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Největší stavbou je v letošním i pří−
štím roce projekt „stavba západního
okruhu Plzně“. Po dvou letech, kdy
kraj musel krátit vlastní výda−
je i výdaje jeho příspěvko−
vých organizací z důvodů
dopadů pandemie covid−
19 v závislosti na snížení
daňových příjmů, je pro
rok 2022 u všech oblastí
plánován nárůst (kro−
mě oblasti zdra−
votnictví). Cel −
kový nárůst
proti schvále−
nému rozpočtu
na rok 2021 činí více než 10 %.
Důraz je kladen převážně na kapitá−
lové výdaje.

Ze  všech dodaných podkladů
je sestaven návrh rozpočtu Plzeň −
ského kraje na rok 2022 jako schod−
kový ve výši 1,995 mld. Kč, objem
výdajů činí 8,6 mld. Kč, příjmy
pak 6,6, mld. Kč. V roce 2021 byl 
schválený rozpočet se schodkem 
1,312 mld. Kč. Schodek je krytý

vlastními zdroji uspořenými v minu−
lých letech ve výši 618 mil. Kč (pro
rok 2021 bylo krytí 837 mil. Kč) a ze

sjednaného bankovního úvěru
1,37 mld. Kč (pro rok 2021 
výše úvěru 475 mil. Kč).

„Prioritami kraje je zajistit
předfinancování dotovaných
projektů, financování oprav
a rekonstrukce silniční sítě,

inves tice do majetku kraje a sta−
bilita fungování vlastních

orga nizací. Uvěr je použit
pouze na předfinanco−
vání schválených pro−

jektů a bude hned spla−
cen v následujících letech z přijatých
dotací,“ uvedl náměstek hejtmanky
pro oblast ekonomiky a investic Pavel
Karpíšek. Ve srovnání s návrhem roz−
počtu na rok 2021 jsou výdaje pro
příští rok vyšší o 822 mil. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu byla
sestavena z požadavků jednotlivých
odborů krajského úřadu. Příjmo −
vá stránka rozpočtu pak vychází 

Kraj bude nadále
investovat

... pokračování na straně 2

�

Pavel Karpíšek

Re
da

kc
e 

PL
ZE

Ň,
Pu

rk
yň

ov
a 

22
, 3

01
 0

0 
Pl

ze
ň 

 
te

l.:
 3

77
 2

21
 9

96
; i

nz
er

ce
: t

el
.: 

77
7 

73
0 

25
4



2 Plzeňský rozhled  13/2021Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

... dokončení ze strany 1�

z předpokladů daňových výnosů predikovaných
Ministerstvem financí ČR, z nezávislých analýz
bankovních analytiků a zkušeností z minulých
let. Samostatnou součástí rozpočtu kraje jsou
výdaje a příjmy vyplývající z potřeb financování
individuálních projektů dotovaných státem, či
z EU, které jsou evidovány a aktualizovány
v elektronickém systému. 

„Rozpočet pro rok 2022 je sice navržen jako
schodkový, ale musíme brát v úvahu, že mož−
nosti kraje jsou limitovány vývojem ekonomiky,
výběrem daní a jejich přerozdělením z rozpo−
čtového určení daní. Bude důležité, zda vývoj
příjmů bude stoupat, či opět nastane stagnace
příjmů. Zřetel je nutné brát také na stoupající
výdaje, zejména v příspěvkových organizacích
kraje,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona
Mauritzová. 

Součástí rozpočtu je i pokrytí požadavků obcí
a různých neziskových organizací, podpora vý−
jimečných osob a projektů na území kraje. 

„Dlouhodobě je finančně nejnáročnější
oblast dopravy, tj. výdaje na dopravní obsluž−
nost, vlaky a autobusy, a opravy a rekonstrukce
silniční sítě v majetku kraje. Jen v této oblasti
se plánuje proinvestovat 4,1 mld. Kč, a to je 
více než 47 % rozpočtu výdajů kraje,“ vysvětlu−
je Pavel Karpíšek. 

Kraj bude nadále
investovat
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Město Plzeň i v letošním roce pod−
poří další tři vlastníky nemovitých
kulturních památek v péči o dané
nemovitosti, a to účelově podmí−
něnou dotací z Odboru památkové
péče Magistrátu města Plzně.  

„Celkem město vlastníkům po−
skytne dotace ve výši 351 tisíc 
korun. Obce mohou dle zákona
o státní památkové péči v odůvod−
něných případech poskytnout pří−
spěvek na zvýšené náklady spoje−
né se zachováním a obnovou ne−
movitých kulturních památek,“ vy−
světlila náměstkyně Eliška Bar  −

táková, do jejíž gesce spadá oblast
památková péče.

Podporu ve výši 91 tisíc korun
získají majitelé městského domu
čp. 1076, náměstí Míru 2 na výmě−
nu sedmi kusů dřevěných dvorních
oken. Obytný a administrativní dům
Antonína Müllera byl postaven v le−
tech 1899 až 1900 podle dokumen−
tace plzeňské stavební firmy Müller
a Kapsa, jejíž majiteli byli Antonín
Müller spolu s Vojtěchem Kapsou. 

Částku 150 tisíc korun získá maji−
tel domu ve Zbrojnické ulici 6 na
opravu dvorní fasády prvního nad−

zemního patra západního dvorního
křídla domu. „Tzv. Tepelský dům je
třípodlažním domem s krátkým tří−
podlažním východním dvorním kříd−
lem, který východní stranou přiléhá
k městské hradbě, a s mladším
dvoupodlažním západním dvorním
křídlem, je podle tradice nejstarším
domem v Plzni, přičemž za nejstarší
písemný doklad je považována zprá−
va z roku 1407. Roku 1712 dům
prošel barokní přestavbou a kon−
cem 18. století klasicistní úpravou,“
přiblížila historii domu náměstkyně
Eliška Bartáková. 

Majitelé venkovské usedlosti
čp. 2 Na Rychtě 5 v  Plzni obdrží
110 tisíc korun na opravu fasád
vjezdové brány s brankou a opravu
uličního a dvorního průčelí. Tato
usedlost je reprezentativním pří −
kladem klasicistní usedlosti z 80.
letech 18. století a adaptovaná
v duchu klasicismu v první polovi−
ně 19. století, jak dokládá vjezdová
brána s volutovým nástavcem
s datací 1848 ve vrcholovém kle−
náku i vstupní branka s dochovaný−
mi kamennými ostěními s kame−
nickou výzdobou.  

Dočká se dům Antonína Müllera i tepelský  
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Tonutí, dušení, dopravní nehoda.
Podobné kritické situace mohou
potkat každého z  nás. Fakulta
zdravotnických studií ZČU proto
natočila sérii videí, která učí, jak si
v takových  chvílích poradit. Videa
jsou přetlumočena do znakového
jazyka, potřebné informace proto
poskytnou i neslyšícím.    

Série instruktážních videí obsahu−
je simultánní překlad do českého
znakového jazyka. Celkem se jedná
o dvanáct naučných videí na základ−
ní témata první pomoci – krvácení,
mozková příhoda, dušení, zlome −
nina, popálenina, autonehoda, tonu−
tí, resuscitace, pomoc u dětí, epi −
lepsie, diabetes a alergie. Hlavními
aktéry jsou sami studenti.

„Když doktorka Lochmannová,
která je autorkou projektu, přišla
s myšlenkou přípravy krátkých edu−
kačních videí, která budou následně
přetlumočena do znakového jazyka,
velmi jsem její nápad ocenil. Fakulta
zdravotnických studií se dlouho −
době věnuje vzdělávání veřejnosti.
Naši studenti a akademici běžně dě−
lají kurzy první pomoci v  průběhu
celého roku, nyní jsme díky tomuto
projektu měli možnost rozšířit naši

edukativní činnost i na cílovou sku−
pinu, která pro nás dosud nebyla až
tak běžná,“ uvedl děkan Fakulty
zdravotnických studií Lukáš Štich.

Osvětu v oblasti první pomoci
provádí fakulta dlouhou dobu, a to
napříč širokým spektrem poslucha−
čů – od dětí až po seniorní popula−
ci. V rámci naplňování třetí role uni−
verzity zacílil však nový projekt

fakul ty na širší populační spektrum
a trvalejší a zároveň udržitelnější
formu předání základních informací
nezbytných k tomu, aby byli lidé
schopni v případě potřeby poskyt−
nout druhému základní první po−
moc a tím mu třeba dokázali 
za chránit život.

„Osobně mě velmi těší, že se na
přípravě videí podílela celá fakulta,
kdy kolegové z  katedry záchranář−
ství, diagnostických oborů a veřej−
ného zdravotnictví odborně zaštítili
připravené natáčecí scénáře a naši
studenti a absolventi se následně
ocitli v  rolích protagonistů. Mým 
cílem byla extenze edukační činnosti
fakulty, neboť se domnívám, že tak

důležitá problematika, jako je první
pomoc, by se měla dostat skutečně
ke všem, tedy i osobám se slucho−
vým postižením. Krátký, stručný,
návodný, a přesto vizuálně atraktivní
materiál byl mým přáním, které, 
věřím, se povedlo vyplnit,“ uvedla
autorka a iniciátorka projektu, pro−
děkanka Alena Lochmannová.

Obsah videí simultánně přetlumo−
čila do českého znakového jazyka
Kristýna Voříšková ze  Spolku ne −
slyšících Plzeň, p. s., kterému fakul−
ta videa poskytla k dispozici.  Videa
jsou volně k  dispozici široké veřej−
nosti na YouTube kanálu Fakulty
zdravotnických studií ZČU.  

Videa první pomoci přetlumočena do znakové řeči

Zastupitelé města Plzně schválili
poslední poskytnutí dotace v rámci
Průběžného dotačního programu
„Mikrogranty na podporu kultur−
ních a  uměleckých projektů pro
rok 2021“ z rozpočtu Odboru kultu−
ry Magistrátu města Plzně na rok
2021. Finanční příspěvek ve výši
25 tisíc korun získá Hospic svaté−
ho Lazara, z. s. na adventní bene−
fiční koncert v  katedrále sv.
Bartoloměje.

„Orgány města Plzně se v uplynu−
lých měsících zabývaly žádostmi ze
třetí a čtvr té uzávěrky dotačního
programu, celkem bylo odboru kul−
tury doručeno 13 žádostí. Po jejich
kontrole musely být některé žádosti
vyřazeny z důvodu nedodržení pod−
mínek vyhlášeného dotačního pro−
gramu a platných Zásad poskytová−
ní dotací z  rozpočtu statutárního
města Plzně. Komisi kultury Rady
města Plzně bylo předloženo cel−
kem deset žádostí, ta doporučila

k podpoře devět z nich. Rada města
Plzně na svém jednání v říjnu schvá−
lila poskytnutí dotace osmi žadate−
lům a zastupitelé dnes schválili pod−
poru poslednímu subjektu,“ vysvět−
lila Eliška Bar táková, náměstkyně
primátora pro oblast kultury, památ−
kové péče a sociálních věcí.

