
� Co se vám vybaví, když se řekne
Vánoce?
� Vánoce jsou časem, kdy se všich−
ni snažíme po zápřahu v běžném roce
a po předvánočním shonu zastavit,
vypnout a načerpat sílu pro další rok.
Máme je spojené s dětstvím, cinká−
ním zvonečku, dárky a takovou tou
pohodovou atmosférou. Samo zřejmě
se mi vybaví vůně cukroví a čekání na
dárky a také pohádky, na které se tě−
šíte celý rok. Kdo z nás to tak nemá?

�� Jak vzpomínáte právě na své
dětství a vánoční čas?

� Mou oblíbenou his−
torkou z dětství spo−
jenou s vánočním
časem je, když jsem
v roce a půl spadl
přímo do vánočního
stromečku tak neši−
kovně, že mi jako vzpo−
mínka dodnes zůstala
mezi obočím jizva. Jinak
mám tyto svátky spoje−
né s rodinou, s cukro−
vím. A protože jsme byli
dva kluci a maminka ne−
měla holčičí pomocnici,

pekli jsme s ní cukroví. Od
té doby nemám moc rád
vanilkové rohlíčky. Jsou
sice výborné, ale té prá −

ce s nimi, vyklápět 
je ještě za tepla
a oba lovat v cuk−
ru, to nás neba −
vilo. Sa mo zřej −
mě si vzpo mí −
nám na porco −
vání kapra, který

dokázal při tom
odskákat z kuchyň−
ské linky. Bavilo mě
lití olova, to byla na−
še tradice. A  neza−
pomeňme na po−

hádky. Tehdy to by−
lo jiné, nebyl inter−
net, DVD a video −

kazety a pohádky se

nedaly stáhnout a průběžně sledo−
vat. My se celý rok těšili na tradiční
pohádky a s napětím jsme očekáva−
li, kterou z nich budou dávat a kdy. 

�� Jak bude tedy trávit Vánoce
hejtman Plzeňského kraje?
� Doufám, že Vánoce nebudou
pracovní. Doufám, že se mi podaří
vypnout a především být s dětmi.
Ono je to s kluky jednoduché, nedo−
volí mi pracovat, a tak si čas stráve−
ný s nimi užiju. Těším se na nějakou
pohádku a také na dobré cukroví,
které mám rád. A hlavně na pohád−
ky, alespoň jednu si chci v  klidu
zkouknout. Dárky samozřejmě poři−
zuji dost často na poslední chvíli,
ostatně jako spousta z nás, po inter−
netu. Dokážu pak pod tlakem na −
koupit za půl hodinky většinu dárků,
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Rádi bychom zorganizovali pre−
zenční intenzivní kurz českého ja−
zyka v Nepomuku pro čtyři nadané
brazilské studenty.  Cílem je získat
pro ně v budoucnu stáže na univer−
zitách v ČR a možnost osobního
i profesního rozvoje v naší zemi.
Předpokládáme, že se do sbírky
zapo jí čeští i brazilští obyvatelé.
Jako odměnu nabízíme například typické suvenýry se sv. Janem
Nepomuckým, ale i unikátní kusy sbírkových předmětů. 

Sbírka probíhá až do konce prosince přes web hithit.cz pod
názvem  Změňme životy brazilským studentům češtiny.  
Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme. Město Nepomuk

Změňme jim životy!  
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O vánocích se většina z vás snaží být s rodinou, přáteli. Chcete
si odpočinout, užít si klid, cukroví a pohádky a vypadnout z celo−
ročního pracovního tempa. Jak tráví Vánoce hejtman Plzeň −
ského kraje Rudolf Špoták? Dává si předsevzetí a bilan cuje
uplynulý rok? Kdy nakupuje dárky a jaké sám nemá rád?
Na to se nyní zeptáme.

Jaké budou hejtmanské Vánoce 
a novoroční předsevzetí?
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říkám tomu rychlostní dárky. A jaké
dárky mám rád? Největší radost
mám z takových dárků, které nerad
kupuji. Což je oblečení. To mě
opravdu nebaví, nerad to zkouším,
nebaví mě vybírat. Takže, když mi to
někdo určí nebo pořídí, tak jsem
vlastně rád. Obecně ale dárky neroz−
lišuji. Důležité je, že si lidé navzájem
na sebe vzpomenou a udělají si ra−
dost. Zní to určitě jako klišé, ale já to
tak vnímám. Takže celkově si mys−
lím, že se „hejtmanské“ Vánoce ne−
liší od ostatních. Možná je rozdíl
v  tom, že jako běžný zaměstnanec
před vstupem do politiky jsem
měl celozávodní dovolenou. Takže
20. prosince jsem začal dovolenou
a vypnul jsem. Nastar tovat bylo 
nutné až kolem Tří králů. To bylo na−
příklad v době, když jsem pracoval
v Německu. V současné době je to
tedy jiné v  tom, že si vážím každé
hodiny a každého dne, kdy mohu
být se svými blízkými.
�� Zvládl byste sám  přípravy na
Štědrý den?

Určitě zvládám porcování kapra,
to je moje práce. No, se salátem
bych si určitě poradil, kdybych měl
k  ruce recept. Řízky bych také
zvládl. Koneckonců bylo několik
štědrovečerních večeří, které jsem
si připravoval sám a zvládl jsem to. 
��Po vánočních svátcích přichází
Nový rok a ještě před ním sil −
vestrovská oslava, ale také před−
sevzetí. Dáváte si nějaká? A pokud
ano, dodržujete je poté?

Co se týká silvestrovských oslav,
ty moc rád nemám. Tyhle organizo−
vané oslavy mi nic neříkají. Takže sil−
vestrovské párty neřeším. A před−
sevzetí si moc nedávám. Vzpom ínám
si na jedno ze svých posledních. To
bylo zhruba před 15 lety a nedopadlo
to moc úspěšně. Týkalo se to, mys−
lím, cvičení. Je tedy vidět, že si před−
sevzetí nedávám. Taková ta rozhod−
nutí by neměla být podle mého sta−
novena Novým rokem. Je to o tom,
jak si to každý nastaví v hlavě. Na
druhou stranu je úsměvné, jak v led−
nu praskají ve švech fitness centra
a v dubnu už se tam hledáte. 
�� S  Vánocemi a Novým rokem
přichází čas bilancování. Jak

hodnotíte uplynulý rok po osobní
i profesní stránce, co se vám 
povedlo, co podle vás ne a co
byste zlepšil?

Tak profesně bych řekl, že se mi
povedl star t ve funkci hejtmana.
Měl jsem vlastně pouze 10 dní mí−
ru, protože po mém nástupu začal
konflikt na Ukrajině a s ním spoje−
ná uprchlická krize. Myslím, že tu
jsme s kolegy a všemi organiza −
cemi, které v tom jsou a byly zapo−
jené, zvládli dobře. A já jim za to
velmi děkuji. Vybral jsem si dobrý
tým lidí pro svou práci, a to jak ko−
legy z jednotlivých složek záchran−
ného systému, tak i kolegy v zastu−
pitelstvu a ve výborech. Pracuje se
nám společně dobře. 

A co se obecně povedlo a jsem
za to velmi rád, je nákup památko−
vé budovy Městských lázní v Plzni.
Povedlo se dotáhnout do konce sa−
motné převzetí budovy a už příští
rok začnou demolice ve vnitřních
prostorech. Věřím, že Plzeň i Plzeň −
ský kraj si zaslouží, aby lázně zase
začaly žít. Rádi bychom postupně
budově vrátili společenský život,
její lesk a vznešenost. Vybudujeme
na místě původního bazénu multi−
funkční sál, prostor, který Plzni
v  současné době chybí. Vzniknou
tam také prostory pro galerii, pro
různorodé expozice MAS nebo
krajských spolků a organizací. Své
zázemí tam najdou také střediska
volnočasových aktivit pro děti.
Osobně se velmi těším na to, jak
budou nové prostory vznikat.
Samozřejmě se během roku objevi−
ly situace, které nemůžete ovlivnit
a překvapí vás. A je jedno, zda jde
o energetickou krizi nebo uprchlic−
kou či epidemii covid19. Musíte
zacho vat klid a celou věc prostě 
vyřešit. A věřím, že se nám to
v Plzeňském kraji daří.

Co se týká té osobní stránky, rád
bych začal cvičit a starat se lépe
o sebe, to zanedbávám hodně
a občas se mi to vrací. Nejsem už
žádný mladíček.  A také jsem si vě−
dom toho, že bych měl být někdy
větší diplomat. Říkám dost často 
lidem, co si myslím. A není to
vždycky dobré řešení. To bych
chtěl také zlepšit. 

... dokončení ze strany 1�

Jaké budou hejtmanské Vánoce 
a novoroční předsevzetí?

Hejtman Plzeň ského kraje Rudolf Špoták
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Střípky 
z Plzně

Peníze 
na kulturu

Částku ve výši 82 tisíc korun
rozdělí město Plzeň mezi pět
konkrétních kulturních projek−
tů. Podpora 15 tisíc korun je
určena na Velkou knihu komik−
sů Bohumila Konečného, kte−
rou vydal Středoškolský klub
ASK ČR při Gymnáziu v Plzni
na Mikulášském náměstí.
Spo lek Občanské sdružení Pro
Photo získal grant 16 tisíc ko−
run na výstavu ve Velké syna−
goze v  Plzni, kterou realizoval
v  srpnu a září letošního roku.
Kapela pětatřicátého plzeň −
ského pěšího pluku – FOLIGNO
pak obdržela 15 tisíc korun na
slavnostní koncer t k 20. výročí
svého založení. Svaz nesly −
šících a nedoslýchavých osob
v České republice – Spolek ne−
slyšících Plzeň byl podpořen
19 tisíci korunami. Peníze po−
slouží na částečnou úhradu
nákladů spojených s  projek−
tem Mezinárodního dne nesly−
šících. A částku 17 tisíc korun
dostala Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje na
Noc literatury, která se konala
letos v září. 

Možná jste zaregistrovali, že jsme
psali o skupině čtyř mladých bra−
zilských studentů, která pobývala
ve dnech od 10. do 17. října v Ne −
po muku na jižním Plzeňsku. Tento
výlet do České republiky získali ja−
ko odměnu od svého brazilského
města São João Nepomu ceno za
nejlepší výsledky v kurzu českého
jazyka, který absolvovali dálkově
od podzimu 2019.

Jejich týdenní program  byl velmi
pestrý, zahrnoval například návště−
vu hlavního města Prahy, ale i Plzně.
Během pobytu brazilské skupiny by−
lo předáno pět svatojánských křížů
„Most mezi národy“, udělovaných
za upevňování dobrých vztahů
a kultu sv. Jana Nepomuckého ve
světě. I přes nelehké časy si všichni
zúčastnění uvědomují velké pouto
a přínosy pro obě města i země,
hodlají v partnerství a aktivitách na −
dá le pokračovat, samozřejmě úměr−
ně organizačním a finančním mož−
nostem obou měst.

Jednou z aktivit by mohla být na −
pří klad bližší spolupráce s uvedený−
mi studenty a jejich stáže na univer−
zitách v České republice. Naplá no −
 váno je také vydání česko−brazilské
publikace Luise Pontese o Svato −
jánských místech v Jižní Americe,

Mexiku, Španělsku a Por tugalsku
spojené s křtem a přednáškou  
v Nepomuku či koncertní program
v Brazílii k 200. výročí česko−brazil−
ských vztahů.

„Rádi bychom zorganizovali pre −
zen ční intenzivní kurz českého

jazy ka v Nepomuku pro čtyři nada−
né brazilské studenty s cílem získat
pro ně v budoucnu stáže na univer−
zitách v ČR a možnost osobního i

profesního rozvoje v naší ze−
mi. Do sbírky předpokládáme
zapojení českých i brazil−
ských obyvatel, a coby od−

měnu nabízíme například typické
suvenýry se sv. Janem Nepomuc −
kým, ale i unikátní kusy sbírkových
předmětů. Sbírka probíhá až do
konce prosince přes web hithit.cz
pod názvem  Změňme životy bra −

zilským studentům češtiny. Za 
pomoc předem děkuje město
Nepomuk,“ sdělil Pavel Motejzík,
místostarosta.

Změňme životy brazilským
studentům češtiny!

Brazilští studenti v Nepomuku. Foto Pavel Motejzík
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Správci městských rybníků zahájí
práce na zpevnění svažitého břehu
jednoho z  rybníků Bolevecké ryb−
niční soustavy, a to konkrétně
Šídlovského rybníka. Práce za 
2,4 miliony korun včetně DPH, kte−
ré začnou 30.  listopadu, potrvají
do dubna příštího roku. Provoz na
hrázi ani v blízkém ranči nenaruší. 

„Asi 140 metrů břehu Šídlováku
se ke koupání nevyužívá, protože
břeh se prudce svažuje do vody.
Abychom zabránili postupnému
sesouvání půdy z  našeho i sou−
sedního pozemku do rybníka,
zpevníme břeh kameny. Pro lepší
přístup k  vodě zde vznikne nové
žulové schodiště se zábradlím,“
popsal plány města náměstek

primá tora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Aleš Tolar.

