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Žít a pracovat ve svém městě s po−
citem klidu a bezpečí, to si přáli
občané krajského města už před
lety, když radnice zadala dotazník
na téma spokojenost a priority.
S  touto myšlenkou se ztotožňuje
i současný radní pro bezpečnost
Jiří Winkel höfer. Musíme však po
pravdě říci, že za několik posled−
ních let se mnohé změnilo. O roz−
hovor na toto téma jsme proto po−
žádali právě nového radního.

� Sotva jste usedl na radnici, už
jste musel řešit rezignaci velitele
městské policie…
��To je pravda, budeme hledat no−
vého velitele, protože ten současný
– Petr Vlk – rezignuje na svoji funkci

u městské policie a skončí
k  31. prosinci 2022.
Po  veliteli jsme požado−
vali návrh opatření, jak
zlepšit fungování měst−
ské policie. Jeho návrh
však nebyl uspokojivý, 
ne na šli jsme shodu, 
jak zlepšit řízení
Měs t ské policie
Plzeň. S  panem
primátorem roz−
hodnutí pana Vl ka
nepokračovat ve
funkci velitele
městské policie
akceptujeme a děkujeme mu za
odve denou práci. Naším úkolem
nyní je, abychom co nejrychleji 

našli nového velitele s mana−
žerskými schopnostmi, kte−

rý dokáže městskou poli−
cii personálně stabilizovat
a který bude vnímat bez−
pečnostní situaci v centru

města jako zásadní. Nového
velitele bychom chtěli

najít do konce letoš−
ního roku.
��Není tajemstvím,
že i strážníci měli
výhrady k některým
rozhodnutím, jako
byly například jed −
no členné hlídky…

��To bylo opravdu žhavé téma a já
strážníkům rozumím. Proto jsme se
rozhodli urychleně tento úkol vy −

řešit, což se povedlo a od pátku
11. listopadu od 18 hodin se do ulic
Plzně vrátily dvoučlenné hlídky  na−
místo jednočlenných. Jde o  jeden
z  dalších kroků, které mají pomoci
zlepšit bezpečnostní situaci v Plzni.
Budeme se také bavit o tom, jak po−
sílit dozor strážníků nad dodržová−
ním pořádku na frekventovaných
místech, mezi které patří náměstí
Republiky, Americká třída či hlavní
vlakové nádraží. Jedno členné hlídky
měly napomoci tomu, aby bylo
strážníky vidět na více místech. Ale
už se nemyslelo na jejich bezpeč−
nost. Není proto divu, že se proti
tomu to kroku zvedla vlna nevole jak
ze strany strážníků, tak veřejnosti.

Plzeňané považují bezpečnost 
za svou prioritu, radnice také!

Radní pro bezpečnost
Jiří Winkelhöfer

... pokračování na straně 2
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�� Problematickým místem je
hlavně centrum města, kde je nej−
více barů, klubů a dalších míst,
kde to doslova v noci žije. Bohužel
i kriminalitou. Znáte východisko
z této situace?
�� Ano, s tím souhlasím. Je prav−
dou, že centrum města, zejména
pak o víkendových nočních hodi−
nách, je nejvíce zatíženou lokalitou,
nikoliv však z  pohledu kriminality,
ale spíše z  pohledu narušování
veřej ného pořádku. Východiskem
z  této situace určitě bude zvýšení
četnosti zejména pěších hlídek
strážníků městské policie v  úzké
součinnosti s  Policií ČR v pří mé
kombinaci s  využíváním chytrých
technologií. Tím mám na mysli ne −
jenom rozšiřování městského kame−
rového dohlížecího systému, ale
především jeho analytické nadstav−
by v některých loka litách pak dopl−
něné o detektory panic kého výkřiku.

�� Mnoho lidí má za to, že bez −
pečnost v Plzni se zhoršila s vel−
kým přílivem cizinců. Jak se na to
díváte?
�� Chápu, že vnímání
poci tu bezpečí Plze ňa −
nů negativně ovliv−
ňuje zvýšený počet
osob jiné národ−
nosti, např. v cen−
tru města, v rekre−
ačních oblastech
anebo v  obchod−
ních centrech. Svůj
podíl na tom mají i jiné
život ní návyky cizinců. Ne −
chci se na to vymlouvat, ale po −
dobná a mnohdy mnohem horší si−
tuace je ve většině evropských měst
na západ od našich hranic. Požádal
jsem proto vedení MP i Policie ČR,
aby se problému dlouhodobě věno−
valy. Chystáme rovněž znovuzave−
dení pravidelných kontrol ubytoven,
kde jsou cizinci ubytováni.

��Má město Plzeň dostatek svých
strážníků?
�� Město Plzeň disponuje početně

jednou z  největších měst−
ských policií v  ČR.

Přesto prvořadým
úkolem nového

velitele MP bu−
de nejenom
per sonální si−
tuaci u měst−
ské policie sta−

bilizovat, ale za−
sadit se i o to,

aby se dařil nábor
nově příchozích strážní−

ků. V současné době chybí cca
40 zaměstnanců MP. 
��Pane radní, jaké oblasti v rámci
bezpečnosti ve městě byste osob−
ně preferoval? Máte na to čtyři
roky, což není právě mnoho…
�� Jak jsem již výše uvedl, začali
jsme společně s  panem primáto−
rem stabilizovat situaci uvnitř

městské policie, což je dobrý začá−
tek ke zlepšení jejího fungování.
V  současné době již hledáme
i vhodnější zázemí pro obvodní
služeb nu Slovany a chystáme se
v tom pokračovat i v dalších plzeň−
ských obvodech. Rádi bychom
využi li nabídky Českých drah pro
možnost zřízení služebny či ale −
spoň stanice MP v budově hlavního
vlakového nádraží. Budu se věno−
vat i oblasti využívání chytrých
systémů, tedy smart řešení, chce−
te−li, nejen v  oblasti bezpečnosti,
plynulosti silničního provozu, ale
i v  oblasti krizového řízení. Dnes
jsme na špičce, v  porovnání
s ostatními městy, ve spolupráci se
složkami IZS cestou našeho bez−
pečnostního odboru. Tyto složky
zároveň využívají pro zvládnutí slo−
žitých krizových či bezpečnostních
situací drony provozované Správou
informačních technologií města
Plzně. K  bezpečnosti patří ne −
odmyslitelně i prevence kriminality
a protidrogová prevence. Zde bych
rád pokračoval v  podpoře preven−
tivních programů, které se městu
daří financovat vlastními prostřed−
ky, ale i prostředky čerpanými
z různých dotačních titulů.  

Plzeňané považují bezpečnost 
za svou prioritu, radnice také!
... dokončení ze strany 1�
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Čerstvého držitele prestižního diva−
delního ocenění Lumíra Olšov ského
přijali na plzeňské radnici primátor
Roman Zarzycký a radní pro kulturu
Eliška Bartáková. Šéf muzikálového
souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni,
jenž si v říjnu na prknech Národního
divadla v Praze převzal Cenu Thálie,
považuje ocenění za největší satis−
fakci, jaká se herci může dostat.
V životě se řídí tím, že chce dělat
práci, jež má smysl. 

„Děkuji za všechny  možnosti, co
tu v Plzni máme. Děkuji městu za
podporu, že nám dovolíte dělat mu−
zikály na mimořádné úrovni. Plzeň −
ské divadlo je z  muzikálového hle −
diska špička,“ řekl Lumír Olšovský.
Na setkání na radnici ho doprovodili
ředitel Divadla J. K. Tyla Mar tin
Otava a partner Lumíra Olšovského
dramaturg Pavel Bár. 

„Váš úspěch je i naším úspě−
chem. Velmi gratulujeme. Přeji vám,
abyste ho  minimálně ještě jednou
za pár let zopakoval. Připíjím sou−
časně i na celé naše divadlo,“ přiví−
tal přítomné primátor Roman Zar −
zycký. Spolu s radní Eliškou Bartá −
kovou poděkovali Lumíru Olšovské −
mu za vše, co pro Plzeň dělá. 

„Mým cílem je vést soubor, který
odvádí špičkové výkony. Když ova−
ce našich muzikálů neberou konce
a přijíždějí diváci zdaleka, jen aby
vidě li plzeňský muzikál, mám pocit
splněné mise,“ řekl Lumír Olšovský.
Ten vlastní již dvě Thálie, první získal
v roce 2001 za roli Cosmo Browna
v klasickém muzikálu Zpívání v deš −
ti, nyní k ní přidal cenu za roli profe−
sora lingvistiky Higginse v muzikálu

My Fair Lady. Ten trvá přes tři ho −
diny, při nichž v jedné z hlavních rolí
tančí, zpívá, hraje. 

Šéfem plzeňského souboru je
Lumír Olšovský od roku 2016. Podle

svých slov tehdy nad nabídkou ani
vteřinu neváhal a v Plzni od té doby
působí s  jasnou představou o tom,
co by měl muzikál dokázat, a jakou
cestou k  těm cílům jít. Současně
chce, aby mohli Plzeňané hrdě hlá−
sat, že v  jejich městě se dělá prvo −
třídní muzikál. „Tvůrci, herci, muzi−
kanti, ti ať jsou odkudkoliv. Plzeň
by se měla stát středobodem. Je
krásná, honosná a přitom střídmá.
Kulturní a sportovní, bez ohledu na
věk mladá a chytrá. Má v sobě zá−
padní progresivitu a východní srdce.
Náměstí odpočinkově dýchá a záro−
veň živě pulsuje. Každý host našeho
mimořádně talentovaného souboru

by měl být pyšný, že hostuje právě
tady,“ dodal Lumír Olšovský. 

Tématem hovoru při přijetí byla 
také současná návštěvnost divadla
i unikátní přístup k výchově dětských
diváků. „Co se týká celkové návštěv−
nosti, tak oproti předcovidovému 
roku 2020, kdy jsme byli na 88 pro −
centech, spadla v  roce 2021 na
71 pro cent. Vývoj letošního roku nám
ale dává naději, že to bude dobré,
návštěvnost se zvýšila o téměř 3 pro−
centa na 74 procent,“ řekl ředitel
Martin Otava. Podle něj jsou lidé psy−
chicky vyčerpaní v souvislosti s covi−
dem, válkou na Ukrajině i ekonomic−
kou situací, mnozí odvykli chodit do
divadla a využívají různé on−line for−
my zábavy. „Naším úkolem nyní je
dobrou nabídkou diváky přesvědčit,
že na kulturu nelze rezignovat, že má
své místo v  jejich životech. Divadlo
přeci není jenom umělecký zážitek,
ale také společenská událost, příleži−
tost sdílet čas s ostatními,“ dodal. 

Primátor Roman Zarzycký divadlo
pochválil také za to, že myslí i na
dětské diváky. „Líbí se mi například,
že na dětské představení se dá kou−
pit lístek už za 79 korun,“ řekl. Podle
Martina Otavy si tak Plzeň vychová−
vá diváky od čtyř let, a to systémem
pohádek od opery přes muzikál,
v Plzni existuje také dětské abonmá.

Držitele prestižní Ceny Thálie 
Lumíra Olšovského vítali na radnici

Primátor Zarzycký a Lumír Olšovský 

Přijetí Lumíra Olšovského
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Podpora cyklistické akademie
v  Plzni je důvodem memoranda
o spolupráci mezi Plzeňským kra−
jem, městem Plzní, Českým sva−
zem cyklistiky a Cyklistikou Plzeň −
ského kraje. 

„Memorandum upravuje pouze
obecnou formu spolupráce s tím, že
konkrétní podoba bude předmětem
dalších jednání a z nich vyplýva −
jících dohod. Předpokládanou sou−
částí spolupráce je i pravidelná
finanč ní podpora cyklistické akade−
mie ze strany města, která bude
orga nizována prostřednictvím spol−
ku Cyklistika Plzeňského kraje z. s.,“
vysvětlil Tomáš Morávek, radní
města Plzně pro oblast podpory
sportu, mládeže a tělovýchovy.

Zapojené subjekty chtějí podporo−
vat cyklistiku ve všech jejích disciplí−
nách: silniční, dráhové a MTB cyklis−
tice, v  cyklokrosu, kolové a BMX.
Nově zřízený spolek Cyklistika Plzeň −
ského kraje má za cíl vyhledávat
a podporovat začínající cyklisty – dě−
ti a mládež do 23 let ve sportovních
spolcích a cyklistických oddílech
a zlepšit tak podmínky jejich přípravy.
Kromě zajištění kvalifikovaných tré−
ninků je součástí zajistit pro mladé
talenty odborníky v oblasti sportovní
medicíny, rehabilitace či výživy.

Odbor sportu Magistrátu města
Plzně vytvořil analýzu rozvoje 
a fungování cyklistiky v Plzni. „Naše
město je úspěšné v mnoha spor−

tech – hokeji, fotbalu, házené, ale
také v  atletice, plavání či právě
cyklis tice. Úspěchy máme také díky
kvalitní infrastruktuře na území kraj−

ské metropole. V Plzni na Slovanech
provozuje SK Petřín velodrom, SK
Rapid na Lopatárně cyklistický ovál,
v Plzni jsou desítky singletrailů a od
letošního roku i pumptrack dráha na
Lochotíně. V  posledních letech se
daří rozšiřovat množství cyklostezek
a vyhrazených pruhů pro cyklisty
a modernizací procházejí také ty
stávající. V  Plzni působí 11 cyklis−
tických oddílů ve všech druzích
cyklis tiky. Dohromady sdružují přes
400 sportovců, přičemž v  celém
Plzeňském kraji bylo v  roce 2022
aktivních 23 klubů a přes 600 spor−
tovců. Význam né výsledky a úspě−
chy zaznamenává město Plzeň 
zejména v silniční a horské cyklisti−
ce,“ doplnil Tomáš Morávek.

Plzeň podepíše memorandum
na podporu cyklistiky

Tomáš Morávek

Miroslav Skalický, Martin Svo −
boda a Ludvík Rösch jsou letoš−
ními držiteli Čestné plakety hejt−
mana Plzeňského kraje za odváž −
né občanské postoje. 

Unikátní čestné plakety jim
v  Měšťanské besedě v  Plzni pře−
dal hejtman Rudolf Špoták. Čest −
ná plaketa z ryzího stříbra s por  −
tré tem Jana Palacha byla předána
oceněným již pošesté.

„Stát si za svým názorem a nebát
se ho říci, to považuji za důležité
v  každé době. Postavit se většině
a chovat se dle svého přesvědčení,
to vyžaduje velkou vnitřní sílu.
Mnohdy to ale s sebou nese odvahu

snášet zlobu a příkoří, které vám
ten, kdo má v danou chvíli sílu
a moc, může způsobit. Vážím si
všech, kteří svým úsilím přispěli
k prosazování snahy změnit totalitní
režim v demokracii. Díky těm, kteří
se mnohdy za vysokou cenu po sta −
vili režimu, byli perzekuováni, šika−
nováni a pronásledováni, můžeme
dnes žít svobodně a sami rozhodo−
vat o svém osudu. Režim se takové
odvážné osobnosti snažil umlčet
a ostatní zastrašit. Neuspěl, neboť
tito lidé inspirovali k odvaze žít ve
svobodě a demokracii mnoho dal−
ších,“ řekl při slavnostní příležitosti
předávání hejtman Rudolf Špoták.

Čestné plakety hejtmana
Plzeňského kraje
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U příležitosti 77. výročí založení
Lékařské fakulty v Plzni Univerzity
Karlovy byl symbolicky zahájen
provoz dokončeného Univerzitního
medicínského centra. 