Adventní koncert v  katedrále sv.
Bartoloměje se uskuteční 21. pro−
since 2021 od  19 hodin. Hlavním
bodem programu budou písně sou−
boru Coro Carrisimi Linz, dále vy−
stoupí pěvecký sbor při Církevním
gymnáziu v Plzni a orchestr složený
ze studentů Hudební školy hlavního
města Prahy a hudebních gymnázií
z Prahy a rakouského Lince.  V  je−
jich podání ožijí skladby mistrů ba−
rokní a klasické hudby. Výtěžek
z prodeje vstupenek podpoří činnost
hospice. Koncert se koná pod zášti−
tou primátora města Plzně Martina
Baxy a hejtmanky Plzeňského kraje
Ilony Mauritzové.

Benefiční koncert
Hospicu sv. Lazara
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Plzeňský kraj změní od 1. 1. 2022
strategii řízení krajských nemoc−
nic. Zastupitelé kraje  zrušili ser−
visní organizaci Nemocnice Plzeň −
ského kraje, a. s, které mu dopo −
ručila Rada Plzeňského kraje.
Nově bude od 1. 1. 2022  podle je−
jich rozhodnutí zajišťovat servisní
činnosti pro krajské nemocnice
vlastněné Plzeňským kra−
jem Klatovská nemocnice,
a.s., a to prostřednictvím
Centra sdílených služeb. 

„Zrušením administrativ−
ní organizace Nemocnice
Pl zeňského kraje a.s., doj−
de k efektivnější spolupráci
jed notlivých krajských ne−
mocnic a lepší koordinaci
jejich potřeb a provozu.
Dojde také k  provozní
úspoře ve výši 10 milionů
korun ročně,“ komentova−
la  rozhodnutí zastupitelstva
hejtmanka Plzeňského kra−
je Ilona Mauritzová a do −
dala: „Přestože byla čin−
nost společnosti Nemoc −
nice Plzeň ského kraje, a.s.,
během její desetileté exis−
tence v určitých směrech
přínosná, nepodařilo se
na plnit veškeré cíle. Zároveň jsme
si vytyčili snížení provozních nákla−
dů a snahu dávat krajské finanční
prostředky především do moderni−
zace a přístrojového vybavení.“ 

Snahou je zajistit, aby všechna
krajem řízená zdravotnická lůžková
zařízení odpovídala evropskému
standardu a obyvatelé kraje dostali
co nejlepší zdravotní péči. Každé
nemocnici zůstane právní samo −
statnost, bude mít své právní orgá−
ny (představenstvo, dozorčí radu)
a ředitele. Jde o to, aby si nemocni−
ce nekonkurovaly, ale vzájemně
spolupracovaly.

Změny v nemocnicích a vznik
Centra sdílených služeb
Klatovská nemocnice, a. s., bude
zajišťovat výkon všech klíčových
činností, které byly dosud v gesci
zanikající společnosti NPK, a. s.
V  tomto duchu jsou upraveny sta−
novy společnosti Klatovská ne −
mocnice, a.s.  Součástí jejich změn
je také zřízení Centra sdílených 

služeb, které bude podléhat přímo
představenstvu Klatovské nemoc −
nice, a.s., a bude sloužit potřebám
všech nemocnic vlastněných Plzeň −
ským krajem. Centrum sdílených
služeb tak bude poskytovat servis
všem šesti krajským nemocnicím,
tj. kromě čtyř nemocnic akutní péče
i dvěma nemocnicím s následnou

péčí. Půjde o vybrané konsolido −
vané služby, jako je jednání se
zdravot ními pojišťovnami, centrální
nákup, IT a kybernetická bezpeč−
nost, příprava projektů, propagace.
Stávající zaměstnanci NPK vykoná−
vající uvedené činnosti přejdou do
Centra sdílených služeb. 

Další zásadní změnou je pozice
ředitele nemocnice, kdy v  každé
nemocnici akutní péče (tj. všechny
4 nemocnice akutní péče vč. Kla −
tov ské nemocnice) je zřízena po −
zice ředitele. Vedení nemocnice 
bude od povědné řediteli a předsta −
venstvu akciové společnosti Kla −
tov ská nemoc nice. 

Obdobným způsobem tak jako
u Klatovské nemocnice, a. s., bu−
dou od 1. 1. 2022 provedeny změ−
ny ve stanovách ostatních akcio−
vých společností, které jsou ne−
mocnicemi vlastněnými Plzeňským
krajem, tj. u společností Domaž −
lická nemocnice, a.s., Rokycanská
nemocnice, a.s., a Stodská ne −
moc nice, a.s. 

Nový směr nemocnic 
od Nového roku

Hejtmanka Plzeňského kraje 
Ilona Mauritzová
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Nemocnice Plzeňského kraje do−
sáhly velkého úspěchu i v 16. roční−
ku celostátního hodnotícího pro −
jektu „Nemocnice ČR 2021“. Do −
maž lická nemocnice zvítězila mezi
nefakultními nemocnicemi v kate go −
rii „Bez peč nost a spokojenost hos pi −
talizovaných pacientů“ a dosáhla na
druhou příčku v  kategorii „Bezpeč −
nost a spokojenost ambulantních
pacien tů“. Dále obdržela cenu „Ne −
moc nice pro život“, která hodnotí
sympatie návštěvníků nemocnice
k personálu. V této kategorii skončila
hned na druhém místě Klatovská ne−
mocnice. Skupina Nemocnice Plzeň −
ského kraje získala už druhým rokem
po sobě cenu za prvenství v oblasti
online komunikace.   

„Získaná ocenění Nemocnic Pl −
zeň ského kraje i FN Plzeň jsou podě−
kováním všem lidem v nemocnicích
nejen u nás v  kraji. Nelehké období
posledních měsíců kladlo a stále kla−
de na všechen zdravotnický i ne −
zdravotnický personál obrovské ná−
roky a já bych všem za jejich práci
ráda poděkovala,“ uvedla hejtmanka
Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 

Ocenění v  kategorii online ko −
munikace odborná porota ocenila
jednoduchý, čistý, moderní a funkč−
ní design webových stránek Ne −
moc nic Plzeňského kra je, kvalitně
zpracovaný obsah a pravidelné

aktua lizace, možnost online objed−
návání k vyšetření, stejně jako pře−
hlednost, intuitivní ovládání a přimě−
řenou aktivitu na sociálních sítích.

Kromě krajem vlastněných ne−
mocnic si odnesli cenu i zástupci
Fakultní nemocnice v Plzni za prven−
ství v  kategorii právě velkých, resp.
fakultních nemocnic a konkrétně

za oblast „Finanční zdraví“. „První
místo z  fakultních nemocnic v kate−
gorii Finanční zdraví je výsledkem
společné práce celé FN. Vážíme si
tohoto ocenění o to více, že jsme le−
tos obhajovali  prvenství z minulého
roku a máme jasný důkaz, že FN
Plzeň je opravdu v dobré kondici“
říká ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Domažlická nemocnice je
jedničkou dvou kategoriíPodpoří

Help linku 
Rada kraje schválila dotaci
společnosti Člověk v  tísni ve
výši 120 000 Kč, a to na na−
výšení kapa city Help linky
v  Plzeň ském kraji. Společ −
nost pomáhá v oblas ti dluho−
vého poradenství a v  sou −
vislosti s  akcí Milostivé léto
zřídila poradenskou linku. Ta
slouží k  poskytování základ−
ních informací, vzorů a ná −
vodů, jak využít zákonné
možnosti, které nabízí novela
exekučního řádu a občanské−
ho soudního řádu, tzv. milos−
tivé léto. Dotace bude využita
na pokrytí mzdových nákladů
pracovníků linky. 

Plzeňský kraj tzv. Milostivé 
léto podporuje, ve spolupráci
se starosty obcí propaguje
možnost využití akce k  od−
dlužení pro ty, kteří dluží ve−
řejnoprávní instituci a jsou
v  exekučním říze ní. Tako vý
dlužník může prostřednictvím
institutu tzv. Milostivého léta
požádat o jeho využití, za −
platí dlužnou částku vůči
insti tuci, poplatek exekuto −
rovi 908 Kč a zbytek dluhu
mu bude odpuštěn.
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Ve Staré synagoze v  Plzni se
23. ledna 2022 od 13.00 hodin
uskuteční vzpomínkové shromáž−
dění u příležitosti 80. výročí trans−
portu plzeňských židů do Terezína.
Každý rok se proto pozůstalí schá−
zejí, aby si připomněli osudy svých
předků, příbuzných a přátel. 

„V minulosti se nám osvědčilo
připomínat události Šoa na pří −
kladu konkrétních jedinců, např.
Věry Kohnové, rodiny Penížkových
a dalších. Podobně tomu bude
i v  lednu následujícího roku. Před −
stavíme  příběh známé plzeňské
rodi ny Goldscheiderů, zejména
Františka Goldscheidera, terezín−
ského umělce, který útrapy druhé
světové války jako jeden z  mála
z  této rodiny přežil. Povyprávět
o něm by měl přijet i jeho syn
Alexander Goldscheider, který trva−
le žije v Londýně. Tuto vzpomínko−
vou akci jsme nazvali Navzdory
osudu. Chceme tak při pomenout
osudy nejen těch, kteří se nikdy

nevrá tili, ale především těch, kteří
se vrátili a podali o svém utrpení
svědectví. Chceme poukázat i na
to, že Šoa se netýká jen generace,
kterou bytostně zasáhla, ale i těch
následujících. Té, která se nikdy
nenarodila, ale i potomků těch, kte−
ří Šoa přežili,“ uvedl předseda
Židovské obce Plzeň Jiří Löwy. 

K  této příležitosti vznikne i uni −
kátní výstava plzeňského fotografa
Radovana Kodery. Bude se jednat
vždy o dvojici fotografií. Společná
rodinná fotografie potomků pře −
živších holocaust pořízená klasic−
kým způsobem velkoformátovým
fotoaparátem v  jejich přirozeném
prostředí a fotografie pořízená ze
stej ného místa bez lidí. Fotografie
budou galerijně  adjustovány v hlu−
bokých paspar tách v  zasklených
rámech a vystaveny vždy jako
dvojice. Kaž dá dvojice fotografií
bude doplněna informací o konk −
rétním přeživším. Text bude v češti−
ně a angličtině. 

Osudy těch, kteří se nevrátili
aneb Navzdory osudu
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Křížek 
na Daníčkách  

Na Daníčkách u  Myslivny byl
obno ven polozničený křížek na
věčnou památku všech obětí co−
vidu a  za lepší budoucí časy.
Obnovu realizovalo město Nepo −
muk ve spolupráci s  Mikrore −
gionem Ne po mucko za finanční
podpory Plzeňského kraje. 

Skřítci, andělé 
i sněhuláci  

Ozdoby na stromek, vánoční
skřítky, andílky, sněhuláky a další
ručně vyrobené dekorace a dárky
si mohli zájemci vybrat v zaseda−
cí místnosti Triana v Rokyca nech.
Tradiční adventní výstava prací
klientů a zaměstnanců Sociálně
terapeutických dílen a stacionáře
Pohodička  představila jejich ši−
kovnost a um. Malič kosti z  vlny,
látky nebo březových větví, ka−
belky nebo tkané doplňky vytvořili
lidé s mentálním či kombinova−
ným postižením, kteří využívají
dílny a stacionář Poho dička.
Výtěžek z  prodeje jejich výrobků
poputuje zpět na provoz dílen
a na nákup materiálu.