„S realizací jsme čekali na zimní
měsíce, abychom vodu z  rybníka
využi li k  doplnění dalších rybníků 
níže po proudu Boleveckého potoka,
zejména nedávno sloveného Tře  mo −
šen  ského rybníka,“ vysvětlil vedoucí
oddělení vodního hospodářství a ry−

bářství Správy veřejného stat−
ku města Plzně Martin Gregar,
který má stavbu na starosti.
„Počítáme se snížením hla −
diny v Šídlováku o metr, již teď

ji upouštíme. Další případné snížení
bude po dohodě se zhotovitelem,
popří padě v závislosti na rybí ob −
sádce,“ dodal Martin Gregar.

Břeh bude nejprve tvarově upra−
ven, poté budou do svahu umístěny
50−80 kilogramové žulové balvany.
Přibližně v  polovině délky břehu 

bude vybudováno scho−
diště, které umožní poho−
dlné překonání dva metry
vysokého svahu až k hla−
dině vody.

V  roce 2020 nechala
Správa veřejného statku
města Plzně u hráze
Šídlovského rybníka vy−
budovat nový bezpeč−
nostní přeliv, loni pak
z  dů vodu bezpečnosti
přibyla vrátka na požerá−

ku a na žádost otužilců byla na se−
verním břehu nově vybudována pře−
vlékárna s  lavičkami. Správa veřej−
ného statku města Plzně, která se
o rybník stará, také nechala ke konci
srpna opravit poničený dřevěný pří−
střešek na severním břehu. Na kon−
ci léta pak na severní straně Šídlov −
ského rybníka přibylo cvičební ná −
řadí (tzv. workoutové prvky). Zpev −
něním jižního břehu tak budou úpra−
vy u tzv. Šídlováku dokončeny.

Město Plzeň zpevní jižní břeh Šídlovského rybníka

Žáci z 31. ZŠ se zúčastnily besedy
o šikaně, kterou uspořádalo Cent −
rum sportu a zábavy Area „D“ ve
spolupráci s  Městskou policií
Plzeň (dále MP Plzeň). Strážníci
zabývající se prevencí navázali
spolupráci již v  létě, kdy si děti
z příměstského tábora mohly přijít
zaskákat na trampolínách
a užít si zábavné odpoledne. 

Tentokrát ovšem kromě zába−
vy nechyběl ani vzdělávací pro−
gram. Všechny děti absolvovaly
před nášku na téma Šikana ve
školním prostředí. Kromě toho
se rovněž zúčastnily spor tov−
ních aktivit, které jim připravili
mimo jiné trenéři florbalistů
„Goril“ v Plzni a BK Loko motiva
Plzeň. Takže celé dopoledne
měla stovka účastníků o zábavu
posta ráno. Této akce se rovněž
zúčast nil radní pro oblast pod−
pory sportu, mládeže a tělový−
chovy Ing. Tomáš Morávek. 

„Cílem této spolupráce je zá −
bavnou formou školáky vzdělá−

vat v  různorodých téma−
tech. Další cyklus předná−
šek bude v prosinci. V úte−

rý 13. 12. 2022 je pro ně připrave−
no další téma. Kdy je v  krátkosti
seznámíme s  drogovou problema−
tikou. A protože se blíží obdo bí
používání zábavní pyrotechniky, 
zaměříme se i na toto téma,“ uve−
dla Andrea Vlčková, metodička
prevence kriminality.

O šikaně s městskou
policií Plzeň 
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Na rok 2023  plánuje Měšťanská beseda v Plzni  celou řadu nových hu−
debních a divadelních akcí. Jsou mezi nimi divácké hity i úplné novinky.
Vstupenky jsou už v  prodeji například na Novoroční koncert Roberta
Křesťana & Druhé trávy, koncert světoznámého houslisty Václava
Hudečka s  komorním orchestrem, nový koncertní program Ondřeje
Havelky & Melody Makers, legendární představení Hrdý Budžes nebo
Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?    

Vstupenka na kulturu totiž není jen tak nějaký vánoční dárek. Potěší totiž
hned dvakrát, poprvé u stromečku, podruhé při samotném kulturním 
zážitku. A takový zážitek může obdarovanému zůstat už napořád. Kulturní
akce, které se mohou stát právě takovým dárkem, zařazuje do programu
plzeň ská Měšťanská beseda. „Program Měšťanské besedy od ledna až
do června dalšího roku je už teď nabitý prvotřídními koncerty i divadly,“
říká Ivana Hušáková.    

Nejsnáze lze ten pravý dárek vybrat a vstupenky koupit na webových
stránkách Měšťanské besedy www.mestanskabeseda.cz. Zakoupené lístky
přijdou emailem, odkud se dají vytisknout. U vstupu na akci však stačí ukázat
vstupenku v  telefonu. Papírové vstupenky je možné koupit v  kamenném
Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41 v Plzni (PO, ST, PÁ 9 – 17 h).

A z čeho může Ježíšek vybírat v nejbližším termínu?
15. 1. 19:00 Robert Křesťan & Druhá tráva: Novoroční koncert
Novoroční koncert přední 
české kapely u příležitosti vy−
dání nového CD Díl druhý.
Za poslední album Díl první
získala v  roce 2021 Druhá
tráva Anděla v  kategorii folk
a Robert Křesťan vstoupil do
Síně slávy. Zatímco na „jed−
ničce“ převažovaly převzaté
skladby, dvojka je postavená
na autorských věcech.

22. 1. 20:00 Společenstvo vlastníků
S Divadlem Vosto5  se mů−
žete osobně zúčastnit schů−
ze společenství vlastníků
bytových jednotek, která
se stala předlohou úspěš −
ného filmu Vlast níci. Ve hře
úspěš ného autora  Jiřího
Havelky mají všichni účast −
níci právo rozhodovat o spo −
lečných prostorách s  důra−

zem a jistotou svého majetku. Přijďte sledovat nelítostný boj roz vášně −
ných eg o pozice a společenskou dominanci do  speciálně upravených 
prostor Měšťanské besedy, kde se sál stane schůzovní místností a diváci
součástí schůze.

26. 1. 19:00 Jakub Smolík
Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou. Tradiční zábavně
koncertní vystoupení nabídne vedle hitů tohoto umělce, jako jsou Jen blázen
žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Maria i některé nové písničky z jeho posled−
ního alba „Právě proto vám teď zpívám“ vydaného na podzim roku 2020.

30. 1. 19:00 Hrdý Budžes
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte suges −
tivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na
počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. 

Ježíšek už může vybírat
vstupenky do Besedy

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
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Poskytnout nově vybraným ka −
tegoriím cestujících v  plzeňské
městské hromadné dopravě slevu
schválili radní města Plzně. Mimo
jiné dostanou mladí lidé od 15 do
18 let a studenti ve věku od 18 do
26 let novou možnost cestovat
MHD na jednotlivé jízdenky za
poloviční jízdné, až dosud pro ně
žádná taková sleva neplatila a sle−
vy měli pouze u předplatného. 

U seniorů se pak sníží hranice ná−
roku na přepravu zdarma, a to ze 70
na 65 let. Změny vejdou v platnost
od 1. dubna 2023. Rada města zá−
měr schválila a zveřejnila s  třímě −
síčním předstihem, aby cestující,
jichž se změny týkají a kupují si
předplatné zpravidla na přelomu ro−
ku, se mohli rozhodnout, zda si ku−
povat celoroční nebo jen čtvrtletní
předplatné a poté využít od dubna
nové možnosti. 

Radní zároveň rozhodli, že senio−
rům starším 65 let bude stačit k pro−
kázání nároku na slevu občanský
průkaz nebo jiný doklad s  fotografií
a datem narození. Plzeňská karta tak
pro ně již nebude povinná. Tato změ−
na bude platit už od 1. ledna 2023.

„Plníme to, co jsme lidem před
volbami slíbili. Uvědomujeme si, že
doba je pro mnoho lidí opravdu
složitá a my jim tímto krokem
chceme alespoň částečně pomoci.
Věřím, že tím seniory, mladé lidi
a v řadě případů celé rodiny potěší−
me a usnadníme jim cestování po
Plzni nejen za prací, ale třeba i za
kulturou, sportem a volnočasovými
aktivitami,” řekl primátor města
Plzně Roman Zarzycký.

Pro území města Plzně, tedy v tak −
zvané vnitřní zóně, platily dosud 

jiné podmínky než v dalších tarifních
zónách Integrované dopravy Plzeň −
ského kraje, tedy ve vnějších zó−
nách. Cílem bylo sjednotit podmín−
ky i výši slev v  integrované krajské
dopravě i plzeňské MHD. 

„Současně samozřejmě chceme
i zohlednit složitou ekonomickou
situaci, do níž se mnohé skupiny
obyvatel dostaly a dostávají. V Plz −
ni nyní jezdí děti do 15 let zdarma
s  Plzeňskou kartou. Žáci ve věku
15 až 18 let mají nárok pouze
na zlevněné předplatné, nikoliv
však na zlevněné jednotlivé jízd−
né! Stejné je to u studentů ve věku
18 až 26 let,“ uvedl náměstek pro
oblast dopravy a životního prostře−
dí Aleš Tolar. 

Nárok na zlevněné krátkodobé
jízdenky bude mít od 1. dubna
2023 vedle nyní platného okruhu
osob také držitel Plzeňské kar ty, 
který je zároveň: 
– osoba od 15 do 18 let
– student od 18 do 26 let
– osoba pobírající mateřský/

rodičovský příspěvek
– osoba na mateřské/

rodičovské dovolené
– válečný veterán
– osoba v hmotné nouzi.

Nárok na bezplatnou přepravu
bude mít od 1. dubna 2023 vedle
nyní platného okruhu osob také
osoba, která dosáhla věku 65 let.
Dnes má nárok na bezplatnou pře−
pravu cestující ve věku 70 a více let.
O pět let tak snižujeme věkovou
hrani ci. Pro představu je to tak, že
v  okresech Plzeň−jih, Plzeň−město,
Plzeň−sever a Rokycany žije přes
81 tisíc občanů ve věku 65 plus,
a 56 tisíc občanů ve věku 70 plus. 

Od dubna 2023 zdarma
v MHD už od 65 let

Včera – v neděli 11. prosince 2022
– začal na železnici platit nový jízdní
řád. Rozsah dopravy zajišťovaný
Českými drahami na území Plzeň −
ského kraje zůstává na stejné úrov−
ni jako v minulém jízdním řádu. 

Na jednotlivých tratích dojde pou−
ze k  drobným minutovým odchyl−
kám v  čase odjezdů a příjezdů ně−
kterých vlaků. Nový jízdní řád bude
platit do 9. prosince 2023.

Jízdní řád v Plzeňském kraji je při−
pravován ve spolupráci s organizáto−

rem a koordinátorem veřejné dopravy
společností POVED s.r.o. Na území
Plzeňského kraje zajistí České dráhy
celkem 563 regionálních vlaků, z toho
v  pracovních dnech bude jezdit
488 vlaků, o sobotách a nedělích pak
344 vlaků. Průměrně budou ČD v kra−
ji vypravovat 447 regionálních vlaků
denně. Regionální spoje ujedou
5,963 mil. vlakokilometrů. Jízdní řád
pro období 2022/23 je mimo drob−
ných minutových úprav na některých
tratích shodný s letošním grafikonem.

Nový jízdní řád 2023
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Uplynulý podzim znamenal pro
čtyři lékaře Fakultní nemocnice
Plzeň podstatný milník v jejich
pracovních kariérách. Za své
dlou hodobé přínosy vědě, vý −
zkumu či vzdělávání obdrželi dů−
ležitá uznání.

„Jsem nesmírně hrdý na to, jaké
špičkové odborníky v nemocnici
máme, na jejich neutuchající hou−
ževnatost, chuť se posouvat dál,
vzdělávat sebe i své budoucí ko −
legy a hledat nová řešení v léčbě.
Upřímně všem gratuluji a přeji
mnoho dalších, nejen pracovních,
úspěchů,“ uzavřel ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Prof. MUDr. Vladislav Třeška,
DrSc., přednosta Chirurgické kliniky
FN Plzeň a proděkan LF UK v Plzni,
převzal 28. října z rukou prezidenta
České republiky Miloše Zemana
státní vyznamenání. Medaili Za zá−
sluhy I. stupně v oblasti vědy, vý−
chovy a školství profesor Třeška
získal především za celoživotní práci
v oblasti chirurgie, především v ja−
terní, cévní a  transplantační chirur−
gii. Chirurgickou kliniku FN Plzeň ve−
de již od roku 1999, kdy se zdejší
péče zaměřila především na cévní
chirurgii, chirurgii jater a žlučových
cest, hrudní chirurgii, chirurgii
gastro intestinálního traktu a expe −
rimentální chirurgii. V roce 2002 by−
la na Chirurgické klinice, a to poprvé
v České republice, provedena trans−
plantace ledviny z tzv. nebijícího dár−
ce. Chirurgická klinika se pod ve −
dením profesora Třešky stala také
významnou součástí Traumatolo −
gic kého centra pro dospělé a děti,

a svou velikostí a zaměřením patří
k předním chirurgickým pracovištím
v České republice.

Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D.,
MBA, vedoucí lékař Ar trosko −
 pického centra Kliniky or topedie
a trau matologie pohybového ústrojí
LF UK a FN Plzeň, obdržel čestné
členství ve Slovenské společnosti
pro artro skopii a sportovní trauma−

tologii. To je udělováno jednou za
dva roky v  Bratislavě zahraničním
odborníkům, kteří se mimořádným
způ sobem zasadili o  rozvoj oboru
ar tro skopie a spor tovní trauma −
tologie na Slovensku a za dlouho −
letou spolupráci s  nimi. Na národ−
ním kongresu, kde si docent Zeman
členství převzal, prezentoval i  dvě
přednášky v problematice re −
konstrukčních ar troskopií kolenní−
ho kloubu. V současné době má 
také zásluhu na zapojení zejména

mladých kolegů ze Slovenska do
výukového projektu Artroskopická
akademie ČR, kde je předsedou. 

Prof. MUDr. Jaroslav Racek,
DrSc., který byl přednostou Ústavu
klinické biochemie a  hematologie
FN Plzeň od roku 2003 a od letošní−
ho roku zde působí jako zástupce
přednosty, získal za dlouholetou
práci v České lékařské společnosti
a přínos pro rozvoj oboru klinická
biochemie pamětní medaili a nej−
vyšší ocenění – zlatou medaili ČLS.
Medaile obdržel ve Vlasteneckém
sále Karolina v rámci slavnostního
předání cen za nejlepší vědecké prá−
ce za rok 2021 České lékařské spo−
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně
(ČLS JEP). Pamětní medaile se udě−
lují osobnostem, které se významně
zasloužily o českou medicínu nebo
svou prací přispěly k naplňování cílů
ČLS JEP. 

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., před−
nosta Ústavu klinické biochemie
a hematologie, a prof. MUDr. Jaro −
slav Racek, DrSc. byli vyznamenáni

za třetí přepracované vydání knihy
Klinická biochemie z roku 2021.
Cenu Za výuku a vzdělávání v oboru
klinická biochemie a laboratorní me−
dicína v roce 2021 oběma udělila
Česká společnost klinické bioche−
mie. Kniha je nejen učebnicí klinické
biochemie pro studenty lékařských
fakult v ČR a SR, ale i vítaným pře−
hledem indikace a interpretace labo−
ratorních výsledků v postgraduálním
studiu lékařů všech oborů a nelé kař −
ských zdravotnických pracovníků. 

Fakultní nemocnice se právem
chlubí svými odborníky

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. a prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Střípky 
z Plzně

Zastupitelé města Plzně pověřili
dočasným velením Městské po−
licie Plzeň dosavadního zá −
stupce velitele Tomáše Petříka.
Zároveň zastupitelé uložili radě
města povinnost vyhlásit výbě−
rové řízení na obsazení pozice
velitele městské policie.

„S ohledem na rezignaci veli−
tele Vlka je nutné zajistit vele −
ní městské policie od 1. ledna
2023. Proto jsme pověřili pana
Tomáše Petříka velením měst−
ské policie na dobu určitou, a to
do jmenování nového velitele, 
nejdéle však do 31. prosince
2023,“ doplnil Jiří Winkelhöfer.

Městská policie Plzeň byla 
zřízena 8. května 1992 obecně
závaznou vyhláškou č. 15/1992. 

Pomáhající Plzeň
pro potřebné   

V březnu 2022 po vypuknutí vál−
ky na Ukrajině vyhlásilo město
Plzeň veřejnou sbírku Pomá −
hající Plzeň. Od té doby se na
transparentním sbírkovém účtu
sešlo více než 3,6 milionu korun.
Sbírku administruje Odbor do−
stupného bydlení a sociálního
začleňování Magistrátu města
Plzně a přijal již 60 žádostí.

„Žadatelé mohou získat dar až
ve výši sto tisíc korun a z  do−
šlých žádostí jich bylo prozatím
podpořeno 14. Celkově zájemci
požádali o 1,6 milionu korun.
Prozatím bylo vyplaceno 365 ti−
síc korun. Ostatním nebylo vy−
hověno z  různých důvodů,“
vysvětlila Světlana Budková,
radní pro oblast bytovou včetně
sociálního začleňování. 

Zastupitelstvo města Plzně
rozhodlo nyní o poskytnutí další−
ho daru. Sto tisíc korun  poskyt−
lo mamince z Ukrajiny s  šesti −
letým dítětem na zajištění stabil−
ního dlouhodobého bydlení –
kauci, poplatek realitní kanceláři,
první nájemné, vybavení domác−
nosti – skříň, jídelní stůl a židle,
postele, lednice, pračka, dětský
psací stůl a židle. 

Dočasným velitelem
je Tomáš Petřík 



9Plzeňský rozhled  13/2022 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Bezpečně na kole z  Plzně do
Zruče. To přináší dokončený úsek
cyklostezky za Bílou Horou smě−
rem právě na Zruč. Nový úsek 
v šíři tří metrů a dlouhý 248 metrů
umožní objet pro cyklisty nebez−
pečnou část na ulici 28. října.
Město má již cyklostezku zkolau−
dovanou. Celkové náklady na její
stavbu činily čtyři miliony korun
včetně DPH. 

„Cyklodoprava patří mezi naše
priority. Chceme se zaměřit nejen
na budování nových úseků a lepší
propojení těch stávajících, ale i na
celkové zvýšení bezpečnosti cyklis−

tů ve městě a jeho bezprostředním
okolí. Jedná se o jednu z  oblastí,
kterou chceme z  pozice města
rozví jet společně s Plzeňským kra−
jem,“ uvedl primátor města Plzně
Roman Zarzycký.

Nový úsek je součástí jedné z cyk−
lovýpadovek, tedy páteřních cyklis−
tických komunikací využí vaných ne −
jen pro rekreační jízdu, ale také pro
běžnou dojížďku do práce či do ško−
ly. I proto bylo při nové cyklostezce
vybudováno veřejné osvětlení, které

navazuje na to stávající podél Zruč −
ské cesty. Přibylo celkem devět
ocelových stožárů vysokých šest
metrů s úspornými LED svítidly svítí−
cími jen do spodního poloprostoru.

„Nově vybudovaná část navazuje
na cyklistickou stezku do obce
Zruč–Senec, která kopíruje danou
silnici II/231. Byť se jedná o poměr−
ně krátký úsek za místní částí Bílá
Hora, je stěžejní pro bezpečnost
cyklistů a pěších, jelikož nemusí vy−
užít frekventované silnice. Opačný
konec je navázán na účelovou ko−
munikaci – lesní cestu, která vede
v prodloužení ulice Zručská cesta,“

vysvětlil technický náměstek primá−
tora Plzně Pavel Bosák, do jehož
gesce patří odbor investic, který měl
stavební akci na starost.

Stavba byla kromě vlastních zdro−
jů města Plzně financována z  do −
tačního programu IROP z  projektu
Cyklostezky Plzeň, etapa 2022.
Město na něj získalo dotaci ve výši
devět milionů korun. Obsahoval dva
úseky – cyklostezku Křimice−Male −
sice a Bílou Horu, na kterou puto −
valo z IROP 2,88 milionu korun.

Úsek cyklostezky z Plzně
do Zruče je bezpečnější

Muzeum Dr. Bohuslava
Horáka v Rokycanech
zve  na autorskou výsta−
vu rokycanské výtvar ni −
ce Jany Audesové s ná−
zvem „Letokruhy“, která
návštěvníky zavádí k  té−
matům kruhů její tvorby. 

Nejenže se kruhy, kroužky, koleč−
ka jako motiv propojení, ucelenosti,
pospolitosti v obrazech objevují, ale
LET−O−KRUHY znamenají, že během
své výtvarné činnosti má řadu kruhů

– okruhů rozmanitých
námětů a výtvarných
technik. Letokruhy
před stavují průřez
tvorbou výtvarných
prací – vedle kresby,
malby, grafiky i kera−
miky nás její obrazy

i objekty zavedou nejen do různých
světů, ale i k  zamyšlení, rozjímání,
radosti či zklidnění.

Výstavu můžete vidět až do 
26. března 2023.

Jana Audesová: Letokruhy
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Střípky 
z Plzně

V Plzni bude 
mistrovství 

v paralukostřelbě
Radnice podpoří sportovce z TJ
Halma Plzeň nákupem 40 kusů
terčovnic pro lukostřelbu a para−
lukostřelbu. Příspěvek ve výši
500 tisíc korun schválili zastupi−
telé. Sportovci materiální vybave−
ní použijí například i při pořádání
Mistrovství světa v paralukostřel−
bě, které bude v Plzni v  příštím
roce. Na území západočeské me −
tro pole se tento elitní závod usku−
teční zcela poprvé.

„Díky individuální investiční
dota ci z  rozpočtu magistrátního
odboru sportu mohou sportovci
TJ Halma Plzeň dál trénovat, závo−
dit a pořádat soutěže i mezinárod−
ní akce. Terčovnice, na které v ro−
ce 2017 přispělo město Plzeň,
jsou za hranicí životnosti a klub je
již nemůže plnohodnotně využí−
vat,“ uvedl radní města Plzně pro
oblast podpory sportu, mládeže
a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Nově zakoupené terčovnice po−
slouží pro pravidelnou přípravu
luko střeleckého oddílu TJ Halma
Plzeň, zapůjčovány budou i ostat−
ním lukostřeleckým klubům v Plz ni
a v neposlední řadě se využijí při
organizaci Mistrovství světa v para −
 lukostřelbě, které se uskuteční od
15. do 24. července 2023. 

„Pořádání mezinárodních zá −
vodů je pro Plzeň vždy prestižní
událostí, díky šampionátu zavítá
do metropole přes 250 sportov−
ců z  více než 50 zemí světa.
Mistrovství bude i hlavním kvali −
fikačním závodem pro Letní pa −
ralympijské hry v  Paříži v  roce
2024. Tréninkové střelnice vznik−
nou v  zázemí fotbalových hřišť
v  Luční ulici, finálová střelnice
pak přímo na náměstí Republiky,
jako tomu bylo v  roce 2018,“
dodal Tomáš Morávek.

Radní města připomněl, že prá−
vě Mistrovství Evropy v paralu−
kostřelbě v roce 2018 mělo veliký
úspěch a díky materiálnímu vyba−
vení se v Plzni mohly opakovaně
pořádat velmi důležité lukostře−
lecké akce. „Věřím, že se bude si−
tuace opakovat a díky novým ter−
čovnicím se v Plzni i v dalších le−
tech předvedou špičkoví sportov−
ci,“ řekl Tomáš Morávek.

Plzeňský kraj společně s městem
Plzeň a Českým svazem cyklis tiky
podepsal memorandum o význam−
ně vyšší podpoře tohoto sportu. Za
město Plzeň dohodu zpečetil Tomáš
Morávek, radní pro oblast sportu,
mládeže a tělovýchovy, za Plzeňský
kraj hejtman Rudolf Špoták a ná−
městek Vladi mír Kroc,  za Cyklistiku
Plzeňské ho kraje Petr Kubias, před−
seda spolku. 

„Dosud byla podporována pouze
silniční cyklistika, a to částkou 500
tisíc korun. Považujeme za důležité,
aby se podpora dostala k ostatním
cyklistickým disciplínám. Proto
jsme se rozhodli významně navýšit
finanční podporu pro děti a mládež,“
říká hejtman Plzeňského kraje 
Ru dolf Špoták s  tím, že nově bude
podpora cílit kromě silniční cyklisti−
ky také na dráhovou, MTB cyklisti−
ku, cyklokros, kolovou a BMX.

Memorandum upravuje obecnou
formu spolupráce, konkrétní podoba
bude předmětem dalších jednání
a z nich vyplývajících dohod. Před −
po kládanou součástí spolupráce je
i pravidelná finanční podpora cyklis−
tické akademie ze strany města. 

„Plzeň je  sportu zaslíbená a  jinak
tomu není ani v případě cyklistiky.
Odtud pochází celá řada známých

cyklistů a ve městě i v regionu se
každoročně koná mnoho cyklistic−
kých závodů. Proto jsem moc rád,
že vznikla konkrétní dohoda o spolu−
práci, která podporu cyklistiky za−
střeší a vytvoří pro ni konkrétní 

rámec a oporu. Je to naše devátá
sportovní akademie a já věřím, že se
osvědčí stejně jako ty stávající,“ řekl
primátor Plzně Roman Zarzycký.

Za účelem podpory talentovaných
cyklistů a především jejich vyhledá−
vání napříč kluby v celém Plzeň ském
kraji byl založen spolek Cy klis tika
Plzeňského kraje z. s. Me mo randum,
má platnost do konce roku 2025.