Jeho výstavba začala v  roce
2012, první etapa byla dokončena
v  roce 2014. Nyní se již veškerá 
teoretická výuka mediků přestě −
hovala do moderního areálu v  těs−
ném sousedství Fakultní nemocnice
v Plz ni na Lochotíně.

V první etapě výstavby Univerzit −
ního medicínského centra do roku
2014 bylo vybudováno sídlo pro pět

teoretických ústavů a výzkumné
Biomedicínské centrum. Celková
inves tice do budov a přístrojů
zde dosáhla 462 mil Kč. V  letech
2015−16 byla první etapa doplněna
výstavbou posluchárny pro 200
osob. Tato část včetně přilehlého
bufetu stála 54 mil Kč. Právě dokon−
čená druhá etapa si vyžádala nákla−
dy ve výši 1,84 mld Kč, z toho cca
309 mil. Kč připadlo na vybavení.

V  nové sedmipodlažní budově
s užitnou plochou 30 000 m2 se na−
chází 9 výukových ústavů a další
pracoviště fakulty včetně související
infrastruktury. Moderní technologie
do své výbavy získala odborná
knihov na, studenti mají k  dispozici
kolektivní i individuální studovny,
odpočívárnu, šatny, kolárnu. Také
posluchárny a seminární místnosti
nabízejí pedagogům i studentům

pokročilé technologie pro výuku.
V budově se nachází menza s kavár−
nou, při dobrém počasí je možno
vyjít na terasy či pobytovou střechu,
v  podzemí je dvoupatrová garáž.
Nové zázemí získala i administrativní
a technická pracoviště fakulty. 

Specifickou součástí fakulty je její
Simulační centrum, kde studenti na−
cvičují reálné zákroky na figurínách
– simulátorech, od simulátorů zá−
kladních dovedností pro nácvik kar−
diopulmonální resuscitace (nepřímá
srdeční masáž a umělé dýchání)
a podobných jednodušších úkonů
až po pokročilé simulátory stavů
z intenzivní a urgentní medicíny.

Lékařská fakulta v Plzni, jediný zá−
stupce Univerzity Karlovy v západo−
českém regionu, přijímá každým ro−
kem ke studiu kolem 300 uchazečů
na všeobecné a 50 na zubní lékařství
v českých programech, v anglických
programech pak kolem 90 na vše −
obecné lékařství a 10 na zubní lékař−
ství. Celkově zde ve všech ročnících
studuje více než 2000 budoucích
léka řů a také na 200 studentů
v postgraduálních programech.

Lékařská fakulta zahájila 
provoz v novém kampusu  Majitel lhal, že k bytu patří

sklep. Jak se mohu bránit?
Dobrý den, koupil jsem byt od
majitele, jehož zastupovala realitní
kancelář. V inzerátu byla k bytu
uváděna sklepní kóje. Při první
prohlídce realitní makléř neměl
klíče, tak jsem ji neměl možnost
vidět. Později mě informoval, že
sklepní kóje jsou v rekonstrukci,
stejně jako celý barák. Byt jsem
koupil s tím, že na smlouvě mám
uvedené právo k užívání sklepní
kóje. Ani při předání bytu mě
makléř neukázal prostory sklepů,
protože neměl klíče. Dohodli jsme
se, že se domluvím s SVJ. No, ja−
ké bylo mé překvapení, když mi
předseda SVJ sdělil, že sklepní
kóje nejsou, žádný z bytů je nemá
a ani není v plánu je vystavět, jak
mi tvrdil makléř. Makléř samozřej−
mě teď tvrdí, že jsem si měl u SVJ
tyto skutečnosti ověřit. Což je asi
pravda, ale i on má přeci povin−
nost mě informovat o správném
stavu věcí, když se ho zeptám,
což podle mého neučinil a vědo−
mě klamal. Navíc já měl snahu
ten sklep vidět, on ale vždy našel
nějakou výmluvu. Mohu se nějak
bránit? On i majitel samozřejmě
všechno popírají a komunikace
s nimi nikam nevede. Mám inze−
rát, kde je kóje tučným písmenem
uvedena. Mám rezervační smlou−
vu, kde je napsáno, že součástí
prodeje je kóje v rekonstrukci,
mám kupní smlouvu, kde je na−
psáno, že s bytem kupuji i právo
na užívání sklepní kóje. Nikde není
zmíněno, že je ta kóje jenom „ja−
ko“. Děkuji za případné info V. K.

Dobrý den, pokud je tomu tak, jak
píšete, pak se bezesporu jedná
o porušení smlouvy kupní ve
smyslu vadného plnění smlouvy,
kdy prodávající tvrdí skutečnosti
a smluvně ji stvrzuje, které se
však nezakládají na pravdě. V ta−
kové situaci můžete požadovat
náhradu majetkové škody, která
Vám tímto jednáním byla způso−
bena ve formě přiměřené slevy
z kupní ceny. Je na posouzení
znalce, aby vyhodnotil výši škody,
která Vám zatajením neexistence
sklepa byla způsobena. Doporu −
čuji obrátit se na advokáta, který
pro případné vymáhání škody se−
píše občanskoprávní žalobu. 

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Muzeum jižního Plzeňska v Blovi −
cích zve na dvě zajímavé výstavy.
První se věnuje chlebu, druhá zase
výtvarníku Jiřímu Špinkovi.

Chléb doprovází člověka už
od  pravěku. V  průběhu historie
vzniklo velké množství druhů a  fo−
rem, ať už se jedná o světlý či tma−
vý, žitný a pšeničný, celozrnný nebo
moderní toastový. Výstava předsta−

vuje jak proces vzniku této základní
pochutiny, tak její praktický význam
pro přežití lidstva. Pozornost je však
věnována i  duchovnímu přesahu
chleba jako synonymu pro živobytí,
často zpracovávanému v  umění
a  kultuře, či chlebu jako nábožen−
ského symbolu. 

Tou druhou výstavou jsou práce
Jiřího Špinky, který se   celý život

profesně věnoval restaurátorské
a  konzervátorské práci, zejména
v  Západočeském muzeu v  Plzni.
Široký okruh jeho činností umož −
nily nejen jeho píle a  nadání, ale
i  absolvování čtyř oborů umě −
leckých řemesel, ke  kterým přidal
ještě studium výtvarné výchovy
na  Pedago gické fakultě v  Plzni.
Jeho znalosti v  oboru byly obdi −
vuhodné. O  restaurování a  o  své
tvorbě velice rád vyprávěl.

Chléb náš vezdejší i umění restaurátorské
a konzervátorské práce
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6.350.000 Kč 

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 1 000 000 Kč
Rekreační objekt, voda podmínka, do 30 km od Plzně 1 500 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany 1 500 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 2 500 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, do 30 km od Plzně 5 000 000 Kč
Rodinný dům v blízkém okolí Plzně 6 500 000 Kč
Rodinný dům pouze Plzeň – město 10 000 000 Kč

Garsoniera 20 m2, Bory, Doubravka 1 800 000 Kč
Garsoniera 30 m2 – Skvrňany, Doubravka, Lochotín 2 300 000 Kč
Byt 1+1 původní stav, Lochotín, Bory, Slovany 2 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci s Lodžií, Plzeň město 3 900 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, Plzeň – město 4 500 000 Kč
Byt 3+kk, 100 m2, Slovany, Doubravka 6 000 000 Kč
Byt  4+kk s terasou, novostavba, Plzeň−město 10 000 000 Kč

2.599.000 Kč

3.699.000 KčC

2.899.000 Kč
2+1/L (68m2), ul. Komenského, Nýřany, 
okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
2+1 o čisté podlahové ploše 61,34 m2 + lodžie o veli−
kosti 4,8 m2. Byt se nachází v 6. patře panelového domu
v Nýřanech, v ulici Komenského. Do bytu je přiveden vy−
sokorychlostní internet. K bytu náleží také prostorný
sklep o velikosti 2,2m2. Vytápění a ohřev vody je dálko−
vý. Fond oprav je ve výši 1.288,−Kč.

� 734 319 301

3.299.000 Kč 2.599.000 Kč
1+1/L (41m2), ul. U Jam, Plzeň – Lochotín 
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispo−
zici 1+1 o čisté podlahové ploše 39,32 m2, který
prošel v roce 2016 dobovou rekonstrukcí. Byt se
nachází v sedmém patře panelového domu s výta−
hem v městské části Košutka v ulici U Jam. K bytu
náleží také sklepní koje o velikosti 1,4m2 a lodžie
v mezipatře domu o velikosti 4,89m2 Vytápění
ústřední dálkové. 

� 734 319 301

5.990.000 Kč
3+1/L/G (77m2), Jetelová ul., Plzeň
Nabízíme k prodeji byt 3+1 s lodžií a garáží v osob−
ním vlastnictví v Plzni, Jetelové ul. Byt se nachází
v prvním patře cihlového bytového domu a je v pů−
vodním, udržovaném stavu. Výměra jednotky je
77,4 m2, garáž má výměru 20,4 m2. K bytu náleží
sklep a garáž v domě. Fond oprav 1.885,−Kč. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302 

8.900.000 Kč
Rodinný dům 3+kk (598m2), Medový Újezd
Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu na
pozemku 598m2 v Medovém Újezdu, okr. Rokycany.
Dům je situován na klidném místě. Nemovitost má
dispozici 3+kk se dvěma koupelnami. IS: obecní
vodovod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace, 
topení: ústřední plynové. Objekt kolaudován 
v. r. 2021. Dálnice D5 2 km.
Doporučujeme vidět!

� 734 319 302

B GC

B

2+1/L (68m2), ul. Lábkova, Plzeň – Skvrňany
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispo−
zici 2+1 o čisté podlahové ploše 60,63 m2 + lod−
žie o velikosti 5,37 m2, který prošel v roce 2019
kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází ve 3. patře
panelového domu s rekonstruovaným výtahem
v městské části Skvrňany v ulici Lábkova. K bytu
náleží prostorný sklep. Vytápění a ohřev vody je
dálkový. 
Doporučujeme vidět.

� 734 319 301

G

3+kk (72m2), ul. Květinová, Plzeň – Křimice 
Nabízíme k prodeji byt s vlastní zahradou o dispo−
zici 3+kk v Plzni – Křimicích, v Květinové ulici.
Bytový dům byl nově postaven v roce 2014 a je
rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky.
Námi prodávaný byt se nachází v 1. patře domu
a má zahradu a náleží k němu parkovací stání. Do
bytu je přiveden internet přes optický kabel.
Topení a ohřev vody je zajištěno vlastním plyno−
vým kotlem.

� 734 319 301

Chalupa 2+1/G (2.391m2), Železný Újezd –
Čížkov, okr. Plzeň − jih
Nabízíme k prodeji chalupu s velkým vlastním po−
zemkem v obci Železný Újezd nedaleko Čížkova,
v okrese Plzeň – jih. IS: vlastní kopaná studna
(hloubka 5m), obecní vodovod – u vedlejšího domu,
el. 230/400V, kanalizace: septik, topení lokální na
tuhá paliva + WAW.   

� 734 319 301   

1+1 (33m2), ul. Waltrova, Plzeň – Skvrňany
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispo−
zici 1+1 o čisté podlahové ploše 32,03 m2, který
prošel v roce 2010 částečnou rekonstrukcí. Byt se
nachází ve třetím patře cihlového domu s výtahem
v městské části Skvrňany v ulici Waltrova. K bytu
náleží také sklepní koje o velikosti 1,18m2.
Vytápění ústřední dálkové.

� 734 319 301

G

G
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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 2023/2024:

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

SLEDUJTE

Radní města Plzně schválili 
vyhlášení Jednoletého dotačního
programu v oblasti kultury na rok
2023. O finanční částku mohou
žádat různé neziskové organizace
na podporu své kontinuální, ze −
jména spolkové činnosti, nebo
na konkrétní kulturní projekty
a produkce. Získat mohou až
300 tisíc korun. 

„Cíl je jasný – podpořit co nejširší
spektrum uměleckých, především
nekomerčních, aktivit a zajistit tak
různorodost kulturní nabídky v Plzni
i podporu celoroční umělecké a kul−
turní činnosti,“ uvedla radní města
Plzně pro oblast kultury a památko−
vé péče Eliška Bartáková a připo −
mněla, že propracovaný systém fi−
nanční podpory kultury v  Plzni ze −
jména pro neziskové organizace
a nekomerční kulturní aktivity fungu−
je už čtvrt století.

Jednoletý dotační grant je rozdě−
len do dvou částí. První z  nich je
podpora rozvoje a prezentace
celoroční umělecké činnosti. V ní
mohou žádat organizace, které pro−
kazatelně nejméně po dobu jednoho
roku před podáním žádosti prokaza−

telně provozují kontinuální, zejména
spolkovou činnost, která podporuje
uměleckou tvorbu nebo kulturní
akti vity občanů Plzně. Druhou
oblas tí je podpora uměleckých
a kulturních projektů. Zde se rozu−
mí konkrétní kulturní akce pořádané
na území města jedním konkrétním
žadatelem, ať již jde o tradiční akce
či inovativní projekty. Žádat mohou
také jednotlivci nebo spolky se síd−
lem na území města, kteří svou čin−
ností Plzeň reprezentují v České re−
publice v rámci festivalů, koncertů,
soutěží a dalších přehlídek celo −
státního charakteru. Minimální při−
dělená dotace činí 20 tisíc korun,
maximální 300 tisíc.

„Pro žadatele o dotaci připravuje−
me na prosinec tohoto roku semi−
nář, v němž se seznámí s vyhláše−
ným dotačním programem, postu−
pem při vyplňování žádosti i infor−
macemi o eliminaci rizik porušení
rozpočtové kázně při případném při−
dělení dotace a jejím čerpáním včet −
ně seznámení s  aplikací eDotace 
(dotace.plzen.eu), jejímž prostřed−
nictvím se žádost o dotaci podává,“
upozornila Eliška Bartáková. 

Jednoleté granty
na příští rok pro kulturu

Monitoring populace raka kame −
náče v Rakovském potoce v Roky −
canech přinesl velmi překvapivé
výsledky. Průzkum vedl astako−
log, tedy odborník zabývající se
korýši, David Fischer. Věnoval se
toku konkrétně v úse ku,
který město revitalizo−
valo v  přechozích le−
tech a který dostal ná−
zev Park U Rakováčku.

Výsledek předčil oče−
kávání. V  úseku povod −
ňového parku se místní
populace raka kamená −
če  zařadila mezi popula−
ce s vůbec nejvyšší zjiš−
těnou populační hustotou
v České republice.

Rak kamenáč je nejen naším
nejvzác nějším a nejzranitelnějším
druhem raka, v České republice se
jedná o druh kriticky ohrožený.

Kromě specialistů s ním proto ne−
smí nikdo ani manipulovat. 

Ve zkoumaném úseku je hojný
výskyt mřenky mramorované a vel−
mi početná a vitální populace zvláš−
tě chráněné střevle potoční. Za vel−

mi důležité pokládají odborníci také
potvrzení výskytu silně ohroženého
modráska bahenního. Našly se
i stopy  vydry říční, která je také sil−
ně ohroženým druhem. 

Rakováček je domovem
nejen raků kamenáčů
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Výstava betlémů ze sbírky a tvorby
Ivany Sieberové začíná vernisáží
25. listopadu 2022 od 16 hodin
v hlavní budově Muzea Dr. Bohus −
lava Horáka v  Rokycanech v  ul.
J. Urbana 141/I . Prohlédnout si ji
můžete až do  29. ledna 2023.

