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„Je to pro mě veliká čest,“
rea goval po svém zvolení Pavel
Šindelář, do jehož gesce bude 
vedle postu primátora i nadále 
patřit technická oblast. Ta zahr −
nuje územní plánování, zadávání
ve řej ných zakázek, investiční 
výstavbu, odpadové hospodář −
ství a informační systém města
Plzně. Dohlíží také na provozní
činnost a  výkon agendy spo −
lečností Pl zeňská teplárenská,
Vodárna Plzeň a Čistá Plzeň. 

Co chce dělat nový primátor
s  bezpečností v  Plzni? Jak a kdy
dostane vodu do Boleváku? Proč
se mu nelíbí nový stavební zákon
a jak chce docílit odstranění
Carimexu? Řekl v  následujícím
rozhovoru – strana 2. 

Bezpečnost, voda pro Bolevák 
i odstranění Carimexu

Bojovat za změnu stavebního zákona, za odstranění ostudného objek−
tu bývalého Carimexu na hlavním tahu městem, za prosazení vy hlášky
omezující alkohol na některých veřejných místech, za zvýšení bez −
pečnosti i navrácení vody do Velkého boleveckého rybníka. To chce
v tomto roce nový primátor města
Plzně Pavel Šindelář (na snímku).
Toho do čela západočeské metro−
pole zvolili zastupitelé na svém
jednání 17. ledna. Jedenačtyři −
cetiletý Šindelář, jenž dosud pů−
sobil jako technický náměstek 
primátora, tak nahradil Martina
Baxu, který se stal mi nistrem kul−
tury a funkce primátora se vzdal.

Primátor města Plzně 
Pavel Šindelář
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Priority nového primátora
Pavla Šindeláře?

� Pane náměstku, při této příleži−
tosti jste uvedl, že nyní patříme ke
špičce u nás, co se osobní želez−
niční dopravy týče. Není to však
konec, že?
��Určitě ne. Řekl jsem dokonce, že
chceme mít nejmodernější veřejnou
dopravu v  republice. Máme nej−
mladší autobusy a na hlavních
želez ničních tratích nové vlaky.
Celkem 24 elektrických jednotek ze
Škodovky. V  motorových jednot−
kách jezdí na Domažlice soupravy

z  roku 2012, pořízené s  pomocí
evrop ské dotace. V současné době
řešíme malé lokální trati. Na nich ne−
vyžadujeme nová vozidla, ale přesto
chceme vyšší komfort cestování. 
�� Neustálé zlepšování kvality
a komfortu dopravy, a to nejenom
železniční, znamená i její dosta−
tečné   financování. Jak je s  ním
počítáno v  krajském rozpočtu na
letošní rok?
�� Jsem rád, že jsme rozpočtově
zvládli tu největší změnu – vyjetí

nových vlaků mezi Klatovy, Plzní
a Berounem. To byl velký finanční
nárůst. I z  toho důvodu se nyní
snažíme zvedat regionální dopravu
tak, aby to neznamenalo   skokové
navýšení. Bohužel i když budeme
mít starší vlaky, provozní náklady –

nafta, zabezpečovací systémy,
stejně porostou. 
�� Není to tak dávno, co se hovoři−
lo o tom, že lidé se do vlaků vrace−
jí. Myslíte si, že v případě našeho
regionu   je to i díky   Integrované
dopravě  Plzeňského kraje?
��To, že si dnes můžete koupit je−
den lístek a jedete s  ním vlakem,
autobusem i tramvají či trolejbu−
sem v  Plzni, je pohodlné. A navíc
nemusíte hledat hotovost, ale platí−
te kar tou či mobilem. Navíc ne −
chceme ceny jízdného zvyšovat
a tak opravdu doufáme, že se lidé
po omikronu vrátí do veřejné do−
pravy ještě rychleji než po minu−
lých vlnách covidu. 
�� Současné vysoké zdražování
energií se jistě dotýká také do −
pravy v  našem regionu. Jak moc
tato skutečnost zasáhne rozpočet 
vašeho rezortu?

Snad každé vedení kteréhokoli kraje v České republice si dává ja−
ko jednu z  hlavních priorit zlepšení dopravní infrastruktury. Po
pravdě, nejinak je tomu i v Plzeňském kraji, což by nejlépe po −
tvrdil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek.
Ten se totiž tomuto rezortu věnuje již druhé volební období a nutno
dodat, že velice úspěšně. Svědčí o tom například modernizace
želez ničních souprav. Konkrétní fakta jsme mohli sledovat 
v  těsném závěru loňského roku. Nejenom proto jsme požádali 
pana náměstka o rozhovor.

... pokračování na straně 3

�

Názorová mapa pomůže zlepšit dopravu v kraji

Ing. Pavel Čížek
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� Pane primátore, pojďme se
detailněji věnovat tomu, co
chcete prosazovat. Pře kva −
 puje mě bezpečnost, proč
jste si zvolil právě toto jako
jedno ze svých témat? 

Je to jedna ze zásadních
oblastí, které naše město trápí.
Chci se zaměřit na bezpečnost
a pocit bezpečí lidí ve městě,
a to nejen v místech, která mají
sloužit k odpočinku a relaxaci,
jako jsou dětská hřiště, okolí
veřejných sportovišť a po −
dobně. Nechci, aby lidem bylo
nepříjemné v  těchto místech
trávit čas, anebo se dokonce
báli. A bohužel tomu tak zatím
je. Je několik do očí bijících
loka lit v  širším středu města,
které si oblíbili lidé bez domo−
va a zahraniční agenturní pra−
covníci. Tito lidé se zde ve vět−
ším počtu setkávají, většinou
konzumují alkohol, čímž často
obtěžují své okolí.

� Ano, taková je realita. 
Co s  tím chcete dělat kon −
krétně?

Během několika týdnů bude
připravena vyhláška, která ve
vybraných lokalitách města za−
káže konzumaci alkoholu na
veřejnosti. Díky tomu policie
konečně dostane do ruky ná−
stroj, jak takové situace řešit
a zajistit v  těchto místech po −
řádek. Cílem nebude, aby si
Plzeňané nemohli dát pivo
na oblíbené předzahrádce, na
koncertu nebo si připít na
Nový rok. Cílem bude, aby si
tyhle partičky přestaly dělat
zejména z  centra města svoji
předzahrádku.

� S  partičkami lidí bez do −
mova vlastně souvisí i další
z  Vašich témat, obludný 
komplex Carimexu. Neříkej −
te, že máte recept na to, jak
ho odstranit? 

Jde o objekt, který stojí už
řadu let při příjezdu do Plzně
po Rokycanské a chátrá, a to
z důvodu, že horní parta vznik−
la bez stavebního povolení

a objekt nebyl nikdy zkolau −
dován, zatížen byl i soudními
spory. Před časem změnil ma−
jitele. Osobně je pro mě prio −
ritou, abychom do konce toho−
to volebního období dospěli
s novým majitelem k dohodě
o odstranění této stavby a ta
mohla být následně zdemolo−
vána. Udělám maximum pro
to, aby toto místo, které je
v podstatě jednou z hlavních
bran do města, bylo výrazně
přívětivější. Nechci, aby to byla
nadále ostuda Plzně.  

� Před Vaším zvolením jste
řekl, že chcete bojovat proti
novému stavebnímu zákonu.
Proč?

Nový stavební zákon potla−
čuje právo samosprávy na plá−
nování, výstavbu a rozhodová−
ní v území. Jsem přesvědčen,
že nebude−li tento zákon dů−
kladně přepracován, bude vý−
stavba v  Plzni paralyzována
a ceny bytů ještě více poros−
tou. Jsem proto připraven bo−
jovat za tuto nutnou změnu.
Chci také doplnit, že Plzeň je
jedním, možná ne−li jediným,
z mála velkých měst, které má
schválený a dnes již i aktuali−
zovaný nový územní plán. Ten

ukotvuje vizi našeho města na
minimálně příštích deset let.

� Proč vlastně potřebuje
město územní plán? 

Vlastně i díky novému územ−
nímu plánu, a na první pohled

by v tom člověk nehledal spoji−
tost, jsme úspěšní v  bytové
politice. Díky tomu u nás není
nedostatek bytů, jak to známe
ze zkušeností jiných měst.
Město tak může pomáhat
s bydlením jak seniorům, so −
ciálně slabším, ale také mla−
dým lidem. V závislosti na kon−
cepci rozvoje můžeme také lé−
pe regulovat novou výstavbu,

tedy vyplnit tak prázdná místa
v centru města, aby z něj lidé
neodcházeli na jeho periferie
a udrželi jsme v  něm život,
služby, a vše co město má
svým obyvatelům poskytnout. 

� Dalším Vaším tématem je
voda pro Bolevák. Co se v té
věci děje? 

Toto je mediálně vděčné té−
ma, je pro Plzeňany důležité,
neboť Bolevák je jednou z nej −
vět ších relaxačních zón ve 
městě. Úbytek vody je zapří −
činěný suchem. Za tím si stojím
nejen já, ale i odborníci, kteří se
touto situací zabývali. Každý vi−
dí, že vody, zejména té spodní,
je v posledních letech nedosta−
tek. Vysychají studny i potoky.
Každý rok se opakují zprávy
o zákazu napouštění zahrad−
ních bazénů v obcích a měs−
tech. Je to zkrátka tak a musí−
me se s  tím naučit žít. Projekt
na přivedení vody do Velkého
boleveckého rybníka z  řeky
Berounky je připraven. Zaha −
jujeme soutěž o zhotovitele
a v  říjnu by mělo být hotovo.
Díky tomuto projektu do ká −
žeme vodu do rybníka ne −
jen přivést, ale do budoucna
i výšku jeho hladiny regulovat.

Pavel Šindelář
se narodil 14. prosince
1980. Vystu doval právnic−
kou fakultu, v ODS je od ro−
ku 2008. Od roku 2014 vy−
konával post technického
náměstka primátora města
Plzně, je také předsedou
představenstva společnosti
Vodárna Plzeň, a. s. Pavel
Šindelář je svobodný, má
jednoho syna a ve svém
volném čase se věnuje bě−
hu a cestování. 

Primátorský řetěz Pavlu Šindelářovi předal po zvolení končící primátor Martin Baxa. 

... dokončení ze strany 1�

Priority nového primátora Pavla Šindeláře?
Bezpečnost, voda pro Bolevák i odstranění Carimexu
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V polovině ledna spustil Plzeňský
kraj unikátní možnost pro veřej−
nost, jak sdělit své konkrétní pod−
něty týkající se dopravy ke kon−
krétním místům v  kraji. Na kraj−
ském webu je spuštěna aplikace
Názorová mapa dopravy, kam lze
vložit podnět k danému místu
i s fotografií a komentářem. 

„Tato názorová mapa bude ote−
vřena do 15. března 2022, ná −
sledně Plzeňský kraj podněty
obča nů vyhodnotí,“ uvedla hejt−
manka Ilona Mauritzová.

V  rámci zlepšení komunikace
s občany i návštěvníky kraje a také
s  ohledem na přijaté koncepce
rozvoje dopravy, cyklodopravy
a obecně spokojenosti občanů
i návštěvníků Plzeňského kraje by−
la vytvořena aplikace NÁZOROVÁ
MAPA přímo na webových strán−
kách Plzeňského kraje. Ta umožní
občanům i návštěvníkům Plzeň −
ského kraje vkládat podněty ke
zlepšení, upozorňovat na proble−
matická místa v dopravě či naopak
ocenit současná dopravní řešení,
která mobilitu v kraji podporují. 

„Před časem jsme ve spolupráci
s  mobilními operátory dělali vy−
hodnocení dopravních dat a zjistili
jsme, že lidé cestují na určitém
místě vlastní dopravou, přidali
jsme tam spoj a to se ukázalo jako
dobré řešení pro tamější obyvate−
le. Proto jsme se rozhodli teď ote−
vřít lidem možnost, aby nám dali
najevo své potřeby v  oblasti do−
pravy a mobility,“ říká náměstek
hejtmanky pro oblast dopravy
Pavel Čížek.

Vložení příspěvku do názorové
mapy je umožněno prostřednict−
vím mobilního telefonu nebo po−
čítače, více informací k  postupu
vložení podnětu a odkaz na apli−
kaci samotnou najdete ZDE. Cí −
lem projektu je zlepšit dopravní
plánování s přihlédnutím k čet−
nosti a obsahu zadaných podnětů
od běžných uživatelů dopravy
a dopravní infrastruktury v Plzeň −
ském kraji. Po ukončení prvot −
ního sběru podnětů, po 15. 3.
2022, budou zaznamenané připo−
mínky vyhodnoceny ve spolu −
práci s příslušnými organizacemi

Plzeňského kraje, a to podle jed −
notlivých oblastí dopravy. U opa−
kujících se podnětů budou hledá−
ny možnosti k odstranění zazna−
menaných problémů.

„Doprava zajímá řadu lidí a pro
nás je velmi důležité, abychom
znali jejich názor z  terénu. Bez
těchto připomínek nejsme schop−
ni nějakým způsobem vychytat
dopravní potřeby veřejnosti. Je to
zásadní krok k nastavení dopravy,
ať už v autobusové dopravě či ji−
né. Máme dobrou zkušenost na−
příklad s  nastavením taktové do−
pravy na linkových autobusech,
což lidem přinese větší komfort
v  cestování. Nemusí hlídat jízdní
řád, prostě vědí, že v  určitý čas
mohou jet. Na druhou stranu má−
me velkou možnost právě v auto−
busech se lidem přizpůsobit.
Tam, kde cestuje více lidí, může−
me přidat linku a tam, kde počet
cestujících klesá, můžeme ubrat.
Proto doporučuji, využijte mož−
nosti v  aplikaci Názorová mapa
nám svůj podnět sdělit,“ doplňuje
Pavel Čížek.

Mapa sdělí konkrétní
podněty k dopravě

�� Zdražení energií bohužel za−
sahuje rozpočet každé rodiny
a samozřejmě i ten krajský.
Část ceny za objednaný kilo−
metr je vázána na cenu energií
a tam určitě dojde ke zvýšení.
Ale počty spojů omezovat ne −
chceme. Mnoha lidem může
veřej ná doprava pomoci i v ne−
lehké finanční situaci. Važme si
naší veřejné dopravy. Je na vyš−
ší úrovni než v řadě okolních ze−
mí a kraje by ji měly zachovat
a rozvíjet. 
�� Měli bychom si přiznat, že
kvalitní rozvoj dopravy není
krátkodobou záležitostí. Jaký
výhled má v  tomto směru
Plzeňský kraj?
��Právě na to se  ptáme našich
občanů. Zveřejnili jsem Názoro −
vou mapu Plzeňského kraje.
Tam nám každý může napsat ja−
koukoliv připomínku k  silnicím,
cyklostezkám, zastávkám, ná−
dražím, k návaznosti spojů atd.
cokoliv k  dopravě. Může nám
i dokonce označit místo závady
přímo v  mapě (i z  mobilního
telefonu). Prosím, pište, bu−
doucnost dopravy přece záleží
na občanech, na cestujících.
Veřejná správa musí přání lidí
respektovat. A kdybych měl
k  budoucnosti veřejné dopravy
říci jen jednu potřebnou věc, tak
to jsou přestupní terminály: na
každém nádraží by měla být
možnost parkování aut, případ−
ně zastávka autobusu, ve vět−
ších sídlech autobusový termi−
nál. Každý přestup by měl být
rychlý a pohodlný.
�� Pokud vím, tak se také
účastníte jednání Krizového
štábu Plzeňského kraje. Jaké
dotazy či požadavky v  tomto
případě obce na vedení kraje
vznášejí? 
��Obce si dokáží poradit s kri−
zovými situacemi velmi dobře.
Snaží se omezovat rychlost ší−
ření nákazy a chránit seniory.
Kraj jim nabízí monitoring si −
tuace, pomoc profesionálních
hasičů, vojáků, záchranářů i do−
brý zdravotní systém. Velký vý−
znam mají mobilní očkovací tý−
my. Obce si je mohou objednat
přímo k  sobě. Z  vlastní zkuše−
nosti vím, že občané, zvláště
z  vesnic, rádi využijí očkování
2. či 3. dávkou bez front v blízké
obci či městečku.