„Úkolem tohoto spolku bude vy−
hledávat a podporovat začínající
i již úspěšné cyklisty mezi dětmi
a mládeží do 23 let, a to přímo
v  jednotlivých oddílech. Dále bude
zaštiťovat jejich další rozvoj a pří−

pravu v  rámci domovského od −
dílu,“ vysvětluje náměstek hejtma−
na pro oblast školství a spor tu
Vladimír Kroc. Cílem zmiňované
podpory je zvýšení kvality a úrovně
sportovní přípravy dětí a mládeže
a zároveň podpora zajištění kvalifi−
kovaných trenérů a současně od−
borníků v oblasti sportovní medicí−
ny, rehabilitace, výživy apod.

Memorendum podepisují hetman Rudolf Špoták a radní Tomáš Morávek

Memorandum zaručí vyšší
podporu cyklistiky 
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Už 12. ročník Country bálu pro 
zámek Čečovice se uskuteční
14. ledna 2023 od 19:00 v Kul −
turním domě Staňkov. 

K tanci a poslechu zahraje cho−
mutovská kapela ALBUM, o před−
tančení se postará taneční skupina
Duhovky Boženy Mourové, která
předvede kankán na trampolínách.
Těšit se můžete také na bohatou
tombolu i tradiční soutěže. Veškerý
výtěžek bude využit na rekonstrukci
a záchranu zámku Čečovice.

„Jsme Český svaz ochránců
pamá tek, z.s.,  spolek o sedmi li−
dech, který se vlastními silami ve
volném čase snaží  zachraňovat 

zámek Čečovice na Domažlicku.
Před 20 lety, když jsme na zámek
přišli, byl po požáru a byl na něj 
vypsán demoliční výměr. Z toho

nejhoršího je objekt již venku – má
střechy, postupně se snažíme za−
jistit statiku, osazujeme okna, re−
konstruujeme první reprezentativní
místnost,“ sdělila za členy spolku
Anna Šusová. 

Takové kulturní akce jsou pro čle−
ny svazu ochránců památek jedi−
ným zdrojem financí na spoluúčast
k dotacím a každý návštěvník, který
je podpoří, je pro pokračující re −
 konstrukci zámku zásadní. Více
infor mací můžete najít na :
www.zamek−cecovice.cz.

„Doporučujeme rezervaci míst na
emailu zamek−cecovice@seznam.cz
či na telefonu 773 593 217. Na 

stejném emailu či telefonu je také
možná rezervace místa v autobusu
z Plzně do Staňkova a zpět,“ dodala
A. Šusová.

Benefiční country bál pro
záchranu zámku Čečovice

Dotační program na podporu ze−
mědělské činnosti v  Plzeňském
kraji v příštím roce 2023 je za mě −
řen na zemědělskou prvovýrobu. 

Titul zahrnuje dvě oblasti – do −
tační tituly, a to investice do nemo−
vitostí pro prvovýrobu, a dále inves −
tice do technologií pro zhodnocení
prvovýroby. Předpokládaný objem
finančních prostředků pro tento 
program je 6 milionů korun.

Peníze pro prvovýrobu jsou
urče  ny na nákup, výstavbu a re−
konstrukci nemovitostí, které
slou ží zemědělské prvovýrobě.
Naopak do technologií na zhodno−
cení prvovýroby zahrnují nákup
a instalace nové technologie spo−

jené s  nemovitostmi, které slouží
pro zhodnocení vlastní produkce
prvovýroby dále určené k  přímé−
mu prodeji. 

Investice musí cílit na celkové
zlepšení výkonnosti zemědělského
podniku, zlepšení podmínek pro
zvířata a celkového prostředí nebo
na obnovení potenciálu produkce
tam, kde došlo k  poškození pří −
rodními pohromami, škůdci či
chorobami zvířat. Naopak nelze
dotaci využít na pokrytí nákladů na
mzdy, dopravu, projektovou pří −
pravu projektu, stavební či tech−
nický dozor nebo nákup nářadí
a materiálu nevyužitého přímo na
realizaci projektu samotného.  

Peníze pro zemědělce

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a přiblížily se opět dny adventního času
a nejkrásnější svátky roku – Vánoce.

Adventní čas je ve Vejprnicích spojen s tradičními akcemi, kterými
se snažíme navodit vánoční pohodu. Jednou z těch největších,
kterou si pro nás tradičně připravují žáci naší základní školy, je
vánoční jarmark. Ten letošní se uskutečnil v prostorách zahrady
základní školy 1. prosince a byl zakončen vystoupením našich žáků
spolu se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Obec
Vejprnice opět připravila i tradiční vánoční výzdobu.

Vánoční hudba zazní také v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích při
tradičním vánočním koncertě, na který bych Vás rád jménem obce
pozval. Přeji Vám nejen za sebe, ale i za naši obec klidný předvá-
noční čas, příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný a šťastný
rok 2023 a především pevné zdraví Vám i Vašim rodinám.

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, starosta obce Vejprnice
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Zpříjemněte si adventní čas obje−
vováním tajemství labyrintu cho−
deb, sklepů a studní pod západo−
českou metropolí netradičně za
svitu baterek. Speciální prohlídky
Plzeňského historického podzemí,
které vás zavedou i do běžně ne−
přístupné části podzemní chodby,
se konají od pondělí 12. až do ne−
děle 18. prosince – vždy od 17
a 18 hodin. Ve čtvrtek 15. 12.
a v pá tek 16. 12. je navíc připra−

ven doprovodný program: Advent −
ní dílny a trhy   a Vánoční hudba na
muzejním dvorku  (15.00 – 19.00).  

Plzeňské historické podzemí je
s  délkou 13 km jedním z největ−
ších komplexů podzemních prostor
u nás. Veřejnosti se otevřelo před 
více než 35 lety po pečlivých arche−
ologických výzkumech a náročné
obnově, která vyzdvihla staletou his−
torii sahající až k počátkům města.
Přístupné je z  původního právo −
várečného domu z 15. století, ve

kterém dnes sídlí unikátní Pivovar −
ské muzeum. Podzemní prostory
dříve sloužily k výrobě piva, sklado−
vání potravin, ale také jako obranný
systém během dob nepokojů. Díky
exponátům a vystaveným nálezům
proniknete během prohlídky do his−
torie města a každodenního života
středověkých obyvatel Plzně a také
se dozvíte, jak podzemí od 13. sto−
letí vznikalo.

V Pivovarském muzeu v Plzni je
aktuálně k  vidění výstava 180 let

Prazdroje. Pozoruhodná expozice
atraktivní formou zachycuje příběh
pivovaru Plzeňský Prazdroj od po−
čátku až po současnost. Na jed −
nom místě je shromážděno to nej−
cennější a nejzajímavější ze všech
osmnácti dekád pivovaru. Mezi
pečlivě vybranými exponáty i čet−
nými obrazovými dokumenty ne−
chybí sbírka luxusních reprezen −
tačních předmětů, jako jsou na pří −
klad originální křišťálové pivní po−
háry, aukční lahve Pilsner Urquell či
vzácné dary určené pro papeže
v rámci obnovené tradice Veliko −
noč ního piva v roce 2011. 

Na závěr můžete zážitek ze spe −
ciální prohlídky a výstavy umocnit
návštěvou Pivotéky v Pivovarském
muzeu. Na výběr je téměř 140 dru−
hů piv z více než 25 českých mi −
nipivovarů – od ležáků přes ALE,
IPA, Stouty, kyseláče až po piva
stařená v sudech po nejrůznějších
destilátech.

Předvánoční čas představuje ob −
do bí, kdy lidé ve zvýšené míře ob−
jednávají zboží na e−shopech a ne−
chávají si ho doručovat přepravní−
mi společnostmi. Toho využívají
internetoví šmejdi, kteří se pod −
vodnými zprávami přes různé mo−
bilní komunikační platformy a re−
klamou na sociálních sítích snaží
tvářit jako Česká pošta a vylákat
z nakupujících peníze.

Typickým příkladem je mobilní
zpráva, že objednaný balík je na
cestě ke kupujícímu a zbývá uhradit
potřebnou částku, často v řádu
dese tikorun, aby mohla být zásilka

doručena. Ve zprávě je přiložený 
odkaz, který kupujícího přesměruje
na platební bránu, kde má klient vy−
plnit údaje ze své platební kar ty.
Jedná se o podvod, Česká pošta
tento způsob úhrady nevyužívá.  

Česká pošta dlouhodobě čelí no−
vým podvodným jednáním v souvis−
losti s inzeráty na prodej či koupi
zboží, při němž je zneužito jméno
České pošty. Podobné případy se
stále množí a liší se pouze v detai−
lech. Postup podvodu je obdobný
u různých případů. Podvodný kupu−
jící nabízí služby České pošty k do−
ručení zásilky a zároveň nabízí bez−

pečnou platbu prostřednictvím we−
bových stránek ČP. Požaduje po
prodávajícím sdělení údajů k pla −
tební kar tě, kdy následně dojde
k odcizení finančních prostředků.  

V dalším případě podvodník
kon taktuje prodávajícího, že má
zájem o jeho inzerované zboží.
Nabízí, že zařídí doručení Českou
poštou na vlastní náklady. Pošle
jakéhosi kurýra České pošty, který
může přijít v jakémkoliv vhodném
čase. Pod vod ník údajně zaplatí za
zboží a doručení a následně zašle
odkaz pro potvrzení objednávky.
Prodávající by měl poté obdržet

platbu. Česká pošta tuto službu
nenabízí, jedná se o podvod s cí−
lem okrást podvedeného.  

Česká pošta veškeré falešné
zprávy a phishingové útoky, které
obdrží, zveřejňuje na svých we −
bových stránkách jako varování.
Na stejném místě jsou také rady
a postupy, jak phishingový útok
rozpoznat. Na uvedené webové
stránky se lze dostat kliknutím na
banner umístěný přímo na hlavní
stránce webu nebo jej klienti 
naleznou zde: https://www.ceska−
posta.cz/o−ceske−poste/bezpec−
nostni−informace.

Internetoví šmejdi útočí hlavně v předvánočním období

Do podzemí za svitu baterek 
a se svátečním programem Podpoří sociální

služby
Radní kraje odsouhlasili dotaci
pro 14 poskytovatelů sociál−
ních služeb, kteří se budou
podílet na   individuálním  pro−
jektu   s názvem „Podpora so−
ciálních služeb v  Plzeňském
kraji 2023−2025“, konkrétně
pak na poskytování 27 so −
ciálních služeb obecného hos−
podářského zájmu. Celková
částka dosahuje 286,4 milio −
nu korun. 

Tyto peníze budou rozděleny
jednotlivým žadatelům, kterým
bude schválen jejich vlastní
individuální projekt v  rámci
poskytnutí služeb obecného
zájmu. Tím se dostanou k  fi−
nančním prostředkům  z veřej−
ných rozpočtů cestou, kterou
zvolila evropská legislativa. 

„Po jejich schválení Zastu −
pitelstvem Plzeňského kraje
a poskytnutí dotace Minister −
stvem sociálních věcí ČR, bu−
dou finanční prostředky vypla−
ceny jako neinvestiční příspě−
vek. Podpořeny budou ze −
jména vybrané druhy sociál−
ních služeb, jako jsou Azylové
domy, Domy na půl cesty,
Intervenční centra, Osobní
asistence, Sociální rehabi −
litace – ambulantní a terénní
forma služby a Sociálně tera−
peutické dílny,“ upřesnil ná−
městek hejtmana pro oblast
sociálních věcí Mar tin Záhoř.
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Asi to není velké překvapení, že
Živnostníkem roku 2022 Plzeň −
ského kraje se stal řezbář Karel
Tittl, který  se věnuje práci se
dřevem. 

K té přičichl už v ranném dět−
ství. Narodil se sice v železničář−
ské rodině, ale od malička se vě−
noval práci s dřevem. Inspiroval

se tehdejším chlapeckým idolem,
indiánským náčelníkem Vinne −
touem, sbíral při svých výletech
na chatu borovicovou kůru, ze
které pro své kamarády vyřezával
nejrůznější talismany. V začátcích
vlastní umělecké práce se dřevem
stála práce na soustruhu. Zpo −
čátku vyráběl jen drobné soustru−
žené svícny, kterými obdarovával
své známé.

„Po roce 1989 jsem se dostal
k zaměstnání lesníka v Bavorsku,
kde jsem se seznámil s místním
řezbářem, přezdívaným „Svatý“.

Od něho jsem získal velmi mnoho
cenných dovedností a znalostí
v  řezbářském řemesle a také vý−
znamnou podporu,“ říká Karel Tittl. 

Po půl roce opustil práci lesní−
ho dělníka a začal se naplno vě−
novat řezbářství. Na prvních ze
svých betlémů spolupracoval 
ještě se zkušenějšími řezbáři

z blízkého či dalekého okolí. Svůj
první betlém, zhotovený v roce
1991, věnoval do domova seniorů
v Kůsově. Ve svém řemesle je vel−
mi výrazně ovlivněn lidovým umě−
ním Šumavy. Byl mezi prvními,
ne−li zcela první, kdo v  oblasti
jiho západní Šumavy vzkřísil řez−
bářské řemeslo a stal se také
inspi rací pro mnohé další. Jeho
řezbářskou dílnu průběžně oslo−
vují farnosti, popřípadě zájmová
uskupení s požadavkem na re−
staurování či zhotovení kopií z již
existujících řezbářských děl.

