21868

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
hel my, 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. Ve lice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

VYKUPUJI knihy, pohled −
nice, starožitnosti a díly na
staré motorky a auta.
Tel: 721866006. RR 21913

MÁTE doma nábytek
a chro  mový trubkový ná−
bytek, křesla a nevíte co
s nimi??? NÁBYTEK do
roku 1980 a starožitný
nábytek a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji pro −
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
21081

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožit−
ný nábytek a nábytek do
roku 1980. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS 
či prozvonit, ozvu se. 

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrov cem. Platím ihned
a hotově. tel.: 773585290.
RR 21585

KOUPÍM garáž v Klatovech
U Slunce na parkování 
auta. Tel.: 602441948. RR
21903

PRONAJMU byt 2+1, 65
m2, 15 min. z centra Klatov,
max. 2 dosp. osoby, neku−
řáci, bez zvířat, dlouhodo−
bě, renovovaný, odpovědi
do redakce. RR 21680

HLEDÁM k  doživotnímu
pronájmu nevybavený byt
(kromě kuch. Linky, sporá−
ku, WC, umývadla a spr−
chového koutu nebo vany)
+, 1+KK, 1+0 v  Plzni
a okolí, v  dosahu MHD.
Podmínkou možnost při −
hlášení k  trvalému pobytu,
vyúčtovatelné poplatky za
služby. Možno novostavba
i starý dům. Nabídky SMS
zprávou na tel. 705404111
nebo na e−mail zdenek.
ondra59@seznam.cz. PM
21113

PRO ZAMĚSTNANCE DO
OBCHODNÍCH FIREM hle−
dáme byty k pronájmu po
celé Plzni. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21011

MLADÝ pracující pár s dí−
tětem (10let) hledá dlou −
ho době pronájem rodinné−
ho bytu se zahradou či by−
tu se zahradou (2+1).
Klatovy a blízké okolí.
Kontakt: 604284798. RR
21874

PRONAJMU zrekonstruo −
vaný byt 1+1 v  Praze 6
slušné ženě nekuřačce. Zn.
Dohoda. Tel.: 723305874.
RR 21908

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000 Kč/měsíc.
I dlou hodobě. Vratná
kau ce 5.000 Kč. Klatovy.
A zároveň koupím po −
dlážky, spony, spoj −
ky,  trubky. Tel:
720686209. RR 21914

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance −
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupra −
cujeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance
hledáme čisté byty k dlou −
hodobému pronájmu. Za −
ručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21010

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v  jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21013

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v  pa −
nelových / cihlových do−
mech v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21012

POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1.
Stav nerozhoduje. Nejsem
realitka a ani překupník!!
Děkuji za nabídky. Tel.
721081547. RR 21898

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní lah−
ve s vylitými nápisy.
Za lahev do sbírky za−
platím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481
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KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20−
30 m2 kdekoliv v  Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 2,5mil. 
Pe níze k  dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
8007373 09. PM 21014

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i ne −
pojízdný. Zel. 608773933
PM 21082

PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 49000,− Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21918

PRODÁM Škoda Roomster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze  90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 
4x el. okna, servo, abs,
1 majitel,  cena : 109000,−
Kč, Klatovy: telefon:
723/439518. RR 21919

PRODÁM Peugeot   2008,
1. majitel, servisní knížka,
obsah 1. 6 hdi, najeto pouze
145tkm, el okna, servo, abs,
esp, radio, vyhřívaná sedad−
la, klimatronik, top stav, cena
včetně stk a emisí, 245000
Kč, telefon: 723439518,
Klatovy. RR 21920 

TAŽNÉ zařízení na jaký −
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz tel.: 775104121.
RR 21072

PRODÁM Citroen C3 nový
model, r.v. 2011 nový mo−
del, obsah 1.4 benzin,
54 kw, najeto pouze 137
tkm, se servisní knížkou, 
nové rozvody, el okna, pano−
rama   sklo, el okna, radio,
servo, klima, imobiliser proti
krádeži, 2. klíče, nová stk
a emise, cena 139000,− Kč,
Kt, Tel: 723439518. RR
21921 

PRODÁM Fiat Scudo − long,
stejné jako expert + jumpy,
r.v. 2009, provoz 2010,
8 míst, tažné, obsah  2.0 hdi,
100 kw, nové brzdy, imo −
biliser, klimatronik, el okna,
radio, nová stk a emise, 
panorama výbava, super 
cena: 179000 Kč, telefon:
723439518. RR 21922

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
800737309. PM 21009

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

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezá vazná prohlíd −
ka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail:
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz. PM 21031

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je, nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 737309. PM 21015

P Ř I P R A V Í M E
vaši nemovitost k prode−
ji, předání, vymalujeme,
uklidíme okolní prostory.
email:proz1@email.cz.
Tel.: 703655650        PM
21130

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a so −
lidním přístupu našich
obchod níků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do 
mě síce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21016

P R O V E D E M E
malířské, natěračské,
zednické, vyklízecí prá−
ce. Pro hlídka zdarma.
Email.: PLRO@post.cz,
tel. 703655650  PM
21129

HLEDÁTE rychlé a bez pečné
řešení? Bojíte se nevý hod −
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeň ském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Nesli bu jeme –
garantujeme. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. 
PM 21017

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci 
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 21102