� ... dokončení ze strany 1

https://www.plzensky−kraj.cz/nazorova−mapa−dopravy−plzenskeho−kraje
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Nezisková organizace  – spolek
Iron Monument Club v Plzni p.s.
(IMC Plzeň) sdružuje zájemce
o  technické památky, zejména
o his torii železnice.  Touto činností
se členové klubu zabývali již od 
první poloviny 80. let a během exis−
tence klubu objevili a zachránili ně−
kolik parních lokomotiv, historic−
kých železničních vozů a stabilních
parních strojů. 

IMC Plzeň vlastní parní lokomoti−
vu 313.902, s  níž pořádá mnoho
akcí během celého roku. Některé
jsou již tradiční, jako např.: Nýřan −
ské železniční září, ale řada je no−
vých. Proto je velmi důležité, aby
mohla lokomotiva nadále brázdit ko−
leje vlastní silou  a  dělat radost na−
šim cestujícím, ale i  nadšencům,
kteří se zajímají o parní lokomotivy.

Lokomotiva však už potřebuje re−
konstrukci, proto spolek vyhlásil
sbírku. Vybrané peněžní prostředky
budou použity na generální opravu,
aby se z  lokomotivy nemusel stát
pouze vystavovatelný statický expo−
nát, ale mohla i nadále jezdit v čele
historických parních vlaků. Loko −
mo tivě se totiž blíží poslední revize

kotle, bez které nemůže být dále
provozována. Platnost způ  sobilosti
končí v září  roku 2022.

Do této doby je potřeba sehnat 
finanční prostředky na generální
opravu kotle a pojezdu lokomotivy,
což obnáší značné finanční náklady
v předpokládané výši 3 100 000,− Kč
na obnovu kotle, pojezdu lokomoti−
vy a  dalších souvisejících částí.
Pro následný provoz “parničky” je

to zásadní krok, bez kterého se bo−
hužel neobejde. Do realizace samot −
né opravy bude lokomotiva odstave−
na jako neprovozní, a  to po dobu,
než se podaří sehnat potřebné fi−
nanční prostředky na její opravu.
Členové spolku provedou veškeré
demontážní a montážní práce na lo−
komotivě zdarma ve svém volném
čase. Vlastní realizace opravy loko−
motivního kotle a pojezdu lokomoti−
vy musí být provedena dodavatel−
sky certifikovanou společností.

Informace o  probíhající sbírce
a  následné opravě lokomotivy
313.902 budete moci sledovat na
našich webech a sociálních sítích:

www.imcplzen.cz
www.parostrojnifestival.cz

Složme se na generální 
opravu parní lokomotivy
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Oddělení matriky Úřadu městské−
ho obvodu Plzeň 3, které vede
matriční evidenci pro celé město
Plzeň, stejně jako každý rok vy dalo
přehled za uplynulý rok o počtu
narozených dětí, úmrtí, sňatků, ale
také seznam nejčastějších jmen
nových občánků.

„V uplynulém roce evidujeme cel−
kem 4 231 narozených dětí, což je
o 97 dětí více než v roce 2020.
Zajímavostí je, že za poslední dva
roky se vždy narodilo více chlapců,
od roku 2016 do roku 2019 se totiž
poměr narozených dívek a hochů
každým rokem měnil. Chlapců se
v  roce 2021 narodilo 2187 a dívek
2044,“ informuje Stanislav Šec,
místostarosta MO Plzeň 3.

Ve statistice, stejně jako každý
rok, nechybí ani přehled oblíbenosti
jmen u rodičů. „V loňském roce by−
lo u děvčat, oproti roku 2020, rodiči
nejčastěji vybráno jméno Eliška, po
ní hned následuje Adéla a na pomy−
slné stupně vítězů se opět po dlouhé
době vrátila Tereza. Mezi chlapci se

na čele opět umístil Jakub, po něm
Matyáš a Jan,“ uvedl David Pro −
cház  ka, starosta plzeňského cent−
rálního obvodu. Čtvr tou a pátou 
příčku u děvčat obsadila jména
Anna a Viktorie, u chlapců pak Matěj
a Dominik. Co se méně obvyklých
jmen týká, na úřadě jsme zazname−
nali jména, jako Izák, Melvin Rio
Rico u chlapců, u dívčích jmen pak
Jitřenka, Chloé či Claire.

Stejně jako počet narozených 
dětí stoupl i počet sňatků a re gis −
 trovaných partnerství. Své ´ano´ si
v loňském roce řeklo celkem
641 párů, což je o 49 více než 
v roce 2020. Jsem rád, že toto 
číslo na rozdíl od předminulého roku
vzrůstá a že většina snoubenců
navzdo ry všem protiepidemickým
opatřením svůj termín svatby zre −
alizovala a nemusela jej přesouvat
na jinou dobu.

Registrovaná par tnerství vloni
uzavřelo 15 párů, což je o dva více
než v roce 2020. Konečný počet
úmrtí za minulý rok není ještě znám.

Více dětí než v roce 2020, 
stoupl i počet sňatků
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Mohu koupit dům
s exekucí?
Dobrý den, lze zakoupit dům,
na kterém vázne zástavní
právo soudcovské a je na něj
uvalen exekuční příkaz k pro−
deji nemovitosti? Přes RK
jsme tento dům chtěli zakou−
pit, bylo nám tvrzeno, že vše
je řádně zaplaceno a čeká se
na výmaz dluhů z katastru
nemovitostí, podepsali jsme
tedy rezervační smlouvu
a slo žili 200.000Kč rezervač−
ní poplatek, ale zjistili jsme,
že samozřejmě nic zaplace−
no nebylo. Pak nám okamžitě
zaslali návrh kupní smlouvy,
kterou musíme do 10 prac.
dnů podepsat pod hrozbou
pokuty oněch 200.000 Kč.
V kupní smlouvě jsou se psá −
na veškerá břemena, která
na nemovitosti váznou a tu−
díž na základě této smlouvy
ani nelze žádat o hypotéku.
Lze tedy vůbec tuto nemovi−
tost zakoupit nebo s ní prodá−
vající ne  mů  že nijak nakládat
a smlouva by tedy měla být
neplatná? Nebo máme žádat
o vrácení rezervačního po−
platku? 

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, s nemovitostí, na
níž je uvalen exekuční pří−
kaz, nelze nijak majetkově
nakládat, jedná se o tzv. exe−
kuční inhibitorium. Převod
takové nemovitosti na třetí
osobu či jiné zatížení nemo−
vitosti by bylo postiženo re−
lativní neplatností takového
právního jednání. Před sa−
motnou kou  pí je nutné vždy
vyrovnat všechny dluhy
u exekutora a list vlastnictví
tzv. vyčistit.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Plzeň vyhlásila architektonickou
soutěž na nový plavecký bazén na
Borských polích. Soutěž bude ote−
vřená, jednofázová. Zájemci mohou
podávat své návrhy do 21. února
2022, poté se jimi bude zabývat od−
borná porota. Nový bazén za zhruba
250 až 300 milionů korun vznikne
jako náhrada za zastaralý plavecký
bazén v Kozinově ulici v Plzni. Slou −
žit bude plaveckému klubu, záchra−
nářům i veřejnosti.  

„Předmětem soutěže je návrh no−
vostavby plaveckého bazénu v lokali−
tě Borská pole na pozemku, který je
v majetku města Plzně. Naším zámě−
rem je, aby ho tvořila bazénová
multi funkční a relaxační plavecká 
hala s venkovními bazény, sportovišti

a rekreační plochou,“ přiblížil   primá−
tor Pavel Šindelář. Kompletní infor −
ma ce o soutěži jsou dostupné na we−
bu: https://tenderarena.cz/dodavatel/
seznam−profilu−zadavatelu/detail/
Z0001901/zakazka/ 479220.

Podle Pavla Šindeláře se jedná
o významnou veřejnou stavbu v ex−
ponovaném místě, proto bylo logické
uspořádat otevřenou architektonic−

kou soutěž. Ta dává možnost srovná−
ní různorodých návrhů po všech
stránkách projektu. Účastníci mohou
své návrhy podávat do 21. února
2022 a jejich počet není limitovaný.
Předpokládané ceny a odměny jsou
v hodnotě 3 milionů korun.  

Samotný pozemek se nachází
v těsné blízkosti objektu výzkumné−
ho centra NTIS Západočeské uni−
verzity v Plzni u zastávky tramvaje.
Vyhlašovatelem soutěže a zadavate−
lem zakázky je město Plzeň pro−
střednictvím svého odboru investic.
Účelem soutěže je nalézt a ocenit
návrhy řešení Plaveckého bazénu

Borská pole v Plzni včetně vazeb na
širší území Západočeské univerzity
a tramvajovou trať, které nejlépe 
splní požadavky zadavatele.  

Objekt má být náhradou stávající−
ho bazénu v  Kozinově ulici, který
provozuje SK Radbuza Plzeň, z. s.
Nový bazén tak bude sloužit celo−
ročně tomuto spor tovnímu klubu,
ale také záchranářům a veřejnosti. 

Architektonická soutěž 
na nový plavecký bazén
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Na rekonstrukci DSP Kralovice
dostane Plzeňský kraj dotaci více
než 46 milionů korun. V  rámci
prací bude vystavěn nový pavilon,
zmodernizovaná kuchyně a ko tel −
na. Celý projekt vyjde Plzeňský kraj,
který domov zřizuje, na 180 mil. Kč.
Rozdíl v  nákladech po vyčerpání
dotace uhradí kraj a domov ze
svých prostředků.

„Považujeme za zásadní, aby−
chom zkvalitnili sociální služby pro

naše klienty. Proto jsme se roz −
hodli o dotaci na přístavbu nového
pavilonu v  domově požádat. Po
vyčer pání dotace bude zbývající
částka 134 mil. Kč hrazena z uspo   −
řených finančních prostředků
orga nizace a z  rozpočtu Plzeň −
ského kraje,“ říká náměstek hejt−
manky pro oblast ekonomiky, 
in ves tic a majetku Pavel Karpíšek. 

Žádost o dotaci úspěšně prošla
procesem posuzování žádostí,

v  příštím roce začne realizace
1. etapy projektu. Nový pavilon na−
bídne 54 lůžek a především v sute−
rénu vznikne moderní zázemí ku−
chyně. Modernizace proběhne také
v  kotelně, kde budou využity mo−
derní technologie, jako například
tepelná čerpadla.

V novém pavilonu domova bude
poskytována služba se zvláštním
režimem (DZR) i služba pro senio−
ry. Zázemí zcela nové, moderní

kuchy ně vznikne v suterénu nové−
ho pavilonu a rekonstrukce se
dotk ne také technologií kotelny,
kam budou instalována tepelná
čerpadla. Před pokládaný konec
rekonstruk ce je plánován na
11/2024. Náklady jsou předběžně
vyčísleny na 180 mil. Kč, dotace
pak činí 46, 33 mil. Kč. 

Domov sociální péče Kralovice
má v  současné době kapacitu
90 lůžek (80 DOZP a 10 DZR). 

Dotace na rekonstrukci domova v Kralovicích

Modernizací veřejné−
ho osvětlení v Část −
ko vě ulici a přilehlém
parku Chvojkovy lo−
my se může pochlu−
bit plzeňská radnice. 
Lo kalitu nově osvětlují
inte ligentní lampy, kte−
ré mohou intenzitu
světla měnit podle potřeby. Slovany
jsou prvním místem v Plzni, kde se
novinka zkouší. Inteligentní osvětlení
přispěje k lepší bezpečnosti na veřej−
ných místech, reaguje na pohyb
a dokáže uspořit až 60 % energie.

Inteligentní svítidla jsou vybavena
pohybovými čidly a při detekci po−
hybu například od procházejících
osob nebo běžců mohou dočasně
zvýšit intenzitu svítivosti na více jak
80 procent své kapacity. Ve Chvoj −
kových lomech bylo zmodernizová−
no 30 svítidel, v Částkově ulici pak
28 sloupů veřejného osvětlení. 

O zmodernizované veřejné osvět −
lení se, stejně jako o všechna další

v Plzni, starají zaměstnanci PMDP.
Nové osvětlení funguje v  rámci
dispe činku PMDP, který řídí celou
lokalitu a má systém pod do −
hledem. Ovládat lze ale i každé 
svítidlo zvlášť. Pokud v místech ne−
bude potřeba svítit, svítivost lamp
se sníží na přibližně 40 %, kdyby
bylo potřeba, dokáží každou lam−
pu vzdáleně rozsvítit na 100%.
Modernizace veřejného osvětlení
s sebou přinesla nejen úsporu pro−
vozních prostředků až do výše
60 %, ale také biologicky příznivější
chromatičnost svítidel a detekcí
pohybu vyšší bezpečnost na ve −
řejných místech v Plzni.

Inteligentní lampy ochrání
i ušetří
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„Uvedení nových jednotek
RegioPanter je pro nás jakým−
si završením pětileté náročné
práce ve spolupráci s měs−
tem Plzeň, Správou železnic
a Čes kými dráhami. Plzeňský
kraj patřil k  zanedbaným re−
gionům, nyní ale můžeme ko−
nečně říci, že jako kraj jsme
na tom nejlépe mezi ostatními
v republice. Obnova vozového

parku dopravce je totiž zcela zásad−
ní pro to, aby lidé měli větší komfort
při svém cestování. Zařadili jsme
proto do podmínek výběrového říze−
ní na dopravce této trati právě do−
statečně komfortní vybavení vlaků
pro cestující, ale za důležité pova −
žujeme i vybavení zabezpečovacím
systémem GSM−R a ETCS L2. Na
požadavcích na vlakové soupravy
spolupracujeme s  ČVUT a tato
spolupráce se nám dlouhodobě
osvědčila,“ uvedl Pavel Čížek.

Soupravy InterJet jsou konstruo−
vané na rychlost až 200km/hod,
mají navíc speciální okna pro pro−
pustnost mobilního signálu. S  no −
vými vlaky RegioPanter na trati
Klatovy – Přeštice – Plzeň – Roky −
cany – Beroun bude Plzeňský kraj
oblastí s nejmodernějšími elektric−
kými vozidly na celé české želez −
niční síti s celkem 24 komfortními
elektrickými jednotkami splňujícími
soudobé požadavky na cestování
řady RegioPanter a také novými
InterJety na trati Západního expre−
su Praha−Plzeň−Cheb. Nově také
mohou cestující těmito vlaky vy −
užívat v  e−shopu dopravce tarify
Integrované dopravy Plzeňského
kraje (IDPK). 