Vítězství a titul Živnostník
roku patří řezbáři

Vivat Swing Glenn Miller!

Krajská rada se seznámila s infor−
macemi a postupem v  nákupu
energií pro potřeby Plzeňského
kraje v roce 2023. Ten se realizuje
vždy nejvýhodnějším řešením za
aktuální situace. Náklady na elek−
triku a plyn budou u organizací zři−
zovaných Plzeňským krajem včet−
ně distribučních poplatků a DPH
činit v roce 2023 celkem 471,6mil. 

„Díky doposud uzavřenému kon −
traktu se letos podařilo ušetřit 200
mil. Kč bez DPH a díky decentrali −
zaci a ochotě hledat řešení a neče−
kat na státem nastavenou regulaci
se povedlo ušetřit více jak 3 mil. bez
DPH na rok 2023,“ zdůraznil ná−

městek pro oblast zdravotnictví
a šéf Pracovní skupiny pro nákup
energií v Plzeňském kraji Pavel Hais
s  tím, že i přes zastropování ceny
kraj zaplatí 5x víc než doposud. 

Upozornil také, že je Plzeňský kraj
v rámci ČR jeden z posledních krajů,
který má následující ceny energií
v letošním roce:  
� Zemní plyn velkoodběr   

480 CZK/MWh
� Zemní plyn maloodběr   

493 CZK/MWh
� Elektřina vysoké napětí 

1320 CZK/MWh
� Elektřina nízké napětí

375 CZK/MWh

Nákup energií pro Plzeňský kraj

Irving BERLIN Alexander´s Ragtime Band
George GERSHWIN They Can´t Take That Away

From Me
George GERSHWIN Summertime 
Cole PORTER Too Darn Hot
Bob THIELE What A Wonderful World
Jerry HERMAN Hello Dolly
Duke ELLINGTON Caravan
Glenn MILLER/MEDLEY Moonlight Serenade
Glenn MILLER/MEDLEY Star Dust 
Glenn MILLER/MEDLEY Strings Of Pearls
F.W.Meachum/G.MILLER American Patrol 
H.Warren/G.MILLER At Last
H.Warren/G.MILLER           Chattanooga Choo Choo 
S.WYCHE/M.Watts All Right, O.K.
Hoagy CARMICHAEL Georgia
J.Garland/G.MILLER In The Mood

Kurt WEILL Mackie Messer

Swing Band Pražského salonního orchestru
11 hudebníků, pořadem provází a diriguje V. Vomáčka

PRODEJ VSTUPENEK: www.smsticket.cz                               
náš e−shop: www.koncerty−fidelio.cz/plzen
Prodejna vedle Infocentra – Nám. Republiky 41, Plzeň                                                                    
Měšťanská beseda, Kopeckého nám. 13, 
www.plzenskavstupenka.cz, www.SMSTICKET.CZ   
Pořádá: FIDELIO, s.r.o. (založeno 2005), tel. 777 918 077,  
email: kancelar@fideliokoncerty.cz  www.koncerty−fidelio.cz

Neděle  2. 4. 2023 18:30h.

Betlémská kaple PLZEŇ
Husova 14 Evangelická církev metodistická
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Efektivní trénink na Power Platech
můžete vykonávat bez ohledu na věk
a tělesnou kondici, bez námahy 
kloubů. Jsou vítáni muži i ženy.
Nosnost Power Platů je 130 kg.
Sportovní centrum Fit Life Doubravka
má pro vás připraveno šest Power
Plate strojů a certifikovaný tým lekto−
rů, který se postará o vaše intenzivní
cvičení. Pokud nenajdete zalíbení
v Power Platech, můžete vybírat z další nabídky skupinových cvičení
– HOT jóga, H.E.A.T. program, lekce jógy a pilates v meditačním 
sále nebo kruhové tréninky , posilovací a taneční lekce v dalších 
sálech. Kompletní nabídku lekcí najdete na webových stránkách: 

Asi nikoho příliš neudiví, že v dnešní uspěchané době opět 
nabývá na oblibě vibrační cvičení na strojích Power Plate.
Ve třiceti minutách intenzivního cvičení pod vedením 
lektora vás čeká nejen intenzivní
a účinný trénink, ale také  uvol−
nění a odpočinek. Oceníte to 
jistě hlavně po vánočním hodo−
vání a silvestrovském veselí.

„Mikrovibrace aktivují až 
o 50 krát více svalů než běžné
cvičení, čímž přinášejí mnoho
zdravotních bonusů. Pravidelným
tréninkem na Power Platech lze
dosáhnout zpevnění středu těla,
zvýšit svalovou sílu či ovlivnit
a zlepšit celulitidu. Může pomoci
i při projevech inkontinence, kdy
při  cvičení dochází ke zpevňování
ochablých svalů pánevního dna,“
říká lektorka Sandra Mertová.

Power plate najdete 
ve FIT LIFE DOUBRAVKA

www.fitlifedoubravka.cz

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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Zhruba sedm stovek lidí se přišlo
ve čtvrtek 1. prosince podívat na
rozsvícení vánočního stromu na
hladině Borské přehrady. Z toho
téměř čtyři sta účastníků vyrazilo

do Škoda landu s jedním ze čtyř
lampionových průvodů. Ty vychá−
zely z Bor, Výsluní, Valchy a Litic.  

„Mám velkou radost z toho, kolik
nás bylo. I přes to, že celou dobu

vytr vale poprchávalo, nás vy−
razilo asi 120,“ říká David
Pro cházka, který se hned po
příchodu do Škodalandu cho−
pil úlohy roz dávání dárečků
pro malé ši kovné účastníky
průvodu. Na ruku každému
upnul svítící náramek a přidal
diplom. Děti, které cestu
absol vovaly, obdržely také
drobnou sladkost.

Ve Škodalandu byla připravena
spousta stánků s občerstvením,
drobnými dárky, vláček pro děti
a čtyři stanoviště se soutěžemi na
téma vánočních tradic. Nádhernou
adventní atmosféru vytvořili tru −
bači skupiny BAND s vánočními
koledami. Přesně v půl sedmé se
pak čtyřmetrový stromek na hla −
dině Borské přehrady rozsvítil.
Vidět ho zde můžete až do 6. úno−
ra, tedy do Tří králů. „Akce se vel−
mi vydařila, pevně věřím tomu, že
jsme právě založili další krásnou
tradici,“ uvedl starosta David
Procházka závěrem. 

Na hladině přehrady září stromek

Dotační programy 
pro mládež a sport 

Radní Plzeňského kraje schválili
pro příští rok vyhlášení sedmi do−
tačních titulů zaměřených na pod−
poru mládeže a pravidla pro podá−
vání žádostí o dotaci. Jde o progra−
my, které se týkají podpory meziná−
rodní spolupráce dětí a mládeže
v roce 2023, preventivních aktivit
a výchovy k toleranci. Podpoří také
poskytovatele primární prevence ri −
zikového chování v kraji. Dotace se
zaměřují i na  volnočasové aktivity
dětí a mládeže či programu ‚Nadání
2023‘. Týkají se podpory jazykové−
ho vzdělávání středoškoláků nebo
mikrograntů pro oblast školství
a mládeže v následujícím roce.

„V krajském rozpočtu pro rok
2023 bude pro tento účel připra −
veno k rozdělení úspěšným žada −
telům téměř 8,8 milionu korun,“
upozornil náměstek hejtmana pro
oblast školství a sportu Vladimír
Kroc. Informace o vyhlášených do−
tačních titulech včetně termínů při−
jímání žádostí budou zveřejněny na
krajských webových stránkách
v sekci eDotace ZDE. 

Dva dotační tituly jsou určeny
na  podporu tělovýchovy a sportu
v příštím roce a  na  vybudování
a mo dernizace sportovišť včetně
pravidel pro žadatele o dotaci. Na
tyto akce je v návrhu krajského
rozpočtu   vyčleněno 60,6 milionů
korun, z toho půjde 30,6 milionu
korun na podporu výkonnostního
sportu a 30 milionů na moderni−
zaci vybudování a modernizaci
sportovišť. Žádosti o dotaci mo−
hou být podávány do 5. 2. 2023.
Informace o vyhlášených dotač−
ních titulech budou zveřejněny na
krajských webových stránkách
v sekci eDotace ZDE.
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SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

TEPELNÁ ČERPADLA a teplo domova

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.
2023
pf

Všem našim současným a budoucím zákazníkům námi montovaných značek
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023.
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Střípky 
z Plzně

Zastupitelé města na svém za−
sedání 24. listopadu 2022
schválili poskytnutí dalších
indi viduálních neinvestičních
dotací z  rozpočtu magistrátní−
ho odboru spor tu. Dva subjek−
ty obdrží celkem 113 tisíc ko−
run na nákup spor tovního vy−
bavení a oblečení.

„Prvním podpořeným sub−
jektem je Storm Ballet, z. s.,
který částku 45 tisíc korun
použije na zajištění sportov−
ních kostýmů pro děti. Dále
jsme přispěli částkou 68  tisíc
korun na pořízení přenosného
zápasiště tatami pro Judoclub
Plzeň. Ten sportovní žíněnky
využije zejména pro děti a mlá−
dež na soustředěních, která
během roku pořádá,“ sdělil
Tomáš Morávek, radní města
pro oblast podpory spor tu,
mládeže a tělovýchovy.

Talentové centrum tance
Storm Ballet díky finančnímu
příspěvku nakoupí nové spor−
tovní kostýmy pro vystoupení
v  rámci charitativního gala −
 večera Kouzlo Vánoc, jehož vý−
těžek je určen pro děti s různým
handicapem. Kostýmy uplatní
i v dalších soutěžích následující
sezony. Storm Ballet se věnuje
stovkám dětí a mladým a skvěle
reprezentuje město Plzeň v  za−
hraničí. Jeho poslední velké
úspěchy jsou z mezinárodní
soutěže Danza Mun dial 2022 –
World Dance Contest, odkud ju−
niorský tým přivezl dva tituly
mistra světa, dvě bronzové me−
daile a hlavní cenu odborné po−
roty a cenu města Villach, kde
se taneční soutěž konala.

Judoclub Plzeň má v  sou−
časné době přes 400 členů,
z  toho přes 350 spor tovců ve
věku do 14 let. Nákup speciální
spor tovní žíněnky zvýší kapa−
citu tréninkové plochy a zame−
zí možným zraněním. Žíněnka
tatami bude přenosná, klub ji
využije při spor tovních turna−
jích, campech nebo letních vý−
cvikových táborech.

Speciální detektory, které na ulici
rozeznají zvuk střelby, panických
výkřiků a tříštění skla, pomáhají
policistům i městským strážníkům.
Senzory plzeňská radnice již otes−
tovala na Americké ulici a v reál−
ném provozu se přesvědčila o tom,
že skutečně fungují. 

„V současné době jsou s velmi
vysokou mírou spolehlivosti schop−
né zaznamenat výstřel, panický vý−
křik a tříštění skla – například při
rozbití výlohy vandaly či zloději. Na
tento projekt  jsme získali dotaci ve
výši 550 tisíc korun z ministerstva
vnitra. Bezpečnost v Plzni je jednou
z  mých priorit a věřím, že toto je 
další krok k jejímu posílení  v našem
městě,“ uvedl primátor města Plzně
Roman Zarzycký.

Cílem je zvýšení pravděpodob−
nosti dopadení pachatele trestného
činu, a tím snížení kriminality pomo−
cí rozšíření použití senzorů Sound
Event Detector (SED) detektorů
střelby, panických výkřiků a tříštění
skla na území města Plzně. Jedná
se o nasazení dalších 25 kusů sen−
zorů v lokacích podle analýzy prove−
dené Městskou policií Plzeň, Policií
ČR a krizovým řízením města. 

„Tyto senzory budou integrovány
do prostředí bezpečnostního dispe−
činku (integrační platforma iVISEC)
a bude nad nimi vytvořen eskalační
pracovní postup tak, aby obsluha –
strážník na operačním oddělení
Městské policie Plzeň – byl v reál−
ném čase upozorněn na zazname−
naný incident, mohl ho ověřit a pří−

padně k události přijmout okamžitě
potřebná opatření,“ vysvětlil radní
pro oblast bezpečnosti a prevence
kriminality Jiří Winkelhöfer.

Nasazení takového množství sen−
zorů vytvoří, díky umělé inteligenci,
prostředí, které bude sloužit k elimi−
naci falešných hlášení a zvýšení ve−
rifikace reálných událostí. Senzory
budou umisťované také s přihlédnu−
tím k již zbudované síti městského
kamerového systému.

Začátkem roku 2022 byla zpraco−
vána Studie pokrytí detektory zvu−
kových událostí s výběrem míst,
kde je žádoucí detektory střelby vy−
užít. Správa informačních technolo−
gií realizovala první etapu instalace
těchto detektorů, které však nepo−
kryly všechna požadovaná místa.
Nyní díky dotaci je možné zahájit
druhou etapu a pokrýt další vytipo−
vaná místa.  