Jedna z nejstarších lanovek v ČR v Že lezné
Rudě letos slaví kulaté výročí – 50 let od
svého spuštění. Projekt dvouúsekové jedno−
sedačkové lanové dráhy vznikl v roce 1963,
o rok později začaly stavební práce a kon−
cem roku 1970 byl zahájen zkušební provoz.
Oficiálně začala lanovka přepravovat turisty
v roce 1971. 

Má délku 2740 m a překonává převýšení
348 m, u dolní stanice se nachází parkoviště
Kaskády, kde se dá zdarma celoročně parko−
vat. Obsluha lanovky ochotně přepraví kola,
kočárky, v zimních měsících si návštěvníci
mohou na vrchol nechat vyvézt lyže, běžky,
ale i sáňky. Oslava výročí lanovky se bude
konat 30. 12. 2021. Návštěvníci se mohou
těšit na výroční turis tickou známku, turistic−
kou vizitku a krásnou samolepku. V rámci
programu oslavy bude připra vené občerstve−
ní a hudba.

Tohle všechno společně s výkřiky:
„Jééé, žirafo, nech mě být! Páni, já
si zasadila strom přímo před sebe!
To je krása, ty hvězdičky!“ si mohli
nejen senioři prožít v  sále Mezige −
neračního a dobrovolnického centra
TOTEM, z.s.. Ve spolupráci s Čes −
kou spořitelnou a programem So −
 ciálního bankovnictví má toto cent −
rum zapůjčený přístroj pro virtuální

realitu. Tato technologie umožňuje
jak seniorům, ale i dětem vstoupit
doslova do jiných světů. Můžete se
ponořit do mořských hlubin, letět na
měsíc, rybařit, navštívit ledovce ne−
bo Machu Picchu. V  listopadu si
v TOTEMových pobočkách v Bolev −
ci, Nové Hospodě i na Doubravce
mohli poprvé vyzkoušet tento ne −
tradiční a pro seniora jen těžko do−

stupný přístroj a zážitek. Většina
z těch, kteří si nasadili speciální brý−
le a vzali do rukou snímače pohybu,
byla nadšená. Nadšená z  toho, že
se najednou ocitají v jiném světě,
že si mohou svět kolem sebe do −
tvářet, pozorovat, trénovat pozor−
nost, tvořivost,… 

Virtuální realita se začíná využí−
vat jako prostředek vzdělávání ve

školách, věříme, že si najde místo
také v  aktivizačních programech
v TOTEMu. S postupujícím časem
možná budeme všichni chtít využít
možnost odpoutat se od reálného
světa a nechat se chvíli hýčkat svě−
tem, kde čas plyne jinak a nej −
větším problémem je strom, který
si zasadíme příliš blízko. 

Mgr. Jan Novák, TOTEM

Cesta po hvězdách, strom přímo před nosem nebo blízké
setkání se slonem, žirafou či liškou.

Technická rarita slaví 50 let
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Necelých 233 tisíc korun v posled−
ní vlně letošní podpory poskytne
město Plzeň pěti žadatelům o fi−
nanční dar na nákup zdravotních
pomůcek a zajištění speciálních
léčebných metod, rozhodli o tom
zastupitelé města Plzně na svém
listopadovém zasedání. Finanční
prostředky poskytne město z rozpo−
čtu magistrátního odboru sociálních
služeb v  rámci programu „Podpora
zdravotně znevýhodněných občanů
v roce 2021“.

„Odbor sociálních služeb pokra−
čuje i v  letošním roce v programu,
ve kterém mohou občané s trvalým
pobytem na území města Plzně 
žádat o poskytnutí peněžitého daru.
Finanční prostředky jsou určeny pro
osoby, které v  důsledku určitého
zdravotního znevýhodnění vyžadují
kompenzační pomůcky, speciální
terapie nebo asistenci,“ uvedla
Eliška Bartáková, náměstkyně pri−
mátora pro oblast kultury, památko−
vé péče a sociálních věcí.

Pořízení speciálních pomůcek
a podpůrné léčby je pro většinu
handicapovaných osob finančně
velmi nákladné a prakticky nedosa−
žitelné, neboť nejsou hrazeny z  ve−

řejného pojištění nebo nejsou hraze−
ny v plné výši. Město tak přispěje na
koupi kyslíkového koncentrátoru
pro léčbu astmatu, přístroje pro
elektrostimulaci nervů a elektronic−
ké masážní křeslo pro dva pacienty
s  roztroušenou sklerózou nebo na
částečnou úhradu rehabilitací Vojto −
vou metodou a hipoterapii. Poslední
žadatel dar využije na nákup kame−
rové lupy pro usnadnění školní do−
cházky i běžného života.

V  roce 2021 bylo z  uvedeného
programu poskytnuto více než 1,1
milionu korun zhruba třem desítkám
žadatelů.

Městská charita Plzeň je největším
a nejkomplexnějším poskytovate−
lem sociálních služeb pro osoby
bez domova na území města Plzně
(azylové domy, terénní program,
noclehárna a nízkoprahové denní
centrum). V současné době je ka−
pacita její noclehárny 45 lůžek. 

Během zimních měsíců je zvýše−
ný zájem o místa v noclehárně a ka−
pacitní možnosti nejsou dostatečné.
V případě, že je kapacita noclehárny
naplněná, snaží se město prostřed−
nictvím charity zajistit přespání
klientů v komerčních ubytovnách. 

„Pokud zimní měsíce nebudou
vyžadovat zajištění dalších kapacit

pro přespání na ubytovnách, bude
organizace z dotace (případně z její
části) hradit nákup vybavení pro da−
né služby, případně nákup dalších
nezbytných potřeb (testery na dro−
gy, palandy a matrace),“ upřesnila
Eliška Bartáková. 

Organizace dále podala žádost
na pořízení dvou kotců pro psy.
Ty jsou určeny zejména pro zimní
měsíce, aby bylo umožněno pře−
spání i těm osobám bez domova,
které mají psa. Kotce budou vy −
užívat primárně klienti nocle −
hány, ale zároveň budou i pro 
klienty ostatních sociálních služeb
Domova sv. Františka.

Radnice s charitou myslí na zimu

Na speciální zdravotní
pomůcky a léčbu

Eliška Bartáková, náměstkyně 
primátora pro oblast kultury, 

památkové péče a sociálních věcí.
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Lavičkami a stoly ve vyhřívaném
stanu zpříjemní čekání těm, kdo si
potřebují vyřídit například řidičský
průkaz či převod auta a další po −
dob né záležitosti v oblasti dopravně
správních agend. Díky tomu mohou
být dodržena hygienická opatření
a zároveň nabídnut lepší komfort
klientům Odboru registru vozidel
a řidičů Magistrátu města Plzně,
který sídlí na Koterovské 162.

„Pandemická situace je opět ne−
příznivá. Není aktuálně možné, aby
klienti vytíženého odboru registru
vozidel a řidičů na Koterovské 
čekali na odbavení na chodbách
a v jiných vnitřních prostorech této
budo vy. Snažíme se nutná hy −
gienická opatře ní klientům tohoto
úřadu zpříjemnit, a proto jsme před
budovu umístili stan s vyhříváním,
lavičkami i stoly. Klienti tak po vy−
zvednutí pořadového lístku mohou
čekat venku chráněni před ne −
 přízní počasí,“ uvedl primátor měs−
ta Plzně Martin Baxa. 

Klient si na rezervač−
ním terminálu, který je
také umístěn před bu−
dovou na Koterovské,
vytiskne pořadový lístek
a může jít čekat do 
stanu. „Stan má rozměr
deset krát pět metrů. Je
vyhříván dvanácti infra−

panely a součástí jeho konstrukce je
i LED osvětlení. Ve stanu je dále
šestnáct laviček pro celkem třicet
osm sedících klientů a také stoly, na
nichž si klienti mohou vyplnit písem−
né žádosti. A na viditelném místě
je v  něm také umístěna obrazovka

vyvolávacího systému, takže klient
hned zaregistruje, kdy na něj přišla
řada a může vstoupit do budovy,“
vysvětlil Petr Triner, ředitel Úřadu
správních agend Magistrátu města
Plzně, pod nějž spadá také odbor 
registru vozidel a řidičů. Připomněl,
že zavedené opatření, kdy klienti če−
kají v  příjemném prostředí venku,
chrání v době pandemie onemocně−
ní covid−19 také pracovníky tohoto
vytíženého odboru.

Odbor registru vozidel a řidičů
Magistrátu města Plzně je díky po−
skytovaným službám a komfortu při
vyřizování žádostí vyhledávaným
úřadem, který využívají nejen klienti
z  Plzně a okolních obcí, ale i ze
vzdálených míst. Od roku 2017, kdy
došlo k  rozvolnění místní přísluš−
nosti, narůstá každý rok počet jeho
klientů o cca 15 procent. Nejvíce si
občané cení rychlosti při vyřízení 
jejich žádostí o registraci vozidel při
dovozu v rámci Evropské unie. 

K  vyřízení záležitostí na Odboru
registru vozidel a řidičů je možné se
také objednat online pomocí apli −
kace www.uradbezcekani.cz, kde je
možné zaregistrovat si termíny i na
jiná pracoviště Magistrátu města
Plzně.

Vyhřívaný stan zpříjemní
čekání řidičům

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
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Příspěvek na asistovanou individuální přepravu
O 120 tisíc korun navýší město
Plzeň roční příspěvek provozova−
teli asistované individuální pře −
pravy zdravotně handicapovaných
osob, důvodem jsou stále se zvy−
šující náklady na pohonné hmoty
i navýšení mzdových nákladů pro−
vozovatele. O tomto kroku rozhodli
v  listopadu zastupitelé města
Plzně. Celkově se roční příspěvek
města zvýší na 600 tisíc korun
včetně DPH.

„Pro město Plzeň zajišťuje asis−
tovanou individuální přepravu han−
dicapovaných osob již deset let 
firma Jan Pešek. Vzhledem k  do−
brému fungování služby, kterou po−
tvrzují i sami klienti, k rozsahu po−
skytované pomoci a jejímu pově−
domí v  rámci města jsme se roz−
hodli žádosti provozovatele vyho−
vět a příspěvek na zajištění pře −
pravy na zavolání zvýšit,“ uvedla
Eliška Bartáková, náměstkyně pri−

mátora pro oblast kultury, památ−
kové péče a sociálních věcí.

Finanční prostředky jdou z  rozpo−
čtu Odboru sociálních služeb Magi −
strátu města Plzně, žadatel je využije
především na úhradu pohonných
hmot, zvyšujících se mzdových ná−
kladů a v neposlední řadě na pravi −
delnou údržbu vozidla a nutné opravy.

Firma Jan Pešek zajišťuje pro
město Plzeň asistovanou individuál−
ní přepravu osob zdravotně handi−

capovaných již deset let. Za tu dobu
přepravil téměř 25 tisíc osob, za rok
najede průměrně 32 tisíc kilometrů.
Přepravu mohou využívat držitelé
průkazu TP, ZTP, ZTP/P s trvalým po−
bytem na území města Plzně, včet−
ně jejich doprovodu. Taktéž osoby
zdravotně handicapované, které
jsou uživateli pobytových sociálních
služeb na území města Plzně, ze −
jména s důrazem na osoby upouta−
né na invalidní vozík.
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Nepříliš veselá zpráva přišla před
Vánoci z Rakouska. Nejznámější
výrobce slavných Mozartových
koulí oznámil, že je v  úpadku.
Zemský soud v Salcburku zahájil
insolvenční řízení. Za vše může
pochopitelně ekonomický násle−
dek covidové pandemie.