„Oceňuji, jak moderně
a pre cizně jsou nové vlaky řa−
dy InterJet vybaveny a jsem
ráda, že i cestující v Plzeň −
ském kraji budou moci tato
komfortní vozidla využívat.
Společně s novými Regio −

Pantery z Klatov do Berouna zajišťují
nové soupravy vlaků opravdu kom−
fortní a především díky evropskému
zabezpečovacímu systému ETCS
i bezpečné cestování na špičkové
úrovni. Věřím, že si lidé zvyknou více
cestovat vlakem než osobním autem
a budou tak mít dostatek času na po−
znávání okolí a také na to, aby si už
cestu samotnou užívali. Vždyť i cesta
je cíl,“ říká hejtmanka Plzeňského
kraje Ilona Mauritzová.

Po prosinci 2018, kdy byly nové
elektrické jednotky RegioPanter na−
sazeny na linky P1 jih Horažďovice
předměstí – Plzeň – Pňovany, a srp−
nu 2021, kdy došlo k témuž kroku
na lince P1 západ u spěšných vlaků
Plzeň – K. Vary, došlo tak  k nasaze−
ní nových jednotek RegioPanter i na
osobní vlaky linky P2 Klatovy –
Přeštice – Plzeň – Rokycany –
Beroun. Celkem se   jedná o 11 no−
vých elektrických vlaků.

Bezbariérové soupravy jsou vy −
baveny klimatizací a Wi−Fi připo −
jením k internetu. Nechybějí elekt −
rické zásuvky, USB porty pro dobí−
jení cestovní elektroniky ani místo
pro nabíjení elektrických vozíků
a elektro kol. Cestující s malými dět−
mi zase ocení přebalovací pulty.

Železniční doprava v Plzeňském 
kraji už není popelkou
Ještě před koncem loňského roku si náměstek hejtmanky pro oblast
dopravy Pavel Čížek připsal na své konto významnou událost – 
v Pl zeň ském kraji  totiž vyjely na železniční tratě nové elektrické jed −
notky RegioPanter a poprvé také komfortní soupravy InterJet. Dalo
by se to považovat za skvělý vánoční dárek pro všechny cestující, jak
to ale vidí náměstek Čížek? 
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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

Po dvou letech příprav otevřela
Plzeň technologické centrum při
Bolevecké základní škole. Žáci bu−
dou rozvíjet svůj vztah a doved −

nosti v  dřevodílně vybavené mo−
derními stroji a nářadím, ale nová
je také přírodovědná část včetně
učebny cizích jazyků. 

Centrum vzniklo v suterénu budo−
vy školy. Cílem je podnítit u dětí
vztah k technice a zlepšit také jejich
manuální zručnost. Náklady na rea−
lizaci jsou ve výši devíti milionů 
korun a byly hrazeny z  prostředků
města Plzně na podporu technické−
ho vzdělávání.  

Technologické centrum se skládá
ze zařízené dřevodílny, jejíž součástí
je přípravna a sklad materiálu.
Centrum je vybaveno kvalitním ná−
řadím, ale i soustruhem na dřevo −
obrábění. Dalším oddělením je počí−
tačová učebna, a dokonce třída pro
výuku ve vir tuální realitě. Hlavním

benefitem vir tuální reality je beze−
sporu fakt, že školákům zprostřed−
kuje zážitek konkrétní látky, který
v místních podmínkách nelze reali−
zovat. Žáky čekají nevšední hodiny
chemie, budou si moci vyzkoušet
chemické pokusy. Díky tomuto pro−
jektu budou pracovat alespoň vir  −
tuálně s látkami, jako jsou kyseliny.

Plzeň je první město v  Evropě,
které implementovalo vir tuální re −
alitu jako standardní pomůcku do

výuky na základních školách. Věří,
že učebním prožitkem zvýší zájem
žáků o techniku i přírodní vědy. Plně
to zapadá do koncepce, kterou je
specializace jednotlivých základních
škol. V budoucnu by měla každá
Plzní zřizovaná základní škola mít
preferenční zaměření, například
technické, jazykové, umělecké či
sportovní.

Řemeslo má zlaté dno
– první technologické centrum
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Podpora mezinárodní 
spolupráce dětí a mládeže 
Cílem programu, na který je v kraj−
ském rozpočtu alokována částka
1,5 mil. Kč, je finanční podpora
mezinárodních projektů a výměn
mládeže. Zároveň tato podpora vede
mladé lidi k  solidaritě, toleranci
a porozumění prostřednictvím inter−
kulturního vzdělávání. Touto cestou
vede vzdělávání k  odbourávání 
ba riér v komunikaci, což je zásadní
součástí přípravy dětí a mládeže na
soužití ve sjednocené Evropě.

Podpora preventivních aktivit
a výchovy k toleranci  
Na program, který podporuje reali−
zaci aktivit škol a školských zařízení
v  oblasti primární prevence riziko −
vého chování, je alokována částka
v krajském rozpočtu ve výši 2,3 mil.
Kč. Jde především o podporu adap−
tačních pobytů žáků 1. a 6. ročníků
ZŠ a žáků 1. ročníků SŠ, a také
o podporu vzdělávání pedagogic−
kých pracovníků v této oblasti.

Podpora poskytovatelů 
primární prevence rizikového
chování v PK  
Dotační titul je určen na vzdělávání
pedagogických pracovníků, meto −
diků prevence či supervizi pedago−
gických sborů. Podpora je určena
osobám či organizacím, které po−
skytují aktivity v  oblasti primární
prevence rizikového chování školám
a školským zařízením na území
Plzeňského kraje.

Podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže  
Cílem programu, na který je v roz po −
č tu kraje alokována částka 2 mil. Kč,
je vytváření a rozšiřování stávající na−
bídky volnočasových aktivit urče−
ných pro organizované i neorganizo−
vané děti a mládež v Plzeň ském  kra−
ji. Využití dotace má za cíl všestranně
pozitivně působit na osobnostní roz−
voj dětí a mládeže prostřednictvím
volnočasových aktivit.

Nadání 2022
Program s alokací 270 000 Kč pod−
poruje a rozvíjí zájem žáků o příro−
dovědné, společenskovědní a jazy−
kové obory, rozvíjí péči o nadané

děti a mládež, podporuje pedagogy
středních škol, kteří se systematicky
věnují nadaným žákům, a to v  pří−
pravách nad rámec výuky na celo−
státní i mezinárodní kola soutěží.
Program je navázán na úspěchy 
žáků středních škol ve zmiňovaných
soutěžích. 

Podpora jazykového 
vzdělávání středoškoláků  
Cílem programu, na který je v  roz−
počtu kraje alokována částka 1 mil.
Kč, je rozvoj jazykových znalostí 

žáků, rozvoj jejich jazykových kom−
petencí, odbourávání bariér v komu−
nikaci v  cizím jazyce zdokonalová−
ním jazykové vybavenosti a rozšiřu−
jící jazykové vzdělání v  zahraničí.
Předmětem programu jsou jazykové
studijní pobyty a praxe v  zahraničí,
jazyková příprava pro mezinárodní
spolupráci v  zahraničí, jazykové
a letní tábory v zahraničí a jazykové
kurzy v zahraničí. Na jednoho žada−
tele připadá maximální výše dotace
50 000 Kč. Dotační program je vy−
hlašován poprvé.

Mikrogranty pro oblast 
školství a mládeže  
Program s  alokovanou částkou
v krajském rozpočtu 1,5 mil. Kč cílí
na podporu organizací, které pra −
videlně v  průběhu roku zajišťují
školní i mimoškolní volnočasovou
činnost dětí a mládeže, pořádání
akcí celostátního či mezinárodního
významu, organizaci školních akcí
škol a školských zařízení v  kraji,
preventivní ekovýchovné aktivity,
podporu činnosti dětí a mládeže
s  hendikepem, aktivity spojené
s  distanční výukou, on−line ko −
munikací ve školách a školských
zařízeních.

Plzeňský kraj vyhlásil dotace pro mládež 
v roce 2022



14 Plzeňský rozhled  1-2/2022Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Na základě memoranda uzavřené−
ho mezi Plzeňským krajem a měs−
tem Plzeň se bude kraj podílet na
provozu nového centra pro osoby
bez přístřeší ve Wenzigově ulici,
které vybuduje město, a to  polovi−
nou provozních nákladů. Výstavba
nového centra je v  režii města,
které získalo na projekt dotaci více
než 77 mil. Kč. 

Na výstavbu Centra služeb pro
osoby bez přístřeší ve Wenzigově
ulici získalo město Plzeň dotaci
z  programu IROP Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. S výstavbou zaří−
zení je počítáno ve Střednědobém
plánu sociálních služeb Plzeňského
kraje a také v Akčních plánech so −
ciálních služeb na území města
Plzně. Centrum služeb pro osoby bez

přístřeší ve Wenzigově ulici v Plzni
zahrnuje výstavbu zázemí pro nocle−
hárnu a nízkoprahové denní centrum
a také nový azylový dům komunitní−
ho tipu. Obě zařízení budou bezba −
riérová, což zajistí možnost pečovat
i o méně mobilní osoby. To dosud
v Domově sv. Františka, kde je péče
o osoby bez přístřeší centralizována
pro území města, nebylo možné.

Podle sčítání lidí bez domova
v  roce 2019, které realizoval Vý −
zkumný ústav práce a sociálních vě−
cí pro MPSV ČR, je v  Plzeňském
kraji celkový počet dospělých lidí
bez domova 1 151, počet dětí 114,
z  toho venku a na noclehárnách je
581 osob. V Plzni je pak v rámci sle−
dovaných kategorií 429 – 489 osob
bez domova.  

Podpoří provoz centra pro lidi bez přístřeší

Měšťanská beseda v  Plzni slaví
120 let. Objekt, jenž je jedním
z nejvýznamnějších novorene −
sanč ních staveb v Plzni, byl popr−
vé otevřen 29. prosince 1901.
Budova, již nechal téhož roku posta−
vit plzeňský spolek měšťanů se stej−
ným názvem, se rázem stala cent −
rem kultury ve městě. Po rozsáhlé
novodobé rekonstrukci, která byla
dokončena v roce 2005, jsou zdejší
reprezentativní prostory včetně Kina
Beseda a Divadélka Jonáš využívá−
ny pro nejrůznější typy společen−
ských a kulturních akcí. Jsou to
koncerty, divadelní představení, ple−
sy, večírky, filmové projekce, festi−
valy, přednášky, konference, školení
i akce pro děti. Celková kapacita
všech sálů je přes tisíc osob. V  le−
tech před koronavirovou pandemií,
tedy před rokem 2020, se v Měš −
ťanské besedě konalo průměrně na
dva tisíce akcí ročně a prošlo jí ko−
lem 160 tisíc návštěvníků.

„Jde o stavbu velkoryse pojedna−
né reprezentativní budovy s  vý−
znamným souborem uměleckých
výtvarných a sochařských děl od
značného počtu dobových českých
umělců. Obsahuje i kvalitně docho−
vané umělecko−řemeslné prvky
a detaily interiérů upravené v po −
zdějším secesním slohu,“ řekla
Eliška Bartáková, náměstkyně pri−
mátora pro oblast kultury, památko−
vé péče a sociálních věcí. 

Budovu postavil plzeňský stavitel
František Kotek podle vítězného sou−
těžního návrhu architekta Aloise
Čenského z roku 1898. Od počátku
byla v  přízemí umístěna honosná
kavár na s  výhledem do sadového

okruhu města. Součástí areálu
Měšťanské besedy byla od začátku
i zahradní část s  dřevěným deko −
rativním hudebním pavilonem a kry−
tou arkádou venkovní restaurace,
kde se odehrávaly letní taneční ve −
čery. Kavárna prošla rozsáhlou re−
konstrukcí v roce 2019. 

Měšťanská beseda byla význam−
ným kulturně společenským mís−
tem, kde se „psaly“ dějiny. Napří −
klad v  roce 1918 v  souvislosti se
vznikem samostatného Česko slo −
venska se zde konaly porady plzeň−
ského národního výboru. Tuto sku−
tečnost připomíná pamětní deska
v  hlavní chodbě, kde je rovněž
umístěna pamětní deska ke vzniku
vlastního měšťanského spolku.

Navštívila ji také řada význam−
ných osobností, například v  roce
1921 první československý prezi−
dent  Tomáš Garrigue Masaryk.
Kavárnu si mimo jiné oblíbil spiso−
vatel Karel Klostermann či vynález−

ce František Křižík, jenž se za svého
pobytu v Plzni zasloužil o to, že vel−
ký sál měl od samého počátku elek−
trické osvětlení. Besedu navštěvoval
i herec a spisovatel Miroslav Horní −
ček a mnozí další. Měšťanskou be−
sedu, kterou vlastní město Plzeň,
provozuje od roku 2009 společnost

MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o.
(dříve DOMINIK CENTRUM s. r. o.). 

„Program v  Měšťanské besedě
však zcela ochromila koronavirová
pandemie. Některé z akcí se podaři−
lo přeložit na náhradní termíny, ale
řadu z nich už nebylo možné zor −
ganizovat. Doufáme, že v  nastáva −
jícím roce 2022 se situace zlepší
a bude možné všechny připravova−
né koncerty, vystoupení, kurzy, ple−
sy, festivaly a další akce uskuteč−
nit,“ uvedl jednatel společnosti Ivan
Jáchim. Dodal, že naplánovaný je
například koncert bratří Ebenů, zpě−
vačky Radůzy či operní pěvkyně
Magdaleny Kožené. 

Plzeňská Beseda je od roku 
1994 kulturní památkou

Střípky 
z Plzně

Vybavení parku
TechTower

Na pořízení vybavení pro vě −
deckotechnický park TechTower
získá Plzeň dotaci ve výši 14
milionů korun. Projekt TechTower
má za cíl především udržet zají−
mavé a inovativní, technologické
a byznysové projekty i startupy
v regionu. 

Přestavbou procházejí dva
objekty – Ležácké sklepy s dva−
atřicetimetrovou vodárenskou
věží a bývalá správní vila. Vodá −
renská věž, která dala celému
projektu jméno, zůstane zacho−
vána a bude v ní k vidění expo −
zice o historii areálu, jehož
kolau dace je plánována na pod−
zim 2022.

Za částku 28 milionů korun
pořídí Plzeň základní potřebné
vybavení vybraných kanceláří
a poloprovozních prostor i vyba−
vení společných prostor. Není
opomenuto také pořízení recep−
ce či dovybavení zasedacích
místností a multifunkčního sálu
audiovizuální technikou. Finan −
cován bude také rezervační sys−
tém zasedacích místností a zá−
vorový systém areálu.