Betlémy a  Vánoce patří k  sobě.
Bohatá tradice jejich zhotovování
v českých zemích vedla od 90. let mi−
nulého století k tak výraznému rozvoji
tohoto oboru, že dnes má téměř kaž−
dá trochu větší obec svůj obecní bet−
lém. Tvůrci se předhánějí v nápadech
na ztvárnění scény narození Páně nej−
různějšími materiály i technikami. 

V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka
se pro vánoční čas chystá výstava
betlémů, na které návštěvníci zhléd−
nou několik desítek betlémů vytvo−
řených rokycanskou rodačkou Mgr.
Ivanou Sieberovou, případně betlé−
my z  její sbírky od jiných tvůrců.
Vystavené jesličky se budou lišit
svým provedením, použitým mate −
riálem i rozměry. Kromě vystřihova−
cích papírových betlémů budou vy−
staveny betlémy keramické, dřevě−
né, z korku, plsti, kukuřičného šustí,
slámy, skla a  dalších materiálů.
Atmosféru vhodně doplní pohledni−
ce s motivy betlémů.

Pojďte se mnou do Betléma

Fakultní nemocnice
Pl zeň je místem, kam
Nadační fond Kapka
naděje přispívá dlou −
hodobě a s velkou ra−
dostí. 

V únoru byl pro Dět −
skou kliniku za  koupen
v ideo  b ron  cho  skop ,
kte rý slouží k vyšetření
nejmenších dětí, kojen−
ců a batolat, za téměř
604 tisíc korun. Na je−
ho financování se podí−
lela společnost Jablo −
tron částkou 94  800 Kč a spo −
lečnost Novato částkou necelých
280 tisíc korun. 

Díky příspěvku 400 tisíc korun od
společnosti Bambule mohla Kapka
naděje během prázdnin pořídit
na kliniku 23 speciálních dětských
lůžek s  bočnicemi s  kvalitními pa−
sivními matracemi a novou lednici.

Začátek listopadu byl opět ve zna−
mení slavnostních předání, které 
bylo mimořádné jak hodnotou daru,
tak složením účastníků. Díky spon−
zorům nadačního fondu dostala

zcela nový kabát herna
Dětské kliniky a byla
dodána řada potřeb−
ných přístrojů a vyba−
vení. Celková hodnota
daru za rok 2022 se tak
vyšplhala na 1,9 milio−
nů korun.

Největší proměnou
prošla na klinice dětská
herna, jejíž rekonstruk−
ce pod taktovkou archi−
tektky Evy Sýkorové
z  firmy Lokki vyšla na

více jak 757  tisíc
korun a finančně ji
zajistila společnost
Shell, stejně jako
pořízení pacient−
ského monitoru
ePM v  hodnotě 
128 tisíc korun.
„V rám ci našeho
společného pro−
gramu podpory re−
gionálních nemoc−
nic s Kapkou na−

děje máme velkou radost z  úžasné
proměny dětské herny a věříme, že
malým pacientům zpříjemní pobyt 
i léčbu na oddělení a sestřičkám
usnadní jejich každodenní práci,“
řekl Petr Šindler ze společnosti Shell
Czech Republic a.s. 

„Zdejší herna je jedním z nejdůle −
žitějších míst na Dětské klinice, a to
nejen pro pacienty, ale i  pro jejich
rodi če, a dokonce i pro personál.
A její rekonstrukce sem přinesla
mnoho radosti a optimismu. Kvalitní

po stýlky a přístroje nám
zase pozitivně pomohou
v  léčbě. Na dační fond
Kapka naděje je pro
nás milý partner a sta−
bilní spolupráce s ním
si moc vážíme, stejně
jako jeho partnerů, kteří
se podíleli na financo −
vání. A velký dík patří
i personálu kliniky, který
všem výzvám a nápa−
dům ochotně vychází
vstříc,“ uzavřel ředitel
FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.

Kapka naděje věnovala dary za bezmála 2 miliony korun
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Plzeňským vánočním stromem bu−
de letos jedle ojíněná z Třemošné
na Plzeňsku. Přibližně čtrnácti −
metrovou jedli ojíněnou má město
Plzeň jako svůj vánoční symbol 
teprve podruhé.  

„Mám radost, že náměstí Re −
publi ky letos  zdobí jedle, která
čtyři cet let rostla na
neda leké zahradě
manželů Koleč ko −
vých. Děkuji jeho
majitelům za to, že
strom městu Plzni
nabídli, a věřím, že
se všem Plzeňa −
nům společně s je−
ho výzdobou bude
líbit,“ řekl primátor
města Plzně Ro −
man Zarzycký.

Loňský vánoční
strom ujel na cestě
do Plzně šedesát
kilometrů, ten le−
tošní se  vezl jen osm kilometrů.
Ideální přitom je, když se vánočním
stane strom, který by stejně čekalo
pokácení kvůli tomu, že například
překáží na soukromém pozemku.

„Svým majitelům tak už sice ne−
může dělat radost na jejich po −
zemku, ale ještě potěší jiné lidi,
a hlavně děti v předvánočním čase.
Správa veřejného statku města
Plzně zajistí a zaplatí pokácení 
i odvoz, na vlastníkovi je, aby naše
lesníky včas o své nabídce stromu
informoval. Klidně kdykoli v průbě−
hu roku,“ řekl Aleš Tolar, náměstek
primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí. I když radnice le−
tos dostala 15 nabídek na vánoční

strom, do užšího výběru se jich do−
stalo jen několik. Většinou nesplňo−
valy dané požadavky na velikost,
pravidelnost a tvar koruny, nebo
byly na místě, kam se nemůže 
dostat potřebná technika.

Jedle ojíněná roste na zahradě
manželů Kolečkových od 80. let

minulého století, kdy ji spolu s ma−
lou borovičkou a stříbrným smrč−
kem dostali od známých. Borovici
i smrk již museli pokácet, neboť 
jejich větve zasahovaly do elektric−
kého vedení. Teď začaly překážet
i větve z jedle, která rostla v blíz−
kosti domu, sahaly až na terasu.
Nabídky na pokácení stromu tedy
zaslali okolním obcím. Nakonec si
jedli vybrala Plzeň.  

Od roku 1992 je to teprve pátá
jedle a teprve druhá jedle ojíněná,
která bude na náměstí Republiky
v Plzni. Ta první z Božkova zdobila
náměstí na Vánoce v  roce 2014,
tedy v době, kdy se Plzeň chystala
stát hlavním městem kultury.  

Na náměstí Republiky v Plzni
je vánoční jedle z Třemošné
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Celkem 620 tisíc korun získá
Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň na
využití zachycené dešťové vody
pro závlahu zeleně. S  uvolněním
finančních prostředků souhlasili
radní města.

„Finanční prostředky obdrží klub
z  Fondu životního prostředí města
Plzně. Projekt navazuje na akci
z loňska týkající se zakoupení 
a instalace retenčních nádrží, které
zachycují vodu ze střech jezdecké

haly, stájí a garáže. Cílem bylo co
nejvíce šetřit pitnou vodou právě
s tím, že na závlahu zeleně bude vy−
užita zachycená dešťová voda z bu−
dov v areálu. Projekt propojuje ná−
drže již stávající s  nádržemi nový−
mi, tak aby se zásoba vody zvětšila.
Pomocí výkonného čerpadla a no−
vých rozvodů bude zachytávaná vo−
da převedena na potřebná místa
s pravidelnou závlahou zeleně.
V rámci projektu bude zakoupena
další retenční nádrž o objemu
15 m3 a bude umístěna do země
k bu dově stáje pro zachycení deš −

ťové vody z její střechy o rozlo−
ze 300 m2“ vysvětlil náměstek
primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Aleš Tolar.

Dokončením projektu jezdec−
kého klubu bude zajištěno výraz−
né ušetření pitné vody, maximál−
ní využití zachycené dešťové vo−
dy pro udržení krásy zeleně, sní−
žení prašnosti a zajištění zdravé−
ho pohybu koní kropením spor−
tovních povrchů v  areálu klubu
v Českém údolí.

Jezdecký klub využije
dešťovku 

Na plzeňských památkách skonči−
la návštěvnická sezóna 2022, kte−
rá  po  dvou letech proběhla bez
„covidových“ omezení. 

Dvanáct státních památek od za−
čátku ledna do 30. října navští −
vilo více než 235 tisíc platících
(235 441osob). Je to o 8 % více
než v  loňském roce, avšak v  po −
rovnání s rokem 2019 návštěvnost
poklesla o 11 %. 

Pozici nejvyhledávanější státní
památky v Plzeňském kraji si udržel
hrad Rabí (54 528 osob). Do třetice
nejnavštěvovanějších památkových
objektů patří hrady Velhar tice
(44 299 osob) a Švihov (36 549
osob). Skokanem roku se stal 

zámek v  Červeném Poříčí, který
navští vilo třikrát více turistů než vlo−
ni. Přilákaly je nově otevřené interié−
ry v  obnovené budově předzámčí
s výstavou o šlechtických dětech. 

Oproti loňskému roku vzrostly
i výnosy ze vstupného, které do
konce října činí téměř 24, 6 mil. Kč.
Výnosy lze však špatně srovnávat
s  předchozími lety, jelikož se zá −
sadně proměnila i cenová politika
celého Národního památkového
ústavu. Letos byly zrušeny rozdíly
ve výši vstupného mezi domácími
turisty a cizinci a dále se změnil
výpo čet dětského vstupného, kdy
děti ve věku 6 až 17 let platí 40 %
z výše plného vstupného. 

Hrad Rabí opět vedl
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Spolupráce má
smysl!

U příležitosti jednadvacetiletého
par tnerství se v  Regensburgu
konal slavnostní akt, jehož se
zúčastnila delegace Plzeňského
kraje v  čele s  hejtmanem Ru   −
dolfem Špotákem, vládní prezi−
dent Horní Falce Waltr Jonas,
bavorský státní ministr financí
a vlasti Albert Füracker, předse−
da krajského zemského sněmu
Franz Löffler, generální konzulka
ČR v  Mnichově Ivana Červen −
ková, bývalý zemský rada Horní
Falce Simon Wittmann a bývalý
radní Plzeňského kraje Stanislav
Rampas, účastník podpisu do−
hody o spolupráci mezi Plzeň −
ským krajem  a Horní Falcí. 

Základ přeshraniční spolu −
práce položili před 21 lety tehdej−
ší vládní prezident Horní Falce
Wilhelm Weidinger a bývalý hejt−
man Plzeňského Petr Zimmer −
mann. Hlavním smyslem bylo
„obstát v  soutěži s ostatními
evrop skými regiony a zabránit to−
mu, aby toto (příhraniční) území
bylo zredukováno na tranzitní
prostor mezi evropskými centry.“  

Podle účastníků slavnostního
aktu bylo obnovení normální
spolupráce krajů z  obou stran
hranice − měst a obcí, škol, kul−
turních a spor tovních spolků, 
firem a dalších institucí – tehdy
velmi upřímné. A právě díky to−
mu se podařilo oběma stranám
navázat na přetrženou historii
spolupráce těchto regionů a vy−
budovat pevný základ pro rozví−
jení těchto vztahů do budoucna.

Primátor města Plzně Roman Zar −
zycký a jeho náměstci Pavel Bosák
a Aleš Tolar si prohlédli areál letiš−
tě v Líních na Plzeňsku, o němž se
mluví jako o možné lokalitě pro 
výstavbu takzvané Giga factory 
ne boli fabriky na výrobu baterií do
elektroautomobilů. Před  stavitelé
města přijali pozvání spolku STOP
gigafactory a iniciativy Zachraňme
Letiště Líně, jež vystupují proti
zvažovanému záměru. 

„Zástupci spolku a iniciativy mě
oslovili a chtěli mi představit areál.
Protože jsem říkal, že budu primá−
torem otevřeným, pro všechny, jdu
si poslechnout i jejich argumenty.
Projekt Gigafactory by totiž měl
dopa dy nejen na Plzeň, ale na ce−
lou aglomeraci,“ řekl Roman Zar −
zycký. Ten před časem otevřeným
dopisem vyzval premiéra Petra
Fialu k  lepší komunikaci a infor −
mování dotčených obcí a občanů
ohledně projektu. 

„Můj občanský postoj je takový,
že jednoznačně stojím na straně
nerušení a zachování letiště. Bude
se muset stát něco velkého, co by
mě přesvědčilo postoj změnit.
Zatím jsem nedostal žádné validní
údaje z  pracovní komise úřadu
vlády ani ministerstva, máme pou−
ze příslib zlepšené komunikace,
nic dalšího se nestalo,“ doplnil
Roman Zarzycký. Ten je přesvěd−
čen, že Gigafactory je sice zajíma−
vým projektem, ale ne pro region
Plzeňska. 

„Přijeli jsme se seznámit s  tím,
jak to tu vypadá, jak areál funguje,
abychom získali informace. Ty
nám poslouží v rámci našeho
rozho dování. Doplníme je o další

infor mace, které, doufejme, přij−
dou ze strany vlády a ministerstva
průmyslu a obchodu. Doufáme, že
dostaneme více podrobností,“ řekl
Pavel Bosák.

Ten se jako technický náměstek
za město Plzeň stal členem pracovní
skupiny, jež se projektem Gigafacto −
ry zabývá. Podle náměstka Bosáka
chce a musí město znát dopady
stavby do různých oblastí. „Už
v  téhle základní fázi pro potřeby
prvotního rozhodování bychom
chtěli znát požadavky na různé zdro−
je, jako je například voda, požadav−
ky na počet pracovníků a podobně.
Chceme také, aby informace byly
jednoznačné, ne aby se udávala 
rozdílná čísla týkající se například
toho, kolik by měla fabrika zaměst −
návat lidí,“ dodal Bosák. 

Podle primátora se už začínají 
ozývat i firmy působící na území
Plzně či jinde v  regionu, jež mají

strach z  toho, že výstavba Giga −
factory s několika tisíci pracovními
místy by těžce zasáhla pracovní trh
a rozvrátila jej. Už nyní firmy obtížně
shánějí nové zaměstnance. 

V Líních vyslechli argumenty
odpůrců Gigafactory

Nové stromky vysadí například při
obnově zahrady v  atriu Gymnázia
Františka Křižíka či osázení areálu
školního hřiště 21. základní školy.
To jsou projekty na výsadbu zeleně
podpořené z  Fondu životního pro−
středí města Plzně.  

Gymnázium Františka Křižíka
a základní škola požádaly o po−
skytnutí dotace z  Fondu životního
prostředí města Plzně na obnovu
zahrady v atriu gymnázia a podpo−

ru ekologických aktivit v  letech
2022 až 2023. Škola se dlouhodo−
bě věnuje činnosti v oblasti ochra−
ny životního prostředí. A to jak
v rámci výuky, tak v rámci projektů.
V roce 2015 byl zahájen program
obnovy atria, díky kterému vznikl
prostor pro ekologickou činnost
dětí, sledování okolního prostředí
a prostor pro kulturní aktivity. 

„Již osmá etapa projektu se týká
především údržbových prací, dosa−

zení a obnovení zahrady a okolí gym−
názia. Dále v rámci tohoto projektu
škola připravuje ekologické soutěže
a naučné programy Ekohrátky.  Chce
být průkopníkem zelené oázy v  síd−
lištní zástavbě a otevřít ji výchovným
i vzdělávacím účelům, kulturním
a společenským akcím. Školu jsme
podpořili částkou 159 tisíc korun,“
doplnil náměstek Aleš Tolar.