Ředitel firmy založené v  roce
1897 vyrábějící slavné sladké Mo −
zar tovy koule a další pochutiny tvr−
dí, že je loni těžce zasáhla korona.

„Masivně ubylo turistů, akcí a příle−
žitostí jako svateb, a s nimi se snížila
i poptávka po jejich zboží. Naše pro−
dejny čokolády ve Vídni a v Salc burku
byly týdny zavřeny,“ uvedl ředitel
Christian Schügerl. Letos se propad

ještě prohloubil. Listopadové mzdy
a vánoční prémie nemohly být vypla−
ceny a podnik radí pracujícím, aby
kontaktovali Zaměstnaneckou komo−
ru s nároky na insolvenční fond.

„Jsme z  toho smutní. Nečekali
jsme to a nevíme, co přesně se sta−
lo. Náš sortiment, včetně Mozarto −

vých koulí, jde do okolních zemí i na
export. Pokud by firma omezila vý−
robu či propustila část lidí, chápu,
ale úpadek?,“ diví se jeden z  pra−
covníků pan Peter, který ve společ−
nosti pracuje dvanáct let. 

Zda závazky někdo převezme a bu −
de v tradici pokračovat, nebo se slav−
ná firma odporoučí definitivně, není
teď jasné. (pru)

Mozartovy koule končí,
bojí se jejich milovníci!
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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.

Vážení a milí klienti REIKI, 
dovolte mi poděkovat vám za dosavadní spolupráci, díky které si vzájemně poskytujeme to
nejlepší, co v nás je a co můžeme tomu druhému předat. Rád bych vám proto popřál klidný
konec letošního roku, krásné a spokojené vánoční svátky a do Nového roku pak hodně
zdraví a štěstí. Myslím, že ho všichni uvítáme.  S úctou váš Ladislav Kolářík, Mistr REIKI. 

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
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Sklárna Joska Kristall v Bavorském
městečku Bodenmais byla na za −
čátku jen malou sklářskou firmou.
Založil ji v roce 1960 Josef Kager −
bauer, z jehož jména vznikl její název.
Postupem času se sklárna rozrůstala
a stala se jedním z předních výrobců
skla. Na 200 spolupracovníků zpra−
covává sklo podle původních technik
i moderních postupů. 

Firma sídlí v malebném německém
městečku Bodenmais, česky Boží
mysl, které se nachází asi 9 km od
Bavorské Železné Rudy. Právě Joska
Kristall patří k předním výrobcům
skleněných pohárů a cen pro vítěze

z celého světa. Skutečný skvost před−
stavuje prodejní výstava Sklo v doko−
nalosti, která je rovněž největší výsta−
vou křišťálů v celém Bavorsku. V are−
álu sklárny lze dále navštívit jedineč−
nou výstavu For Winners s replikami
populárních trofejí, magickou křišťálo−
vou zahradu a následně se občerstvit
v místní restauraci s pivní zahrádkou
či kávárně Kristallino.

V adventním čase probíhá každoročně
tradiční vánoční trh. V Kristall−Galeria
naleznete jedinečný skleněný vánoční
strom. Joska rodinný program nabízí
vedle foukání skla různorodé zábavné
aktivity nejen pro děti. 

JOSKA – kouzelný svět skla

Když paní zima zavelí a Bavorský
les zasype sněhem, promění se
největší souvislé hory ve střední
Evropě v romantickou krajinu při−
krytou bílou peřinou.
Zájemci o zimní sporty mají v Bavor −
ském lese svůj ráj díky optimální kom−
binaci intenzivních přírodních scenérií
a nespočtu sportovních příležitostí. Od
zážitků se psím spřežením nebo výšla−
pem nedotčenou krajinou v hlubokém
sněhu na sněžnicích až po klasiku
a velmi oblíbené sjezdové lyžování či
sáňkařský výlet. Existuje zde velký vý−
běr rozmanitých zimních dobrodruž−
ství vhodných pro celou rodinu.
Hustá síť profesionálních tratí láká
nadšence bílé stopy, kteří si ji mohou
vychutnat po délce až 2000 kilometrů
Bavorským lesem, největší běžkař−
skou oblastí v Německu a jednou
z nejspolehlivějších lyžařských oblastí
ve střední Evropě. 
Jestliže vás zajímají aktuální sněhové
podmínky, reálný stav nebo úpravy
na tratích, je možné se podívat do 

tzv. „Loipenmanager“ – aplikace pro
Bavorský les, která monitoruje situaci
v celé oblasti a lze ji najít mimo jiné na
webových stránkách Bavorského lesa.

Hosté se těší i na to, že zde ve vý−
chodním Bavorsku najdou region,
který zaujme také turistickou 
infrastrukturou. Oblast východního

Bavorska patří k regionům s nejlepší
rekreační infrastrukturou. K počet−
ným turistickým atrakcím a lyžař−
ským centrům v okolí se snadno do−
stanete veřejnou dopravou. Pokud
použijete kar tu activCARD Bayeri −
scher Wald nebo ErlebnisPlus−Card
Sankt Englmar, kterou v mnoha uby−
tovacích zařízeních lze obdržet zcela
zdarma, můžete ušetřit navíc v půj−
čovnách lyžařského vybavení, lyžař−
ských školách apod.

V návštěvnickém centru kouzelného světa skla Joska, které je na okraji
Bodenmaisu si můžete vyfouknout vlastní skleněnou ozdobu.

Milovníci zimních sportů 
mají v Bavorském lese ráj
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SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

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

přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.

2022pf
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Míra zaměstnanosti 15–64letých
(podíl zaměstnaných k populaci
v této věkové skupině) očištěná od
sezónních vlivů dosáhla v  říjnu
75,0 % a oproti říjnu 2020 se zvý −
šila o 0,9 procentního bodu. Míra
zaměstnanosti mužů po sezónním
očištění činila 81,6 %, míra zaměst −
nanosti žen 68,1 %. Míra zaměst na −
nosti osob ve věku 15–29 let očiště−
ná od sezónních vlivů činila 45,4 %,
ve věku 30–49 let 87,1 % a ve skupi−
ně osob 50–64letých 78,4 %.

Obecná míra nezaměstnanos−
ti  15–64letých (podíl nezaměstna−
ných k  ekonomicky aktivním, tj.
součtu zaměstnaných a nezaměst −
naných) očištěná od sezónních vlivů
dosáhla v říjnu letošního roku 2,6 %
a meziročně se snížila o 0,6 procen−
tního bodu. Míra nezaměstnanosti
mužů očištěná od  sezónních vlivů
dosáhla 2,4 %, míra nezaměstna−
nosti žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity 15–
64letých (podíl ekonomicky aktiv−

ních k populaci v této věkové sku −
pině) očištěná od sezónních vlivů
dosáhla 77,0 % a proti říjnu 2020 se
zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po
sezónním očištění míra ekonomické
aktivity mužů (83,6 %) převyšovala
míru ekonomické aktivity žen o 13,4
procentního bodu.

„Úroveň ekonomické aktivity se za
poslední tři měsíce držela velmi vy−
soko, zejména u žen byl patrný plný
návrat na trh práce. Stojí za tím pa −
trně ukončení vládních opatření,

především návrat dětí do škol. Míra
nezaměstnanosti se však – ve srov−
nání s předcovidovým rokem 2019 –
stabilizovala na vyšší úrovni, a to
u obou pohlaví,“ komentuje výsledky
Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky
trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Obecná míra nezaměstnanosti
v říjnu 2021 u 15–74letých v České
republice také činila 2,6 %, přičemž
údaje vycházejí z  Výběrového še −
tření pracovních sil (VŠPS) za daný
měsíc.

V říjnu dosáhla míra nezaměstnanosti 2,6 %

Před nákupem nových brýlí si ra−
ději pokaždé zkontrolujte, kdy Vám
naposledy měřili zrak. 
Hodnoty dioptrií se
u většiny populace po−
stupem času mění
a správná korekce je zá−
kladním předpokladem

pro zhotovení brýlí, přes které bude−
te opravdu lépe vidět.
Přímo na našich prodejnách nabízí−

me měření zraku školenými specia−
listy. Objednat se můžete na přesný
termín, takže nebudete čekat, až na
Vás vyjde řada, a pokud si u nás ná−
sledně zakoupíte kompletní nové
brýle, budete mít celou službu včet−
ně záruky ZDARMA.
…a to se skutečně VYPLATÍ !!

MĚŘENÍ ZRAKU se vyplatí !!
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Střípky 
z Plzně

Peníze podpoří 
nejen 

Linku bezpečí 
Plzeňská radnice poskytne 
neinvestiční dotace třem sub −
jektům v  celkové výši 226 ti−
síc korun. Zastupitelé města
schvá  lili také poskytnutí jed −
né investiční dotace ve výši
200  tisíc korun organizaci 
NADĚJE na pořízení automo −
bilu pro provoz sociálních slu−
žeb. Finanční prostředky jsou
poskytnuty z  rozpočtu Odboru
sociálních služeb Magistrátu
města Plzně.

„Částkou 50 tisíc korun pod−
poříme Linku bezpečí pro děti
a mládež z našeho města. Sto
tisíc korun obdrží Domov – pl−
zeňská hospicová péče na
podporu hospicové péče v Plz−
ni a okolí. Městská charita zí−
ská příspěvky na mimořádnou
pomoc osob bez domova ve
výši 50 tisíc korun a na poříze−
ní kotců pro psy v  Domově
sv. Františka 26 tisíc korun.
Organizace NADĚJE získá fi−
nanční příspěvek na nový auto−
mobil 200 tisíc korun,“ vysvět−
lila náměstkyně pro oblast kul−
tu−ry, památkové péče a so −
ciálních věcí Eliška Bartáková.

Linka bezpečí je určena pro
děti a mladé lidi v tíživých a kri−
zových situacích. Organizace
před pokládá, že v  roce 2021
se na službu obrátí kolem 
145 tisíc dětí.

Domov – plzeňská hospi −
cová péče provozuje  mobilní
hospicovou a paliativní péči
a poskytuje nepřetržité služ −
by (24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu).  

„Domov−plzeňská hospicová
péče už na konci října infor −
moval magistrátní odbor so −
ciálních služeb o plánovaném
ukončení poskytování služeb
hospicové péče pro dospělé
klienty. Nově budou cílovou
skupinou pouze dětští klienti.
Důvodem je nedostatek finanč−
ních prostředků,“ doplnila ná−
městkyně Eliška Bartáková.
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Režisér Zdeněk Troška, rodák
z jižních Čech, jehož skutečným
domovem jsou jím proslavené
Hoštice u Volyně, končí. Užívá si
prý důchodu a ohlásil konec fil−
mařské kariéry. Opravdu? A co
bude dělat dál?