Maximální výše dotace z  fon−
dů EU ve výši 14 milionů korun
poskytnutá ministerstvem prů−
myslu a obchodu v  rámci ope−
račního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschop−
nost pomůže financovat 50 pro−
cent nákladů z  celkových 28
milionů korun. Tím bude umož−
něno inovačním firmám využít
zázemí jak kanceláří, tak sdíle−
ných prostor či coworkingu.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se už 20 let zabývá firma
eurotop in ve Kdyni na Domažlicku.
Panely jsou vyrobeny z  přírodního
kamene a v nich jsou uloženy topné
kabely. Princip vytápění je založen
na sálavém teplu, jako například
u kachlových kamen.
Dvacetileté zkušenosti firmy dávají
tušit, že vytápění přírodním kamenem
si už našlo své stále místo mezi
jednotlivými systémy topení. Platí to
i v  současné době, kdy ceny plynu,
elektrické energie, uhlí i dříví nesmysl−
ně zdražily. O výhodách a přednos−
tech topení z přírodního kamene jsme
si povídali s  majiteli firmy Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.
Jakou šanci má vaše topení v  sou−
časné době?
n Tak jako v minulých dvaceti letech.
Zdražením všech druhů energií výho−
dy topných panelů nezmizí. Naopak
vyniknou. Například jeho akumulační
schopnosti. Panel vytopí místnost na
požadovanou teplotu, termostat vy−
pne a díky naakumulovanému teplu
přírodní kámen ještě několik hodin to−
pí zdarma. Další výhodou je, že se pa−
nel velmi rychle nahřeje. Za 29 minut
má teplotu 60 °C. Naše topení lze při−
pojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této spotřebě.
Všem poradíme jak postupovat.
n Mnozí se stále rozmýšlejí, zda vy−
měnit přímotopy za vaše panely.
V  takových případech není třeba na
nic čekat. S našimi přírodními panely
oproti přímotopům okamžitě ušetří
30 % na nákladech. Další nespornou
předností je, že zatímco přímotopy
ohřívají vzduch, který v místnosti cir−
kuluje, u panelů z přírodního kamene
je to pravý opak. Náš panel vytápí
místnost na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Toto sálavé teplo je

v místnosti rovnoměrně rozložené. To
znamená, že mezi podlahou a stro−
pem je rozdíl tak 2 °C.
n Když by někdo chtěl jen jeden pa−
nel například do koupelny.

Není problém. Těch klientů, kteří po−
žadují jeden, dva, tři panely je celá řa−
da. Ke každému panelu montujeme
samostatný termostat, takže si mo−
hou nařizovat teplotu, jak uznají za
vhodné. 

n Lze vaše topení kombinovat s  ji−
ným systémem vytápění?
To není vůbec žádný problém.
Per fektně to lze kombinovat s  kr−
bem. Mám své vlastní zkušenosti,

protože takovou kombinaci mám
doma a mohu jen doporučit (Daniel
Smolík – poznámka redakce).
Rozumné řešení je spojení našeho
topení s  fotovoltaikou. Už jsme ho
montovali do několika rodinných

domků, které měly na střeše foto−
voltaické panely. 
Můžeme uvést ještě nějaké další vý−
hody oproti klasickým systémům
 vytápění?
Majitelé našeho topení nemusejí platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.
Také je nečeká výměna kotle, rozvo−
dů, vodních panelů jako při vytápění
plynem, uhlím, dřevem. Záruka na na−
še topení je 14 let, životnost panelů je
100 let a všem klientům poskytujeme
záruční a pozáruční servis. Montáž
přírodních panelů je rychlá a nevy −
žaduje žádné stavební úpravy. Sálavé
teplo je naprosto ideální pro lidský
orga nismus.

n Například?
Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %. Ne −
vysušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s  dýchacími potížemi
a pro novorozence. Velmi příznivě
půso bí na psychiku. Díky rovnoměr−
nému rozložení tepelného záření
v místnosti nemají alergeny, vlhkost
a plísně žádnou šanci.
n Dozví se klient od vás předem,
kolik asi protopí?
Každému předem zdarma zpracujeme
předběžný energetický výpočet včetně
všech pořizovacích nákladů. Dopravu
a montáž má u nás rovněž zdarma.
n Kdy se mohou zájemci o vaše
 topení s vámi setkat?
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu nebo
e−mailem. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro to−
pení z přírodního kamene.               (re)

„Ceny energií neovlivníme,
ale jejich spotřebu ano,“

říkají majitelé firmy eurotop in ve Kdyni Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením
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Rada města Plzně rozhodla o jme−
nování nového ředitele Městského
ústavu sociálních služeb města
Plzně (MÚSS), od 11. února 2022
jím bude František Šampalík.
Funkci ředitele městské organiza−
ce poskytující sociální služby pře−
vezme po Vladimíru Chuchlerovi,
který místo zastává od roku 2004 a
opouští ho na svou vlastní žádost.
František Šampalík převezme
funkci na dobu neurčitou.

„Vladimír Chuchler bude funkci
ředitele MÚSS vykonávat až do
10. února 2022, poté jej nahradí
František Šampalík, kterého radě
města doporučila výběrová ko mi −
se. Pan ředitel Chuchler nám do −
ručil vzdání se svého pracovního
místa již loni v srpnu, město Plzeň
jako zřizovatel MÚSS mělo tedy
dostatečně dlouhou dobu na vy−
brání ředitele nového. Sna hou nás
všech je, aby pokračovalo úspěš−
né fungování městského ústavu
tak, jak tomu bylo pod vede ním
pana ředitele Chuchlera,“ uvedla
Eliška Bar tá ková, náměstkyně pri−
mátora pro oblast kultury, památ−
kové péče a sociálních věcí.

Vladimír Chuchler stál v  čele
MÚSS dlouhých 18 let. „Funkci ře−
ditele největšího poskytovatele so−
ciálních služeb v  Plzni vykonával
velmi dobře, pečlivě a svědomitě.
Patří mu obrovské poděkování za
jeho dlou holetou práci pro město
Plzeň a jeho občany, sociálním
službám věnoval významnou část

svého života a patří k  neúnavným
bojovníkům nejen za zvýšení kom−
fortu péče o seniory a zdravotně
postižené, ale zároveň za spraved−
livé odměňování zaměstnanců ve
službách. Chtěla bych mu poděko−
vat především za práci v  posled−
ních letech, neboť právě oblast

sociál ních služeb byla velmi zasa−
žena pandemií covidu−19 a všech−
na plzeňská zařízení MÚSS situaci
vždy skvěle zvládla,“ řekla Eliška
Bar táková a dodala, že město
Plzeň si jeho práce váží dlouhodo−
bě, v  roce 2019 udělilo Vladimíru
Chuchlerovi cenu Zlatý Anděl.

Městský ústav sociálních služeb
jako příspěvková organizace města
Plzně pečuje v lůžkových zařízeních
o zhruba 500 klientů a dalších více
než 1 000 lidí v domácím prostředí.
Stará se o  ně na 240 pečujících
osob a zdravotních sester, s provoz −
ním zázemím má organizace více

než 330 zaměstnanců. Pro dospělé
jsou určena zařízení Čtyřlístek,
Sněženka a  Petrklíč, pro zdravotně
postižené děti pak Nováček, pro
zdravotně postižené bez rozdílu vě−
ku denní stacionář  Jitřenka. MÚSS
poskytuje také ošetřovatelskou služ−
bu Domácí péče. 

František Šampalík vystřídá
Vladimíra Chuchlera

Primátor Pavle Šindelář děkuje Vladimíru Chuchlerovi za jeho dosavadní práci. 

Na dotacích 
šetřit nebudou

První krajské dotační tituly pro
rok 2022 už odstar tovaly. Na
ty je letos v  rozpočtu vyčleně−
no celkem až 667,3 milionu
korun. Oproti loňskému roku
z  něj mohou příjemci získat
o 134,1 milionu korun více. 

Aktuálně jsou vyhlášeny  vy−
brané programy z  Informatiky,
Sociálních věcí, Školství, mlá−
deže a tělovýchovy. Následují
žádosti o podporu z  oblasti
Kultury, památkové péče
a ces tovního ruchu. Od konce
ledna pak ty z Regionálního
rozvoje a ostatních oblastí. Na
podání žádostí mají zájemci
zhruba tři týdny až jeden mě−
síc od data jejich vypsání.  

„Podporujeme všechny obla s ti
každodenního života v  našem
kraji. Jde o konkrétní finance
na konkrétní věci, které naše−
mu kraji a nám všem, kdo zde
žijeme, přinesou užitek, rozvoj
a v konečném výsledku radost.
Pandemie koronaviru samo−
zřejmě ovlivnila celou naši
ekonomickou situaci, ale na
našich obyvatelích, investicích
a rozvoji kraje šetřit určitě ne−
budeme. Právě naopak,“ shr−
nuje hejtmanka Plzeňského
kraje Ilona Mauritzová.

Celkový přehled o dotačních
programech nabízí krajský
úřad na webové adrese:
h t tps : / /do tace .p l zensky −
kraj.cz/verejnost

Do letošního ročníku soutěže
o cenu za nejlepší přípravu a rea−
lizaci Programu regenerace
městských památkových rezerva−
cí (MPR) a měst   ských památko −
vých zón (MPZ) se v Plzeňském
kraji přihlásila města Horaž   ďo −
vice a Klatovy. Krajský vítěz po−
stoupí do celostátního kola a bude
se ucházet o získání prestižního
titu lu Historické město roku a mi −
lion korun.

Městská památková zóna Ho raž −
ďovice má rozlohu bezmála 40 ha
a zahrnuje 38 nemovitých kul −

turních památek. Žádná z  nich se
nenachází v havarijním stavu. V ro−
ce 2021 zde byly v  rámci Progra −
mu regenerace MPR a MPZ reali−
zovány celkem tři obnovy historic−
kých objektů: dokončení obnovy
krovu a krytiny na boční lodi a do−
končení a osazení svodů na hlavní
lodi kostela sv. Petra a Pavla, ob−
nova krovu, statické zajištění štítu
a oprava zdiva stodo ly u čp. 57
v Podbranské ul. a oprava střechy
a nátěr věže kostela sv. Jana
Křtitele, včetně obnovy žaluzio−
vých výplní oken věže.

Městská památková zóna Klato −
vy   s rozlohou 34 ha se může pyšnit
70 kulturními památkami. Ani zde
nejsou žádné památky ohrožené
záni kem. V loňském roce se v rámci
Programu podařilo připravit dvě
obno vy: opravu fasád Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV. a nátěr
oken objektu bývalé jezuitské koleje
čp. 59/I.

Zvítězit v celostátním kole se měs−
tu z Plzeňského kraje podařilo zatím
jen jednou, a to v roce 2003, kdy ti−
tul Historické město roku získalo
město Spálené Poříčí (okr. Plzeň−jih).

Kdo bude letošním vítězem?
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to −
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujiš�ujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepel né èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit. 

Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

je potøebné zabezpeèit,
aby bylo dosaženo ne−
zbytné teploty topné
vody. Rádi Vám otop −
ný systém posoudíme
a navrhneme takové te−
pelné èerpad lo, které
bude i s radiátory dobøe
fungovat.

Velmi èasto navrhu−
jeme do rodinných do −
mù tepelná èer pad  la s regulova −
ným výkonem znaè ky PANASONIC,
VIESSMANN nebo FUJI. Výstupní
teplo ta topné vody
60 OC, výborné a jed −
no duché ovlá dání
a velmi pøi jatelná 
cena jsou dù vo dem
stále rostoucí oblíbe−
nosti tìchto èerpadel.

S velmi zajímavou
novinkou pøišla fir−
ma DAITSU. Tepelné
èer pad  lo systému vzduch – voda
s novým chladivem R32 dokáže
pouze kompresorem vyrábìt topnou
vodu  63 OC i pøi velmi silných mra−
zech. Toto tepelné èerpadlo vzduch
– voda se zaøadilo svými technický−
mi parametry a velmi tichým provo−

zem na samou špièku tepel ných
èerpa del. Je velmi vhod né pro re−
konstrukce, kde potøebu jeme top−

nou vodu v radiáto−
rech vyš ších teplot.

Vzduchová tepelná
èerpadla se vìtši nou
umis �ují pøed dùm.
Nìkdy celé za øíze ní,
jindy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka

je v tomto pøípadì insta lována
v technické místnosti. Mùže me
Vám však dodat tepelné èer  padlo

znaè ky STIEBEL
ELTRON, které
je celé umístì no
v rohové tech   −
nické místnosti
a vzduch se k nì −
mu pøivá dí dvì −
ma otvo ry ve
stìnách  domu.

Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objek tu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mù žete instalovat 
zemní  tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON  nebo  NIBE.  

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

ve výši až 130 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!

TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE

Tepelná èerpadla CARRIER

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

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
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Střípky 
z Plzně

Město Plzeň zřídí novou linku
městské veřejné dopravy č. 35
z  Malesic do Dolního Vlkýše.
Vybrané spoje pak budou po −
kračovat kolem základní školy
v  Chotíkově přes zastávku NC
Úněšovská na konečnou Sídliště
Košutka. Nová linka je zavedena
na zkušební dobu čtyři měsíce,
a poté se rozhodne, zda se pone−
chá s případnými úpravami podle
výsledků zkušebního provozu.
V případě malé vytíženosti spojů
může být i zcela zrušena. Zřízení
linky č. 35 schválila Rada města
Plzně. Ta bude rovněž rozhodovat
o dalším postupu po vyhodnoce−
ní zkušebního provozu.

Místní část Dolní Vlkýš je sou−
částí městského obvodu Plzeň
9 Malesice od 1. ledna 2003.
Dlouhodobě zde probíhá výstav−
ba rodinných domů, v  listopadu
zde mělo nahlášeno trvalé byd−
liště 161 obyvatel. Občanská vy−
bavenost v Dolním Vlkýši však
chybí, nachází se buď v  Male −
sicích, případně v Radčicích ne−
bo Chotíkově. Zavedení častější−
ho spojení veřejnou dopravou
(MHD) obyvatelé Dolního Vlkýše
již řadu let požadují.

Zkušební provoz linky č. 35 se
uskuteční v  pracovní dny od
6. března do 30. června 2022. Je
cílen především na školní mlá−
dež, seniory a osoby pravidelně
dojíždějící do práce v  centru
Plzně. Zatím se nepočítá s  do−
pravní obsluhou o víkendech
a státních svátcích.

Plzeň dlouhodobě podporuje tech−
nické vzdělávání a rozvoj pod −
nikatelských aktivit v  regionu,
proto spustila jedinečný projekt
výuky podnikatelských dovedností
ve středních školách. Zhruba stov−
ka středoškoláků v rámci stan dard −
ní výuky aktuálně prochází pro −
gramem Startupuj, jehož podstatou
je atraktivní formou předat infor −
mace ze světa businessu a případ−
ným zájemcům zajistit podporu

při rozjezdu vlastního podnikání.
Aktuálně  program Startupuj realizují
dvě plzeňské školy – Střední škola
informatiky a finančních služeb
a Střední průmyslová škola doprav−
ní. Program je navržen na jedno
pololetí, přičemž studenti v  rámci
něj absolvují dvě vyučovací hodiny
týdně. „Úplně prvotní myšlenka byla
taková, že chceme, aby se studenti
věnovali nějakému vlastnímu pro−
jektu, podnikatelskému nápadu, 

který jim bude dávat smysl a bude
je bavit na něm pracovat. A právě
skrze něj si pak osvojí znalosti z nej−
různějších oblastí podnikání. V učeb −
nici je vždycky jeden univerzální pří−
klad, ale realita je taková, že jednoho
baví počítače a druhý je zapálený
do práce se zvířaty, tak proč toho
nevyužít,“ řekl Tomáš Cholinský, ře−
ditel úseku SIT Port Správy infor−
mačních technologií města Plzně.
Kromě pracovníků Správy informač−

ních technologií města Plzně vyučují
ve škole v rámci Startupuj také exter−
ní odborníci ze světa businessu.
A právě setkání se zajímavými lidmi
z oboru je   pro učitele i samotné žáky
velmi zajímavé. Studenti si vyzkoušejí
komunikaci a prezentaci, učí se argu−
mentovat. Získávají povědomí o fir−
mě, právu, značce, reklamě, sociál−
ních sítích, financích. Zjistí, že příleži−
tostí je kolem nás spousta. Je jen
otázkou, kdo a jak je uchopí.  