Cukrářský mistr, spisovatel, ale
i  moderátor Josef Maršálek má
o důvod víc k radosti. Před pár 
týdny pokřtil v divadle Lucie Bílé
svou novinku – originální cukrář −
skou knihu s názvem „Ky nuté“.
Je to jediná kompletní kuchařka na
trhu týkající se kynu tých věcí. 

„Je to exkluzivní, je diná a úplná
cukrářská kniha receptů na kynuté
pečivo, kterou doopravdy potřebu −
jete. Na čtyřech stech stranách na −
jdete padesát receptů v pěti kapito−
lách, které jsou zachyceny na téměř
šesti stech strhujících fotografiích
od Marie Bartošové. Ty vás mimo 
jiné zasvětí do přípravy moravských
koláčů a povidlových buchet, pravé
francouzské briošky, čokoládo vého
pain au chocolat nebo croissantů
z takového množství másla, až  se
srdce zastavuje. Naučíte se připravit
ves nický pomalu kynutý chléb
i chléb bez hnětení, škvarkové plac−
ky, osm druhů toustového chleba
i rohlíky s oříškovým máslem.
Smaže ných koblih a donutů z celé−
ho světa v knize najdete rovnou 
desítku,“ prozradil cosi ze své úžas−
né novin ky Josef Maršálek.

K této nové publikaci přidal prý
hlavně velký kus svého srdce, 
třicet let praxe a zkušeností a vý−
sledkem je jedinečná kuchařka,
která potěší všechny vaše smy −
sly. Jsou to jednoduché a přímo−

čaré recepty bez zbytečných kudr−
lin, které zvládne ÚPLNĚ každý.  

„Pepa je vážně borec. Je neuvěři−
telné, co dokázal, jeho nápady,

inspi race, pohled na život,
svět, práci. Vážně to ob di −
vuji,“ řekla jeho kolegyně
Tereza Bebarová, s níž vy −
stupoval na začátku prosince
na českobudějovickém vý −
stavišti. Uvedli společnou talk
show Péct, milovat a žít  aneb
Čas na Tebe, s níž jezdí po re−
publice.

Kromě toho, že v příštím
roce bude Česká televize na−

táčet už 3. sérii reality show Peče
celá země, poběží od ledna na stej−
né stanici nový pořad Maršálka
a Bebarové Buchty na neděli. 

Z městských dotací
nakoupí vybavení

Detektor rozpozná střelbu, panické
výkřiky i tříštění skla

Péct, milovat a žít, příště zase 
Buchty na neděli
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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
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On−line registrace už byla spu −
štěna do tradičního Půlmaratonu
Plzeňského kraje. Milovníci běhu
se již nyní mohou přihlásit do
8. ročníku, který odstartuje ve
Škodalandu v  Plzni – Liticích
22. dubna 2023.

Až do konce prosince
se běžci mohou registro−
vat za nejvýhodnější ceny.
Až do silvestra zaplatí zá−
vodníci za jednu registraci
na půlmaraton čtyři sta
korun, kratší tratě jsou za
300 korun. Od ledna se
ceny navýší, u půlmarato−
nu na 500 korun, u ostat−
ních tratí na 350 korun.
Přihlášky jsou otevřeny na
webových stránkách zá−
vodu v sekci REGISTRA−
CE. „V registračním formuláři je
možné přiobjednat dámské či pán−
ské sportovní památeční triko
Sweep z funkčního a moder ního
materiálu Cool Plus a nově také limi−
tovanou edici běžecké če lenky,“
upozornila za organizační tým
Helena Kapicová.

Registrace běží celkem ve třech
vlnách. Nejvýhodnější je právě do
konce roku. On−line přihlášky se
uzavírají dva dny před star tem
závo du 20. dubna, ale přihlásit se
pak ještě bude možné i přímo na
místě v den konání, tedy 22. dub−
na. V ceně je roční předplatné
časo pisu Svět běhu pro prvních
1000 registrovaných jak na půl −
maraton, tak i pro závody Omexom
krajská desítka nebo krajská pětka.
Součástí je i pamětní medaile, dár−
kové poukazy, občerstvení a zají−
mavý doprovodný program.

Půlmaraton Plzeňského kraje se
běží na certifikované trati vedoucí
z plzeňského Škodalandu přes
Litice, Šlovice, Dobřany a Lhotu
zpět k Borské přehradě. Jeho sou−
částí budou i další sportovní aktivity

včetně oblíbených dětských zá −
vodů. „Právě závody pro nejmenší
sportovce patří mezi nejnapínavější
a zažijete zde úžasnou atmosféru
plnou radosti, ale i slz. Tedy emocí,
které jsou nedílnou součástí každé−
ho sportovního zápolení,“ podotkla
Kapicová, když připomněla, že pro
děti jsou připraveny tratě od sta do
osmi set metrů.

Na programu jsou mimo půlma−
ratonu a dětských běhů ještě zmíně−
né běžecké distance na deset a pět
kilometrů, nebo týmový běh. „Nej −
lep ší běžec Plzeňského kraje, tedy
účastník s trvalým pobytem v na−
šem kraji navíc běží o finanční od−
měnu. Jsem si jistá, že motivace
pro první tři absolutní vítěze z mužů
a první tři absolutní vítězky z žen na
půlmaratonu je opravdu motivující,“
nabádá k tréninku a aktivní účasti
Helena Kapicová.

Půlmaraton Plzeňského
kraje sputil registrace
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Za účasti týmů z celé České repub−
liky se v Plzni uskutečnilo klání ro−
botických vozítek. Žáci prezento−
vali vlastní robotická vozítka, která
musela splnit přesné zadání na
čas. Hodnocena byla také kreativi−
ta při vlastní výrobě robovozítka.
Vítězem soutěže ROBO2022 se
stal tým VOŠ a SPŠ elektrotech−
nické Plzeň.

Soutěžní klání probíhalo tentokrát
na dvou místech. Pro samotné sou−
těžní jízdy byla určena Techmania
Science Centrum Plzeň, pro prezen−
taci týmů a oficiální vyhlášení vý−
sledků s předáním cen byl vybrán
osvědčený společenský sál SOU
elektrotechnického Plzeň. Soutěže

se zúčastnilo celkem 22 žákovských
týmů z Libe rec kého kraje, Jihočes −
kého kraje, Jihomo rav ského kraje,
Pardubického kraje, Plzeň ského kra−
je a Hlavního města Prahy. Jejich
úkolem bylo zkonstruovat dle svého
návrhu robotické vozítko, které týmy
prezentovaly před porotou. Poté mu−
selo jejich vozítko projet v  co nej−
kratším čase vymezenou dráhu.

Přitom muselo přepravit kelímek
s  přesně odměřeným množ stvím
vody, kterou nesmí rozlít. Soutěžící
mohli získat ocenění také za design
vozítka v soutěži kreativity, v níž se
hodnotí např. originální kapotáž
vozít ka, ochrana elektroniky před 
vodou nebo zajímavé osvětlení.

První tři vítězné týmy soutěže
ROBO2022
� Vyšší odborná škola a Střední

průmyslová škola elektrotechnic−
ká, Plzeň, Koterovská 85 

� Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15

� Střední škola technická Znojmo,
příspěvková organizace

„Hlavním úkolem všech
žáků je vyměnit si zde zku−
šenosti a inspirovat se k dal−
šímu zlepšení technických
dovedností. A osobně jsem
velmi mile překvapen, jak
šikov né týmy mladých lidí
jsme tentokrát mohli vidět.
Je to pro mě vždy signálem,
že technické vzdělání a tech−
nika sama mají budouc−
nost,“ říká náměstek hejt−
mana pro oblast školství
a sportu Vladimír Kroc, kte−
rý společně s  náměstkem
hejtmana Petrem Vankou

předával vítězům ocenění.
Soutěž robotiky je určena pro 

žáky a žákyně středních škol  v rám−
ci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeň −
ském kraji“ ve spolupráci se Zá −
pado českou univerzitou v Plzni
a Středním odborným učilištěm
elek tro  technickým, Plzeň, Vejpr −
nická 56. Par tnerem soutěže je
Techma nia Science Center.  

Robovozítka žákovských
týmů ovládla Techmanii
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Spolupráce mezi plzeňskými dro−
naři a složkami integrovaného
záchranného systému je stále
inten zivnější. 

Bezpilotní letouny jsou nasazo−
vány v  krizových situacích, na −
příklad při požárech velkého roz−
sahu, pátrání po pohřešovaných
osobách, rizikových hromadných
akcích a nejčastěji pak asistují po−
licistům u vážných dopravních ne−
hod. Drony SIT Správy informač−
ních technologií města Plzně jsou
v  této oblasti průkopníky, vloni se
staly jako první jednotka dronařů
oficiální součástí IZS.

„Když technika chrání životy
a zdraví, nemůže najít smyslu −
plnější využití. Proto jsme se roz−
hodli činnost plzeňských dronařů
zaměřit právě na spolupráci s  in−
tegrovaným záchranným systé−
mem. Policisté, hasiči a záchra −
náři mohou využít špičkovou tech−
niku, kterou město vlastní, a také
profesionální znalosti našich 
odborníků,“ řekl primátor města
Plzně Roman Zarzycký. 

Nejčastějším typem zásahu, ke
kterému dronaři vyjíždějí, je asis−

tence u vážných dopravních nehod.
Jde o nehody hromadné nebo ty,
u nichž se řeší smrtelné zranění.
Policisté je povolávají přes operač−
ní středisko,  na místě pak začnou
snímat zájmové území. Data ná−
sledně přenesou do aplikace, v níž
si policisté mohou na centimetry
přesně měřit a pracovat s  různými
vrstvami, mohou například zobrazit
dopravní značení nebo názvy ulic.

Podle Daniela Kůse, radního
města Plzně pro oblast Smar t
Cities a podporu podnikání,
je možné s  drony efektivně pra −
 covat kdykoliv, ve dne i v noci. 

„Kole gové z  Drony SIT vyvi −
nuli vlastní přísvit, takže ani tma
je při výjezdech nelimituje.
Aplikaci pro dopravní policii navíc
budou dál vylepšovat. Chtěli 
bychom, aby s  daty mohli dál

pracovat třeba i soudní znalci ve
svých softwarech.“ 

Odborníci se navíc soustředí
i na vylepšení dalších tech −
nických „vychytávek“, které po −
má hají slož kám IZS. Pracují na
rozšíření aplikace, do níž zasílají
streamované video z  dronu, tedy
záběry v  reálném čase. Ty vy −
užívají policejní jednotky přímo
v  akci, pro větší efektivitu do
aplika ce přidají mapu, do níž se
budou propisovat GPS souřad −
nice snímaných objektů. Aktuálně
vyvíjejí také LED přísvit na robo−
tického psa, policisté a hasiči
by jej uvítali pro lepší orientaci
v tmavých prostorách, přičemž na
trhu není nic, co by vyhovovalo
technickým požadavkům.  

„Využití dronů je velmi široké,
v komerčním i nekomerčním sekto−
ru. Když jsem se s činností kolegů
z Drony SIT blíže seznámil, rozhodl
jsem se, že právě nekomerční za−
měření a pomoc IZS se stane v ná−
sledujícím období prioritou města,
přínos těchto aktivit pro obyvatele
nejen západočeské metropole je
zásadní,“ uzavřel Daniel Kůs.

Dronaři asistují policistům, zasahují u dopravních nehod

Ještě před třiceti lety byla obec
Chudenín u Nýrska v oblasti, která 
byla pro mladého člověka jen málo
zajímavá. Daleko ke
kultuře, místních pra−
covních příležitostí
velmi málo a jen
v omezeném země−
dělském hospodaře−
ní, ale hlavně trvalý
pocit určité vydě −
děnosti podporovaný
tím, že jen nedaleko
byla státní hranice
hlídaná ostřížím zra−
kem pohraniční strá−
že. Všude jen blátivo
a šedivo. 
Dnešní Chudenín je
zcela jiný. Moderní a rozvíjející se obec
v ekologicky velmi čistém prostředí s ví−
ce jak 600 obyvateli. Nabízí blízkost vel−
mi mnoha pracovních, nákupních i kul−
turních příležitostí v Německu, v Nýrsku,
v Janovicích, ve Kdyni, velmi příjemné
bydlení, které je mnohem levnější a klid−
nější než ve velkých městech, sousedy,

kteří jsou ochotni a hlavně i schopni
pomoci téměř v každé životní situaci,
opravené chodníky, dostatek možností

rozvíjet různé spor ty,
zapojit se do místních
spolků a užívat si 
krásy okolní všudypří −
tom né Šumavy.
„Vyhlásili jsme kon−
kurz na obsazení po −
zice ředitele naší míst−
ní Základní a mateřské
školy Chudenín,“ ozna −
muje nám starosta
Chudenína pan Ing.
Jaroslav Bouzek. „Náš
nový ředitel musí mít
vzdělání a pedago gic −
kou praxi podle plat−

ných zákonů, měl by mít organizační
a řídicí schopnosti pro tuto práci, zna−
lost školské legislativy a souvisejících
předpisů, občanskou a morální bez−
úhonnost a dobrý zdravotní stav.
Od nás může očekávat maximální pod−
poru v jeho práci a příznivě nastavené
podmínky.“       (bá)

Chudenín nabízí
příjemný život

Kaple Nanebevzetí Panny
Marie v Chudeníně.
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Dotaz čtenáře A.Š. z Plzně
Bolevce:

Nalezl jsem na ulici peně−
ženku s  větším finančním
obnosem a odevzdal ji na
policii. Zajímá mě, zda
mám nějaký nárok na od−
měnu za to, že jsem takto
postupoval? 