Troška, který zanedlouho oslaví
své sedmdesátiny, říká, že „toho bylo
dost a bylo to fajn, ale stačilo“. Tomu
se však ale nechce ani věřit. A zrovna
nyní, v době vánoční, kdy televize
odvysílají jeho slavné pohádky, tvrdí,
že dál už natáčet nechce.

„Nikdy neříkám nikdy, ale teď to tak
je. Už jsem si řekl i po několika 
zkušenostech z několika jednání, že
tohle nemám zapotřebí. Abych měl
natočit film za dva týdny nebo jeden
díl seriálu za tři dny? No nejsem 
padlý na hlavu. Neříkám, že úplně se
vším končím, ale v podstatě ano.

Pokud se najde dobrý producent, pe−
níze a dá mi dobré podmínky, pak se
nebráním, ale nemám zapotřebí už
dělat věci za každou cenu,“ svěřil se
Rozhledu režisér a scénárista.

„Zimu rád nemám, Vánoce ne−
musím, ale nikomu to neberu.
Samozřejmě, že je doma v rodině
slavíme, protože jsou tam malé děti
a sejdeme se všichni u stolu. Tedy,
všichni už ne, protože maminka
a tatínek před pár lety odešli, ni−
cméně bratr se švagrovou, jeho dě−
ti a vnoučata. A je nám fajn. Na na−
še myslím pořád, zvlášť na milo −
vanou maminku Růženku. To byla
nesmírně hodná, laskavá a moudrá
žena, což vám řekne každý, kdo ji

kdy poznal, kdo s ní mluvil. Byl
to i s bráchou náš přístav, naše
jisto ta..,“ přiznal dojemně Troška.
Zimní věci nerad točí, zkušenost
má z filmu Krakonoš a lyžníci, kde

působil jako pomocný režisér, a to
mu stačilo. „A od té doby jsem
řekl: a dost, už nikdy. Sníh, děti
a zvířata jsou největším nepříte lem
režisérů na place,“ říká s úsmě −
vem. „Děti mám rád, ale režírovat
je, to je trošičku někdy složité.
Nicméně mám na stole několik ko−
medií i pohádek. Pokud bude mít
někdo relevantní zájem, rád to na−
točím. Uvidíme, ale já se nenudím.
Teď jsem znovu nastudoval Dvo −
řákovu Rusalku pro Státní operu

v Praze. Čtu, jím, odpočívám, 
občas jedu na nějakou besedu
a užívám života a důchodu. Čas letí
a já mám hoooodně knih, které mu−
sím ještě přečíst,“ dodal režisér.

Z věcí, které nemůže změnit,   si
hlavu nedělá, a to radí i ostatním.
Nejvíce vzpomíná na svou milova−
nou Helenu Růžičkovou, od jejíhož
úmrtí 4. ledna 2022 uplyne už ne−
uvěřitelných 18 let.

„Denně na tu Helenu myslím,
denně. Byli jsme jako jedno tělo
a jedna duše a není snad možné,
že už tu takovou dobu není. Strašně
tu všem chybí. Ale co, šla za lepším
a nás všechny to teprve čeká.
Nechci končit pesimisticky, proto se
už těším na jaro, slunce, seno a i ty
jahody a na léto. To jediné mi po −
máhá překonat tu zimu,“ dodal
Zdeněk Troška. (pru)

Zdeněk Troška

Zdeněk Troška prý končí,

Zdeněk Troška se už těší na jaro a léto a o Vánocích nejvíce bude myslet 
na své rodiče, především milovanou maminku Růženku.

Zdeněk Troška ve své pracovně

co bude dál?
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Ani v letošním roce se na plzeň−
ských památkách neuskuteční 
adventní program. S  ohledem na
zhoršující se epidemiologickou situa−
ci a nejistou předpověď na další 
týdny se Národní památkový ústav
rozhodl zrušit speciální
adventní prohlídky. Po −
kud to situace dovolí,
otevřeny zůstanou pou−
ze interiéry svátečně
vyzdo beného selského
dvora U Ma toušů v Plzni
Bolevci, který má celo−
roční provoz. Zpřístup −
 něn bude i nazdobený
dvůr hradu Švihov.

Kromě adventních
pro hlídek zámeckých
a hradních interiérů by−
ly zrušeny i venkovní akce, včetně
oblí bené mikulášské nadílky na hra−
dě Rabí. „Dlouhou dobu jsme se
snažili najít nějakou možnost, jak
venkovní akce uskutečnit. Současný
vývoj situace ale prakticky vylučuje
smysluplné plánování při zachování
všech stávajících i navrhovaných
vládních opatření“, říká Petr Pave −
lec, ředitel územní památkové sprá−
vy Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích. 

Přístupný tak prozatím zůstává
selský dvůr u Matoušů v Plzni Bo −
levci. Předvánoční atmosféru navo−
dí vánoční výzdoba selského stave−
ní i průvodcovský výklad rozšířený
o informace, jak se slavily Vánoce
na přelomu 19. a 20. století a jaké
zvyky a tradice se dodržovaly na
Plzeňsku. Areál selského dvora bu−
de přístupný od úterý do pátku
mezi 9. až 15. hodinou až do
23. pro since. Komentované prohlíd−

ky se uskuteční v týchž dnech vždy
v 11:00 a 13:00 hodin.

Sváteční výzdobou se budou 
moci pokochat i návštěvníci hra −
du Švihov. „Protože je nám líto, že
Národní památkový ústav zrušil

advent ní a zimní prohlídky na svých
objektech, v plánovaných termínech
otevřeme alespoň  venkovní dvůr.
Venku vystavíme i část výzdoby,
kterou připravily studentky aran −
žérství ze Střední odborné školy
obcho du, užitého umění a designu
v Plzni pro adventní prohlídky inter−
iérů“, vysvětluje švihovský kastelán
Lukáš Bojčuk.

Prozatím nebyly zrušeny akce,
které organizuje jiný pořadatel
než Národní památkový ústav. Na
19. prosince je plánován „Vánoční
koncer t“ souboru staré hudby
Cavalla v klášterním kostele Na −
nebe vzetí Panny Marie v  Kladru −
bech. Na Štědrý den se tu bude
rozdávat Betlémské světlo mezi
13. až 15. hodinou. Akce se však
v  kladrubském klášteře uskuteční
pouze pokud to dovolí pandemická
situace a v souladu s protiepide−
mickými opatřeními.

Plzeňské památky ruší
adventní program

Selský dvůr U Matoušů 

Dva nové informační kiosky
i tabule, aplikační platforma na
počítání návštěvníků, environ−
mentální stanice a také amplio−
ny veřejného rozhlasu rozšířily
informační systém Zoologické
a botanické zahrady města
Plzně. Návštěvníci mají nyní 
přehled o aktuálních novinkách,
třeba o přírůstcích v  zoo nebo
o stavu ovzduší či o tom, za jak
dlouho se bude zoo zavírat.

Jeden z nejoblíbenějších pl−
zeňských turistických cílů – 
plzeňská zoo – je nyní vyba−
ven moderními technologiemi
21. sto letí. Náv štěv níci tak mají
přístup k  důle žitým a zají −
mavým informacím. Jeden je
na nádvoří za hlavním vcho−
dem, druhý u vstupu od sídliš−
tě Vinice. Projekt dále zahrnuje
dvě informační tabule, které
jsou umístěny na zdech u těch−
to vstupů, aplikační platformu na
počítání návštěvníků, environ−
mentální stanici a nově byl v zoo
také vybudován varovný infor−
mační systém, který umožňuje
okamžitě infor movat návštěvníky
zahrady prostřednictvím amplio−
nů, jež jsou umístěny po celém
areálu tak, aby byla ozvučena
oblast celé zoologické a botanic−
ké zahrady. Interaktivní kiosky po−
skytnou návštěv níkům řadu prak−
tických informací i zajímavostí,
které si mohou sami vyhledat. Na
informačních tabulích pak jsou
zveřejněny mimo jiné informace
o počtu lidí uvnitř zahrady. Počet
návštěvníků je neustále aktuali−

zován díky IoT čidlům, která jsou
umístěna u východů. Nástěnné
informační tabule dále ukazují
aktuální ceník či odpočítávání 
toho, kolik času zbývá do zavření
areálu.  

„V  interaktivních stáncích si
budou moci návštěvníci na −
příklad vyhledat mapu zahrady,
infor mace o jednotlivých expozi−
cích i o zvířatech včetně aktuál−
ních novi nek týkajících se napří−

klad nových přírůstků. Najdou
v  nich třeba také informace
o účasti naší zoo v  různých zá−
chranných projektech,“ uvedl
ředi tel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně Jiří Trávní −
ček a dodal: „A varovný infor−
mační systém slouží k včasnému
varování při různých ohroženích,
při úniku zvířete, pro řízenou eva−
kuaci areálu zoo včetně přileh−
lých parkovacích míst a bude vy−
užíván i v případech, kdy budeme
hledat ztracené dítě. Hlasi tost va−
rovného rozhlasu je uzpůsobena
individuálním nárokům zvířat
v dotčeném prostoru.“

Foto: Kateřina Misíková 

Informační kiosek i tabule
prozradí tajnosti Zoo

Až na šestém místě skončil Plzeň −
ský kraj v  jedenáctém ročníku
srovnávacího výzkumu Místo pro
život.  V něm analytická agentura
Datank hodnotí data získaná z ne −
závislých zdrojů a údaje z průzkumu
prováděného mezi 2 320 obyvateli.
Nejlepším místem pro život je Zlín −
ský kraj, na stříbrnou příčku se vy−
houpl Kraj Vysočina, bronz získává
Jihomoravský kraj.

V Plzeňském kraji školství fungu−
je, více péče by si zasloužila příroda.

Úspěšnost studentů u státních ma−
turitních zkoušek je zde téměř nej−
vyšší v rámci celé České republiky.
Průměrný počet žáků v  jedné třídě
základní školy je naopak jeden z nej−
nižších, což lepší vzdělávání rovněž
podpoří. Velmi dobré je to v  kraji 
také s  bezpečností. Objasněnost
trest ných činů je vysoká, počet do−
pravních nehod na 100 kilometrů
silnic v  celostátním srovnání zase
velmi nízký. Mladí lidé si v  Plzeň −
ském kraji snadno seženou práci,

alespoň o  tom svědčí jeden z  nej −
nižších podílů lidí do 24 let bez
zaměst nání. 

V počtu minipivovarů na 100 ti−
síc obyvatel je na tom region vůbec
nejlépe. V  průměrných hodnotách
se region drží, pokud jde o hrubý
domácí produkt, náklady na bydle−
ní nebo například  dobu dojezdu
do zaměstnání. Zhruba uprostřed
je mezi všemi ostatními kraji, po−
kud se jedná o naději na dožití 
mužů i žen. Špatné je to ale s péčí

o životní prostředí. Vypouštěných
odpadních vod je vysoký nad −
průměr, kapa cita čističek od −
padních vod v přepočtu na obyva−
tele ale velmi slabá. S  množstvím
emisí nežádoucích látek v  ovzduší
to není o moc lepší. Kraj je na tom
nejhůře v  rozvoji bytové výstavby
a ani na seniory se tu příliš ne −
myslí. Kapacita jim určených za −
řízení je tu v  přepočtu na počet
obyvatel v  celé České republice 
vůbec nejnižší.