K O M P L E T N Ě
vyklidíme, odvezeme
a zlikvidujeme různý od−
pad, vymalujeme pro−
story. Prohlídka zdarma.
E−mail: proz@email.cz,
tel.: 703655650  PM
21124   

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
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
800888957. PM 21018

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

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
21191

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla −
dů a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545

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 stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

75 letá hledá kamarádku na
vycházky do přírody, pří −
padně k  posezení u ká vy.
Tel. 606539354 PM 21136

CERTIFIKOVANÝ
PORADCE

se zaměřením na
zvládání obtížných
životních situací 
a stresů otvírá 

poradnu. Objednejte
se na osobní konzul−
taci. Tel. 704014515

PM 21122

BABSKOU radu od ně −
koho, kdo trpí na tinitus.
Jen prozvoňte, zavolám
zpět. Tel.: 731710765. RR
21900

62LETÝ hledá kamarád−
ku, která je také sama, na
věku nezáleží, Sušice –
Klatovy, tel.: 607863707.
RR 21888

38 LET, 180 cm, 105 kg,
jsem rozveden, mám dvě
děti, hledám vážný vztah,
bydlím v  Klatovech. Od −
povědi prosím do redakce.
RR 21821

62LETÝ NEKUŘÁK A AB −
STI NENT hledá k  vážné−
mu seznámení nezada−
nou ženu ve věku 39−58
let.. Nejdříve schůzky
o víkendech, později po
seznámení trvalý spo −
lečný život. Očekávám
ochotu po seznámení
přistěhování ke mně. Já
jsem ochoten se přestě−
hovat pouze v případě
uzavření manželství.
Odpovídat SMS zprávou
na tel.: 705404111 nebo
na e−mail zdenek. 
ondra59@seznam.cz.
PM 21114

HLEDÁM ženu kolem 75
let, Sušicko a okolí včetně
Horažďovicka a okolí, do−
jedu autem, jsem vdovec.
Tel. v redakci. RR 21873

MUŽ 54/177 hledá z ne−
dostatku příležitostí k  se −
známení ženu z  Plzně
a okolí do 30 km. Tel.:
732431470. RR 21875

MUŽ 65/178 ml. vzhledu,
nekuřák, rozvedený s  vy−
řešenou minulostí hledá
seznámení se ženou ve
věku 50–65 roků pro po−
rozumění a lásku k  obč.
schůzkám, později možný
trv. vztah, KT, SU, DO –
okolí. Tel.: 728472517.
RR 21883

ZASE ty Vánoce – budu
sám? A proto hledám
slušnou ženu, nekuřačku
do 70 let a výškou nad
165. Odpověď jen SMS!
Tel.: 722642622. RR
21909

HLEDÁM ženu, ne za
každou cenu. Ženu
usmě vavou a s  dostat−
kem humoru, od 63 let.
Sám si vařím i po sobě
uklízím, opravdu. Jsem
abstinent, mám vše, jen
protějšek mi schází.
Mé číslo je 605251541.
RR 21910

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
sta  ré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Sluš né a seriozní jed−
nání. Tel.: 607946866. 
E−mail: klsp@seznam.cz
RR 21091
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou tech −
nickou do kumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele fon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz. 
RR 21428
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Jaroslava Skalová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 254 
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 777 730 256 
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

tel.: 377 221 764
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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HLEDÁM MUŽE který rád
cestuje, povídá si a nech−
ce být o Vánocích sám.
Prosím zavolej. Tel.
603942873      PM 21135

63LETÁ ŽENA 183 cm, roz−
vedená, nekuřačka, vše −
stranných zájmů, by ráda
poznala pohodového kama−
ráda, přítele, nekuřáka. Vy −
soký od 185 cm, věk 63−69
let , za účelem seznámení,
který má vyřešenou minu−
lost. Plzeň a okolí do 30 km.
Tel. 723259564    PM 21138

65LETÁ 170/60 HLEDÁ mu−
že vyšší postavy z  Plzně 
nebo okolí. Tel. 735999819
PM 21137

ŽENA by ráda našla sluš −
ného, vysokého muže ve
věku 45–55 let za úče −
lem hezkého a pevného
vztahu. Domažlice a okolí. 
balatanova@seznam.cz.
RR 21866

HLEDÁM kamaráda veselé
povahy do 76 let k občas−
ným schůzkám. Posezení
při kávě, procházky a jiné.
Samota je zlá. Najdu tě?
Sušice, Horažďovice, Kla to −
vy a okolí. Tel.: 739711632
RR 21887

HLEDÁM kámoše na tu −
ristiku, výlety, do 55 let. Jen
na SMS – 731055655. KT,
Sušice. RR 21902

DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo 
paní jako kamarádku, která
se také cítí osaměle a ještě
by měli vedle sebe rády
společnost kamarádky či
pří telkyně. Čas ubíhá rych−
le, tak proč si ho ještě 
neužít? Tel.: 734720159.
RR 21572

Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

Inzerát můžete podat elektronicky na e−mail:

sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci můžete bankovním převodem:

ČSOB: 72827293/ 0300

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde

13. 12. 2021

Tel. 731 002 305

Veselé Vánoce 
přeji já, která jsem 
na vlastní fotečce. 

Přijď se krásně 
polaskat, těším se 
na tel.: 731002305 

(ve dne i mezi svátky),
SMS ne.     PM 21105
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