Odpověï advokáta:
Problematiku nálezu a ná−

lezného řeší občanský záko−

ník v ustanovení 1051 – 1062
občanského zákoníku. Správ −
ný postup je řešen konkrétně
v  ustanovení 1052 tak, že
ztracenou věc vrátí nálezce
tomu, kdo jí ztratil nebo 
vlast níkovi proti úhradě vlas−
tních nákladů a nálezného.
Nelze−li však zjistit, komu
má být věc ztráty vrácena,
je povinen nálezce bez
zbyteč ného odkladu ohlásit
nález obci, na jejímž území
byla věc nalezena. Pojem bez
zbytečného odkladu je vy −
kládán tak, že se jedná o lhůtu
obvykle do tří dnů. Pouze
v případech, že věc je naleze−
na ve veřejné budově nebo
v  dopravním prostředku, tak

nálezce odevzdá nález provo−
zovateli těchto zařízení. 

To však neznamená, že jste
postupoval nesprávně, pokud
jste odevzdal nalezenou peně−
ženku na policii. Policie má
podle interních předpisů stejné
povinnosti, takže by měla ná−
lez předat obci, samozřejmě
při tomto postupu je třeba vy−
pracovat i písemnou doku −
men taci, tj. záznam s  Vaší
oso bou, který bude popisovat
okolnosti, za kterých k  nálezu
došlo a dále pak zápis z předá−
ní policií orgánu obce. Obec
pak má rozhodnout, jak bude
nalezená věc uschována, pří−
padně o dalším postupu za
účelem vrácení vlastníkovi. 

Pokud jde o nárok na nález−
né, tak nálezné činí podle
§ 1056/2 OZ 1/10 ceny nále−
zu. Na tuto odměnu za poctivé
jednání při uskutečnění nálezu
máte právní nárok a v  přípa−
dě, že vlastník není ochoten
Vám nálezné v této výši vypla−
tit a nabízí buď menší částku
anebo výplatu nálezného od −
mí tá vůbec, můžete tento ná−
rok uplatnit i právní cestou.
Proble matika uplatňování to−
hoto nároku však není úplně
jednoduchá, a proto doporu−
čuji obrátit se na advokáta,
který Vám s  vymáháním po−
může.

JUDr. Václav Korecký, 
advokát 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Plzeňské památky rozhodně patří
mezi oblíbené letní turistické cí−
le. Některé z nich však nezavírají
ani v zimě a pro návštěvníky při−
pravily řadu zajímavých advent −
ních akcí. 

„Kromě slavnostně vyzdobených
interiérů na vás čekají tematické
prohlídky, vyprávění o vánočních
zvycích, betlémy či nejrůznější vá−
noční stromečky. Dozvíte se, jak vy−
padala štědrovečerní tabule a jaké
dárky čekaly na zámecké pány nebo
jejich služebnictvo pod stromečkem
před více než sto lety,“ zve Markéta
Slabo vá, mluvčí Národního památ−
kového ústavu pro Plzeňský kraj. 

Historické i  současné papírové
betlémy můžete obdivovat až do
6. ledna 2023 na zámku Kozel.
Výstavu v  jízdárně doplní ukázky
vánočních zvyků i  přehlídka růz−
ných způsobů zdobení vá−
nočních stromečků. Zají ma −
vostí je, že po ukončení vý−
stavy budou stromky vysa−
zeny v zámeckém parku.

Staročeské Vánoce plné
zvyků a  tradic připravili na
selském dvoře U  Ma toušů
v  Plzni−Bolevci, kde můžete
obdivovat vánoční expozici
v  obytném stavení. Komen −
to vané prohlídky prozradí,
kdo během adventu obchá zel
po vsi kromě Miku láše, jak lidé
předpovídali budoucnost a co dě−
lávali vdavekchtivé dívky na svaté−
ho Ondřeje. Prohlíd ky se konají

až do 23. 12., vždy od úterý do
pátku v 11:00 a 13:00.

Jak slavila Vánoce hraběcí ro dina
a  její poddaní na zámku Ma nětín
před více než sto lety, vám prozradí

hraný vánoční příběh s  názvem
Koleda pro Štědrušku. Odehraje se
v sobotu 17. 12. od 17:00 v zámec−
ké oranžerii. Chybět nebudou ani

vánoč ní tradice, ko ledy, pohádková
atmosféra a vánoční cukroví. 

Tradiční vánoční koncerty v kláš −
terním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Kladrubech zazní ve dnech

16. a 18. 12. Těšit se mů−
žete nejprve na vystou −

pení Michala Hrůzy a  následně na
soubor  staré hudby Cavalla. Oba
koncerty začínají v 18:00 hodin. 

K vánočním svátkům neod mys −
li  telně patří pohádky. Promítání
pohádky Tři oříšky pro Popelku
si můžete užít přímo na hradě
Švihov v  sobotu 17. 12. 2022
od  15:00. V adventní sobotu
(17. 12.) se tu bude konat i pro−
hlídka hradu a  výstavy Za ta −
jemstvím Popelčina střevíčku.
Vyrazit na Švihov mů žete i  mezi
svátky 27. 12. do 30. 12. vždy od
10:00 do 14:00.

Vánoční prohlídky v  Horšov −
ském Týně  si užijete od 26.
do 31. 12. Výzdoba zámeckých
interiérů připomene vývoj vá −
nočních stromků, ozdob a  betlé−
mů. Chybět nebude ani nahléd −
nutí do voňavé zámecké kuchy−
ně. Přijít můžete od 10:00 do
15:00 hodin.

Také v adventním čase můžete na hrady a zámky

Papírové betlémy na zámku Kozel

Zimní a adventní prohlídky hradu Švihov a výstava o Popelce



25Plzeňský rozhled  13/2022 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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 a 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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Vánoce v  Zoologické a botanické
zahradě začínají pravidelně živým
betlémem o čtvrté adventní sobotě
na statku Lüftnerka. Letos ho před−
vedou v premiéře  ochotníci z diva−
delního souboru TADEAŠ  GULÁŠ
z Plzně−Lhoty.

Další vánoční program se již pře−
souvá do centrální části zahrady
do prostoru mezi hlavní pokladnou
v ul. Pod Vinicemi a Tropickým pa −
vilonem. Štědrý den v zoo, to je
každoroční dopolední chytání zlaté
rybky, vánoční naučná stezka o dal−
ší dárky pod stromeček, jesličky 
plné pamlsků pro zvířátka od náv−
štěvníků a kolem poledního Štědrý
den u šimpanzů. Hlavně zde však

panuje jedinečná atmosféra, pro
níž je pro mnohé Plzeňany i přespol−
ní návštěva zoologické zahrady
24. prosince každoročně opakova−
ným rituálem. Ostatně přesvědčte
se sami – litovat nebudete.

Projít se naučnou stezkou a chytit
si zlatou rybku bude možné i dopo−
ledne poslední den roku. Po poledni
bude uvítán symbolicky poslední
návštěvník roku 2022. Uvidíme,
zda se podaří pokořit dosavadní
návštěvnický rekord. Prozatím se
návštěvnost vyvíjí slibně. Třeba bu−
dete právě vy tím, kdo rozhodne! 

Vánoční svátky mezi zvířátky v zoo

Rok mírumilovného Zajíce začne 
22. 1. 2023 a měl by být rokem klidu,
tichosti a peníze by se měly vydělá−
vat dobře. Je předpoklad vzniku mí−
rových dohod díky diplomacii. 
Podle mé teorie mnoho věcí, které se
stanou, budou dané osudem s malou
možností je ovlivňovat. Ale k dobru je
zaječí mírumilovná povaha a strach
z konfliktů. Zajíc se nepouští do boje.
Dává přednost bezpečí, nerad riskuje,
jeho cílem je prolamovat a přeměňo−
vat. Rád vytváří harmonické prostředí
a pohodu… 
Doporučuji využít rok Zajíce ke zklid−
nění se. Dobře zvažujte, co dál. Moje
rada vychází z toho, že Rok Draka, kte−
rý začne od 10. 2. 2024, bude hektic−
ký a vyčerpávající. 
Věřím, že díky energii pohodového
Zajíce se situace nejenom u nás, ale
i jinde vyřeší a zklidní. Dopady, kterými
nás média a politici straší, se nenaplní
v takové míře, jak to nyní vypadá. Zajíc
je symbolem dlouhověkosti, proto by
rok 2023 mohl být rokem nejen diplo−
macie, mírových dohod a poklidu, ale
i možností uzdravení těch, co mají 
problémy.
Lidé narození ve znamení Zajíce jsou
umělecky založení, jsou přátelští a cit−
liví. Neradi bojují obecně, natož se
svým partnerem. Proto předpokládám,
že se díky energii, kterou rok Zajíce při−
náší, podaří zastavit či zmírnit váleč−
nou vřavu a agresi. 

Zajíci nebývají rádi sami a dokáží se
přizpůsobit prostředí, v němž žijí. Díky
citlivosti včas vycítí blížící se nebezpečí
a rychle reagují. Mírumilovná
povaha dělá z lidí naro −
zených ve znamení
Zajíce týmové hráče.
Jsou konzervativní
a neradi riskují.
Dávají přednost
klidu a harmonii.
V mnoha kul −
turách je Zajíc
symbolem plod−
nosti. 
Když jsem vyložil
karty Runové magie
s dotazem na rok 2023,
co dělat, abychom zvládli tu−
to zvláštní dobu, vyšla mi karta s čís−
lem 15. To znamená, že těžiště všeho je
v rodině. V této souvislosti musím opě−
tovně připomenout mnohdy opomíje−
nou hierarchii rodinného systému. Na
prvním místě musí být partner (předpo−
kládá se, že s ním budeme až do smrti),
na druhém je naše dítě, na třetím rodič,
pak sourozenci a na dalších místech
další. Kdo tuto posloupnost poruší, po−
ruší rovnováhu v rodinném systému.
Proto pak není možné dosáhnout 
stálých hodnost, které stojí za
přijetí do našeho života. 
Karta varuje, že existuje vel−
ké nebezpečí stát se obětí
klamu. Hrozí nebezpečí ztros−

kotání našich projektů a je třeba se
chrá nit tím, že odoláme zásahům a úto−
kům nejen zvenčí, ale i zevnitř, kterým

budeme vystaveni bez jakékoli
předcházející reflexe. Je

nutné odolat tlakům na
zneužití našeho vlast −

ního potenciálu.
Karta radí, aby−
chom vždy důklad−
ně prozkoumali
základy a koře −
ny všech nabídek
a možností, které

se nabízejí. Je nutné
si uvědomit, že každá

krize je hnacím moto−
rem pokroku, ale přináší

i velké množství podvodníků,
kteří zneužívají oslabení a nepozornost
lidí. Vyplatí se naše plány průběžně
vysta vovat zkouškám, vždy před tím,
než uděláme závažné rozhodnutí.
Vše, co se děje, chápejme jako vý−
strahu, ne jako neštěstí a pohromu. Je
dobré nejít proti zákonům karmy, každá
nerovnováha, kterou způsobíme, se
nám vymstí. Špatným skutkem naruší−
me přirozený řád věcí a znovunastolení
vyžaduje oběť, což si málokdo uvědo−
muje. Opětovně připomínám, že vše

máme v hlavě a negativní skutky se
zhmotňují snadněji než pozitivní. Proto
je dobré mít jasno v uspořádání hodnot
a hierarchie v našem životě. Uspět
v těžké době může každý, kdo dospěje
k neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu na
problémy světa. Energie Zajíce bude
poskytovat důvěru v působení vyšších
sil Stvoření a Tvoření, i když se nám
může zdát, že naděje na lepší budouc−
nost je v nedohlednu. 
Runová magie nám pro příští rok říká:
Zbavme se duševních bloků, které se
vytvořily strachem, nejistotou a závis−
lostí, díky čemuž jsme oslabeni a ne−
máme velký vliv na věci budoucí. Je tře−
ba se dostat do harmonie. Měli bychom
si položit otázku, zda jsou naše myšlen−
ky a skutky aspoň trochu v rovnováze
s kosmickým řádem. Upřímnost a čest −
nost jsou určující při jednání s našimi
bližními, protože se nám vše vrátí stej−
nou měrou. Věrnost, důvěra, spolehli−
vost a cílený postup vedou k zaslou −
ženému vítězství.
Všem přeji hodně tvořivé invence
a síly překonávat všechny překážky.
V roce Zajíce k tomu bude příležitost.
Protože štěstí přeje připraveným, je
dobré už nyní plánovat.