Středoškoláci a podnikatelské dovednosti

Autobusem 
do Dolního Vlkýše

Dotaz čtenáře:
Dobrý den,

bydlím v  pronajatém bytě
a pronajímatel mi chce zvý−
šit nájemné, já s tím ale ne−
souhlasím, protože už tak mi
nájemné přijde dost vysoké
a ve smlouvě jsme si žádné
zvyšování nedohodli.

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
u nájmu bytu je jednostranné

zvyšování nájemného v zásadě
možné dle ustanovení § 2249
občanského zákoníku; musí být
ale současně splněno několik
podmínek. Zvyšování nájemné−
ho je často upraveno přímo
v nájemní smlouvě tzv. inflační
doložkou, která stanoví postup
každoročního zvyšování nájem−
ného o inflaci měřenou indexem
růstu spotřebitelských cen dle
Českého statistického úřadu.
Také je možné ujednat pevnou

částku, o kterou se nájemné
každý rok zvýší. V  nájemní
smlou vě lze jednostranné zvy−
šování nájemného výslovně vy−
loučit, pak není pronajímatel
oprávněn nájemné jednostran−
ně zvýšit, ani za využití postupu
dle ust. § 2249 občanského zá−
koníku, který popisuji dále.

Pokud není zvyšování nájem−
ného v nájemní smlouvě uprave−
no jinak nebo přímo vyloučeno,
je pronajímatel oprávněn navrh−
nout nájemci zvýšení nájemné−
ho. Návrh musí být v  písemné
formě a zvýšení může dosahovat
až srovnatelného nájemného ob−
vyklého v daném místě. V návrhu
musí pronajímatel popsat, z čeho
při určování obvyklého nájemné−
ho vycházel. Dotčené ustanovení
občanského zákoníku provádí
nařízení vlády o stanovení po−
drobností a postupu pro zjištění
srovnatelného nájemného obvy−
klého v daném místě; toto naříze−
ní vlády poskytuje pronajímateli,
ale samozřejmě i nájemci, ná−
vod, jak se obvyklé nájemné
v daném místě určuje.

Navrhované zvýšení nájem−
ného spolu se zvýšením za po−
slední tři roky nesmí přesáh−
nout 20%. Zároveň platí, že ná−

vrh na zvýšení může být dán až
po uplynutí dvanácti měsíců od
posledního zvyšování, jinak se
k návrhu nepřihlíží.

Když nájemce se zvýšením
nájemného souhlasí, platí počí−
naje třetím měsícem od dojití
návrhu zvýšené nájemné. Po −
kud nájemce do dvou měsíců
nesdělí, že se zvýšením souhla−
sí, je pronajímatel oprávněn ve
lhůtě dalších tří měsíců navrh−
nout, aby o zvýšení nájemného
rozhodnul soud.

Je nutné upozornit, že popsa−
ný postup se uplatní také při ná−
vrhu nájemce na snížení nájem−
ného. Jedná se sice o výjimeč−
nější případy, ale může se stát,
že nájemné převyšuje obvyklé
nájemné v daném místě, a ná−
jemce proto bude požadovat je−
ho snížení.

Pro Váš konkrétní případ je
podstatné, co jste si sjednali
v  nájemní smlouvě, zda jste
jednostranné zvyšování nájem−
ného zcela nevyloučili, případně
jestli návrh pronajímatele na
zvýšení nájemného splňuje po−
žadavky dle ustanovení § 2249
občanského zákoníku.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA
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Rada města Plzně vyhlásila dotač−
ní  program  pro rozvoj cestovního
ruchu a prezentaci města Plzně
v roce 2022. Jeho cílem je podpora
při realizaci projektů, které přispějí
ke zvýšení atraktivity města pro růz−
norodé  skupiny návštěvníků.  

Jednotlivé žádosti o dotaci přijímá
odbor prezentace a marketingu od
14. do 28. února 2022. Úplné znění
dotačního programu včetně všech
podkladů naleznou zájemci na

www.plzen.eu (sekce Granty a dota−
ce) anebo si uvedené dokumenty
mohou zájemci vyzvednout přímo
na adrese: Odbor prezentace a mar−
ketingu Magistrátu města Plzně, ná−
městí Republiky 16, 306 32 Plzeň,
telefon 378 032 507.

Předpokládaný celkový objem pe−
něžních prostředků je jeden milion
korun, přičemž maximální výše do−
tace v jednotlivém případě nesmí
přesáhnout 150 tisíc korun.

Rozvoj cestovního ruchu 
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Vintířova stezka je 160 km dlouhá poutní cesta
střední obtížnosti, kterou lze zdolat v devíti
denních etapách. Cesta vede Bavorským le−
sem a Šumavou a kdo se na Vintířovu stezku
vydá, najde klidné putování srdcem oblasti,
která je nazývána „Zelenou střechou Evropy“.
Nejen v dnešní době je radost z přírody a kra−
jiny důležitým zdrojem síly.
Cesta je jednou z určujících historických sídel−
ních stezek v Bavorsku a Čechách a dnes vede
po neznámých stezkách Bavorským lesem
a Šumavou – od kláštera Niederalteich na

Dunaji, Bavorským lesem a oblastí Národního parku až k české obci Dobrá Voda
a dále až do městečka Blatná. Podél devíti denních etap můžeme objevovat celou
řadu zvláštností: např. poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu nebo „zelený”
hraniční přechod do Čech Gsenget, který byl několik desetiletí znepřístupněn
Železnou oponou. Na české straně můžeme mimo jiné objevit skleněný oltář
v Dobré Vodě nebo synagogu v Hartmanicích. 
Byl to sv. Vintíř, kdo se v 11. století vydal hluboko do neosídleného „Severního
lesa”. Zde začal v obci nesoucí dnes název Rinchnach s mýcením neprostup−

ných lesů, a tím položil základní kámen k osidlování hraniční oblasti. Proto je také
symbolem turistického značení na německé straně motyčka. 
Po stopách sv. Vintíře nyní vede poutní trasa původní lesní divočinou a pestrou
krajinou s dalekými výhledy. Při putování se budete stále více seznamovat

s Vintířem, který byl nejen
mnichem objevitelem, ale ta−
ké diplomatem a mírotvůr−
cem mezi národy. 
Naučná stezka u Lalli n −
gu, výstavy ve skanze−
nu Lindberg a stejně
tak muzeum Šimona
Adlera v Dobré Vodě
vás zavedou hluboko
do historie, kde můžete
nahlédnout do Vintířo −
va života a jeho půso−
bení na tomto světě.
V místech Vintířův ká−
men, Vintířův kostelík
(poutní kostel Frauen −
brünnl u Rinchnachu)
nebo Vintířova hora se
nacházíte přímo tam,
kde Vintíř vybudoval
své poustevny. Tabule
s podněty podél cesty
vás přivedou k zamyšlení nejen o Vintířově životě, ale také k sebereflexi a srovnání
s dnešní dobou. Zjistíte, že při putování překročíte nejen státní hranice a hranice
okresů, ale možná také některé ze svých vlastních hranic.
Pro putování je dostačující základní fyzická kondice, v jednotlivých etapách si
každý může přizpůsobit své tempo. Před star tem doporučujeme obstarat
si „Průvodce etapami – Vintířova stezka”, kde jsou jednotlivé úseky cesty
 podrobně popsány a vy se tak můžete před startem dobře připravit. Jednoduše
řečeno: Bude stačit na lehko sbalený batoh s dostatkem jídla na celý den.

Poutní cesta „Vintířova stezka“

Zpomalení běhu času v hlubinách 
bavorsko−českých lesů Staňte se poutníky

Putování s průvodcem na všech
etapách Vintířovy stezky. 

Termíny a informace 
od března na

www.gunthersteig.com

Etapy Vintířovy stezky:
Etapa 1. Niederalteich – Lalling (19 km)

Etapa 2. Lalling – Rinchnach (19 km)

Etapa 3. Rinchnach – Zwiesel (15 km)

Etapa 4. Zwiesel – Prášily (21 km)

Etapa 5. Prášily – Hartmanice (14 km)

Etapa 6. Hartmanice – Sušice (16 km)

Etapa 7. Sušice – Horažďovice (22 km)

Etapa 8. Horažďovice – Chanovice (15 km)

Etapa 9. Chanovice – Blatná (20 km)

Kontakt pro další informace: Simona Fink
tel.: +420 724 888 069, fink@arberland−regio.de 
Informační centrum Bavorsko – Čechy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň

Vyhlídková terasa skýtá pohled na poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu.   
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Vstupné na státních památkách le−
tos podraží. Nárůst cen s ohledem
na navyšující se energie, služby
a pohonné hmoty bude zhruba
o 15 procent, v průměru o 30 ko−
run na vstupence. Některé návštěv−
nické trasy budou otevřené jen ve
vybraných časech a dnech. Pa mát −
káři zároveň dál snižují vstupné pro
děti a mládež, letos bude 40 procent
ze základního vstupného. 

„Zdražení souvisí s prudkým ná−
růstem takzvaných mandatorních
výdajů. Řadí mezi ně ceny za ener−
gie či služby na zabezpečení budov.
I tak výnosy ze vstupného nepokryjí
všechny zvýšené náklady, ale při−

bližně jen třetinu. Zbytek musíme
uspořit,“ uvedla mluvčí jihočeských
památkářů Markéta Slabová.

Památkáři chystají změny v pro−
vozu a počtu návštěvnických tras,
to znamená například že budou 
otevřené ve vybraných časech

a dnech. Zefektivní také průvod −
covské služby. Šetřit budou i ve
spotřebě a je možné, že se omezení
dotkne i údržby a oprav památek.

Někde vstupné stoupne, jinde
klesne. Na státních památkách se
zcelují ceny. Na hradu a zámku

Český Krumlov
stoupne vstupné
o pětinu i víc: ze
120 na 150 a ze
150 na 180 ko−
run. „Je to jedno−
tná úprava vstup−
ného v celé Čes −
ké re publi ce, ge−
nerální ředitelství

totiž sjednocuje vstupné. V jižních
Čechách jsme byli lehce pod prů−
měr Karlštejnům, Lednicím a po −
dob ně. Důvodem je zvýšení ener −
getické náročnosti, jako je osvětlení
nebo temperace,“ dodala mluvčí.

Konkrétně jihočeské státní památ−
ky navštívilo loni přes 630 000 lidí,
meziročně zhruba o 17 procent mé−
ně. Vý nosy ze vstupného klesly
meziročně o 14 procent na necelých
74 milionů korun. Po dobně jako
předloni naopak mířilo víc lidí do
areálů se zahradami. Na re nesanční
Kratochvíli dorazilo v roce 2021
skoro 40 000 turistů, o 18 procent
víc než předloni. (pru)

Vstup na památky v letošním roce podraží

Zatímco ještě Bavorský
les a Šumava spí zim−
ním spánkem, chtěli
bychom vás pozvat do
sousedního Bavorska
a po malu naladit na
vol   nočasové aktivity nadcházejících měsíců. Máme pro vás připravenou pestrou škálu

propagačních materiálů v češtině, které se týkají outdoorových aktivit a kulinářských 
požitků v regionu, a to na obou stranách hranice. ZÍSKÁTE JE U NÁS ZCELA ZDARMA!
Objednávat můžete detailního průvodce „Turistický region ARBERLAND – Bavorský les“
s podrob ně popsanými 60 trasami pro pěší turisty v Bavorském lese včetně mapek, brožuru pro 
cyklisty „Mountainbike region ARBERLAND BAVORSKÝ LES“, zážitkovou mapu „Volno časový
průvodce regionem ARBERLAND“, nebo naši obsáhlou dvojjazyčnou brožuru „Kulinářský prů−
vodce po Bavorsku a Čechách“, ve které se dozvíte informace o cca 90 biofarmách, farmář−
ských obchodech, malých pivovarech i vybraných restauracích a kavárnách z oblasti Horních
Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského kraje. 
Jednotlivé brožury nebo celý balíček si můžete vyzvednout v Informačním centru Bavorsko
– Čechy v Plzni, nebo vám je na vyžádání rádi bezplatně pošleme!

Zážitkový region Bavorsko 
– volnočasové brožury pro vás

ARBERLAND REGio GmbH, pobočka Plzeň, organizační složka
Informační centrum Bavorska, Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň 

Tel. +420 720 983 682 | info.plzen@bavorskelesy.cz | www.bavorsko−cechy.eu 
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Nečekaných osm druhů netopýrů,
včetně vzácného netopýra stromo−
vého, bylo objeveno v přírodní re−
zervaci Diana  – Český les během
celorepublikového mapování vy−
braných druhů rostlin a živočichů.
Přírodní rezervace Diana se rozkládá
na necelých 21 hektarech rozvol −
něných květnatých bučin, ve kte−
rých roste řada věkovitých mohut−
ných stromů, jejichž stáří se blíží
třem stoletím.

„Rezervace je pro netopýry velmi
atraktivní, obzvlášť ve srovnání
s okolními hospodářskými lesy,“
hodnotí Petra Hur tová, která zde
inven tarizační průzkum za pomoci
ultrazvukové detekce a odchytu ne−
topýrů do sítí prováděla. 

Nejčastějším úlovkem v  sítích
a zároveň nejaktivnějším zpěvá−
kem v detektoru se ukázal netopýr
hvízda vý, který je patrně nejběžněj−
ším druhem netopýra v ČR. V nema−
lých počtech byl na území zjištěn ne−
topýr vodní a netopýr černý. Do sítě
se chytilo i po jednom exempláři ne−
topýra řasnatého a netopýra Brand −
to va. Zároveň se podařilo zazname−
nat zatím nejsevernější výskyt neto−
pýra stromového uvnitř CHKO Český
les. Netopýr stromový je považován
za nehojný druh s vazbou na dutiny
starých stromů a takových roste
v rezervaci víc než dostatek.

„Přírodní rezervace Diana je po−
nechána bez zásahu člověka, může−

me tu tedy pozorovat velkolepé pří−
rodní divadlo. Les se obnovuje sám,
je tu dostatek  vhodných doupných
stromů, vyhlídky místních netopýrů

tak zůstávají příznivé i do budoucna.
Za zmínku také stojí, že tu rostou
i jedny z nejstarších a nejmohut −
nějších smrků v celé České republi−
ce,“ popisuje Zuzana Blažková
z Agentu ry ochrany přírody a krajiny
ČR Český les. 