Také 21. základní škola na Slo −
vanské aleji požádala o finanční

prostředky na pěstební zásah
na stromové zeleni a výsadbu no−
vých keřů v  areálu školního hřiš−
tě. Stávající zeleň v areálu spor  −
tovního hřiště byla od roku 2010
udržována pouze zaměstnanci
školy. V současné době je potřeba
provést na stávající zeleni odbor −
ný pěstební zásah, a to formou 
řezu, a doplnit výsadbu o 50 kusů
keřů. Škola obdrží z  fondu 115 ti−
síc korun.

Podpoří další výsadbu stromů v Plzni
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Otázka čtenáře A.B. 
z Plzně Bolevec: 

Žiji v  nájemním bytě a hod−
lám do bytu nastěhovat ženu,
se kterou budeme žít jako
druh a družka. Potře buji k to−
muto nějaký souhlas prona −
jímatele nebo mu to stačí jen
oznámit? 

Odpověï advokáta:
Pokud jste v  nájemní smlouvě
nesjednali něco jiného, tak platí
ustanovení občanského zákoní−
ku, konktrétně pak § 2272 toho−
to předpisu. Podle něho má ná−
jemce právo přijímat ve své do−
mácnosti kohokoli, pokud se tý−
če návštěv. Pokud však chce
přijmout nového člena domác−
nosti, může tak učinit bez sou−
hlasu majitele, má však povin−
nost to pronajímateli oznámit.
Pronajímatel má totiž právo znát
počet osob žijících v bytě, a to
i proto, že mimo jiné může po−
žadovat, aby v  nájemcově do−
mácnosti žil takový počet osob,
který je přiměřený ve li kosti 
bytu, aby tak mohly všech  ny

osoby v  bytě žít v  obvyklých,
pohodlných a hygienicky vyho−
vujících podmínkách. V každém
případě však žena, kterou do
své domácnosti přijmete, musí
být členkou Vaší domácnosti,
nesmí se jednat o podnájem,
ke kterému by ovšem souhlas 
pronajímatele potřebný byl. Zá −
sad ně má tedy nájemce pouze
oznamovací povinnost ohledně
zvýšení po čtu osob v  bytě 
(ust. § 2272 odst. 1 občanské−
ho zákoníku). Pokud však tuto
oznamovací povinnost poruší,
a to tak že ani do dvou měsíců,
co změna nastala, to pronají −
mateli neoznámí, má se za to,
že závažně poru šil svoji povin−
nost, a to se všemi důsledky,
které vyplývají jednak z  občan−
ského zákoníku (právo prona −
jímatele podat výpověď), případ−
ně i z nájemní smlouvy. 

Jen pro úplnost je třeba po−
dotknout, že pronajímatel si sice
může ve smlouvě souhlas s při−
jetím nového člena do nájem −
covy domácnosti vyhradit, tato
výhrada však neplatí, jedná−li se
o osobu blízkou, jako je tomu ve
Vašem případě. 

Za situace, že by pronají matel
v  tomto směru Vám činil pro −
blémy, můžete se samozřejmě
obrá tit na advokáta, a to v dobré
víře, že jste v právu. 

JUDr. Václav Korecký 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Krajská rada schválila na svém
posledním jednání návrh rozpočtu
na rok 2023, jeho střednědobý vý−
hled na rok 2024 a 2025 a poskyt−
nutí návratných finančních výpo−
mocí příspěvkovým organizacím
zřizovaných Plzeňským krajem.

Odsouhlasila tak předložený roz−
počet s příjmy ve výši 9,57 mld. Kč
a výdaji 10,54 mld. Kč (s navrhova−
ným schodkem 973 718 tis. Kč),
a to zejména z  důvodu zajištění
předfinancování evropských pro −
jektů. Schodek bude kryt čerpáním
investičního bankovního úvěru a za−
pojením Rezervního fondu PK. 

„Navržený rozpočet kraje, který
Rada doporučuje schválit zastupi −
telstvu, má stejnou strukturu jako
v před chozích letech. Jeho prioritou
na rok 2023 je financování a před −
financování individuálních projektů
dotovaných EU a z národních zdrojů,

investice a opravy vlastního majetku,
zajištění všech funkcí kraje a jeho
orga nizací v náročné hospodářské
situaci,“ uvedl dnes již bývalý ná−
městek hejtmana pro oblast eko −
nomiky, investic a majetku Roman
Zarzycký, současný primátor Plzně.

Dodal, že vzhledem k růstu inflace
byl v letošním roce schválen růst
příspěvků příspěvkovým organiza−
cím zřizovaným PK o 13 %, čehož
všechny využily. Očekávaný růst
výda jů na energie pak bude krytý
z rezervy vytvořené z úspor minu−
lých let. Na nepředvídatelné situace
má Plzeňský kraj vytvořenu rezervu
ve výši 450 mil. Kč.

„Aktuálně je hospodaření kraje ve
výborné finanční kondici. Výsledek
roku 2022 se předpokládá s pře −
bytkem hospodaření. Stále jsme 
také nezadluženým krajem,“ upo −
zor nil Roman Zarzycký.

Výdaje přesáhnou příjmy kraje
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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 nezbytné te−
ploty topné vody. Rádi Vám
otop ný systém posoudíme
a navrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radiá−
tory dobøe fungovat.

Velmi èasto navrhujeme do
rodinných do mù tepelná èer −
pad  la s regulova ným výkonem
znaè ky PANASONIC, VIESS−
MANN 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
oblíbenosti tìchto
èerpadel.

S velmi zají −
mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  65 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

vhod né pro re−
konstrukce, kde
potøebu jeme top−
nou vodu v radi−
átorech vyš ších
teplot.

Vzduchová te−
pelná èerpadla se
vìtši nou umis �ují
pøed dùm. Nìkdy
celé za øíze ní, jin−

dy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
pøípadì insta lována v technické míst −
nosti. Mùže me Vám však dodat te−

pelné 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.  

Připravuje se nové kolo 
kotlíkových dotací !

Dotace za vás vyřídíme.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

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

I přes zvýšené náklady na energie,
stavební materiál a služby mohla
v letošním roce pokračovat obnova
a restaurování bez výraznějšího
omezení. Za největší úspěch po −
važují na hradě Švihov dokončení
skoro třicetiletého restaurování
renesančního kazetového stropu
ze zámku Dobrovice, který je
v  sou časné době nainstalovaný
v tanečním sále hradu. 

Na zámku Nebílovy po celý rok
probíhá rekonstrukce barokního par−
teru zámecké zahrady za 25 mil. Kč,
kdy se dokončuje obnova ohrad−
ních zdí a rekonstrukce fontány.
Zrekonstruovaná část barokní
zahra dy bude návštěvníkům zpří −
stupněna v příštím roce. V klášteře
Kladruby finišují s projektem IROP
„Život v řádu“. V srpnu byla dokon−
čena stavební fáze obnovy, v listo−
padu začnou práce na instalaci pro−
hlídkových okruhů a provozních
a výstavních prostor. Celkem bylo
restaurováno více než 175 umělec−
kých předmětů, převážně z depo −
zitáře kláštera Kladruby. „Hotovy
jsou i některé kopie mobiliáře, jako

na pří klad postele do mnišských cel,
lavice v noviciátu, textilní vybavení
cel, řeholní oděvy, předměty denní
potřeby mnichů,“ upřesňuje kaste−
lán Zoubek. 

Nezaháleli ani na hradě Velhar  −
tice. „V letošním roce se u nás na−
plno rozběhla oprava vnějšího pláště
východní strany Huertova křídla,
práce probíhají dle harmonogramu
a výsledek je zatím myslím velmi
dobrý. V zimě se budeme dál inten−
zivně věnovat pokračování stavební
obnovy v  rámci akce Šumavská
klenot nice,“ informuje kastelán
Matěj Mejstřík. 

Stavební obnova na zámku
v Hor  šovském Týně podle kastelá−
na Jana Rosendorfského na první
pohled stagnovala, ale to jen proto,
že se fyzicky stavělo jen málo.
„Zato jsme provedli stavebně histo−
rické průzkumy Vdovského domu
a Loretánské kaple, a tím  pádem
máme dva krásné projekty pro sta−
vební povolení. Také máme už zce−
la připraven projekt na dokončení
rekonstrukce hradní kaple,“ říká
kastelán Rosendorfský. 

Vodní hrad Švihov

Zámek Nebílovy

Památky po úspěšné sezóně čeká obnova
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Střípky 
z Plzně

Výuka etikety 
ve školách

Město Plzeň zajišťuje od září výuku
etikety pro děti ve svých zá klad −
ních školách ve školním roce
2022/2023. Vyučuje se podle me−
todického materiálu Etiketa pro dě−
ti, realizátorem projektu je městské
zařízení Krašovská aktivity cent −
rum. Plzeň za projekt Etiketa do
škol zaplatí přes jeden milion 
korun, realizován může být díky fi−
nančním prostředkům v  rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně.

„Základy etikety budou vy −
učovány ve všech třetích roční−
cích plzeňských základních škol
během celého školního roku.
Žáci se v průběhu čtyř vyučova−
cích hodin poutavým způsobem
seznámí s pravidly společenské−
ho chování v  rámci předmětu
Spole čenská výchova. Pro letoš−
ní rok je v  rozpočtu výše uve −
deného odboru připraveno na
úhradu projektu 530 tisíc korun.
Stejná částka je blokována ve
Fondu rezerv a rozvoje města
Plzně pro rok 2023,“ uvedla ná−
městkyně primátora Lucie Kan −
torová, do jejíž gesce mimo jiné
patří oblast školství. 

Výuka etikety v základních ško−
lách v Plzni se odvíjí od nové kni−
hy Etiketa pro děti, kterou v květ−
nu vydalo Krašovská aktivity 
centrum. Její autorkou je Ilona
Křižková, publikace je určena ne −
jen rodičům a dětem, ale také
peda gogům a školským pracov−
níkům. Právě oni ji nyní využijí při
výuce v rámci nového projektu.

V  desítkách dobročinných pro −
jektů se angažují zaměstnanci
společnosti VODÁRNY PLZEŇ,
přičemž firma jejich aktivity kaž −
doročně finančně podporuje pro−
střednictvím Vodárenských kapi−
ček. Spektrum pomoci nejrůzněj−
ším organizacím a konkrétním li−
dem je široké, nejvíc peněz ale
každoročně směřuje především
hendikepovaným dětem. 

Celkem 300 tisíci korunami pod−
pořila VODÁRNA PLZEŇ a.s. dobro−
činné projekty svých zaměstnanců
v  dotačním programu Vodárenské
kapičky 2022. Projekty pomáhají
spor tovcům, dětem, hendikepo −
vaným lidem nebo životnímu pro−
středí. Podporu 50 tisíc korun získa−
lo Centrum Hájek, a to na pořízení
celotělové vany se saturátorem

pro hendikepované děti. „Děkujeme 
Vo dárně za opakovanou pomoc,“
uved la ředitelka Centra Hájek Lenka
Šiková a podotkla, že fungují už 12
let. „Začínali jsme s jedním klientem
a dvěma zaměstnanci, dnes máme
30 klientů a 40 zaměstnanců.“

Do Centra Hájek směřovala i další
finanční podpora 50 tisíc korun, a to
konkrétnímu klientovi – tříletému
Lukáši Jeníčkovi. Lukášek se potýká
jako jediný pacient v ČR se vzác−
ným typem chromozomové abera−
ce. „Jsme velmi šťastní, že můžeme
dojíždět na doporučené neuro −
rehabilitace, což je velmi nákladné.

Začali jsme s nimi před rokem, kdy
byl Lukášek víceméně ležící mimin−
ko. Během roku se z něj stal chodec
kolem nábytku, takže je to pro nás

opravdu velká motivace v  tom po−
kračovat, aby se dostal co nejdál
a byl co možná nejsamostatnější,“
řekla Lukáškova maminka Renata
Jeníčková. 

Dalších 25 tisíc korun posílá VO−
DÁRNA PLZEŇ a.s. do Sale sián −
ského střediska mládeže na doučo−
vání dětí ze sociálně znevýhodně−
ných rodin, 15 tisíc korun pak na
obnovení staré studny na návsi
v Kyšicích, 50 tisíc korun klientům
Domovinky na pořízení speciálních
křesel, 10 tisíc korun panu Martinu
Pelákovi na vybudování včelích
úlů na úpravně vody na Homolce,

20 tisíc korun na obnovu zeleně
v areálu TJ Union Plzeň (Potraviny),
15 tisíc korun na podporu talen −
tovaných dětí a mládeže ve složité

so ciál ní či zdravotní si −
tuaci prostřednictvím
Na  dač ního fondu Incre −
mentum, 25 tisíc korun
panu Ladislavu Krej sovi,
organizátorovi akce pro
pěstounské rodiny, na
společnou aktivitu při
pořádání společné ví−
kendové akce s  cílem
začlenit osvojené děti do
rodinných vazeb a 40 ti−
síc korun na podporu
festivalu 30. Haydnovy
hudební slavnosti.

Unikátní projekt Vo −
dárenské kapičky je zá−
ležitosti zaměstnanců pl−
zeňské VODÁRNY, kteří
mohou každoročně po−
žádat konkrétním návr−

hem o finanční podporu (až 50 tisíc
korun) pro organizaci, v  níž se
anga žují. Podmínkou získání podpo−
ry je jejich aktivní účast v navrhova−
ném veřejně prospěšném projektu.
Sami zaměstnanci jsou tak garanty
akcí, pro něž žádají podporu. 

„Velmi si jejich práce vážím a jsem
rád, že můžeme pomoci dobrým vě−
cem. Každý jsme svým způsobem
zaslepen svými starostmi ať už v prá−
ci nebo jinde. A je důležité si uvě −
domit, jak pozitivně můžeme svým
jednáním ovlivnit další skupinu lidí,“
uvedl generální ředitel VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Vodárenské kapičky předávaly radost

Finanční podpora pro tříletého Lukáše Jeníčka

Vodárenské kapičky opět 
pomohly díky zaměstnancům
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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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Špičák investoval miliony, je připraven na lyžaře
Největší horské středisko Plzeň −
ského kraje Ski&Bike Špičák
inves tovalo do nastávající zimní
sezony 2022/23 více než 45 milio−
nů korun. Nejvíce z  toho připadá
na stavbu víceúčelové budovy, kde
se lyžaři hned se startem zimy
dočka jí otevření nové půjčovny
veške rého lyžařského vybavení,
servisu lyží, nadstandardně vyba−
vené úschovny a moderní zázemí
tu má i lyžařská škola.  

„Zázemí v nové budově nám hroz−
ně moc pomůže zvýšit komfort pro
lyžaře, předchozí prostory byly ne −
vyhovující. Třeba lyžařská škola má
konečně skvělých 120 m2 plochy
(předtím to byly 4 m2) s  dětským
koutkem, prostory pro odpočinek 
dětí a instruktorů, posedí si tu v klidu
u kávy i rodiče,“ říká ředitel Ski&Bike
Špičák Vladimír Kasík. Kromě půj−
čovny bude další novou chloubou
areálu úschovna s možnostmi nechat
si zde vše od batohu, bot, helem,
oble čení až po klidně dva páry lyží.
Skladovací boxy jsou vytápěné a mají
i USB porty pro nabíjení mobilů. 