Místo pro život – Plzeňský kraj skončil šestý
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Možná přijde i kouzelník, Největší
z  Pierotů, Iluzionista, Donšajni,
to jsou slavné tituly, které vzni −
kaly v  minulosti v  jihočeském
Táboře. Jak slavný televizní
zábavný pořad, tak hollywo−
odský trhák nebo poslední
film Jiřího Menzela proslavili 
ještě více táborské Divadlo
Oskara Nedbala. Je zcela uni−
kátní – má jedno jeviště a dvě
hlediště. Nyní se právě zde
a také v samotném městě při−
pravuje natáčení nového čes−
kého filmu Principálka.  

„Jde o film z divadelního pro−
středí, který tu ve formě, v jaké
má vzniknout, ještě nebyl. Bude
velmi atraktivně obsazen, ale
zatím můžeme prozradit jen to,
že hlavní roli ztvární asi nejkrás−
nější česká herečka Kateřina
Brožová,“ prozradil Rozhledu
René Kekely, autor námětu,
spoluautor scénáře a také jeden
z producentů.

Sama Kateřina Brožová se také na
scénáři podílí, stejně jako na pří−
pravných pracích. 

„Moc se na to těším a jsem nad−
šena, že bychom měli celovečerní
snímek natáčet celý v Táboře a oko−
lí. Je to nádherné město a vtipné by−
lo, když mi moji kolegové a kamará−
di René Kekely a režisér a spolu −

producent Libor Adam při obhlíd−
kách nádherně zrekonstruovaného
historického města říkali: „Víš, začát−
kem 80. let tudy procházel tehdy za−

čínající Zdeněk Troška coby pomoc−
ný režisér s velkou hvězdou Barbrou
Streisand, když hledali lokace pro
film, který i sama produkovala Yentl
(nakonec snímek vznikl převážně
v Žatci), no a teď se tu procházíme
s Brožovou,“ usmívala se empatická
herečka. Navíc prozradila,  že natáče−
ní  na jihu Čech bude její  filmovací
premiérou v tomhle kraji.

„Zatím nechci prozradit více, než
je nutné, ale půjde o romantické
drama, v  němž se kdekdo pozná
a pochopí, že i atraktivní žena,

atrak tivního povolání a z atraktivní−
ho prostředí, může prožívat a proží−
vá úplně obyčejné věci, které zaží−
vají tisíce jiných. Chybět nebude
napětí, drama, romantika i špetka
humoru, ale především velmi zají−
mavé divadelní prostředí. Rádi by−
chom, pokud vše dobře půjde, na−
táčeli od léta a vše by se mělo ode−
hrávat v  reáliích,“ upřesnil spolu−

producent a režisér Libor Adam,
který má na svém kontě velmi po−
vedený a a v  kinech i televizi sle −
dovaný snímek podle skutečné

události s  názvem Můj pří −
běh s  Vlas ti nou Svátkovou
a Sašou Rašilovem v  hlav−
ních rolích. Ten kromě kina
a televize odešel i do několi−
ka zemí, včetně USA. 

„Byl to tak první český film,
který jsme prodali do Ameriky
i s originál americkým dabin−
gem,“ podotkl Libor Adam. 

Nový film Principálka je pů−
vodním námětem i scénářem
a nekopíruje žádný jiný pří−
běh. Reflektuje na současná
osobní i společenská témata.
A podle tvůrců tam nechybí
nic, co rozhodně zaujme… 

„Chceme tím kromě jiného
také ukázat krásy jižních
Čech a nádherně zrekonstru−
ovaného historického centra

Tábora. Právě i jednotlivé detaily,
uličky, domy, nebo třeba kašny, kte−
rých je jen v  centru asi nejvíce na 
jihu Čech, bychom rádi zvýraznili
v  příběhu, který můžeme zařadit
do žánru romantického dramatu,“
dodal spoluautor René Kekely.

Pokud vše půjde podle představ,
do kin by se nový český snímek měl
dostat v roce 2023.  (pru)

Principálka zřejmě dorazí do kin z Tábora

René Kekely, Kateřina Brožová a Libor Adam na předobhlídkách v Táboře, kde by se měl 
nový film realizovat. Foto: archiv Brokat production a město Tábor

„Jednou mi řekl jeden známý muzi−
kant. Kolik písní znáš, tolikrát jsi
člověkem, a když je ti sedmdesát,
už víš jak život brát, jak si vážit přá−
tel a jak rozdávat radost,“ svěřil se
kapelník Úhlavanky Jan Červený
z Klatov a dodává. „Přeji všem při
poslechu tohoto CD pohodu a pří−
jemný zážitek s českou dechovkou.“
Nové čtvrté CD pošumavské kapely
Úhlavanka z Klatov je věnované její−
mu kapelníkovi Janu Červenému k je−
ho 70. narozeninám. Je také nazvané
příznačně SEDMDESÁTKA a je na
něm nově nahraných deset skladeb
do plněných o devět dechovkových 
evergreenů.
Jubilant Jan Červený děkuje všem,
kteří se zasloužili o realizaci a vydání
tohoto alba. Zvláště pak řediteli plzeň−
ského rozhlasu PhDr. Zdeňku Levému
a kolegům muzikantům. Písničky by−
ly natočeny ve studiu Českého roz−
hlasu v Plzni. Hudební režie Antonín
Bulka, zvukový mistr Michal Žák.

ÚHLAVANKA. cz
hcerveny@email.cz

V letošním roce nabízí pošumavská
dechovka Úhlavanka z Klatov již 4. CD
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Nenechte si ujít kulturní tipy do Měšťanské besedy v Plzni. Ještě
do konce letošního roku nabízí například tyto koncerty a filmy.

HUDBA
20. 12. 2021 19:00 Monika Absolonová:
Tour Až do nebes 2020 Exkluzivní adventní
koncert  Moniky Absolonové plný svátečních
melodií ze zlaté desky Až do nebes. V rámci
večera zazní důvěrně známé a oblíbené vánoční
písně. 

22. 12. 2021 19:00 Petr Špaček & band: 
Vánoční koncert Po velkém úspěchu ve vy−
prodaném Rudolfinu míří Petr Špaček se
svým bandem na Vánoční turné. Přijďte zažít
jedinečnou vánoční atmosféru na koncerty,
kde zazní jak vánoční, tak i populární, swin−
gové, či rockové písně v originálním podání
violoncella, klavíru, kontrabasu, saxofonu
a bicích.

KINO BESEDA
15. 12. 2021 19:30 Zátopek 
Výpravný film režiséra Davida
Ondříč ka, věnovaný nejen sportovní−
mu, ale i životnímu příběhu jednoho
z  největších světových atletů všech
dob, čtyř násobnému olympijskému
vítězi, Emillu Zátopkovi. Příběh o ví−
tězstvích v lásce i ve sportu, k nimž
je třeba především velké srdce.

16. 12. 2021 19:30 West Side Story
Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story vypráví
příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.

do Měšťanské besedy
Za kulturou

Částku 15 000 korun věnuje cen−
trální plzeňský obvod spolku, kte−
rý zpracovává příběh talentované
židovské dívky Věry Kohnové.
Věrka žila v Koperníkově ulici a
spolu s celou rodinou byla za vál−
ky transportována do koncentrač−
ního tábora.

„Rozhodli jsme se finančně pod−
pořit výrobu a instalaci pamětní 
desky Věry Kohnové na domě v Ko −
perníkově ulici v Plzni a také propa−
gaci jejího příběhu. Příběh dívky bude
připomenut vzpomín kovým průvo−
dem, čtením z jejího deníku nebo
přednáškami,“ vysvětluje místo−
starosta obvodu Ondřej Ženíšek. 

„Považuji za důležité připomí−
nat příběhy lidí, kteří žili v našem
okolí. Tento příběh je o to zají −
mavější, že se dochoval v deníku,
který Věra Kohnová před trans −
portem psala,“ dodává starosta
David Procházka. Podpisu daro −
vací smlouvy se zúčastnil také
1. místo  starosta Petr Baloun:
„Překvapilo mě, že k deníku se
spiso vatelka Jana Poncarová do−
stala v podstatě náhodou, když
zjistila, že ho ukrývala před zniče−
ním kdysi její prateta. Už teď jsem
zvědavý na připravované nové roz−
šířené zpracování tohoto deníku
v knižní podobě.“ 

Podpoří příběh Věry Kohnové
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Chcete−li strávit poslední den letoš −
ního roku v pohodě při hezkých pís−
ničkách a humoru, pak vám dopo −
ručujeme silvestrovský pořad, který
televize Šlágr natáčela v Trhanově na
Domažlicku v restauraci U Svatého
Jána. Autora pořadu a zároveň jeho
moderátora Josefa Pospíšila jsme se
zeptali.
l Pane Pospíšile, proč jste si vybral
právě trhanovskou restauraci U Sva −
tého Jána? 
Protože do ní rád chodím s  přáteli
a známými a navíc ji považuji za nád−
herně fotogenickou. A nesmím opo −
menout laskavost rodiny majitelů
Novotných. 
l Koho uvidíme a uslyšíme?
V Trhanově jsme všechny srdečně při−
vítali, jak jinak než po staročesku chle−
bem a solí. Této role se zhostili krojo −
vaní zpěváci z  Domažlic – Monika
Baštářová a Josef „Dvorák“ Kupilík.
Atmosféru zpestřili ještě populární do−
mažličtí trubači. A pak už se U Svatého
Jána rozproudila zábava. Stoly zdobila
krásná silvestrovská výzdoba, chodské
koláče od paní Marie Vondrovicové
z Bořic, sladkosti a pečivo z Pekárny
a cukrárny Pondělík Dvorec, majitelka
restaurace Marie Novotná se blýskla

srnčí specialitou, prostě bylo tam vše −
dobrá nálada, dobré jídlo a pití, co pro−
dlužuje živobytí. 

l Přešel jste mlčky účinkující. To je
záměr?
Určitě ne, nejsme přeci tajnůstkáři
(smích). Největší radost mně udělal
populární dudák, legenda z Domažlic –
letos jubilující devadesátník Antonín
Konrády. Přijel s dcerou Ivankou
Červenou a synem Vlastíkem. Na

Šlágru je to jejich premiéra. Dalo mně
to přemlouvání, ale jsem teď šťastný,
že to vyšlo. Gentlemansky uvedu teď

zpěvačky: Marta Vančová – dlouholetá
pěvecká kolegyně Karla Gotta, Mára,
Gábina Goldová, Marie Hanzelková,
duo Anička Volínová & Václav Žákovec,
operetní tenor Josef Oplt, kapelník ma−
lé netradiční šumavské dechovky Pepík
Nauš, populární Veselá trojka Pavla
Kršky, na alt saxofon zahrál vynikající

instrumentalista Frankie Zhyrnov a pár
chodských písniček uslyšíte v podání
Plzeňských Pepíků. Musím poděkovat
Pepovi „Dvorákovi“ Kupilíkovi, který
mně už léta pomáhá. 
l K silvestrovskému pořadu vedle
písniček patří nerozlučně i humor.
Bude se čemu smát?
Podle mě i podle mínění účinkujících
a televizního štábu se diváci určitě ne−
budou nudit. Legrace bude dost a dost.
Tak například extempore na stole při
písničce Macejko, Macejko, strhující
taneček Josefa Oplta, narození mi −
minka, které jsme pokřtili na Jarušku
a spousta anekdot. To jsem jen něco
nakousnul, dobré bude, když se sami
přesvědčíte na Silvestra v TV ŠLÁGR.
l Uvidíme nějaké silvestrovské no−
vinky, které ještě na Šlágru nebyly?
V podání Máry zazní novinky z čerstvé−
ho alba „Lásky z lásky“, Marta Vančo −
vá nachystala písničkovou vzpomínku
na Karla Gotta, ale raději víc nebudu
prozrazovat. Kdo má rád laskavý hu−
mor, pěkné písničky a dobrou náladu
a nebude vědět, co poslední den letoš−
ního roku naladit na televizní obrazov−
ce, s nadsázkou tvrdím, jako to říkají
lékaři: „Tento pořad doporučuje devět
z deseti lékařů!“
l Bude večer v trhanovské restau−
raci U Svatého Jána silvestrovským
šlágrem?
Jak jinak. Všichni jsme do toho dali
všechno. Hezkou zábavu na Silvestra,
SPRÁVNÉ VYKROČENÍ do Nového ro−
ku 2022 se štěstím, dobrou náladou,
dobrými lidmi kolem sebe a k  tomu:
zdraví, zdraví, zdraví!                        (re)

Silvestr s televizí Šlágr
v Trhanově na Domažlicku

Muzikanti Veselé trojky Pavla Kršky s Martou Vančovou se výborně bavili.