Výzkum ukázal, jak důležitá je
ultrazvuková detekce netopý řích
hlasů. Bez ní by Petře Hur −
tové unikla přítomnost těch
druhů, které se do sítí chyta−
jí velmi neochotně, jako na−
příklad netopýři nejmenší
a alkathoe. Hlas odpo vídající
těmto druhům se objevil na
jedné z  pořízených nahrá−
vek. Podle hlasu ovšem ne−
topýra nejmenšího od neto−
pýra alkathoe rozlišit nelze,

ale oba by byli vítaným
přírůstkem místní fauny.
Který z  těchto druhů je
na Dianě doma, se bez
odchytu či přímého po−
zorování zjistit nedá, vy−

skytovat se tu ale mohou oba.
Netopýr nejmenší byl v Českém lese
zaznamenán dvakrát v  roce
2015, a to v okolí Václavského
rybníka, který je vzdálen od
Diany 5 km vzdušnou čarou.
Druh vyhledává místa s  do−
statkem stojatých i tekoucích
vod, kde loví hmyz. A kolem

Diany protéká Kateřinský potok, 
který by mohl být právě takovým 
lo viš těm. Netopýr alkathoe je po −
měrně nový druh pro celou ČR,
v Českém lese byl poprvé odchycen
v roce 2018 v řírodní rezervaci Starý
Hirštejn. O tomto druhu víme velmi
málo, ale zdá se, že podobně jako

netopýr stromový preferuje staré le−
sy s  dostatkem vysokých listnáčů,
v  jejichž kmenech nachází úkryty.
To, který z nich v přírodní rezervaci
Diana skutečně žije, může ukázat
jen další výzkum.   

Netopýr černý

Netopýr stromový

Netopýr rasnatý

Netopýr hvízdavý

Za mořskými orly, ale i dalšími za−
jímavými živočichy se vydají ro−
kycanští ochránci přírody v rámci
tradiční zimní vycházky zaměřené
na pozorování vodních ptáků zi−
mujících na řece Berounce. Ta se
v  této době stává rájem velkého
množství známých i méně zná−
mých vodních ptáků, ale i vyder
či bobrů. Akce, která je určena
všem zájemcům o pozorování 
živočichů, jejich fotografování či
zimní přírodu se uskuteční v  so−
botu 5. února 2022. 

Sraz účastníků o tuto unikátní
a svým způsobem i nejprestižnější
zimní akci rokycanských ochránců
přírody je buď v  8.45 hodin před
rokycanským vlakovým nádražím,
popřípadě v  9.15 hodin před ná−
dražím Českých drah v  Plzni –
Dou bravce. Trasa povede od Sva −
tého Jiří k  Dolanskému mostu
a později na vlak do Chrástu.
Vycházka je celodenní a s  návra−
tem je počítáno v podvečer. 

Zajímavá zhruba 13 km dlouhá
trasa povede většinou v blízkosti

vody a pozornost tedy bude vě−
nována zejména zimujícím vod −
ním ptákům, především pak
kormo ránům, labutím, kachnám,
vzácnějším hoholům a morčá−
kům. Navíc se zde právě v  této
době zdržují i orli mořští a je vel−
ká pravděpodobnost na jejich
spatření. Vidět však budeme mo−
ci při troše štěstí i další dravce
či muflony, kteří se zde také
v  hojném počtu vyskytují, nebo
ale spoň pobytová znamení 
bo brů. Doporučujeme se tedy

teple oblé ci, vzít si pohodlnou
obuv a něco na opečení na ohni.
Tam i zpět pojedeme vlakem, tak−
že nutností je i drobný peníz na
vlak i občerstvení v cukrárně,
které nám ukrátí čekání na vlak.
Vý hodou bude vlastní dalekohled
a určovací klíč, přičemž vycházka
bude doplněna výkladem o zdejší
fauně. Případné další informace
rádi sdělíme na tel. 603239922.

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Za zimujícími opeřenci k Berounce

Netopýří obyvatelé v přírodní 
rezervaci Diana
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Novoročnímu pokladu
z roku 2020 jsou dva roky

Šimpanzice Caila oslavila 1. led −
na 2022 své 2. narozeniny.
Roste z  ní zdravý a sebevědo−
mý příslušník svého druhu, kte−
rý postupně získává patřičné
dovednosti a návyky ve skupině
dospělých zvířat. Po změnách
v  roce 2021, kdy uhynul samec
Bask a přijel samec
Siri, není Caila v  po −
sled ním období na
očích veřejnosti.

Systém vnitřních ubi−
kací v  Plzni zahrnuje
několik míst ností – he−
ren a ložnic a od podzi−
mu chovatelé postupně
nového samce a čtyři
dospělé plzeňské sa−
mice spolu s Cailou
spojují v  úpl nou tlupu.
Nyní již úspěšně fungu−
je seskupení Siri, Bri −
gitta, Zedonja a Caila.
V  klasické expozici
v Tropickém je k vidění
samice Zizwa a Maria. Samice
Zedonja mladou Cailu dozoruje
zejména při kr mení, Caila po
částech přechází na jídelníček

dospělých. Jediným předchozím
úspěšným odchovem v Plzni by−
la dosud Baskova dcera Bamia
z  roku 2003, která je nyní ve
Francii dvojnásobou matkou.
Šimpanzi jsou v Plzni chováni od
roku 1964, největší tlupa v  roce
2004 čítala 8 jedinců naráz. 

„Rok 2021 se nesl ve znamení
oslav 95. výročí Zoo Plzeň
(1926). Přivítali jsme novou sa−
mici tygra ussuriiského Milashki,
promyky bažinné, vlka evropské−

ho Obelixe nebo pár zlatých ta −
kinů. A pochopitelně řadu dal−
ších. Narodila se dvojčata rysů
červených a levhartů čínských.
Premiéru měl odchov samce
lemu ra bělohlavého (samec)
a zebry bezhřívé (samice). Uhy −
nul šimpanz učenlivý Bask,

v průběhu roku dorazil samec
Siri. Samec žirafy Bořek odces−
toval počátkem letních prázdnin
do královédvorského Safari Parku
ke stádu samic,“ uvedl Mar tin
Vobruba, tiskový mluvčí Zoo.

Zoo navštívil Zdeněk Svěrák
a pokřtil myšici Cimrmannovu,
českého endemita. Velký ohlas
slavil 2. ročník Bu−bu−bu zoo
aneb Zoostrašení. Byla pokřtěna
kniha Cesta k půl milionu ná −
vštěvníků a vydána publikace
Vodní světy. Zoo výrazně doplnily
digitální infokiosky s meteo−
infor macemi, počítadlem ná −
vštěvníků a mapou zahrady
i údaji o záchranných progra−
mech. V průběhu roku vznikl tarif
vstupného Help nature, jehož
prostřednictvím mohou návštěv−
níci tyto programy částkou 3 Kč
přímo podporovat. V závěru roku
začala velká modernizace ven−
kovní expozice lvů berberských
z roku 2002, která tyto šelmy
v roce 2022 ukáže ve zcela no−
vém kabátě.

Návštěvnost překonala číslo
476 000 osob, přesné číslo bude
ještě upřesněno.

Místo, kde se konají větší městské
akce, jako například Sportmanie
Plzeň, projde v  příštích měsících
změnami. Úpravy parku za OC
Plzeň Plaza, aby vyhovoval stávající
potřebě a aby především poskytl
prostor pro setkávání lidí, řeší na
základě požadavku městského ob−
vodu Plzeň 1 Správa veřejného stat−
ku města Plzně. Přípravné práce již
začaly, areál se uzavřel pro pěší
i cyklisty. První fáze revitalizace
skončí v srpnu letošního roku, měs−
to Plzeň bude přeměna parku stát
téměř 38 milionů korun.

Vznikne v  lokalitě za OC Plzeň
Plaza nový prostor s  charakterem
parku vhodným jak pro rekreaci, tak
pro veřejné akce různorodého cha−
rakteru. Vybudují se zde tři nová
hřiště, in−line dráha, zázemí pro vol−
nočasové aktivity, grilovací a pikni−
ková sezení nebo herní prvky pro
děti. Nejvýraznějším prvkem se
v  jeho centrální části stane multi−
funkční zpevněná plocha nasvícená
osvětlovací sestavou vytvořenou na
míru. Tato plocha poslouží různo −
rodým akcím.

Na základě plánovaného rozpočtu
byla revitalizace rozdělena do dvou
etap. Během té první dojde k revitali−

zaci zeleně, při které vzniknou nové
zelené plochy s  trvalkami a stromy.
Bude vysázeno 88 nových vzrost−
lých stromů. Změní se také síť cest.
Ty stávající umožňující průchod
a průjezd cyklistům areálem od OC
Plzeň Plaza, od Lochotínské lávky
a z Lochotínské ulice zůstanou za−
chovány. Přibude ještě zamýšlený
asfaltobetonový, čtyři metry široký
a 639 metrů dlouhý, inlinový vnitřní
okruh a kolem něj 757 metrů dlouhý
vnější okruh. Ten bude určen hlavně
pěším. Bude mít  mlatový povrch
a na třech místech dovede pěší ke
schodištím, která povedou až k řece.

V závěru první etapy revitalizace
budou do parku osazeny lavičky,
odpadkové koše a herní prvky, vše
v provedení, které by mělo být ne −
jen estetické, ale i odolné vůči van−
dalům. Park zůstane jako rovinná
travnatá rekreační plocha se stromy
solitérními i rostoucími ve skupi−
nách. V okolní ploše parku budou
zachovány některé stávající zpev−
něné plochy určené pro sport a po−
řádání různých akcí. Malý amfiteátr
bude po obnově sloužit návštěvní−
kům dál. Okrajové části parku bu−
dou vyčištěny od invazivních bylin
a náletových dřevin.

Park za Plazou se promění,
práce již začaly

Plzeň i nadále významně
podpoří sportovní talenty
Město Plzeň, Plzeňský kraj, pří−
slušné svazy a kluby uzavřou me−
moranda na podporu mládežnic−
kých akademií v Plzni. Jejich cílem
je rozvoj talentovaných malých
sportovců v sedmi sportech.  

„Výsledkem našich jednání je 
nyní podepsání všech memorand
s  osmi subjekty, které zastřešují
násle dující sporty – hokej, fotbal,
tenis, triatlon, atletiku, dívčí a chla−
peckou házenou a golf. Současná
memoranda navazují na ta předcho−
zí. Dokumenty upravují pouze obe−
cnou formu spolupráce s  tím, že
konkrétní podoba bude předmětem
dalších jednání a z  nich vyplývají−
cích dohod. V  současných memo−
randech došlo ke sjednocení pod−
mínek všech sportovních akade−
mií,“ vysvětlil první náměstek pri−
mátora Roman Zarzycký, do jehož
gesce patří oblast sportu. 

Předpokládanou součástí spolu−
práce je i pravidelná finanční pod −

pora akademií ze strany města
Plzně, Plzeňského kraje a svazu.
Město Plzeň má ve schváleném roz−
počtu alokovanou částku ve výši 13
milionů korun.

Spor tovní akademie na území
města Plzně jsou povinny zajistit
odborně vedený tréninkový proces
s  individuálními tréninky, mimo −
sezonní individuální tréninkové
plány, kompenzační cvičení, za −
jistit regeneraci a rehabilitaci
pro členy akademie bezplatně.
Akademie  také musí obstarat kva−
litní spor tovní infrastrukturu pro
tréninkový a zápasový proces, tré−
ninkovou halu, regenerační a reha−
bilitační centrum, kvalitní mate −
riální zajištění a minimální finanč−
ní spoluúčast rodičů. „Akademie
kro mě sportu ale musí striktně
dbát i na sledování studijního pro−
spěchu, docházky a studijní dis−
ciplíny,“ dodal první náměstek
Roman Zarzycký.
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Hledáte nové zaměstnance? 
My Vám s tím pomůžeme.

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

Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, pošlete životopis
nebo zavolejte na níže uvedené kontakty

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá do svého 

call centra v Plzni 

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem a kultivovaným
hlasovým projevem, kteří jsou schopni
pohotově reagovat na jakékoliv dotazy 

a námitky zákazníků.

nové kolegyně/kolegy

Požadujeme:
• Schopnost samostatně pracovat 

a plnit zadané úkoly

• Mateřský jazyk češtinu

• Znalost práce na PC 
(vyplnění objednávky, odeslání 
a přijetí e−mailu)

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

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

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

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

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová)

e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz
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Ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla
průměrná hrubá měsíční no −
minální mzda na přepočtené
počty zaměstnanců v  národ−
ním hospodářství proti stejné −
mu období předchozího roku 
o 5,7 %, reálně vzrostla o 1,5 %.
Medián mezd činil 32 979 Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2021 činila prů−
měrná hrubá měsíční nominál −
ní mzda  (dále jen „průměrná
mzda“) na přepočtené počty
zaměstnanců v  národním hos−
podářství celkem 37 499  Kč,
což je o 2 012 Kč (5,7 %) více
než ve stejném období roku
2020. Spotřebitelské ceny se
zvýšily za uvedené období
o 4,1  %, reálně tak mzda
vzrostla o 1,5 %. Objem mezd
se zvýšil o 6,8 %, počet zaměs−
tnanců vzrostl o  1,0 %. Proti
předchozímu čtvrt letí  činil růst
průměrné mzdy ve 3.  čtvr tletí
2021 po očištění od sezónních
vlivů 1,5 %.

V  odvětvovém členění podle
sekcí CZ−NACE byl nejnižší růst
průměrné mzdy proti stejnému
období roku 2020 zaznamenán
v odvětví: kulturní, zábavní a re−
kreační činnost (0,6 %) a veřej−
ná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení (2,3 %).
„Také ve 3. čtvr tletí se udržel
vysoký mzdový růst ve zdra −
votní a sociální péči, tentokrát
o 8 %. K nejvyššímu růstu ale
došlo v činnostech v oblasti ne−
movitostí, konkrétně o 11,8 %,“
komentuje Jitka Erhartová, ve−
doucí oddělení statistiky práce.
Medián mezd (32 979 Kč)
vzrostl proti stejnému období
předchozího roku o 5,7 %,
u mu žů dosáhl 35 086 Kč,
u žen byl 30 433 Kč. Osm −
desát procent zaměstnanců
pobí ralo mzdu mezi 17 133 Kč
a 58 875 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosá −
hla průměrná mzda 37 047 Kč,
v  meziročním srovnání činil
přírůs tek 2  362  Kč (6,8 %).
V  Plzeňském kraji to bylo
35 420 Kč.  

Průměrná mzda
vzrostla o 1,5 %
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Bezstarostného psího důchodu si
nyní užívá  služební pes  Vir. Na za −
slouženém odpočinku pobývá
u Zdeňka P.,  kterému byl vždy ve
službě po boku dobrým parťákem
a nikdy jej nezradil. Kariéra služeb−
ního psa Vira u Městské policie
Plzeň začala  v červenci roku 2014.
Psovod Zdeněk se o něj soustavně
staral od roku 2017 a  během služby
městu toho mnoho společně zažili. 

Psovoda  spolu s jeho čtyřnohým
parťákem  bylo možné  například ví−
dat při obchůzkách  v odlehlých pří−
městských částech zahrádkářských
a chatových oblastí, při kontrolách
parků  v centru města  či při asisten−
cích dohledu na fotbalových a hoke−
jových utkání. Vir má za sebou ce−
lou řadu ukázek na různých akcích
pro veřejnost a školskou mládež.
Ve  službě v terénu byl pokaždé pod−
porou i ostatním hlídkám. Dokázal
si vydobýt respekt, s lehkostí zvládl
usměrnit  rozvášněnost osob naru−
šujících veřejný pořádek. Vlkošedý
německý ovčák, který pochází
z chov né stanice  Aites Bohemia, již

s  ohledem na svůj věk a zdravotní
stav nemůže plnit své služební po−
vinnosti. Potěšením pro něj však
může být odměna za služby městu.
Tou je doživotní „psí renta“. 