„S nadsázkou říkám, že v tomto u
nás končí „doba kamenná“. Už ne−
bude potřeba schovávat batohy
a boty pod přístřešky nebo zahra −
bávat lyže v lese do sněhu. Největší
skříně pojmou kompletní lyžařské
vybavení dvou lidí včetně lyží,“ popi−
suje V. Kasík novou službu, která je
zpoplatněná 100−150 korunami
(podle velikosti úschovných boxu)

za den. Ve středisku se v  zimě ne−
otevře nová restaurace. „Po dohodě
s  dodavatelem stavby, LS stavby,
s.r.o. Nýrsko se turisté konečně do−
čkají v  rámci letní sezony 2023.
V  zimě bude celé gastro ještě fun −
govat ve starých prostorách chat
Hanič ka, Blaženka a ve všech areá −
lo vých kioscích.“ konstatoval Kasík.
Stejně jako prakticky všechna stře −

diska v Česku byl Ski&Bike Špičák
nucen promítnout do letošních cen
skipasů rostoucí náklady prakticky
všeho sortimentu a služeb, které pro
svůj provoz nutně potřebuje. „V prů−
měru jsme zdražili s výjimkou skipasů
pro školní lyžařské kurzy skipasy
o necelých 19 procent. Celodenní 
skipas pro dospělého tak bude letos
stát 890 korun (loni 750), ale ce −
nově kompenzujeme dalších 5 pro−
cent při nákupu přes náš e−shop,
kde tento skipas vyjde na 846 ko−
run,“ uvádí k  cenám Kasík. Dětský
celodenní skipas vyjde v e−shopu na 
608 Kč/640 Kč u kasy, rodinný (dva
dospělí a neomezený počet vlastních
dětí) na 2047 Kč/a u kas 2155 Kč.
Kompletní ceník je na webu spicak.cz    

Ještě výraznější cenové slevy se
dají získat při nákupech celoročních
skipasů při online prodeji. Vstupní
sleva v prvním roce nákupu je tra −
dičních 5 %, v druhém 11 %, třetí rok
15%, čtvrtý 18% a po pěti letech už
20 procentní. Šumavský Špičák jinak
patří už léta mezi cenově nejpřijatel−
nější TOP lyžařské areály v ČR. 
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z Plzně
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Jednu z  hlavních cen v  prestižní
celorepublikové soutěži Podnika −
telský projekt roku  za rok 2022
získalo Podnikatelské a inovační
centrum BIC Plzeň.

Oceněna byla rekonstrukce
tech nologického centra BIC Plzeň
na Borských polích a sdílených
prostor coworkingu v Riegrově uli−
ci. Cenu pro Plzeň přezvali konzul−
tanti BIC Plzeň Lenka Palánová
a Václav Kudlič. 

„Je třeba, abychom o průmyslu
4.0 nejen mluvili, ale pro jeho rozvoj
na území města Plzně i skutečně ně−
co dělali. Vítám, že se v uplynulých
letech podařilo nastartovat úspěšné
projekty a mám radost, že jeden
z  nich nyní získal prestižní ocenění
od českého státu. Pro všechny lidi,
kteří se na takových projektech po−
dílí, je to velká motivace pro další
práci. Jako město chceme v  tomto
směru plně pokračovat a s  podpo−

rou jít ještě dále,“ reagoval na oce−
nění primátor Roman Zarzycký.

Projekt technologického centra
a coworkingu reaguje na stále ros−

toucí poptávkou po inovační infra −
struktuře a potřebě zakládat nové
ino vační firmy. Řeší akutní pro−
blém nedostatku vhodné sdílené

infra struktury pro začínající firmy
a star tupy i nedostatečnou infra −
strukturu pro technologicky za −
měřené expandující firmy v  plzeň−
ském regionu. 

Technologické centrum s plochou
více než 1500 metrů čtverečních je
umístěno v průmyslové části města
Plzně v  blízkosti Západočeské uni−
verzity a výzkumného centra nových
technologií. Vedle zajímavého archi−
tektonického řešení nabízí zejména
vysoce kvalitní infrastrukturu.  

Coworkingové centrum o ploše
229 metrů čtverečních v  historic−
kém centru Plzně cílí na mladé
podnikatele a firmy, které ve svých
počátcích finančně nedosáhnou na
drahé prostory, ale chtějí budovat
svůj potenciál a vystupovat jako
solidní firma se zázemím. Mají
k dispozici pracovní místa, kance−
láře i zasedací místnosti pro svou
prezentaci a obchodní jednání. 

Technologické centrum a coworking bodovalo

Cenu   přezvali   Lenka Palánová a Václav Kudlič. 

Nové stromy 
u cyklostezky

Plzeň podpoří další výsadbu stro−
mů ve městě. Výsadba zeleně bu−
de financována z Fondu životního
prostředí města Plzně. S uvolně−
ním finančních prostředků z fondu
už souhlasili radní města. O fi−
nanční podporu na výsadbu stro−
mů podél cyklo stezky Na Dráž −
kách už požádal také městský 
obvod Plzeň 4. 

„Vysadíme tady celkem 83 ku−
sů podél nové cyklostezky vedou−
cí z Újezdu k místní komunikaci
K Bukovci a poté do Čer veného
Hrádku. Vysazeny budou ovocné
stromy – jabloně, švestky a višně.
Každý strom pak poskytne cyklis−
tům příjemný stín, vytvoří dobrý
orientační bod a živočichům pro−
stor pro potravu a hnízdění. Nové
stromy zpestří polní krajinu a do
budoucna nabídnou lidem příleži−
tost cestou si nasbírat ovoce.
Každý další strom pomáhá za −
držovat vodu v krajině a zpomalit
erozi půdy, zlepšovat kvalitu
ovzduší, zadržovat prachové čás−
tice. Projekt vyjde na 573 tisíc ko−
run,“ řekl Aleš Tolar, náměstek 
primátora pro oblast dopra vy a ži−
votního prostředí.

Pět set nově vysazených stromků
a 70 sazečů včetně dětí všech vě−
kových kategorií. Taková je bilance
akce na Šumavě, kterou uspořáda−
lo vedení společnosti Autocentrum
Šmucler Klatovy se spolkem We
Love Šumava. 

„Se spolkem We Love Šumava
jsme se na jednom se společných
setkání dohodli, že
zorganizujeme akci,
která pomůže Šu −
mavě,“ hovoří o prv−
ním nápadu uspořá−
dat společné sázení
stromků jednatel au −
tocentra Miroslav
Bláha. „Chtěli jsme
také zapojit zaměstnance a jejich ro−
dinné příslušníky, což se, myslím,
podařilo. Nicméně hlavním impul−
sem, a tím, co bychom chtěli tímto
krokem sdělit, je, že jsme odpověd−
ná firma, která bere velmi vážně
ochranu životního prostředí a cení si
přírody, Šumavy zvláště,“ dodává
Miroslav Bláha. 

Nadšení milovníci Šumavy ze
spolku We Love Šumava mají se 

sázením strom−
ků bohaté zku−
šenosti, vždyť

už jich za dobu svého fungování
zasa dili více než 25 tisíc, z toho přes
stovku ovocných. 

„Pro nás je radost, že můžeme
zapojit do sázení stromků i ve −
řejnost, která by se k tomu možná
vůbec nedostala. Vše je v souladu
s plány podniku Lesy ČR a stromky,
které sázíme, mají svůj rodný list.
S vlastníky lesů máme vždy předem
domluvenou a vybranou lokaci, na

místě je připravené veškeré nářadí
a sazenice. Stačí jen nebát se prá−
ce,“ dodává s úsměvem Richard
Brož za We Love Šumava. 

Pro výsadbu nových stromků by−
la vybrána lokalita nedaleko Pancíře
a když se do práce pustili všichni
najednou, včetně těch nejmenších
ve věku kolem jednoho roku, bylo za
hodinku vysazeno všech 500 saze−
nic obalovaných buků. Navíc se
všichni dozvěděli zajímavosti o tom,
jaké stromy, proč a v jakém období
se sázejí.  

U Pancíře přibyly stovky 
nových sazenic buku
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Taky si říkáte, že na vás jdou
chmury, protože venku je nevlídno,
sluníčko se neukáže a všichni 
kolem jsou zasmušení? Přičítáte
svoji špatnou náladu podzimním
depresím?  Co je to však pod zimní
deprese? U každého z nás údajně
probíhá změna nálady v různé mí−
ře. Proč upadáme do depresí ve

větší míře právě v podzimním
obdo bí? Nejenom na tyto otázky
odpoví MUDr. Luboše Janů, Ph.D.
z plzeňské A−Shine s.r.o..

� Co je pro podzim typické?
Již od počátku října jsou typické

tzv. sezónní nebo také zimní deprese,
které jsou způsobeny nedostatkem
světla. Část populace je na osvit 

citlivá a rozvíjí typické příznaky, jako
zhoršení nálady a koncentrace, ne−
spokojenost, netrpělivost, únava až
polehávání během dne a zvýšení chu−
ti k jídlu, hlavně na sladké. Tito pa−
cienti dobře reagují na světlo léčbu –
aplikaci tzv. jasného světla. Světlo
léčbu nabízíme také, ale hrazena po−
jišťovnou je jen za hospitalizace.

� To nestačí pořádné světlo doma?
Osvětlení doma má asi 400 luxů,

minimální léčebná úroveň je 2500
nebo lépe 10000 luxů, ale na úrovni
oka, na vzdálenost 20−40cm od pří−
stroje počítejte s  poklesem o více
než polovinu. Aby nedošlo k poško−
zení oka, doporučuji zdravotnický
přístroj, ne „žárovku“. Světlo léčba
funguje už za 4 dny, ale efekt po

ukončení během dní ustává. Světlo
by mělo být používáno u citlivých 
lidí celou zimu. V létě je ho venku
dost s výjimkou upoutaných na lůž−
ko a lidí jen v interiéru. 
� Tím se dostáváme k otázce, pro
koho je takové světlo vhodné?

Vyjma lidí se specifickým poško−
zením oční sítnice, vlastně pro kaž−

dého, kdo to potřebuje. Pozor u pa−
cientů s bipolární poruchou, mohlo
by dojít k přesmyku do mánie. K po−
tížím z nedostatku světla je člověk
citlivější s věkem, poklesá produkce
například melatoninu. Ale řada lidí
má potíže již od mládí
� A co lidé s jinou depresí?

Krom podpůrného efektu jasného
světla je k  dispozici řada postupů

psychoterapeutických nebo léko−
vých. Tam, kde základní léčba anti−
depresivem od praktického lékaře
nedosáhne plného efektu, nabízíme
již nyní vhodným pacientům i účast
v programech s přídatným lékem na
„rezistentní deprese“. 
� Podělíte se s námi o nějaké zají−
mavosti?

V  příštím roce budou u nás pro
stejnou skupinu pacientů dostupné
studie hodnotící efekt například jed −
norázově podávaného psilocybinu. Již
nyní může fakultní nemocnice podá−
vat za stanovených podmínek esketa−
min, který jsme měli v projektech od
počátku roku 2017. Začíná se hodno−
tit řada léků pro léčbu alzheimerovy
nemoci a další projekty se chystají.

Ani podzim nemusí být zachmuřený

Až do 11. ledna můžete svým hla−
sem podpořit rokycanskou alej
u Saské brány a dát jí hlas v anke−
tě Alej roku.  Alej u Saské brány
vznikla v roce 1893 po zasypání
příkopů podél městských hradeb.
Přestože samotná brána se brzy
poté dočkala demolice, prostran−
ství s alejí se výrazně nezměnilo
a její jméno si zachovává dodnes.

Rostou zde více než dvě desítky
vzrostlých lip, z nichž některé
jsou zřejmě ještě z původní vý−
sadby. Na alej pak volně navazuje
zelená enkláva, která se táhne po−
dél zbytků městských hradeb
směrem ke Střelnici. Celá alej vy−
kresluje část hranice původního
půdorysu historických Rokycan.

Svůj hlas můžete dát aleji zde. 

Rokycany o Alej roku
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Střípky 
z Plzně

Vozy SEAT Tarraco
budou zachraňovat
Plzenští záchranáři jsou v České
republice vůbec prvními uživateli
sanitních vozů SEAT Tarraco.
Šestice těchto rychlých SUV 
bude sloužit po téměř celém
Plzeňském kraji od Tachovska
a jižního Plzeňska přes Plzeň až
po Klatovsko. Vzhledem k poža−
davkům na maximální úroveň
jízdní dynamiky a bezpečnosti
v  náročných provozních pod−
mínkách byla pro sanitní úpravu
od společnosti vybrána verze
modelu Tarraco poháněná nej−
výkonnějším vznětovým moto−
rem 2.0 TDI (147 kW/200 k) ve
spojení se 7stupňovou automa−
tickou převodovkou DSG a po−
honem všech kol 4Drive.

Nové sanitní vozy SEAT
Tarraco budou nasazovány
v  rámci tzv. víceúrovňového
setkávacího systému (RV sys−
tému, resp. systému rendez−
vous). Posádka tvořená léka−
řem a zdravotnickým záchra −
nářem vyjíždí v  tomto případě
k  zásahům v  menším sanitním
voze, aby potřebným poskytla
rychlou lékařskou pomoc. RV
systém se tím liší od rychlé
zdravotnické pomoci (RZP), 
jejíž posádka ve složení řidič−
záchranář a zdravotnický zá−
chranář používá velká sanitní
vozidla na základě lehkých užit−
kových vozů. Speciální sanitní
vozidla odvozená od osobních
automobilů, jakým je SEAT
Tarraco, mají kromě transpor−
tního nosítka, jímž z  prostoro−
vých důvodů nedisponují, ve−
škerou výbavu pro ošetření pa−
cienta shodnou s velkými sanit−
ními vozidly. Výhodou sanitního
Tarraca je především rychlost
a flexibilita při poskytování před −
nemocniční neodkladné péče.

Trojka chrání ježky i jejich blešky!
Takový je název akce městského
obvodu Plzeň 3, který se rozhodl
při podzimním výhrabu listí vy −
tvořit několik hromádek pro ježky,
ale i další drobné živočichy a bez −
obratlé organismy. Celkem vybral
šest lokalit. 

Do ankety, zda zimoviště zřídit, se
zapojili i sami obyvatelé obvodu
prostřednictvím sociálních sítí a byli
jednomyslně pro. „Mám velkou ra−
dost, že se naši obyvatelé zapojili
a že jim na životním prostředí 
v obvodu záleží. Zimoviště pro ježky

jsme udělali ve Škodalandu, ve
Štrun co vých sadech, v  Lábkově 
ulici u cyklostezky, v  ulici K Mer −
fánům na Nové Hospodě, v  ulici
Sukova a v  parku ETZ v Doudlev −
cích,“ uvádí starosta MO Plzeň 3
David Procházka. 

Tato zimoviště ve formě kupek
tvoří klacky stromů a shrabané 
listí, ve kterém si ježek dokáže vy−
tvořit relativně suché a teplé hníz−
do a přečkat tuhé zimní měsíce.
Zimoviště je opatřené informativní
cedulí a zůstane až do jarních mě−
síců, kdy bude nejprve opatrně

prohledáno a poté odstraněno.
„Prosíme, aby kupky nikdo neni−
čil, možná v  nich spí ježek,“ žádá
starosta. 

Ježci se nám pak odmění pomo−
cí při dodržování přírodní rovno −
váhy, zkonzumují totiž velké množ−
ství škodlivého hmyzu a slimáků.
Tento malý bodlináč dokáže spořá−
dat během noci téměř tolik potravy,
kolik sám váží. Hlavní důvod, proč
ježků ubývá, je přitom právě nedo−
statek úkrytů.

Zřízení zimovišť konzultoval třetí
městský obvod s odborníky. „Z eko−
logicko−výchovného i biologického
hlediska je to skvělé a je to dobře
i pro jiné živočichy a organismy, 
takže za nás palec nahoru, i kdyby
tam žádný ježek nebydlel,“ vyjádřil
se Karel Makoň ze Záchranné sta −
nice živočichů – DESOP Plzeň. 