Železnorudský Ski&Bike Špičák
nabízí sportovní sjezdovky v kom−
binaci s lehčími tratěmi pro rodiny
s  dětmi. Špičák oslovuje širokou
skupinu lyžařů a snowboardistů
všech úrovní sjezdového lyžování.
Najdete tady pohodové vyžití jak
pro začátečníky, tak i lyžařské
fajnšmekry. 

Tradiční raritou je nejprudší česká
sjezdovka – Šance  se sklonem až
100 % (45°). Pokud budou letos
podmínky ohledně pandemie coro−
naviru příznivé, uskuteční se tady už
po 46. Silvestrovský sjezd – potmě,
pouze s  pochodněmi v  rukou, děti
pak sjíždějí s  lampiony pohodovou
Spodní Šanci 30. prosince na akci
zvané „Světlušky“. 

Na sjezdovce Lubák opět spe −
cializovaná firma v případě dobrých
sněhových podmínek vybuduje
snowpark Freestyle Area. Určen je
i pro méně zdatné jezdce a děti. Na
sjezdovce Spodní Šance stojí trať
měřeného slalomu, má i fotobuňku

na měření rychlosti jízdy a u lesa
funline (pozn.: trať na způsob ski −
krosu s  terénními vlnami, opět po−
kud to dovolí sněhové podmínky).
Na Spodní Šanci se koná i večerní 
lyžování vždy ve středu, pátek a so−
botu od 18:30 hodin.

Celkem nyní ve středisku využíva−
jí 35 kusů sněžných děl, 19 tyčí

a 16 vrtulových (z toho 4 na věžích,
což násobí jejich výkon). Jde o nej−
vyšší kapacitu zasněžovací techniky
v oblasti. Jinak na Špičáku disponují
nejmodernějšími rolbami s navijáky
na úpravu sjezdovek. Pro přípravu
zábavných tratí, jako je funline či
snowpark, areál využívá speciální
rolbu Park Bully.    

Kromě tradič−
ních akcí (Svět −
lušky pro děti
30.12., Sjezd po−
chodní 31.12.,
Přejezd přes louži
12.3.22, testová−
ní lyží 12.−13.2.
2022 a 18.2.2022

sjezd pro kombinaci v paraski) se
koncem ledna objeví na Špičáku
jedna premiérová. 

„Bude to 29. ledna 2022, kdy
k nám zavítá hromadný závod Red
Bull Homerun. Zúčastnit se ho mů−
že kdokoli. Ve zkratce: Lanovka vy−
veze účastníky na vrchol Špičáku.
Oni tam odloží lyže a sejdou cca
o 300 metrů níže. V  tom místě je
závod pro všechny najednou od−
startován a musí vyběhnout ke
svým  lyžím a sjet do prostoru 
cíle. Myslím, že po louži to bude
další osvěžení našeho doprovodné−
ho programu,“ popisuje ředitel
Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. 

Hromadný závod Red Bull Homerun bude v lednu
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Vedle plzeňského piva, lázní
a minerálních pramenů patří
k západním Čechám neodmysli−
telně také výroba sýrů. Společ −
nost TANY se sídlem v Nýrsku
se specializuje na výrobu oblí −
bených tavených sýrů. Ryze
čes ká, rodinná firma je v  sou−
časnosti jejich třetím největším
výrobcem v České republice.
Mlékárenství v Nýrsku má více
než osmdesátiletou tradici a tave−

né sýry se zde vyráběly již v roce
1940. Novodobý vývoj započal až
po sametové revoluci, kdy nově
založená společnost TANY odkou−
pila budovu bývalé tavírny a navrá−
tila jí původní výrobní program.
V souvislosti se vstupem České re−
publiky do Evropské unie však 
bylo zapotřebí celý závod zásad−
ně zmodernizovat a přizpůsobit
v něm výrobu přísným legisla−
t ivním požadavkům kladeným 

v  Evropské unii na po −
travinářskou výrobu. Pří −
stav bou nové, moderně
vybavené výrobní haly se
stala společnost jedním
z nejmodernějších taví−

renských provozů v celé ČR. 
Zastřešující ochrannou značkou
je logo společnosti 
TANY, mezi spo −
třebiteli je však
daleko zná −
měj ší ob chod −
ní značka ŠU−
MAVSKÝ SÝR
tvořící základ hlavní
výrobkové řady společnosti.
Historicky nejdéle nabízenou
značkou je DELICATO a tavený
sýr HAJÁNEK, určený především
pro nejmenší spotřebitele.
Výrobky firmy TANY jsou nabí −
zeny ve většině mezinárodních
obchod ních řetězců, které působí
na území ČR. Na tradičním trhu
jsou to dnes například COOP
a Tuty. Firma také
úspěšně exportu−
je, především na
Slovensko.
Společnost TA−
NY se v posled−
ních třech letech začala věnovat
i výrobkům na čistě rostlinné bá−
zi pod novou značkou a řadou
výrob ků s názvem "TUDLEE".

Výrobky s touto značkou by měly
pomoci uspokojit stále rostoucí
zájem spotřebitelů o produkty 
čistě rostlinného původu. Všech −
ny TUDLEE výrobky obsahují
pouze pečlivě vybírané suroviny
z rostlinných zdrojů a příznivce
moderní stravy by měly zaujmout

nejen jejich kombinací, 
ale i jejich vyváženým 

poměrem. Žádný
z TUDLEE produk−
tů neobsahuje le−
pek, sóju, laktózu,

ale ani palmový olej
nebo geneticky uprave−

né suroviny.
Velmi důležitou součástí společ−
nosti jsou její zaměstnanci a jejich
vztah k firmě. Společnost TANY si
váží zkušeností svých zaměstnan−
ců s dlouholetou praxí a v kom −
binaci se zaváděním moderních
potravinářských technologií jsou
pro ni velkým přínosem. V dnešní
době nepříliš uspokojivé situa −

ce na trhu prá−
ce jsou kvalitní
pra covní pod−
mínky nezbyt−
nou nutností.
Toho si je spo−

lečnost TANY dobře vědoma,
a proto se je svým zaměstnancům
z Nýrska a blízkého okolí snaží
dlouhodobě vytvářet.                 (pi)

Tradice z Nýrska
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Dostávám dotazy typu, jak překo−
nat koronavirovou dobu, která po−
dle mé věštby bude trvat cca 5 let,
jak se radovat a užívat života, kde
čerpat energii a podobně.

Vyložil jsem kartu Runové
magie – co bude:
1. Když uděláme
změnu k lepšímu. 
2. Když neudě−
láme změnu
a dál se nechá−
me vláčet na−
ším osudem.
Vyšla mi karta
č. 13 n Eihwaz
neboli Tis. Tato
runa je ochranná
a velmi pozitivní. Je
symbolizována svatým
stromem – tisem. Vyjadřuje
jednotu života, smrti a zasvěcení.
Řekl bych, že je dost charakte −
ristická pro dnešní dobu. 

1. Když uděláme změnu k lepšímu
a nenecháme se ovlivňovat tím, co
se děje okolo nás.
Karta znamená velmi pozitivní zna−
mení. Hlásí přírůstek energie, vytrva−
lost, sebedisciplinu a možnost získá−
vat hlubší pohled do současných
událostí a sledovat je ze správného

úhlu. Pokud ustojíme tuto situaci,
nasměrují náš šíp přesně do cíle.
Znamená to, že máme šanci na spl−
nění našich snů a přání bez ohledu
na to, co se děje okolo nás. Neustále
říkám, že musíme plánovat a reali −

zovat svá přání a sny i na−
dále a možná s  větší

urput ností než dříve.
Kar ta nás varuje,

že přitížit nám
mohou proti −
chůd né emoce,
ale těm nesmí−
me podlehnout.
Je to zkouška
a kdo obstojí, ne−

bude mít problém.
Je třeba důvěřovat

své intuici a poslech−
nout ji. K tomuto se hodí

dvě čínská přísloví:
n Svět je jako šachová hra, která
se každým tahem mění.
n Hloupý je ten, kdo nutí druhé,
aby mu uvěřili.

2. Pokud změnu neuděláme a ne−
cháme se ovládnout negativními
názory druhých.
Kar ta věští rozsáhlejší problémy,
předznamenává nedorozumění, kte−
ré bude nutné řešit. Nespokojené li−
di, kteří podlehli chaosu doby, čeká
ztráta energie, duchovní zmatek,
zklamání, neúspěch a psychické
problémy. Budou mít problém do−
končovat započaté projekty a prosa−
dit se. Hrozí i problémy v  sexuální
oblasti a ztráta zdrženlivosti. K tomu
opět dvě čínská přísloví: 
n Jeden člověk rozšíří lež a sto 
jiných ji rozšiřuje jako pravdu.

n Moudrý člověk o sobě rozhodu−
je sám, blázen se řídí podle lidí.
Léta tvrdím, že nás ovládá naše „ne−
vědomí (podvědomí)“ a díky mým
testům se můžeme dozvědět, zda
opravdu to, co si říkáme, i děláme. 

TEST: 
Jaké vás napadne písmeno – A, B,
C? Na konci článku je výsledek.