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

beznaději v roce Zajíce,“

Čtenářům přeji pohodové a klidné  vánoční svátky, hodně 
lásky, štěstí, radosti a zdraví v roce 2023.         Stanislav

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Jak se radovat ze života a nepodléhat 
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V  pořadí druhou stavbou, která 
byla v minulých dnech slavnostně
otevřena, je dokončená oprava
silni ce III/18035 a mostu v  obci
Dnešice na Přešticku. I tato stav−
ba byla dokončena oproti pů −
 vodní mu termínu s dvouměsíčním
předstihem.

Náklady na opravu celkem půl −
kilometrového úseku činily 10,3 mi −
lionu korun a byly hrazeny z krajské−
ho rozpočtu. Stavební práce pro −
bíhaly kromě silnice III/18035 také
na silnici III/18041 procházející obcí
Dnešice. 

„Nejproblematičtější jsou vždy
místa, kde se stýká mostní konstruk−
ce a střed obce. Jsem proto rád, že
v Dnešicích máme všechny zásadní
průchody silnic opravené. Bohužel to
tak není ve všech obcích,“ posteskl
si náměstek hejtmana Pavel Čížek

s  tím, že vždy záleží především na
tom, jak jsou v  jednotlivých obcích
na podobné rekonstrukce připraveni
a zkoordinovány subjekty, kterých se
podobná akce týká. 

Na komunikaci v Dnešicích do−
šlo k odfrézování asfaltových vrs−
tev vozovky, bylo lokálně sanováno
podloží a následně došlo k poklád−
ce nových asfaltových vrstev včet−
ně spojovacího postřiku. Silnice
byla také potřebnými úpravami na−
pojena na stávající nemovi tosti.

„Jsem rád, že se dotáhla akce, 
která byla započata v  roce 2017.
Oceňuji, že se na zdejším mostě
rozšířily chodníky a podařilo se 
vyřešit nebezpečnou křižovatku.
Cením si, že Plzeňský kraj vybral
obec Dnešice, abychom po 900 le−
tech měli komunikace takové, ja−
ké si obec zaslouží. Vidím to jako
velký úspěch a pro obyvatele
je to určitě nejlepší dárek k  Vá −
nocům,“ dodal starosta Dnešic
Vlastimil Polák.

Starosta Dnešic Vlastimil Polák a náměstek hejtmana Pavel Čížek

Opravený most a silnice v Dnešicích
již slouží motoristům Plzeňský kraj přivítal tisíce mla−

dých sportovců v červnu 2015 při
letní edici a již po 7 letech bylo
nyní rozhodnuto, že bude hostit
další ročník Olympiády dětí
a mládeže (ODM). Zimní hry se tu
budou konat poprvé.

„Plzeňský kraj má Šumavu, pře−
krásné území s národním parkem.
Proč nevyužít turistickou část
Šumavy a nepozvat mladé spor−
tovce na Špičák, moderní areál,
který je ideální pro hlavní dějiště
olympiády. Dalšími místy soutěž−
ních klání pak budou Klatovy, dru−
hé největší město kraje, a také Su −
šice, Domažlice a vzhledem k part −
nerské spolupráci s příhraničním
Němec kem také Hohen zollern –
Bavorská Železná Ruda. Bude to
pro nás zajímavé srovnání s orga−
nizací letní verze her, které jsme
pořádali před sedmi lety. Věřím, že
se nám i do zimních her podaří 
vetknout vše, co sportovci potře−
bují, a především to, že si odne sou
skvělé zážitky,“ říká hejtman Plzeň −
ského kraje Rudolf Špoták.

„Posunutí termínu o dva roky pro
nás znamená více času na přípravu
a věříme, že o to lepší zážitek všem
mladým sportovcům připravíme.
Například slavnostní zahájení by−
chom chtěli mít přímo na Špičáku,
který bude hlavním centrem všeho
dění,“ doplnil Rudolf Salvetr, před−
seda Organizačního výboru a za−
stupitel Plzeňského kraje. 

Zimní Olympiáda 
dětí a mládeže
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HLEDÁME spolupracovní−
ka na DPP. Jedná se o po−
mocné podlahářské prá−
ce. Tel.: 603145260. RR
22514

PRODÁM letošní vlašské
ořechy, 75 Kč/kg. Plzeň.
Tel.: 723 813 260

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

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

KONZUMNÍ brambory na
uskladnění 12 Kč/kg. Pše −
nici a ječmen ke krmení
7 Kč/kg. Tel.: 603512222.
RR 22990

HRNÍČKY ruční práce, 
staré váhy atd. Tel.:
608131233. RR 23002

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pum pičku, 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 starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajt ky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960 –
až 3 tis. Kč. Odznaky voj.
učilišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru modelů voj. techniky,
ND na vozy Škoda do r. v.
1988. Tel.: 721730982.
PM 22007

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

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

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

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

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

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

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

VYKLÍZÍTE byt, garáž, cha−
lupu? Koupím různé staré
věci – kanystr USA, Wehr −
macht, hasičskou−tesař−
skou sekeru, váhy, kávo −
mlýnek, sošky z porcelánu,
zavírací nože, zapalovače
na benzin, dílenský svěrák,
kameninové hrnce−formy
na pečení apod. Tel.:
732431470. PM 22098

SBĚRATEL koupí staré
obra zy a jiné starožitnosti.
Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla −
dislav.soucek@seznam.cz.
PM 22038

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

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

PRODÁM byt 1+1,
35,11m2 v os. vlastnictví
v Klatovech v Prusíkově uli−
ci. Jedná se o středový byt
v 2. patře (3NP), který je po
rekonstrukci plně zařízený
s bezbariérovým vstupem
do domu a výtahem. (Ka −
belová televize, internet).
Všechny služby v  těsném
dosahu do deseti minut
chůze. Byt je bez dalších
inves tic. Realitní makléři
nevolat, děkuji. Tel.:
727841914. RR 22988

EXKLUZIVNĚ nabízíme
k prodeji byt 1+1 v osob−
ním vlastnictví, v přízemí
cihlového bytového domu
na Masarykově ulici v Kla −
tovech. Byt s podlahovou
plochou 41 m2 prošel v po−
sledních letech částečnou
rekonstrukcí. Byla vyměně−
na kuchyňská linka a nová
je koupelna. Vytápění za −
jišťují plynové vafky, ohřev
vody pak elektrický bojler.
Prosvětlené a prostorné
místnosti snadno pojmou
veškerý nábytek a úložné
prostory. K  bytu náleží
sklep o výměře 5 m2 a podíl
na společné zahradě 280
m2. Pro více informací nás
neváhejte kontaktovat. Rádi
vás uvidíme na osobní pro−
hlídce a pomocnou ruku
můžete očekávat také s fi−
nancováním tohoto bytu.
Tel.: 722196029 RR 23000

POPTÁVÁM byt ke koupi
3+1, 3kk, 4+1, 4kk. Stav
nerozhoduje. Ne jsem rea −
litka a ani překupník!! 
Dě kuji za nabídky. Tel.
721081547. RR 22999

PRONAJMU různé rozměry
nových bytů v Klato −
vech, Voříškova ulice, tel.
603725073. RR 22991

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem, Platím ihned
a hotově. Tel.: 773585290.
RR 22797

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 22907

PRODÁM nový dvojhrob,
hřbitov sv. Jakuba v Kla to −
vech. Cena dohodou. Tel.:
775120942. RR 22985

KOUPÍM historický  moto−
cykl nebo moped . Tel.:
777746668. PM 22114

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben −
zín, r.v. 2008, 97 000 km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky,
zánovní celoroční pneu,
vyměněné rozvody mo−
toru, ori ginál tónovaná
skla. Cena 99.000 Kč.
Tel. 603535061. 

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

PRODÁM Peugeot 2008,
r.v. 11/2013, provoz 2014,
obsah 1.6 hdi, 68 kw, na −
jeto 163tkm, servisní kníž−
ka, bílá barva, klima, servo,
vyhřívaná sedadla, radio,
abs, el. okna, esp, velmi
dobrý stav, nová stk 
a emise, cena: 205.000 Kč,
Klatovy, telefon:
723439518. RR 23006

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, obsah
1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, etříbrná metalíza,
airbagy, klima, esp, velmi
pěkný stav, nová stk a emi−
se, cena: 155.000 Kč, 
KT, Telefon: 723/439518.
RR 23007

PRODÁM Dacia Sandero,
r.v. 2008, provoz 2009, 
servo, central, radio, nová
stk a emise, cena: 55.000
Kč, Telefon: 723439518,
Klatovy. RR 23008 

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2012, obsah 1.6
tdi, černá metalíza, parko−
vací senzory, servisní
protokoly, alu kola, abs,
esp, imobiliser, top stav bez
koroze, vyhřívaná sedadla,
radio, nová stk a emise, ce−
na: 127.000 Kč, KT, telefon:
723439518. RR 23009

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.:  775 104 121.
RR 22054

VÁNOČNÍ DÁREK: převod
z videokazet na flešku nebo
DVD, levně. Tel. 777 554
484. PM 22113

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc −
ných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci 
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 22089?

JAWA, ČZ, STADION, MA−
NET a jiné… Kou pím sta−
ré česko slo ven ské moto−
cykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jednotli−
vé díly. Přijedu ihned,
platím ihned v hotovosti.
Sluš né a férové jednání.
Tel: 607 946866. E−mail:
k l s p @ s e z n a m . c z 
RR 22142
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21428

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů.
Pěkné čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



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

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

KLÁŠTERKA
– kolaudační 

revize komínů, 
tel.: 604871028

EU−ČESKO−BAVORSKÉ
NOVÉ INFO CENTRUM
vám děkuje za vaši práci
v Bavorsku a přeje vám
klidné, šťastné Vánoce
doma u rodinného stolu
a v  novém roce 2023
mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů. Email: EKO−
CENTER@SEZNAM.CZ.
RR 22971

PŘEJEME Vám všem
hezké Vánoce a nový
rok 2023 – nová jistá
práce: Bavorská firma
ELEKTRONIKA nabízí
Vám klidnou práci, pro
odborníka montáže el.
rozvaděčů a panelů
400V. Přátelské česko−
bavorské jednání. Info:
E−mail: eko−center@
seznam.cz.

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštovné?
Pokud se domluvíme, za−
šlu vám novou svíčku
zdarma, pište na: voska −
svicky@seznam.cz.  RR
22659

55 let z Prahy nabízí sní−
daně do postele,večeře při
svíčkách nebo si jen tak
povídat... tel. 607467062.
PM 22130

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil
s dívkou výhradně od 16−
19 let, ne starší ženy. Mám
rád cestování  a kulturu.
Tel.: 604969788, e−mail:
lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005

48 ROZVEDENÝ muž z PM,
prý pohledný a sympa −
tický,s vlastním zázemím,
hledá pohlednou štíhlou 
ženu. Za SMS děkuji. Tel.:
607814372. PM 22120 

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám po−
můžeme najít partnera
v Bavorsku. www.vdejse−
dobavorska.cz nebo
702891012.

60LETÝ vzdělaný muž hle−
dá jen na dopisování ženu
ve věku 50–60 let. Vážná
zájemkyně napiš na 
e−mail: streda@centrum.
cz. RR 23010

JÁ, SEDMDESÁTNÍK, roz−
vedený, bezdětný, hledám
na zbytek života ženu.
Mám byt 2+1 a řádnou
práci. Budeš se mít velmi
dobře. Rád jezdím na 
výlety. Horažďovicko. Tel.:
728099153. RR 22992

ROBERT 40 let, 179cm,
80kg, 21/5cm, hnědé vlasy
– krátký sestřih, bývalý por−
noherec, hledá roštěnku
či pár do svého pelíšku.
Tel.: 608425686 (nejlépe
SMS, ozvu se Vám zpět).
RR 230002

HEZKÁ, SEXY BLOND Vás
pánové zve na slastné
erot. hrátky. Úžásné ma−
sáže extra special a vše
ostatní dle domluvy. Nejen
má prsa č. 5 se těší na 
polaskání. Jako dáreček
Vám super skvělá cena.
Volejte 73009461, SMS
nepište. KŘI PM 22125

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

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev
s nápisem: Klečka,
Dollan ský, Petr michl,
Gotz, Stu benbach, Ja −
ro  lím, Pau li, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš −
tov ský, Plánice, Kun −
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. Tel. 606245515.
RR 22687

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO,

tel. +420 728709070 
www.kacim.cz.

RR 22903
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Počet úhozů na řádek = 30 včetně mezer, počet řádek na 1 inzerát 6.

Další číslo

Plzeňského rozhledu
vyjde 30. 1. 2023

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeň sko,
Klatovsko, Domaž lic −
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056

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

klasika. Plzeň 7−19 hod. 
Tel.: 773 937 736.

KŘI PM 22112 
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