Šest zimovišť pro ježky 
zřídil třetí obvod
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Didaktici z Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni
(ZČU) úspěšně dokončili projekt
zaměřený na efektivitu distanční
výuky. Jeho hlavním výstupem je
uživatelsky jednoduchá webová
apli kace, umožňující učiteli identi −
fikovat žáky, u kterých je velké ri zi −
ko nezvládnutí distanční výuky,
a na stavit vhodně parametry výuky.  

V průběhu pandemie covidu−19
se učitelé museli často bez podpory
a ze dne na den vypořádat s  dis−
tančním vzděláváním. Didaktici fa−
kulty proto s  cílem zajistit do bu−
doucna lepší efektivitu distanční vý−
uky provedli rozsáhlý výzkum, na 
jehož základě vytvořili uživatelsky
jednoduchý online nástroj, který
umožňuje učitelům zvolit při dis−
tanční výuce vhodné aktivní metody
učení. Webová aplikace je všem zá−
jemcům volně přístupná na webu
Fakulty pedagogické ZČU v  sekci
Oddělení fyziky.

„Ačkoliv je samotný screeningo−
vý nástroj jednoduchý a vyžaduje
vložení poměrně malého množství

vstupních dat, jde o výsledek velmi
komplexního výzkumu, do něhož
se zapojilo 70 učitelů českého ja−
zyka, fyziky, matematiky, němec−
kého jazyka a zeměpisu a více než
1400 žáků základních a středních
škol,“ vysvětluje vedoucí výzkum−
ného týmu projektu a proděkan
pro strategii tvůrčí činnosti FPE
Jiří Kohout. 

Učitelé do aplikace zadají po −
žadované vstupní informace, ode−
šlou data ke zpracování a obdrží

výsledek, ve kterém najdou hod   −
nocení třídy z  pohledu: ohrožení
distanční výukou, zařazení aktiv−
ních metod výuky a možností 
synchronní či asynchronní výuky.

Dále získají hodnocení jednotli−
vých žáků (podle zadání) z  hledi−
ska ohrožení distanční výukou.
Rozvoj vědeckých aktivit je nedílnou

součástí přípravy učitelů v Plzni.
„Výzkum moderních technologií ve
vzdělávání je jedním z témat, které−
mu se věnujeme. Vytváříme vý−
zkumné týmy, do nichž jsou zapo −

jeni zástupci různých oborů, a inten−
zivně spolupracujeme s učiteli z pra−
xe,“ popisuje děkan Fakulty pedago−
gické Pavel Mentlík. 

děkan Pavel Mentlík

Fakulta pedagogická

ZUČ už ví, jak efektivně na distanční výuku
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Hledáte nové zaměstnance? My Vám s tím pomůžeme.
Využijte našich dlouholetých zkušeností s personální inzercí 

a oslovte ty právné uchazeče.
Kontaktujte nás – Plzeňský rozhled.

V září letošního roku dosáhl
podíl nezaměstnaných k eko −
nomicky aktiv ním, tj.  součtu
zaměstnaných a nezaměst −
naných, 2,2 %. Mezi ročně se
snížil o  0,5 procentního bo−
du. Míra nezaměstnanosti
mužů dosáhla 1,9  %, u žen
2,6 %.

„Sezónně očištěná míra ne −
zaměstnanosti se drží pod tří−
procentní hranicí od června
2021, tedy již šestnáct měsíců

v řadě. Přetrvává vysoká poptávka podniků po pracovní 
síle,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru
statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podíl zaměstnaných k  celé populaci 15–64letých do−
sáhl v září 75,7 %. Oproti září 2021 se zvýšil o 0,9 pro −
centního bodu. Míra za městnanosti mužů činila 81,9 %,
u žen 69,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let
činila 43,8 %, u 30–49 let 88,1 %, u 50–64letých 81,1 %.

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých do−
sáhl 77,4 %. Oproti září 2021 se zvýšil o 0,6 procentního
bodu. Míra ekonomické akti vity mužů (83,5 %) převy −
šovala míru ekonomické aktivity žen (71,0) o 12,5 pro−
centního bodu.

Míra nezaměstnanosti je zatím stále nízká

Dalibor Holý, 
ředitel odboru statistiky trhu práce
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Národní hodnocení spokojenosti
pacientů, které realizovalo Minis −
terstvo zdravotnictví ČR, se v tu−
zemských nemocnicích uskutečni−
lo v květnu. Ve FN Plzeň se do 
dotazníkového šetření zapojilo
2 252 pacientů z 47 oddělení stan−
dardní lůžkové péče. Celková sou−
hrnná spokojenost byla oceněna
známkou 1,21 (vyjádřeno v pro−
centech 94,72 %).  

Dotazník spokojenosti obsahoval
celkem 35 otázek, prostřednictvím
kterých pacient hodnotil míru
spoko jenosti s poskytovanou péčí
v prů běhu jeho hospitalizace. Odpo −
vídat mohl každý nemocný, který
strávil v daném období minimálně
jednu noc při své hospitalizaci.  

„Nejlépe hodnocenými dimen −
zemi byly respekt, ohled, úcta, 
citová opora a zmírnění strachu
a úzkosti pacienta i propuštění a po−
kračování péče o pacienta. Tyto tři
oblasti dosáhly na všech odděleních

výsledku nad 90 %,“ říká ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
„Největší spokojenost pacienti vy−
jádřili s profesionálním chováním
ošetřujícího lékaře, jestli k nim per−
sonál během hospitalizace přistu −
poval vlídně a zda byli informováni
o termínu kontroly.“

Menší spokojenost pacienti pro−
jevili v dimenzích Přijetí na lůžko
a Zapojení rodiny a blízkých do léč−
by pacienta, kde se odrazilo zave−
dené omezení návštěv z epidemio−
logických důvodů. Výhrady ke stra−
vě a komfortu na pokojích vyjádřili
dotazovaní v sekci Tělesné pohodlí
pacienta. V hodnoceních spokoje−
nosti hraje roli mnoho faktorů,
např. délka hospitalizace či charak−
ter onemocnění. 

„V dodatečných vyjádřeních pa−
cientů se odráží vysoká spokojenost
se zdravotnickým personálem, hlav−
ně se sestrami, a zajímavé je také
hodnocení podávaného jídla, kde se

setkávají jak velké pochvaly, tak 
naopak i připomínky. Z výsledků
šetření vyplynulo, že se pacienti
špatně orientují v prostorách naší
nemocnice, zejména v lochotínské
části, uvítali by lepší WiFi připojení
a objevily se poznámky ke kvalitě
matrací. Celé šetření je pro nás
důle žitou zpětnou vazbou, roz −
hodně se na nedostatky zaměří−
me,“ uzavřel ředitel FN Plzeň MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Plzeň se ve
sledovaném období umístila na
9. místě z 20 zdravotnických zaří −
zení a v porovnání s minulými lety si
stále drží vysoký standard poskyto−
vání zdravotních služeb. 

Hospitalizovaní pacienti
jsou ve „fakultce“ spokojeniAdvent v Prazdroji

Speciální prohlídky pivovaru s piv−
ním kvízem a štědrou degustací –
to je zážitek z Prazdroje plný  pří−

běhů. Co třeba příběh legendy
mezi pivy, světoznámého ležáku
Pilsner Urquell? Chcete−li si na
chvíli odpočinout od záplavy
vánoč ních světýlek, dozvědět se
leccos zajímavého a užít si štěd−
rou degustaci, vydejte se na spe−
ciální adventní prohlídku pivovaru
Plzeň ský Prazdroj. Hodinové pro−
hlídky se konají vždy v  pátek 
a sobotu – 2. a 3. 12.; 9. a 10. 12.;
16. a 17. 12. – od 17 hodin. Vstu −
pen ky je možné zakoupit online 
na https:// www.prazdrojvisit.cz/
kalendar−akci/adventni−prohlidky−
s−pivnim−kvizem/
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Teplo je v  dnešní chaotické době 
velmi často skloňovaným slovem.
Zažíváme zdražování energie, plynu
a všech komodit, které souvisejí
s topením.
Výhodou a zároveň nevýhodou to −
pení na elektrický proud je, že znáte
cenu za topení okamžitě. U jiných
zdrojů topení jsou ceny rozděleny do
dílčích poplatků, které někdo sčítá
a někdo se tváří, že neexistují. Z histo−
rie víme, že pokud se zdraží jeden
zdroj, tak postupně zdražují na stejnou
úroveň i zbývající zdroje. I přes sou−
časnou cenovou politiku má topení na
elektrickou energii nesporné výhody
a záleží jen na způsobu přeměny elek−
trické energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k  úspornějším

topení z přírodního kamene, které vy−
užívá schopnosti kamene nejen teplo
přijímat, ale také akumulovat a poté
dlouhodobě vyzařovat do prostoru.
Pokud se správně nastaví termostaty,
tak z větší části vytápění prostoru vy−
užíváme tepelné setrvačnosti kamene
jako u kachlových kamen.

Topení z přírodního kamene je
také ideální do prostor po pře−
stavbě či rekonstrukci objektu

„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V  této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápě−
ní se rozhodneme. Když jsme spočíta−
li, kolik by nás stálo vyměnit trubky,
radiátory, koupit nový kotel, opravit

a vyvložkovat komín, vsadili jsme na
elektriku a přírodní kameny. V kdyňské
firmě jsme si nechali vysvětlit princip
vytápění, viděli jsme, jak přírodní ká−
men topí, jak si lze termostatem regu−
lovat teplotu v každé místnosti a bylo
rozhodnuto. Jednoduchá montáž, bar−
vu i tvar přírodního kamene jsme si
mohli vybrat podle naší představy a te−
plo v  každé místnosti si regulujeme
termostatem. Naprostá spokojenost,“
řekli nám majitelé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni, zejména starší

lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termos−
taty, které přes aplikaci v mobilu a při−
pojením na wifi dokážou na dálku
ovládat topení z  přírodního topení
a zvýšit tak úspornost topení.

Přírodní kámen je zdravé topení

„Z  vlastní zkušenosti můžeme po −
tvrdit, že se nám výborně dýchá,
protože se v místnosti udržuje stálá
vlhkost. A ještě jedna úžasnost. U po−
dlahy i stropu je stejné teplo,“ sdělili
nám manželé z Domažlicka.

Přednosti přírodního kamene,
které nelze opomenout

Rychlá a jednoduchá montáž, dlouho−
dobá záruka 14 let, životnost 100 let,
v každé místnosti si můžete libovolně
nastavit teplotu, topení z  přírodního

kamene má blahodárné účinky na 
lidský organizmus, příznivě působí
na psychiku. 

S fotovoltaikou ideální řešení

V  současné době více než dříve se
propojuje topení z přírodního kamene
s  fotovoltaikou. Zkušenosti lidí, kteří
se takto rozhodli, lze shrnout do ně−
kolika vět.
n Kombinace topení z  přírodního
kame ne s  fotovoltaikou se jeví jako
topné médium budoucnosti.

n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt. 
n Vložená investice se nám postup−
ně vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bez −
údržbové, jednoduché a pohodlné.

Kde a kdy se mohou zájemci
o topení setkat s  majiteli 
fir my eurotop in ve Kdyni.

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 kaž−
dého, kdo o něm uvažuje nebo se
už rozhodl pro topení z přírodního
kame ne. Přijďte, poradíme a před −
vedeme – zvou majitelé firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.  (re)

Vhodným výběrem vytápění 
šetříte peníze
Topení z přírodního kamene

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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Tolik návštěvníků na předchozích
Bavorsko−českých dnech pro firmy
ještě nebylo. Na 5. Bavorsko−český
den pro firmy dorazilo 650 zástupců
z firem, politiky a vysokých škol.
Letos se konal po dvouapůlleté koro−
navirové pauze a těšil se obrovské
popularitě. Kromě odborných infor−
mací se soustředil především na na−
vázání vzájemné konverzace a pod−
poru spolupráce firem na obou stra−
nách hranice. V obou halách výsta−
viště v Deggendorfu bylo přes 180
vystavovatelů. Od elektromobility
přes IT, banky až po vědu. Všichni
návštěvníci mohli získat informace
od firem a dalších institucí a vzájem−
ně se seznámit a navázat nové kon−
takty a obchodní vztahy. 
Setkání firem zahájil prezident krajské−
ho sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf
Heinrich jako předseda Evropského re−
gionu Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko.
„Současná situace je pro mnoho pod−
niků velice obtížná. Dnes je důležitější
než kdykoliv jindy využít spolupráce.
Nikdy předtím nebyla tak důležitá té −
mata, jako jsou například krátké vzdá−
lenosti pro dodání, dodavatelé z blízké−
ho okolí apod. Chceme navázat vzá−
jemný důvěryhodný kontakt,“ vyzval
Olaf Heinrich ke spolupráci. 
Hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták vysvětlil, že přeshraniční spolu−
práce v oblasti kultury, ochrany životní−
ho prostředí a cestovního ruchu je vel−
mi rozsáhlá, ale musí být podložena
i ekonomicky. Kromě jiného také uvedl:
„Šedesát až sedmdesát procent zahra−
ničního vývozu v kraji směřuje k bavor−
skému sousedovi. Nemůžeme se sou−
středit jen na výrobky z Asie. Evropský
region Dunaj−Vltava musí být motorem
Evropské unie. Tuto příležitost budeme
dnes mít, chopme se ji ihned.“ 

V rámci pódiové diskuze referoval
zemský rada okresu Deggendorf
Bernd Sibler o významu znalostního

transferu mezi univerzitami v Bavor −
sku a v České republice. „Jsme na
správné cestě a vytváření sítí je již
dlouhodobé. Koronavirus však omezil
mnoho z toho, co již bylo vybu −
dováno, a proto jsou akce jako je
Bavorsko−český den pro firmy tak dů−
ležité.“ Na potenciál a nápady mla−
dých studentů a vědců upozornila
Dr. Dagmar Škodová Parmová, zastu−
pitelka Jihočeského kraje. Podle ní se

z těchto nápadů velmi častou stanou
úspěšné startupy. „Zde je možné vyví−
jet společné koncepty,“ je si jistá.

Extra potlesk a velké poděkování
od prezidenta krajského sněmu Dol −
ního Bavorska dostala Ing. Jaroslava
Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy, která podporuje
české a bavorské firmy v oblasti přes −
hraniční spolupráce. „Svého úkolu se
zhostila s velkým nasazením a srd−
cem a zasloužila se o velký úspěch
pátého ročníku Bavorsko−českého
dne pro firmy,“ zdůraznil Dr. Heinrich.

„Poradenská činnost je pro podniky
a další instituce v oblasti ekonomiky
a transferu technologií bezplatná a je
finan cována bavorským ministerstvem
financí a krajem Dolní Bavor sko. V prů−
běhu veletrhu byla navázána celá 
řada nových přeshraničních kontaktů,“ 
dodala Ing. Jaroslava Pongratz.

5. Bavorsko−český den pro firmy

Rekordní počet účastníků

Zleva: Dr. Dagmar Škodová Parmová (zastupitelka Jihočeského kraje), Dr. Franz Gassner (zástupce zemského rady okresu
Dingolfing−Landau), Michael Fahmüller (zemský rada okresu Rottal−Inn), Dr. Olaf Heinrich (prezident zemského sněmu
Dolní Bavorsko), Ing. Jaroslava Pongratz (manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy a organizátorka 5. Bavorsko−čes−
kého dne pro firmy), Rudolf Špoták (hejtman Plzeňského kraje), Bernd Sibler (zemský rada okresu Deggendorf), Peter
Schmid (vláda Dolní Bavorsko), Helmut Plenk (zástupce zemského rady okresu Regen), Kaspar Sammer (jednatel
Evropského regionu Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko a Euregio Freyung), Sebastian Gruber (zemský rada okresu Freyung−
Grafenau) a Luděk Keist (ředitel Jihočeské hospodářské komory).

Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava

Kolpingstraße 1, 94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de
www.beratungsbueros.eu

Oslav u příležitosti jednadvacetile−
tého partnerství se v Regensburgu
zúčast nila delegace Plzeňského
kraje v čele s hejtmanem Rudolfem
Špotákem, vládní prezident Horní
Falce Waltr Jonas, bavorský státní
ministr financí a vlasti Alber t
Füracker, předseda krajského zem−
ského sněmu Franz Löffler, generální
konzulka ČR v  Mnichově Ivana
Červenková, bývalý zemský rada
Horní Falce Simon Wittmann a býva−
lý radní Plzeňského kraje Stanislav

Rampas, účastník podpisu dohody o spolupráci mezi
Plzeň ským krajem  a Horní Falcí. 

Základ přeshraniční spolupráce položili před 21 lety
tehdejší vládní prezident Horní Falce Wilhelm Weidinger
a  bývalý hejtman Plzeň ského kraje Petr Zimmermann.
Hlavním smyslem bylo „obstát v  soutěži s ostatními
evrop skými regiony a zabránit tomu, aby toto (příhra −
niční) území bylo zredukováno na tranzitní prostor mezi
evropskými centry.“  

Podle účastníků slavnostního aktu bylo obnovení nor−
mální spolupráce krajů z  obou stran hranice – měst
a obcí, škol, kulturních a spor tovních spolků, firem
a dalších institucí – tehdy velmi upřímné. A právě díky
tomu se podařilo oběma stranám navázat na přetrženou
historii spolupráce těchto regionů a vybudovat pevný
základ pro rozvíjení těchto vztahů do budoucna.  

Spolupráce má smysl
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Snad každý trochu zdatnější lyžař
ví, že nejvyšší horou bavorsko−
českého masivu je se svými 1456
metry Velký Javor. Proto je nazý−
ván „Králem Bavorského lesa“
a zdejší lyžařský areál je vy −
hledávaným rodinným areálem
i mezi Čechy. 

Ti to sem mají tzv. coby kamenem
dohodil. Není proto divu, že každý
druhý návštěvník na Javoru je z Čech.
Jejich početní převaha se projevuje
zejména v některé sváteční dny, kdy
jich je tady  dokonce  až 70 %. 

„Není divu,“ říká Andreas Stadler,
vedoucí oddělení marketingu a pro −
pagace a dodává: „Velmi využívaná
je například 1200 metrů dlouhá 
sáňkářská dráha, dále sněžnice.
Oblí bené jsou skialpy i s přenoco −
váním v horské chatě na vrcholu.
Lyžař ské středisko Arber v Ba  vor −
sku  nabí zí sjezdovky všech
typů, od těch nejlehčích
pro začátečníky, až po čer−
nou sjezdovku, kde se jezdí 

světový pohár žen. Sezo −
na začíná v prosinci a zru−
šili jsme noční lyžování.“

Bohužel i tady museli zohlednit
energetickou krizi, a tak byli nuceni
zvýšit ceny přibližně o 10%. Celo −
denní skipas   je pro tuto sezonu za
39 Eur, rodinný pak (dva dospělí
a dvě děti) je za 100 Euro. Na
Velkém Javoru se snaží už nyní být
energeticky soběstační. Zatím jsou

z 60 %, co se týče vody a elektřiny,
přičemž jejich cílem je v budoucnu
si  vyrábět ještě více energie. 

„V roce 2025 chceme být zcela
soběstační. Máme v plánu vystavět
ještě větší solární park, přidat další
turbínu do vodní elektrárny apod.
Navíc už nezasněžujeme všude, ale
jen tam, kde sníh opravdu schází.
Také jsme začali kupovat speciální
naftu, tento syntetický diesel je sice
dražší, protože je ekologičtější,
ale zase ho spotřebujeme méně,“
dodává Andreas Stadler.

Vedoucí bavorského centra v Plzni Simona Fink a Andreas Stadler informují
novináře o letošní zimní sezoně na Velkém Javoru.

Na Velký Javor jezdí
lyžovat i Češi 
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O čtyři nové sochy se rozrostl Zá −
žitkový okruh Spejbla a Hur vínka.
Dokončení oblíbené atrakce s de−
seti stanovišti, jež byla otevřena
vloni a je dlouhá přes pět kilo −
metrů, je současně poctou města
ke 130. výročí narození významné−
ho českého loutkaře působícího
v Plzni – Josefa Skupy. Zážitkový
okruh je inspirován Ježíškovou
cestou v Krušných horách. 

„Mám radost, že
se městu podařilo
dokončit pět a půl
kilometru dlouhý
okruh, na kterém
návštěvníci najdou
deset stanovišť se
sochami Spejbla
a Hurvínka. Jedná
se o jeden ze způ−
sobů, jak děti i do−
spělé motivovat
k pohybu. Kromě
různých pohybo−
vých úkolů se navíc návštěvníci
dozvě dí i o tom, jak správně běhat
nebo se seznámí s historií místa
a místní přírodou. Bonusem je inter−
aktivita stezky, kdy si lidé pomocí

QR kódu mohou pustit dialog mezi
Spejblem a Hurvínkem,“ popsal pri−
mátor Roman Zarzycký, v  jehož
gesci náměstka pro sport a cestovní
ruch stezka v roce 2021 vznikla. 

Svolení využít pro stezku témati−
ku Spejbla a Hurvínka město získa−
lo od ředitelky Divadla Spejbla
a Hurvínka a držitelky ochranné
známky Denisy Kirschnerové. Bylo
to i z  důvodu letošního výročí

130 let od narození Josefa Skupy.
Všechny sochy navrhla meziná −
rodně uznávaná scénografka Jana
Bačová Kroftová a na jejich realiza−
ci se podíleli čtyři sochaři. 

Nové sochy Spejbla a Hurvínka

V případě zájmu je třeba napsat „Závaznou objed−
návku“ SMS – 777 119 600, nebo email:
stanley.bradley@email.cz a napsat typ platby 
(na dobírku, nebo platím předem) a adresu.
Variabilní symbol ani jiné není třeba, stačí jméno
a adresa. 

1. Cena karet je 248 Kč + s poštovným 
a balným = 323 Kč – potom je posílám 
jako doporučený dopis.

2. Cena karet na dobírku (nejde do 
zahraničí) je 390 Kč, za dvoje karty na 
dobírku 640 Kč 

Věřím, že se vám podaří díky těmto kartám obohatit
svůj život as rozvíjet intuici, což usnadní rozhodování.

„ČÍM VÍCE NEJISTOTY V ŽIVOTĚ MÁME, TÍM VÍCE
SE UPÍNÁME K MYSTICKÝM INFORMACÍM“. 

Dokud věda nebude znát odpovědi na naše otázky,
vždy je budeme hledat alternativním způsobem. Je
dobré připomenout, že všechny velké vynálezy jsou
dílem vizionářů. Probuďte své vizionářské schopnosti, které tvrdím,
že má každý.
Magické jsou v tom, že v pravém rohu dole je na každé kartě speci−
ální obrázek, díky kterému je možné se uvést (nejenom při výkladu)
„do nižší hladiny vědomí“, ve které jsme schopni „mimosmyslového
vnímání“. Proto je možné trénovat díky tomuto zvláštnímu znaku
i „vidění odpovědi v našem podvědomí“ jen při držení karty v ruce. 

Každý dostane jednoznačnou odpověď na správně
položenou otázku ANO−NE, případně se jde ptát

i na procenta. Je možné dostat odpověď na otáz−
ku, zda bylo, či nebylo dané osudem, co se sta−
lo, či co se stane. „Dělá na mne někdo woo−
doo?“ Důležitější otázka, je to woodoo, co na
mě někdo dělá, účinné, poškozuje mě to?
A jde dostat i odpověď na to, čí to byl osud, co
ovlivnilo nějakou událost v  našem životě, či
zda máte šanci vyhrát. 

Rozlišit jde, zda to byl náš osud, naší matky,
našeho otce, našeho partnera, či osud někoho

cizí ho, případně zda šlo o „faktor hromadného 
osudu“. Lze se ptát na zdraví, vztahy, práci,
talen ty, bydlení, seberealizaci, a jiné. 

Mnoho lidí se ptá, zda vyhrají v loterii. Nejde
zjistit čísla v  loterii, protože sázky jsou dělané

„strojově“. Nejde zjistit, co si „myslí“ či co udělá
stroj. Ale jde zjistit, kdy máte vhodný den a hodinu
na to, co a kdy vsadit. Na stroj (dům) jde zjistit, 

třeba vozidlo, zda má najeto tolik km, kolik uvádí
majitel. To proto, že v onom stroji je „otisk“ majitele stroje. Stejně tak
lze zjistit, zda cena domu (nemovitosti) odpovídá ceně v  inzerátu,
či zda se nemovitost za nabízenou cenu prodá.
Podrobnosti najdete na mých internetových stránkách – https://
stanleybradley.eu/knihy.

Platební informace: 
Číslo účtu: 115−4321320257/0100

Magické vykládací karty
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Z letošního 17. ročníku Festivalu
Animánie, největší soutěžní pře−
hlídky animovaných filmů vytvo −
řených dětmi a studenty, si mladí
tvůrci z Plzně odvážejí 10 Animá −
niček, Ceny dětské a studentské
poroty, Cenu diváků a poprvé i Ce −
nu Honzy Příhody, na  památku
dlouholetého ředitele festivalu.

Festival Animánie letos navštívil
vysoký počet diváků. Filmové pro −
jekce, tvůrčí dílny, zónu počíta −
čových her i setkání s osobnostmi

a další akce si v prosto−
rách kulturního centra
Moving Station každý
den užívaly stovky dětí
i dospělých. „Velký zájem
návštěvníků nás moc tě−
ší, díky nim byla na festi−
valu skvělá tvůrčí atmo −
sféra. Některé dílny do−
slova ‚praskaly ve švech‘
a plno bylo i na  festi −
valové projekce,“ uvedla ředitelka
Festivalu Animánie Lenka Fránová.

Mezinárodní festivalová porota
hodnotila ve třech kategoriích 155

krátkých animovaných filmů vytvo−
řených dětmi a studenty do 26 let.

„Jsem vděčný, že jsem mohl
být členem poroty v  tak krásném
městě, jako je Plzeň. Naštěstí bylo
skvělé počasí na to, trávit čas v kině
a užít si širokou škálu filmů v růz−
ných stylech, od prvních dětských
krůčků v animaci až po téměř pro −
fesionální produkci mladých animá−
torů. Všechny byly vyrobené s vel−
kou vášní a nasazením,“ řekl ani −
mátor Stef Deneer.

Festival udělil Animáničky, poprvé i Cenu Honzy Příhody

Co na vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré
čínské astrologie vzešel před
mnoha a mnoha lety čínský ho−
roskop. Má 12 různých zvíře−
cích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce.
Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února. V roce 2023 nad
námi bude bdít znamení Zajíce.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení 

v roce 2023
Vedle názvu znamení jsou uvede−
ny roky narození, kterých se to týká.

Rok 2023 = Rok Zajíce
V roce Zajíce se bude dařit všem
znamením, protože laskavý Zajíc
nemá rád boj. Proto i znamení, 
jako Kohout a Drak, které si se
Zajícem nerozumí, mohou těžit
z příjemné energie pohodového
Zajíce.

KRYSA
Krysa si s pokojným Zajícem
rozumí. Lidé narození ve zna −
mení Krysy si budou užívat po −
klidu, budou úspěšní i v pracovní
oblasti.

BUVOL
Buvol si se Zajícem také rozumí,
proto to bude pohodový rok. Jen
by Buvol neměl tolik kritizovat,
mohl by přijít o přátele.

TYGR
Tygr si může užívat příjemného

období, kdy laskavý Zajíc nebu−
de provokovat, a tudíž lidé na−
rození ve znamení Tygra nemusí
být ve střehu a mohou se sou−
středit na práci. Proto bude
možné dosáhnout svého cíle.

ZAJÍC
Zajíc si může uží−
vat svého osob−
ního roku, kte−
rý se opakuje
pro všechna
z n a m e n í
jednou za
dvanáct let.
Pro osoby
narozené ve
znamení Za −
jíce to bude
jeden z nejlep−
ších roků. Je
mož né čerpat ener−
gii ze svého osobního ro−
ku. Bude dobré využívat nových
příležitostí, které se jistě objeví.
Stejně tak je dobré užívat rodin−
ného kruhu a vyplatí se utužovat
vztahy s přáteli.

DRAK
Drak je pán Zajíce, proto nebu−
de problém zvládnout jakoukoli
situaci. Tvořivý a umělecky
zalo žený Zajíc by mohl inspiro−
vat a je dobré využít a realizovat
nové nápady. Zbyde čas i na
zábavu.

HAD
Had je stejně jako Zajíc umělec−

ky nadaný, navíc dobrý diplo−
mat. Proto by bylo dobré hledat
inspiraci a realizovat dobré
nápa dy. Co se týká zábavy, je
dobré kontrolovat výdaje.

KŮŇ
Kůň je neposedný

cestovatel a bude
se dařit i v roce

Zajíce, který
by mohl při−
nést štěstí
n e j e n o m
v obchodní
sféře. Proto
se vyplatí
i n ves tova t

do dobrých
projektů a je

možné uspět
i v politice. Dařit

se bude i ve vztazích.

OVCE 
Ovce (Koza) je stejně citlivá, ja−
ko Zajíc. Proto i pro zrozence ve
znamení Ovce (Kozy) to bude je−
den z nejlepších roků dvanácti −
letého cyklu. Bude to pro mnohé
rok zábavy a společenských
událostí. Komu se dříve nedařilo,
může si být jist tím, že bude mít
možnost zažít opravdové štěstí.

OPICE
Opice má šanci napravit poka−
ženou reputaci z minulého roku,
pokud využije nových příležitos−
tí. Energie Zajíce pomůže Opici
najít ztracenou sílu a sebe −

důvěru. Zejména v pracovní
oblasti se bude dařit.

KOHOUT
Kohout bude mít nové příležitosti,
kterých by bylo dobré využít, ale
je dobré spoléhat více na sebe
než na druhé. Proto se více příle−
žitostí objeví pro individualisty.

PES
Pes se bude v roce Zajíce cítit
hodně dobře, druhý rok po sobě.
Proto to bude oddechový rok
vhodný pro společenské večírky
a utužování vztahů. 

KANEC 
Kanec si také může užívat poho−
dy druhý rok po sobě, protože
si rozumí jak s Tygrem (rok 2022),
tak se Zajícem (rok 2023). Ze −
jména to je dobrý rok na uzdra −
vení či utužení zdraví. Proto nebu−
de na škodu vyrazit třeba do lázní.
Určitě bude dobré nezapomínat
na společné chvíle s rodinou
a přáteli.

Všem přeji hodně 
pohody, štěstí, lásky a zdraví. 

Stanislav Brázda.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1915, 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011, 2023

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

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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HLEDÁME spolupra  cov −
níka na DPP. Jedná se
o pomocné podlahářské
práce. Tel.: 603145260.
RR 22514

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a  přede−
pnuté stropní  panely 6 x
1 m,  dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň  a oko−
lí. Možnost  naložení
a za jištění dopravy. Tel.:
604867469, 60338321.
PM 22082 

PRODÁM letošní vlaš−
ské ořechy, 75 Kč/kg.
Plzeň. Tel.:723 813 260.