Myšlenka na „doživotní rentu pro
vysloužilé psy“ vzešla z řad politiků.
Návrhem se zabývalo zastupitelstvo
města a schválilo jej. Až do konce
života bude tak jeho pán dostávat
každý měsíc pro Vira finanční dar

z  provozního roz−
počtu městské po−
licie na výživu a ve−
terinární péči ve vý−
ši 1500 Kč. 

Stejná odměna
bude  náležet již vy−
sloužilému psímu
veteránovi  Darovi.
Ten v aktivní službě
působil bezmála
sedm let. Do „psí−
ho důchodu“ ode−

šel  v  únoru letošního roku. Dar
společ ně se svým pánem byli jedni
z těch, kteří zajišťovali bezpečnostní
dohled v objektu karanténního místa
v  areálu bývalých kasáren na Bor −
ských polích, kde město z  roz −
hodnutí státu zřídilo karanténní ob−
jekt a stanové centrum pro osoby
bez domova. Dále např. v  domě
v Sedláčkově ulici označil místo ve
sklepě, kde se ukrývaly osoby bez
domova. Dar  i Vir pocházejí ze stej−
né chovné stanice. 

Vir a Dar mají postaráno o důstojné dožití
PRACOVNÍ  NABÍDKY
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Téměř dva roky čekal na své znovuuvedení v Divadle Pluto ame−
ricky muzikál Neila Simona, Martina Hamlishe a Carol Bayer
Sagerové „Každý má svého Leona.“ Poprvé totiž po třech ode−
hraných reprízách přerušila sérii představení první vlna pande−
mie covid−19. Režie humorného a láskyplného příběhu oceňo −
vaného hudebního skladatele Vernona Gershe a ambiciózní 
tex tařky Soni Walskové se i tentokrát ujal herec Pavel Kikinčuk. 

Markéta Plánková si v Plzni plní svůj sen
Rolí Soni Walskové se divákům v tomto roce představuje 
nová zajímavá posila souboru Divadla Pluto – populární 
herečka a zpěvačka Markéta Plánková. Známe ji zejména 
díky úspěšným televizním seriálům, jako jsou Ordinace
v Růžové zahradě, První republika, Mordparta a další. Jak váš
život ovlivnila divácká přízeň?

Samozřejmě mě vždycky potěší, když se lidem moje práce 
líbí. Někdy mi to řeknou přímo, třeba po představeni nebo i jen
tak na ulici, jindy píšou krásná slova v dopisech. To by asi zahřá−
lo u srdce každého člověka v jakékoliv profesi. Každý přece
touží me po uznání a chceme mít dobrý pocit sami ze sebe. Je to
náš hnací motor. Zároveň je potřeba mít v sobě přirozenou

poko ru a vážit si všech příležitostí. Vždycky jsem to tak cítila.
Troufám si říct, že pokoru v sobě mám už od malička, ale s vě−
kem se jaksi zvětšuje. Takže mám mnohem větší pocit zodpo−
vědnosti za cokoli, co pravě dělám. Nerozlišuji, jestli to je seriá−
lová role nebo divadelní. každá je pro mne důležitá.

��A co méně příjemné stránky takové popularity?
��Taky jsem jednou zažila nepříjemnou konfrontaci s paní pro−
davačkou – kvůli Magdě Tarové. Nastoupila jsem do Ordinace
v Růžové zahradě jako pěkná potvora a tahle paní prodavačka
nějak nechtěla pochopit, že jsem normální a živá bytost.
Vynadala mi za všechno, co viděla v televizi, a prostě mi ty 
rohlíky neprodala...

��S muzikálem Každý má svého Leona se setkáváte poprvé?
�� Už když jsem studovala DAMU, dostal se mi do rukou text
Leona a moc se mi líbil. Hudba taky. Snila jsem o tom, že si 
někdy zahraju něco takového. A vidíte, sny se plní...

Americký muzikál 
otevřel v Plutu rok 2022

Divadlo Pluto – Radek Zima a Markéta Plánková při zkoušce
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� Co vám dávalo při zkoušeni Leona nejvíc zabrat?
�� Všechno! Je to velice náročná role, ale taky velice krásná.
Potrápila mě trochu choreografie. Nemám zrovna dobrou pohy−
bovou paměť, takže mi strašně dlouho trvá spojit si jednotlivé
prvky, jak jdou za sebou. Naštěstí toho zase nebylo tolik a  mám
bezvadné kolegy, kteří se mnou mají velkou trpělivost.

��Čím je vám Sonia Walsková blízká a v čem jste naopak jiná?
��Je srdečná, energická, přímočará, co na srdci, to na jazyku, je
si vědoma svých kvalit, ale přitom o sobě v mnohém pochybuje.
Neustále řeší problémy druhých a na sebe často zapomíná.
V tom asi cítí podobnost téměř každá žena. Odlišnost vnímám
pravě v té energičnosti. Jsem daleko větší kliďas než Sonia. 

�� Tento muzikál je pozoruhodný i tím, že staví celý svůj 
příběh na dvou představitelích hlavních postav – Sonie
a Vernonovi, kteří s výjimkou rychlých převleků prakticky ne−
opustí jeviště. Partnerem je vám zde Radek Zima. Jak spolu
vycházíte?
��Když jsme začínali zkoušet, znali jsme se jen zběžně. Čím víc
jsme debatovali o textu Leona, tím víc jsme se navzájem po −
znávali nejenom jako herečtí kolegové, ale především lidsky…
Vážím si Radka jako herce a zpěváka, ale hlavně jako člověka
a jsem moc ráda, že budeme spolu i s diváky zažívat emoce
i legraci v tomto představení.

��Máte dvě dcery – fandí vám  a myslíte, že z nich budou 
herečky?
��To víte, že mi fandí. Viděly mě ve všem v televizi i v divadle.
Vyslechnu si od nich i konstruktivní kritiku, když mají výhrady.
Ale herečkami být nechtějí. A   jsem tomu ráda. Moje holky jsou
úžasné a taky hodně talentované na všechno, co dělají. Vážně
jsou… Na co sáhnou, to jim hned jde. Asi proto u ničeho dlouho
nevydrží. Sotva se naučí hrát na klavír, už se učí na kytaru, kraso−
bruslení, street dance, malování, balet, jazyky... Pozoruju to
a jsem moc zvědavá, kam je život zavede.

��Co byste sobě a nám všem popřála do roku 2022?
��Přála bych nám všem, abychom vždycky před spaním obrátili
svoji mysl a  svoje srdce směrem k vesmíru a děkovali za mož−
nost prožít tento den ve zdraví a s lidmi, které milujeme
Vytvoříme tak spoustu pozitivní energie a třeba se konečně 
začne svět uzdravovat!!!

Divadlo Pluto – Leon – Markéta Plánkova a Radek Zima
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Více než 20 tisíc dětí se zapojilo do 11. ročníku Soutěže finanční gramotnost. Od nej−
menších školáků až po teenagery na středních školách. V  lednu  všechny čekala
okresní kola. Ti nejlepší pak   postoupí přes krajské kolo až do slavnostního finále
v budově ČNB. Na Plzeňsku se soutěže účastní celkem 17 škol a pokusí se tak obhájit
loňská vítězství.

V první fázi soutěže se děti musely popasovat s testy, které prověřují jejich finanční
gramotnost. Ty jsou rozdělené do tří věkových kategorií. „Tři nejlepší děti z každé ka−
tegorie v jednotlivých školách postupují do lednových okresních kol. V nich už budou
pracovat v  týmu,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR. Z  tisícovky
týmů pak do dalšího klání postoupí jen ti nejlepší. 

V Plzeňském kraji se do soutěže zapojilo celkem 17 škol. Které týmy si v ostré kon−
kurenci poradí nejlépe, bude jasné 5. února. V  loňském ročníku děti z  Plzeňska
triumfo valy, obsadily medailové pozice ve všech vyhlášených kategoriích.

Školáci z Plzeňského kraje
−obhajují loňské prvenství

Opět jsem meditoval při úplňku letos
18. ledna. Je těžká doba, ale jen pro
ty, kteří se nechají ovlivnit médii, kte−
rá se snaží stále strašit. Léta tvrdím,
že strach je náš největší nepřítel.

NA ÚVOD MALÝ TEST: 
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama? 
Odpověď bude na konci článku. 

Je doba nejistoty, strachu. Přestože
strach se původně vyvinul jako nega−
tivní, varující emoce, tak pro mnohé lidi
jsou určité formy strachu příjemné
a často si jej úmyslně vyvolávají sledo−
váním, čtením či vyprávěním hrůzo −
strašných příběhů (hororů), ale také
provozováním tzv. extrémních sportů.
Strach jako nástroj k manipulaci
V politickém boji bývá strach využíván
k manipulaci s voliči. Je dobré si uvě−
domit, že pokud se nechceme nechat
ovlivňovat, tak nás přece k tomu nikdo

nenutí. Dokud žijeme, je třeba dělat
coko liv, jinak zblbneme. 
Pohyb, změna a práce je život.
Ideální je dělat to, co nás 
baví a těší, protože se −
berealizace je důležitá
k naplnění a oboha−
cení našeho živo−
ta. Už vidím, jak
mnoho lidí na−
mítne, že jsou
nemocní a ne−
mohou praco−
vat. Většina lidí
má šanci se uzdr a −
vit. Zdra vot nictví
v Česku je na velice
dobré úrovni, a pokud
každý udělá, co může a má
(alternativní způsoby léčby – ma−
sáže, vitamíny, byliny na drobné 
infekce a na viry), může se uzdravit.
Pokud jeho myšlenky směřují pouze do
domova důchodců, je to podle mě „ko−
nečná stanice“, a to proto, že každý ví,
že nás ovlivňuje prostředí, ve kterém
žijeme.
Jestliže se chceme změnit, musíme
změnit prostředí, protože nás ovlivňuje.
Prostředí LDN, nemocnic, domovů dů−
chodců je pro psychiku katastrofa.
A protože z 80% psychika ovlivňuje fy−
zično, je to katastrofa i pro zdraví.
Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili
jsme schopnost brát život s  nadhle−

dem a radostí. To není chyba státu,
médií, ale naše. Píši o tom celé dva ro−
ky, co zde vládne „kovidmánie“. Podle

mé vize se vše do původních
kolejí nikdy nevrátí, ale

předpokládám, že od
příštího roku 2023

už nebude nikdo
nikde vyžadovat
nějaké očkování,
potvrzení o tes−
tech atd. 
Asi je na místě
připomenout hor−

ší infekce, jako by−
la Španělská chřip−

ka a Černá smrt –
což je název pro epidemii

moru. Tehdy vymřela třetina
Evropy. Proto nechápu to strašení

vládami téměř celého světa. Ale jak
jsem uvedl výše, kdo se nenechá ovliv−
nit a raduje se ze života, užívá život na−
plno, tak toho se strašení netýká.
Pokaždé vše dobře dopadlo, zejména
v Česku, protože Česko je ve zvláštní
„kotlině“, kterou způsobil před miliony
let meteorit. Proto tady byli Keltové
a Druidi. Byli to vysoce postavení
jedin ci v předkřesťanské keltské spo−
lečnosti, kteří zastávali funkci kněží,
věštců, soudců, básníků, léčitelů
a učenců. Doboví autoři je srovnávali
s perskými mágy, řeckými pythagorejci
a indickými askety. 

Podle mých vizí se přesunuli do jiných
teritorií a jejich stopy jsou patrné napří−
klad v Irsku. U nás ale zůstalo mnoho
jejich potomků. Tady by mohlo být
vysvět lení, proč jsou v Česku lidé více
citliví, s  většími mentálními schop −
nostmi než je průměr jinde. Ale tím je
daná i přecitlivělost, která s výše uve−
denými schopnostmi souvisí, a tím si
vše více bereme a vše bereme hůře,
než to v reálu je.
Začal rok 2022, což je rok, který bude
přát rodině, vztahům, kamarádstvím
a toho je dobré využít a utužovat přátel−
ství, které dva roky mnoho lidí (ze stra−
chu z  nakažení) opomíjelo. Teď bude
příležitost to napravit, protože „energie
Univerza“ tomu bude přát.
Je rok Tygra, který je silný, odvážný
a s  touto energií jsme schopni do −
sáhnout všeho, co si přejeme. 
Všem přeji hlavně hodně štěstí, zdraví,
pohody, invenci i mnoho tvůrčích ná−
padů, radosti a lásky. 
Všem přeji, ať se každému splní, co si
přeje. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

Výsledky testu:
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama?
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se necháte ovlivňovat
negativními zprávami. Alfa =
Ano, Beta = na půl, Gama = Ne.

„Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili jsme
schopnost brát život s nadhledem a radostí,“
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Vybraní plavci z  plavecké školy
Jiřího Řezáče v Plzni vytvořili nový
český rekord v extrémně vytrva−
lostním plavání. Skupina mladých
plavců dokázala plavat 24 hodin pla−
veckým způsobem prsa. Za 24 ho−
din dokázali zdolat vzdálenost 64
kilometrů a 100 metrů. Překonali tak
svůj vlastní rekord z roku 2011 o 6
kilometrů a 275 metrů. 

Navázali tak na své předchůdce,
kteří od roku 2008 vytvořili v ex−
trémně vytrvalostním plavání již 95
českých rekordů. Tento nový je tak
již devadesátým šestým, který byl
zapsán do České knihy rekordů.

„Této neobvyklé a v Čechách oje−
dinělé plavecké akce se zúčastnilo
celkem dvanáct plavců.  Kromě je−
diného, který se plavání věnuje zá −
vodně, byli všichni výhradně ama−

téři, kteří nikdy nebyli členy žádné−
ho plaveckého oddílu a plavání
se  věnují   pouze rekreačně. O to je
jejich předvedený výkon obdivu−
hodnější. Věkový průměr všech
účastníků štafety činil pouhých
13 let a 1 měsíc,“ sdělil Jiří Řezáč.

Nejmladším účastníkem štafety
byla Müllerová Thea, které bylo
v den konání akce 12 let, 2 měsíce
a 16 dní. Nejrychlejšími závodníky
byli Kotlan Adam a již výše jme −
novaná nejmladší plavkyně Thea.
Téměř totožné časy jako měla 
nejrychlejší plavkyně, měly také
Tolarová Kateřina, Suchá Barbora
a Humlová Adéla. Nejvíce vylepšila
své výkony Kartýsková Michaela.

Na vytvoření českého rekordu se
podíleli: Kotlan Adam, Mullerová
Thea, Tolarová Kateřina,  Suchá
Barbora, Humlová Adéla, Procház −
ková Nikola, Kartýsková Michaela,
Zikmundová Nela, Veverková Marie,
Lizcová Anna, Huňáček Adam
a Stašková Julie. Rekord byl vytvo−
řeny opět v  bazénu spor tovního 
klubu Radbuza Plzeň.