Samozřejmě, že vše souvisí se
vším a v této době hrají velkou roli
finance. Peníze byly vždy důležité.
Zajišťují svobodu. Ale v současné
době se ukazuje, že by mohlo mít 
více lidí problémy s placením slo −
ženek, než aby mysleli na peníze
v souvislosti se svobodou. Bohužel
se potvrzuje moje starší věštba,
že ještě více než peníze negativně 
lidi ovlivňuje nejistota. Je třeba se
učit přizpůsobovat se této nejistotě.
Napětí, nenávist a nervozita mezi 
lidmi vzrůstá, mnohým stačí malý
impuls a ztrácí soudnost i trpělivost.
Proto je nutné si dávat pozor na „ne−
nápadné spouštěče“. To považuji
v této výbušné době za prioritu. Je
na místě připomenout, že „zlo plodí
zlo, násilí plodí násilí“. Agresí ničeho
nelze dosáhnout. Opět přidávám dvě
čínská přísloví:

n Kdo dokáže ovládnout malý
hněv, ušetří si trápení na sto let. 
n Hlasitý křik ještě nenastolí 
právo.

Pokud nebudeme mít dost energie
(ráno 90 až 100 %), nemůžeme
mít dostatek biologicky účinných
látek. Podle mne to spolu souvisí.

Proto jsem před třiceti lety přišel na
způsob, jak stresem zablokovaný
organismus otevřít. Jsou to moje
akupresury. Ze všech doporučuji
minimálně alespoň tu první: Ruce
křížem, zápěstí na zápěstí, držet 20
minut a 2 x týdně 20 minut opako−
vat, a to až do smrti. Dále užívání
vitamínů a minerálů a zmínil jsem
pár bylin. V dnešní době se ukazuje
důležitá jedna mnou opakovaná
trojice bylin, kterou jsem vyzkoušel
na zbavení se virové zátěže. Jsou
to extrakty rakytníku+ šalvěje +
zlatobýlu. Tuto směs doporučuji dle
návodu (2 x denně 20 kapek) na
jednu polévkovou lžíci, užívat ale −
spoň 6 týdnů a opakovat 2 x za rok.
K tomu na posílení imunitního sys−
tému užívat vitamíny. Většině po −
pulace chybí: B3, B5, B6, C, rutin,
hořčík, vápník, draslík, křemík, fos−
for, zinek, selen, jod, Koenzym
Q10, Beta – glukany, omega 3.
K tomu 2–3 x týdně hodinu aktivního
pohybu, vynechat bílé pečivo
(a všechny produkty z pšenice)
a omezit mléčné výrobky (není pro−
blém jednou týdně nízkotučný tvaroh
a nízkotučné sýry). A dožijete se vy−
sokého věku v radosti a štěstí. 
Milí čtenáři, radujte se ze života,
prožijte Vánoce v naprosto klidné ro−
dinné pohodě, kde nebudete měřit
lásku ke svým nejbližším co možná
nejdražším dárkem, ale úsměvem,
pohlazením, polibkem. 
To nejcennější a nejdražší, co vás
může u rozsvíceného vánočního
stromku potkat je, že se všichni
u něho setkáte ve zdraví se sváteční
náladou. Nikdo nebude chybět a bu−
dete se na sebe usmívat. 
Přeji všem čtenářům klidné a poho−
dové vánoční svátky a hodně rados−
ti, lásky, štěstí a zdraví v roce 2022.

Stanislav BrázdaSTANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda jste schop−
ni ve svém životě realizovat změnu
k  lepšímu. A=NE, B=NA 50 %,
C=ANO.

„Jak se radovat ze života
a nepodléhat této divné době,“

Projekt na separaci biologicky roz−
ložitelného odpadu formou kom−
postování připravil pro své občany
Mikroregion Nepomucko, příjemce
dotace, společně s Fondem sou−
držnosti v rámci Operačního pro−
gramu Životního prostředí spolufi−
nancovaného Evropskou unií.

V jeho rámci bylo občanům
mikro regionu rozděleno celkem

725 plastových kompostérů o ob−
jemu 1075 l a 445 dřevěných kom−
postérů o objemu 1687 l. Dále byly
pořízeny tři štěpkovače a jeden
kontejner na knihy. 

„Ten je  umístěn ve Sběrném dvo−
ře Nepomuk, zájemci ho mohou vy−
užívat k bezplatnému dovezení knih,
které je jim líto doma vyhodit, pří−
padně k tomu, aby si zde knihy či

starší výtisky Nepomuckých novin
vybrali a odnesli zdarma domů,“
uvedl podrobnosti za Mikroregion
Nepomucko Lukáš Mácha.

Celkové výdaje projektu činily
5 222 324 Kč, z toho dotace EU do−
sáhla částky 4 438 975 Kč. Zapojilo
se 18 obcí z regionu. Realizací toho−
to záměru došlo ke snížení pro −
dukce odpadů o cca 907 tun za rok. 

Domácí kompostéry i kontejner na knihy

Kontejner v areálu sběrného dvora ve
Dvorci je upraven na „knihobudku“,
kde je možné odevzdat nepotřebné
knihy, či si naopak knihy vybrat a od−
nést. Foto Lukáš Mácha



NABÍZÍM zaměstnání v dře−
vařské výrobě, práce venku
na jednu směnu. Vedoucí 
není očkovaný. Tel.:
603257601. RR 21936

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí v
horském středisku na Šu −
mavě, hledá posilu do týmu
na pozici CUKRÁŘ / CU −
KRÁŘKA. Nabízíme stabilní
pracovní poměr v celoroč−
ním provozu (i v případě
dalších pandemických opat−
ření), ubytování zdarma
a jídlo za 50 %. Požadujeme
pouze spolehlivost, nadšení
učit se nové věci a základní
znalost cukrařiny. Praxe v
oboru je výhodou, nikoli
podmínkou.  Více info na
tel.: 602486490. RR 21963

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

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

STOLNÍ FOTBAL (JGC), má−
lo používaný, 145x75x85
cm, odolný korpus MDF,
kovo vé nohy, tyče v plasto−
vém  ložisku, hrací plocha
z kaleného broušeného skla.
Cena 10 tis. Kč. Dlouhá Ves
u Sušice. Tel. 602305142.
RR 21943

MUŠKAŘENÍ, nepoužitá pl −
ná výbava pro rybáře.
Dlouhá Ves u Sušice. Tel.
602305142. RR 21944

VELKÉ SANĚ, potah koněm.
5000 Kč. Dlouhá Ves
u Sušice. Tel. 602305142.
RR 21945

TÉMĚŘ nepoužívané 2 ks pé−
řové deky a 2 ks péřové pol−
štáře, ve výborném stavu.
RR 21952

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamenné
hrnce, hodiny, obrazy, nádo−
bí, váhy, radia, vojenské věci
z  války atd. Tel. 737903420
PM 21040

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  

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

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré moto−
cykly a veterány, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, hodin−
ky  náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré vě−
ci do r. 1960.  Vykoupím i ce−
lou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní 
jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056 

KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky, lam −
pičky, porcelánové sošky,
fotoaparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, kávo −
mlýnky, obrazy, šperky apod.
Tel. 605080878   PM21042

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

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.
728209526  PM 21038

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zane−
dbaný 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

HLEDÁME domek v Sušici,
Kolinci, Klatovech do
5.300.000 Kč. Hotovost 
máme, nejsme RK. Telefon:
728470041. RR 21949

HLEDÁM k doživotnímu pro−
nájmu nevybavený byt ( kro−
mě kuch. Linky, sporáku,
WC, umývadla a sprchového
koutu nebo vany) +, 1+KK,
1+0 v Plzni a okolí, v dosahu
MHD. Podmínkou možnost
přihlášení 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

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

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 21072

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: tele−
fon: 723439518.

PRODÁM Škoda Roomster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze 90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 4x
el. okna, servo, abs, 1 maji−
tel, cena: 109000,− Kč Kla −
to vy: telefon: 723439518.

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepojízd−
ný. Zel. 608773933   PM
21082

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,−
telefon: 723439518, Klatovy.

PRODÁM Citroen C3 nový
model, r.v. 2011 nový model,
obsah 1.4 benzin, 54 kw, naj−
eto pouze 137 tkm, se ser−
visní knížkou, nové rozvody,
el. okna, panorama sklo, el.
okna, radio, servo, klima,
imobiliser proti krádeži,
2. klíče, nová stk a emise,
cena 139000,− Kč, Kt, Tel:
723439518. 

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, pa−
norama výbava, super cena:
179000 Kč, telefon:
723439518.

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

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na DVD nebo flešku,
levně. Tel. 777 554 484  PM
21106

PŘIPRAVÍME vaši nemo−
vitost k prodeji, předání,
vymalujeme, uklidíme
okolní prostory. email:
proz1@email.cz. Tel.:
703655650        PM 21130 

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

KOMPLETNĚ vyklidíme,
odvezeme a zlikvidujeme
různý odpad, vymalujeme
prostory. Prohlídka zdar−
ma. E−mail: proz@
email.cz, tel.: 703655650
PM 21124  

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve
s vylitými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím
i několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481

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 technic−
kou do kumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele fon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
21428

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



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

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů
a dlažeb na tel. 776434705.
RR 21545

PROVEDEME malířské,
natě račské, zednické, vy−
klízecí práce. Prohlídka
zdarma. Email.: PLRO@
post.cz, tel. 703655650
PM 21129

SERVIS a seřízení oken –
euro, plast, hliník. Opravy
int. žaluzií, renovace euroo−
ken. Tel.: 778410163. RR
21942

62letý nekuřák a abstinent
hledá k vážnému seznámení
nezadanou ženu ve věku 
39−58 let.. Nejdříve schůzky
o víkendech, později po se−
známení trvalý společný 
život. Očekávám ochotu po
seznámení přistěhování ke
mně. Já jsem ochoten se
přestěhovat pouze v případě
uzavření manželství. Odpo −
vídat SMS zprávou na tel.:
705404111 nebo na e−mail
zdenek.ondra59@seznam.cz
PM 21114

37/185 nekuřák, bezdětný,
by se rád seznámil s dívkou
16 – 19 let. Mám rád cesto−
vání, přírodu a kulturu. Tel.
604969788     PM 21085

JSEM 65letý, 183/86, s do−
mem a zvu štíhlou ženu
z Klatov na procházku lesem,
společnost, tanec i víc. Tel.:
724516519. RR 21938

45LETÝ muž nekuřák, nepiju,
jsem pracovitý, hledám ženu
do 60 let za účelem sezná−
mení a později trvalého vzta−
hu. Volejte nebo piště na tel.
728829462. Zavolám zpět.
RR 21941

ZASE ty Vánoce – budu
sám? A proto hledám sluš−
nou ženu, nekuřačku do 70
let a výškou nad 165. Z DO.
Odpověď jen SMS! Tel.:
722642622.

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Plzeň.
Volat od 7–22 hod. na tel.:
773153057. PM 21089

ŽENA by ráda našla slušné−
ho, vysokého muže ve věku
45–55 let za účelem hezkého
a pevného vztahu. Do maž −
 lice a okolí.  balatanova@
seznam.cz. RR 21951

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Plzeň.
Volat od 7–22 hod. na tel.:
773153057. PM 21089

DŮCHODKYNĚ 76 let poho−
dová, zdravá by velice ráda
poznala pána nebo paní jako
kamarádku, která se také cítí
osaměle  a ještě by měli ve−
dle sebe rády společnost 
kamarádky či přítelkyně.
Čas ubíhá rychle, tak proč
si ho ještě neužít? Tel.:
734720159. RR 21572

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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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

PRODÁM použitou
 ná drž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru 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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde 31. 1. 2022
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