SMRKOVÉ hranoly 14 x
14 a 16x16 cm. Délka 
5 m. Dále suchá smrková
prkna délka 5 m. Tel.:
728553330. RR 22914

OBRAZ Vladimír Levo −
ra, olej na plátně, 85 x
60 cm – „Malířův kůň
v zahradě na Klenové“ –
7.000 Kč, dále prodám
zánovní karmu Jun −
kers za 500 Kč, tel.:
602857551. RR 22920

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovic −
kou buňku 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podla ha,
strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami.
Buň ky jsou v  pěkném
stavu. Dále prodám ma−
ringotku, obloženou 
palubkami, zařízenou
k oka mžitému používání,
dřevěné zahradní dom−
ky. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 22081

SBÍRKU figurek slonů
z  různých materiálů
i růz ných velikostí v kra−
bici po 50 až 100 ku−
sech. Možno prodat i po
krabici od 500 Kč. Tel.
731410964. RR 22927

SOUSTRUH s  veškerým
příslušenstvím, cena 
dohodou, při rychlém
jednání sleva. Tel.:
732561484. RR 22942

PRODÁM MYČKU
BOSCH SRS 43E12
EU/03, rozměry š. 45
x h. 60 x v. 81 cm. Cena
2.500 Kč. Klatovy. Tel.:
732751877 .

KOUPÍM srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK. Tel.: 774707147.
PM 22110

KOUPÍM – CHROMOVA−
NÝ gauč, křeslo, židli,
stolek, psací stůl, skříň,
lustr, lampičku, atd.,
chrom může být po ško −
zený. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz  zn. Přijedu
PM 22044

KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kancelá−
ře – nábytek, osvět lení,
reklamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né. Vše staré, spojené
se Starým Plzencem:
pohlednice, foto, pla−
káty, obraz a jiné. Tel.
603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz
PM 22041                                                                

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na
starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982.  PM 22006

KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM
22085

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960
– až 3 tis. Kč. Odznaky
voj. učilišť, pilotní aj. Tě −
žítka ve tvaru modelů 
voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r. v. 1988 Tel.:
721730982. PM 22007

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připra−
víme k předání a pro−
deji. Vyklízení, likvi−
dace  odpadu, vy−
malování, úklid okol−
ních prostor – zahra−
dy.  Prohlídka a nace−
nění služby ZDARMA.
papo9@seznam.cz,
tel.: 603512322 PM
22046 

Z POZŮSTALOSTI  KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, 
rádia, vojen. věci z války
atd.  Tel.: 737903420.
PM 22009

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

VYKLÍZÍTE byt, garáž,
chalupu? Koupím různé
staré věci – kanystr USA,
Wehrmacht, hasičskou−
tesařskou sekeru, váhy,
kávomlýnek, sošky z por−
celánu, zavírací nože,
zapa lovače na benzin, dí−
lenský svěrák, kamenino−
vé hrnce−formy na peče−
ní apod. Tel.:732431470.
PM 22098

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 

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 22072

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon −
tejner 1000 litrů. K od−
běru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od 1.150
Kč. Na výběr z více ku−
sů. Pěkné čisté zánov−
ní od 1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846



SBĚRATEL koupí LP gra−
mofonové desky, i celou
sbírku. Přijedu.   tel 721
442 860. PM 22107

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od
olejů, moto díly−Jawa,
Moped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM
22053

KOUPÍM tento typ kře−
sel a starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980.

Stav nerozho du je. 
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22071

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožit −
nosti. Solidní jednání.
Tel.: 608979838, E−mail:
v l a d i s l a v. s o u c e k @
seznam.cz . PM 22038

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor −
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 22084

MÁTE doma nábytek
a chromový trubkový
nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a staro −
žitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
22073

KOUPÍM tento typ 
křesel. Chromový

a trubkový nábytek,
gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. 

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z  období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro−
sklenou vitrínu. Dále
litinovou výlevku, sta−
rý truhlářský ponk
s dře věnými závity,
řeznický špalek, různé
litinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříň−
ky se šuplíky. Zn.: PŘI −
JEDU, tel.603512322
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz PM 22043 

KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na pe−
čení, mince, vyzname −
nání, kávomlýnky, obra−
zy, šperky apod. Tel.:
605080878.  PM  22011

KOUPÍM jakoukoliv ta−
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v  nále −
zovém stavu a dále 
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 22015

KOUPÍM pohlednice
a knihy. Tel.: 702962961.
RR 22790

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumen−
ty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v  panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit
zálo hu předem. Exekuce
či zástavy vyřešíme. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309.  PM 22020

PRODÁM byt 1+1
v  Nýr sku, 40 m2, 3.NP
s výtahem, k bytu je malý
sklep a na schodišti 
balkon. Cena 1.980.000
Kč. Tel.: 728613627. RR
22952

NUTNĚ  poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3 + 1 s lodžií v Plz −
ni. Podmínkou je pouze
vyšší patro, nikoli pří −
zemí. Byt může být 
v  jakémkoli stavu i re −
kons t rukci.  Cena do
4 mil. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA  800737309.
PM 22021

KONKRÉTNÍ  kupec hle−
dá byt 1 + kk o výměře
20−30 m2 kdekoliv v Plz −
ni. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do
2,5 mil. Kč. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22022

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kan −
celáře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolu−
pracujeme s  velkými fir−
mami, pro jejichž za −
měst nance hledáme čis−
té byty k  dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžeme sami
ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klient−
ský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevy −
dělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22018

PRONAJMU nebytový
prostor 80 m2 – Voříš −
kova ulice, Klatovy, tel.
603725073. RR 22922

PRONAJMU byt 2+1
v  rod. domě v  Nýrsku.
Dlouhodobě. Tel.:
604791334. RR 22967

PRONAJMU nadstan−
dardní byt 1 + kuchyň−
ský kout 35 m2, 4. patro,
výtah, s  garážovým 
stáním, pod ostrahou,
v  centru Klatov. Nájem
10.000 Kč, energie
a služby 3.000 Kč/
měsíc. Vratná kauce
30.000 Kč. Tel.:
602614480. RR 22983

PRO ZAMĚSTNANCE do
obchodních firem hle −
dáme byty k  pronájmu
po celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o, VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22019

Peníze za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň−jih,
Plzeň−sever. Pod mínkou
pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Pe −
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. 
INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22017

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem, Pla −
tím ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 22797

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy −
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, plat−
ba hotově. Tel.:
731027795. RR 22907

KOUPÍM historický  mo−
tocykl nebo moped. Tel.:
777746668. PM 22114

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6
Benzín, r.v. 2008, 97 000
km. Klimatizace, cou −
vací čidla, vyhřívané
sedač ky, zánovní celo−
roční pneu, vyměněné
rozvody motoru, ori ginál
tónovaná skla. Cena
99.000 Kč. Tel.
603535061. 

KOUPÍM Škoda 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel. 603535061

TAŽNÉ zařízení na jaký −
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 22054

PRODÁM Peugeot 2008,
r.v. 11/2013, provoz
2014, obsah 1.6 hdi, 
68 kw, najeto 163tkm,
servisní knížka, bílá bar−
va, klima, servo, vyhří −
vaná sedadla, radio,
abs, el okna, esp, velmi
dobrý stav, nová stk
a emise, cena: 205000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518.

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, ob−
sah 1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, etříbrná meta −
líza, airbagy, klima, esp,
velmi pěkný stav, nová
stk a emise, cena:
159000,−, KT, Telefon:
723/439518.
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PRODÁM Dacia San −
dero, r.v. 2008, provoz
2009, servo, central,
radio, nová stk a emise,
cena: 55000,−, Telefon:
723439518, Klatovy. 

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2012, obsah
1.6 tdi, černá metalíza,
parkovací senzory, ser−
visní protokoly, alu kola,
abs, esp, imobiliser, top
stav bez koroze, vyhří −
vaná sedadla, radio, no−
vá stk a emise, cena:
127000,− Kč, KT, telefon:
723439518. 

PRODÁM Fiat Panda, r.v.
2009, obsah 1.1, benzin,
žlutá barva, bez koroze,
nová stk a emise, radio,
zimní pneu, KT, cena:
59000,−, Tel: 723439518.

VÁNOČNÍ DÁREK: pře−
vod z videokazet na fleš−
ku nebo DVD, levně. Tel.
777 554 484. PM 22113

TRÁPÍ vás hrozící exe−
kuce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o majetek
? Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanaly−
zuje vaši situaci a nejde
optimální řešení. Důležité
je, nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309.  PM
22023

STAĆÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a
přesvědčte se rychlém
jednání a solidním přístu−
pu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309
PM 22024

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v  Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemo −
vitosti předem Peníze
máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22025

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky a navíc
vyjednáme maximální
SLEVU ! Nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontroluj to.cz 
nebo volejte zdarma
800888957. PM 22026

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
na ceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
do mova. Volejte:
733710319, pište: 
bezdek@plotana.cz, na −
vštivte: www.plotana.cz

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

NABÍZÍM výuku na tyto
hudební nástroje: kla−
vír, bicí, kytara, basky−
tara. V případě zájmu
mě kon taktujte na tel.:
728855692, e−mail:
Thornmoon@seznam.cz
Po domluvě výuka u vás
doma nebo u mě doma.
Janovice nad Úhlavou.
RR 22936

KLÁŠTERKA
– kolaudační 

revize komínů, 
tel.: 604871028

KINDERGELDY: pomohu
vám vyřídit žádost na
Kindergeld a Eltrngeld.
Více na www.kindergel−
dy.cz. RR 22928      

DÍKY, DÍKY chovatelům
a chovatelkám v Plzni−
Doubravce za uspořádá−
ní krásné výstavy zvířat
okrasných holubů, králí−
ků, slepic atd. Velký dík
patří i všem chovatelům
zvířat, kteří zde vysta −
vovali. Byla to paráda.
Petr Škodovka Lindmajer.
PM 22127

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 22083

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštov −
né? Pokud se domlu −
víme, zašlu vám novou
svíč ku zdarma, pište na:
voskasvicky@seznam.cz
RR 22659

CHLAP hledá v Plzni že−
nu, nekuřačku, milenku
do 40 let. Budu tě roz−
mazlovat, zázemí mám.
Tel.: 721192337. PM
22126

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se sezná−
mil s dívkou výhradně od
16−19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování a kul −
turu. Tel.: 604969788, 
e−mail: lovehvezd@
seznam.cz. PM 22005

55 LET hledá k občas−
ným schůzkám hezkého
večera ml. přítelkyni, ne
profesionálku. Finančně
vy pomohu. Telefon:
721927295. RR 22940

HLEDÁM milou ženu,
třeba i UK. Jsem abstinent
a nekuřák. Je mi 52 let,
bydlím 30km od Do maž −
lic. Ty nejlépe z okr. DO,
TC. Vánoce třeba už
spolu. Tel.: 737097678.
RR 22958

DĚDEČEK 59/170, absti−
nent, nekuřák hledá vi −
tální babičku od 55 do
65 let, nejraději KT, není
podmínkou. Zn.: Vánoce
ve dvou. Odpovědi pro−
sím zasílat do redakce.
RR 22962

55/161 HLEDÁ partnera
pro život na vsi. Zn.: DO,
KT. RR 22959

ŽENA 70 let hledá pří −
tele přiměřeného věku,
nekuřačka z  okolí Plzně.
Vánoce se blíží, nemusí−
me je prožít sami. Odpo −
vědi do redakce pod 
č. inzerátu nebo na mail
s o u m a r o v a d a n a @
seznam.cz. PM 22128

PLZEŇAČKA SŠ 65/170,
nekuřačka, hledá přítele
vyšší postavy pro trvalý
vztah. Prosím SMS na
tel.: 704407647. PM
22129

HLEDÁM vysokého chla−
pa 48–55. Já 48/184 –
rozvedená. KT−DO, tel.:
722157724. RR 22926

70LETÁ hledá štíhlého
kamaráda nekuřáka na
toulky přírodou a výlety.
Auto vítáno. DO tel.:
702355315. RR 22947

60 LETÁ BACULE.
Máš rád macatý?
Jsem tu pro tebe.

Mazlení, orálek, kla−
sika. Plzeň 7−19 hod. 

Tel.: 773937 736.
KŘI PM 22112 

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou −
pím staré česko slo −
ven ské motocykly
všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jed −
notlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned
v hotovosti. Sluš né
a fé rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
k l s p @ s e z n a m . c z
RR 22142

ÚVĚRY jištěné nemo−
vitostí pro občany
a podnikatele, bez
prokazování příjmů,
bez nahlížení do re−
gistru, bez poplatků,
tel.: 777207094. RR
22951

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO,

tel. +420 728709070 
www.kacim.cz.

RR 22903

ZAPLATÍM minimálně
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev
s nápisem: Klečka,
Dollanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja −
 rolím, Pauli, Še besta,
Melan, Kolinec, Maš −
tovský, Plánice, Kun −
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. Tel. 606245515.
RR 22687

37

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Plzeňský rozhled  12/2022

SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STADION
i jiné značky, kom−
pletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré tech−
nické průkazy a ji−
nou technickou do −
kumentaci aj. Při je −
du a zaplatím na
místě. Nabídněte,
určitě se domluví−
me. Tel. 603237242,
e−mail: flemet@
seznam.cz. RR 21428

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, ma−
lířské práce, rekon−
strukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby,
bourací práce a další
práce dle domluvy.
Plzeň sko, Klatovsko,
Domaž lic ko, Sušicko
a okolí. Rozumné ce−
ny. Tel.: 721757399.
RR 22056

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tel. 604 737 781

TOUŽÍŠ po krásném cel−
kovém uvolnění, všem
co k  tomu patří i něco
navíc? V předvánočním
čase se těším na úžasné
rozkoše, které společně
prožijeme. Já na fotce se
těším v postýlce. Veselé
Vánoce. Zavolej a přijeď,
budeš 100% spokojený.
SMS ne, jen volat na
604737781. KŘI PM 22123



Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256
                                 e-mail: spoustova@plzenskyrozhled.cz
                                 e-mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: novinyrozhled@seznam.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257

Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Purkyňova 22
301 00 Plzeň

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

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 22124

DISKRÉTNÍ schůzky
s hez kou tmavovláskou
pro odreagování a relax.
Také různé druhy vzru−
šujících masáží. Za volej
a můžeme se domluvit.
Tel.: 776197299. KŘI
PM 22122 

PRODÁM kamerunskou
ovečku a beránka – stáří
6 měsíců a tetovací
kleště na králíky, okr. DO
– Staňkovsko, tel.:
606231922. RR 22966

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde
12. 12. 2022

Inzerát můžete 
podat elektronicky 

na e−mail:
sekretariat@

plzenskyrozhled.cz

Zaplatit inzerci 
můžete bankovním

převodem:
ČSOB:

72827293/ 0300

JSEM NOVÁ, pohled−
ná dlouhovláska, tak
akorát, sexík hodně
rozmanitý. Možná též
i trojka s kamarádkou.
Úžasný pro žitek. Tel.:
735336077, SMS ne,
pouze volat ve dne –
domluvíme se.

KŘI PM 22118

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Pokud inzerát končí značkou 
RR (+číslo), zasílejte prosím 

v případě přání inzerenta písemné
odpovědi na adresu 

Klatovské redakce Rozhledu: 
Vídeňská 218, 339 01, Klatovy

tel.: 376 360 311
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