Vytrvalostní plavci získali
za 14 let 106 českých rekordů

Šumavská rodačka Lucie Oudová se
po úspěšném vydání první knihy
„Dary Pošumaví“ rozhodla sepsat
další regionálně tematickou publika−
ci. Ta je na rozdíl od první knihy, kte−
rá je věnovaná rodinám s dětmi,
v určitých pasážích zaměřená na
těžší život na Šumavě. V knize totiž
kromě humorných příběhů najdete
i tragické osudy zdejších lidí. 
Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě
– smutno i veselo“ je určena všem

příznivcům Šu −
mavy. Krátké pří−
běhy vypovídají
o reálném životě
lidí na tomto úze−
mí. O všem, co
jim osud přichys−
tal, co museli str−
pět, co obětovali,
ale třeba i jaké
humorné příhody
se jim kdy udály.
Autorka čerpala
informace jak od
sběratelů folkló−

ru, z dobových novin, tak i od samo t −
ných Šumaváků. 
V knize se mimo jiné dozvíte, co všeho
byli lidé schopni udělat pro peníze, ja−
kým způsobem bojovali za lásku, kde
se v roce 1875 vzal v Klatovech kroko−
dýl nebo co pohoršovalo ženy na su−
šické plovárně. Buďte si jisti tím, že se
občas budete smát a jindy plakat, ne−
boť život je jako sinusoida. Jednou
jsme nahoře a podruhé zase dole. 
Knihu je možné od 27.01.2022 za−
koupit v knihkupectví v Klatovech,
Sušici, Horažďovicích nebo přímo
u autorky (lu.oudova@seznam.cz),
kde je možné žádat i věnování. Těm,
kdo dávají přednost nákupu online, je
dostupná na stránkách nakladatelství:
bit.ly/KupSumavu 
Na závěr nezbývá než dodat: Čtěte tu−
to knihu, jako byste zaťukali na omšelé

dveře staré chalupy a bylo vám ote−
vřeno. Zasedněte s domácími ke stolu
a vyslechněte si neobyčejné příběhy
obyčejných Šumaváků. 

Autorkou ilustrací je žichovická
 rodačka Veronika Víchová.

Úryvek z knihy

Knižní 
novinka

Autorka knihy Lucie Oudová je šumav−
skou rodačkou.  Foto Annie Vetyšková

Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo



PŘIJMEME kuchařku do
školní jídelny v Klatovech.
Jistá práce v dobrém ko−
lektivu. Tel.: 376311212,
774690079. RR 22037

DO ZAVEDENÉHO rodin−
ného penzionu v Úborsku
přijmeme kuchaře pro ví−
cesměnný provoz.  Poža −
du jeme praxi v oboru, 
samostatnost, zodpověd−
nost. Nabízíme dobré
a pro gresivní platové
ohod nocení, práci v pří−
jemném prostředí plně
vybavené kuchyně a přá−
telském kolektivu. Náplní
práce je příprava pře −
vážně hotových jídel 
s určitým podílem minu−
tek. Nástup možný ihned,
po domluvě lze poskyt−
nout ubytování. Tel.
775925161.

PRODÁM dobrá zimní jablka
− Melrose, Ontario, bez che−
mie, 15,−− Kč/kg. Hledám
pomocníka/ci na práci na
zahradě, odměna + ovoce
ze zahrady. PM – Slovany.
Tel. večer po 19 hod. –
728684164  PM 22014

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba. Pl −
zeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail: rahei@atlas.cz
PM 22013

KUCH. LINKU d. 2,8m, bílá
– světlý mramor, dobrý
stav, za 3.000 Kč. Prodám
elektrokolo Apache matta
tour E4 – červené v  zá −
ruce, 27.500 Kč. Tel.:
603794127. RR 22011

DĚTSKÝ celodřevěný po−
koj, 3 pojížděcí stolky se
šupl. Palanda, nebo sa−
most. postel, psací stůl,
stůl pro kopírování atd. Tel.:
773683683, 777176496.
RR 22014

OBRAZ Fr. Mracký, akvarel,
Březová alej, blondel rám
74x58cm, stáří 60 let, cena
2.500 Kč, dále prodám ob−
raz A. Chroust, olej na kar−
tonu, Pošumavská krajina
s horou Ostrý, 68x47cm,
stáří 60 let, cena 2.000 Kč.
Na tel.: 602857551. RR
22039

KVALITNÍ balíkované se−
no, první seč r. 2021 a pro−
dáváme truhlářské vysu −
šené řezivo – Klatovsko,
mob.: 602159780. RR
22060

LEVNĚ pěkné sjezdové lyže
Salomon a Atomic, carv.,
160cm, boty Head č.8,
kombinézu Spyder + hel−
mu. Tel.: 702811794. RR
22081

AUTOBUSOVÝ přívěs uží−
vaný naposledy jako
včelín. Tel.: 723922664.
RR 22083

2 DEKY, stejné, drané husí
peří, brokát. Cena jedné 
deky 600 Kč. Tel.:
603345727. RR 22104

KOUPÍM st. jízdní kolo do
r.v. 1950, cedule, mosaz.
pumpičku, staré lampy,
zvonky,  starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120M,
nová zadní světla aj. náhr.
díly, také na Jawa, Pionýr
05,20,21, Mustang, Babeta
a Simson i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.: 721730982
PM 22006

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z války atd. Tel.: 737903420
PM 22009

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždýře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod.  Tel.: 605080878
PM 22010

SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti. 
So lidní jednání. Tel.: 608979
838, E−mail: vladislav.
soucek@seznam.cz   PM
22038

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 st. vzduchovku,
maskáče, saka, čepice, rajt−
ky, vyznamen. za obranu
a službu vlasti, odznak NB,
vzor. voják do r. 1960 – až
3000,−− Kč. Pilotní, auto−
mob. odznaky, odzn. voj.
učilišť, plakáty a jiná vyzna−
menání. Těžítka ve formě
modelů voj. techniky, letec−
ké uniformy, vše z pozůst.
do pilotech. Tel. 721730982
PM 22007

KOUPÍM staré věci z  do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod.. Tel.: 605080878
PM  22011

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526   PM 22015

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445 PM 22016

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček ne−
bo bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel.603512322

KOUPÍM − CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může být
poškozený. Tel. 603512322
e−mail: pavel.rejsek@se−
znam.cz  zn. Přijedu

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

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

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

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP  –
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, vá−
noční ozdoby, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost vy−
klizení celé pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 22040 

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z  období I+II světové 
války. Též možnost odku−
pu, nebo prodeje. Tel.:
731454110.

KOUPÍM lešenářské trubky,
jednotlivé kusy nebo celé
lešení. Tel: 702962961. RR
22095

KOUPÍM zbytky stavebního
materiálu: ztracené bedně−
ní, cihly, příčkovky, venkov−
ní dlažba, cement, písek,
kamenivo, překlady, atd.
Tel: 721866006. RR 22096

KOUPÍM minibagr. Tel:
702962961. RR 22097

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a starožitný nábytek a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

PENÍZE ZA VAŠI REKREAČ−
NÍ NEMOVITOST IHNED!
Vykoupíme vaši chalupu či
chatu v  okrese Plzeň−jih,
Plzeň−sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek 
a zavedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
22017                               

PRONAJMU nebytový pro−
stor 80 m2 – Voříškova 
ulice, Klatovy, tel.
603725073. RR 22080

PRONAJMEME nově
zbudované apartmány
v Běšinech. Byty jsou
o rozloze 45 až 75 m2,
jsou plně vybavené
a zařízené (kuchyňská
linka sporák, dvouvařič
– sklokeramická de−
ska, mikrovlnná trou−
ba) podle typu a veli−
kosti apartmánu. Prač −
ka a sušička ve spo −
lečných prostorách.
V mís tě možnost za−
městnání, doprava,
škola, školka. Vhodné
i pro pendlery. Vzdá −
lenost na státní hrani−
ce SRN 28 km. Volné
ihned. Tel. 603195471.
RR 22112
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst −
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr mů −
žeme sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309  PM 22018

HLEDÁM pronájem stodoly
nebo podobného stavení
k uskladnění dílů – za sjed−
nání podmínek. Seriozní
jednání Sušice i okolní 
obce. Kontaktní tel.
602730581. RR 22070

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o, VOLEJTE ZDARMA
800737309   PM 22019

PRONAJMU byt 2+1
v  centru Janovic nad
Úhlavou. Možno od února.
Tel.: 721860004. RR
22027

63LETÝ muž – abstinent,
nekuřák, bez zvířat, hledá
k  doživotnímu pronájmu
byt (popř. domek, chatu)
1+0, 1+kk, 1+1 v Plzni.
Pod mínkou možnost při−
hlášení k trvalému pobytu.
Tel.: +420 705404111.
RR 22045

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v  Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309  PM 22020

NUTNĚ  poptáváme ke 
koupi pro rodinu lékaře byt
3 + 1 s  lodžií v  Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v  jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 
4 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 22021

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1 + kk o výměře 20−30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Kč. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309
PM 22022

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

KOUPÍM Moped Jawu Ba −
betu 210,225, možno i ne−
pojízdnou, díly nebo vrak.
Tel.: 728071803 PM 22008

KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy, kola,
motory, světla na DAW,
Pionýr, ČZ, Moped a jiná
moto. Tel.: 737903420
PM 22012

KOUPÍM moped Stadion
/Jawetta/ Pionýr. Tel.
771221112  –  PM 22049

PRODÁM zimní pneu na
discích ocelových – 4ks
165/65 R15 81T, 1 ks mo−
topneu nová 3,25−16. Tel.:
724761250. RR 22012

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.cz
tel. 775104121. RR 22054

PRODÁM Peugeot 307
kombi s  tažným za 20 tis.
Kč + karavan pro 3 osoby
za 55 tisíc Kč. Sleva mož−
ná. Tel.: 728099153. RR
22066

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
22089

TRÁPÍ vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek ?
Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní odděle−
ní zdarma zanalyzuje vaši
situaci a nejde optimální
řešení. Důležité je, nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309   PM
22023

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k  prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se rychlém jednání
a solidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavolá−
te, zítra jsme u vás a do
měsíce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309    PM 22024

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 
odvoz a likvidace růz −
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Prohlídka a nacenění
služby ZDARMA. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 22045

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Jako
jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309  PM
22025

KUPUJETE NEMOVITOST
? Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech −
nicky a navíc vyjednáme
maximální SLEVU ! Neza −
platíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdarma
800888957   PM 22026

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

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

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

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
21190

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

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda,
provádíme zednické práce,
úprava bytového jádra, ob−
klady a dlažby, sádrokarto−
ny, štukové a šlechtěné
omítky, zateplovací systé−
my, zemní a výkopové prá−
ce.  Tel.:  725763582.  RR
22058

PŘENECHÁM pronájem
hrobu ve Starém Plzenci /
i s  náhrobními deskami/.
Tel.: 774132024  PM 22003

HLEDÁM mytí nádobí, úklid
nebo nabídněte vaši na −
bídku práce. Děkuji. Tel.:
776361102   PM 22039

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484   –
PM 22048

36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16−19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu.
Tel.: 604969788 PM 22005

DŮCHODCE 68 let, který
má rád hudbu, hledá hod−
nou a skromnou ženu do 
70 let z Plzně k občasným
schůzkám, výletům, popoví−
dání. Tel.: 737376281  PM
22004

49/174 HLEDÁ sympatic−
kou ženu štíhlé postavy, ne−
kuřačku všeobecných záj−
mů. Tel.: 721310270 PM
22037

RÁDI Vám pomůžeme na −
jít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.c
z nebo 702891012.

MUŽ 72, Tobě 65–71, dožít
ve dvou společně u mě
v rod. domě + zah. Jenom
která to myslí upřímně
(Domažlicko). 170 v. Tel.:
702355201. RR 22001

NA DŮKAZ zamýšlené
vroucí lásky – daruji dům
3posch. On 78/82/175
u Dom. Po1. pouze SMS.
Tel.: 704532965. RR
22002

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic −
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21428



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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SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessier t, aktiv,
idealerweise sollte sie
mobil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkomplizier t, spor−
tlich, 50–60 Jahre, 
ohne Altlasten. Kontakt
+ 4 9 1 7 1 5 0 9 1 0 1 0 ,
freund.regensburg@web.
de. RR 22018

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

63LETÝ muž – abstinent,
nekuřák hledá k trvalému
společnému životu osa−
mělou ženu nejlépe ve 
věku 39–58 let. Výhodou
zájem o organizovanou
pěší turistiku – není pod −
mínkou. Tel.: +420
705404111. RR 22044

MUŽ 73/170/70 hledá pro
trvalý vztah ženu neku −
řačku. Adresa a telefon
v redakci. RR 22063

PLZEŇÁK 54/178cm, roz−
vedený, by rád z nedostat−
ku příležitosti poznal sym−
patickou ženu do 54 let
s vyřešenou minulostí, kte−
rá také věří v  lásku, tole −
ranci a důvěru a chtěla by
jít životem ve dvou. Tel.:
732431470. RR 22067

54LETÝ muž 186/90 hledá
ženu přiměř. věku, hod −
nou, tel.: 604791334. RR
22094

TAK TROCHU farmář, ale
nejsem farmář, chovám
malá i velká zvířata. Mám
ještě svou živnost, tak toho
volného času moc není. Je
mi 56 let, svobodný, bez
závazků. Bydlím na Do −
mažlicku. Hledám dívku,
ženu, které by nevadilo žít
na vesnici. Měla by mít
kladný vztah k zvířatům.
Nemělo by jí vadit, že nej−
ezdím na dovolenou, ani se
od zvířat nikam nedá odjet.
Nehledám seznámení přes
internet, zkouším psanou
formu, i když je to malá
šance k seznámení. Tvůj
věk, místo bydliště nebo dí−
tě nebude překážka, když
by jsme si rozuměli. Znač −
ka: Najdu Tě. RR 22093

MUŽ SŠ 54/180/80 hledá
ženu, nejlépe baculku, mů−
že být i důchodkyně, která
má ráda krásné milování.
Věk není rozhodující.
Diskrétnost a chuť ano.
Odpovědi na e−mail: petr−
fik@atlas.cz nebo do re−
dakce. RR 22068

POHODOVÝ štíhlý 48letý
hledá ženu i starší, která je
taky sama a chybí jí též 
něžný dotek a pohlazení
a hezké popovídání u kávy.
Uvítám dlouhodobé přá −
telství, schůzky. Diskrét −
nost zaručena. SMS –
722512502 – DO, KT,
Sušice, Horažďovice, PJ,
PM a okolí. PS: Dotek něhy.
Piš Kdykoliv. RR 22085

HLEDÁM ženu s  větším
poprsím do 70 let a připra−
vená na cestování s kara−
vanem. Tel.: 728099153.
RR 22065

AHOJ, svobodný, 47letý,
láskou zklamaný, pohledný
kluk, by se rád seznámil
se ženou přiměřeného 
věku, děti nejsou překáž−
kou, bydlení mám. Tel.:
607494130, 736792294 –
jen volat. RR 22098

MUŽ 47/170 hledá ženu
kolem 40 let v okolí HD, KT,
SU. Chci začít nový rok ve
dvou. Tel.: 602730142. 
RR 22100

HLEDÁM KAMARÁDKU
z Plzně k občasným  pro−
cházkám jarní přírodou.
Seniorský věk. Tel.:
606539354 PM 22002

Šťastný nový rok,  hodně
skvělých erotických pro −
žitků. Čekám na tebe na −
těšená, příjemná, hezká,
zdravá, plně očkovaná.
Domluva možná ve dne
(SMS nepiš). Tel.:
604737781 PM 22001

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

Další číslo
Plzeňského

rozhledu
vyjde

28. 2. 2022
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