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�Pane radní, jakou částku z měst−
ského rozpočtu tvoří oblast, kte−
rou máte na starosti?

Rozpočet odboru Sportu MMP na
přímou podporu spor tu, kterou
mám v gesci, je v letošním roce za−
tím 56 mil. Kč. Není v tom zahrnuta
např. fondová rezerva při větších
inves tičních akcích spor tovních
jednot a spolků, kdy žádají o finanč−
ní podporu od NSA a město Plzeň po−
máhá těmto žadatelům ve spolufinan −
cování. Celkově se z rozpočtu města
Plzně uvolňuje na tělovýchovu a záj−
movou činnost přes 470 mil Kč. 
� Kterým směrem půjde největší
část peněz? 

Největší finanční částka z  roz −
počtu spor tu jde do dotačních 
titulů vyhlášených městem Plzeň
a neinvestičních dotačních finanč−
ních prostředků pro talentovanou
mládež, kterou představují spor−
tovní akademie. Jedná se celkem 
o 47 mil. Kč a já jsem moc rád, že
se nám podařilo např. do dotačního
titulu na provoz sportovních klubů

navýšit finanční částku o 3 mil Kč
na celkových 18 mil Kč. Mým cí−
lem v této oblasti je získat pro spor−
tovce částku až 100 mil Kč. 
�Do těchto podporovaných oblas −
tí spadá i grantový program. Je

nějak rozdělen na profesionální
a zájmovou sportovní činnost?

Město Plzeň profesionální sport
dospělých finančně nepodporuje.
Tam je odpovědnost a zajišťování
finančních prostředků přímo na
klubech. Nicméně i v  tomto se
město Plzeň snaží zajistit profe −
sionálním sportovcům co nejlepší
podmínky, a proto jsou podpořeny
skrze městský systém výpůjčky
a pronájem sportovišť ve vlastnict−
ví města Plzně. 

Výkonnostní sport a talentovaná
mládež je podpořena především
prostřednictvím výše jmenované
sportovní akademie, kde je podpo−
ra i svazu a Plzeňského kraje. Plzeň

má aktuálně 9 akademií v 8 spor−
tech. Podpora zájmové činnosti je
pak především v  rámci dotačního
titulu na provozní výdaje a sportov−
ní akce. V neposlední řadě mohou
kluby žádat o drobné investiční 
akce nebo na rekonstrukce svých
sportovišť. 
� Pokud vím, tak jeden dotační
program cílí na podporu sportu
a tělovýchovy hendikepovaných
sportovců, kam přesně?

V  Plzni máme 9 spor tovních
orga nizací, které pomáhají hendi−
kepovaným spor tovcům. Největ −
ším a nejúspěšnějším žadatelem
je TJ Halma Plzeň, která dostává
okolo 400 tisíc Kč.
� Často se mluví i o spolupráci se
sportovními akademiemi, které se
zaměřují hlavně na vrcholové
sportovní naděje. Co je v  tomto
směru nového?

Spor tovní akademie jsou ukáz−
kovým příkladem, jak se starat 

„Postaráme se o svoje sportovní kluby v Plzni,“
říká radní Tomáš Morávek 

O tom, že se v Plzni sportu daří, není třeba pochybovat.
Důkazem jsou mnohá ocenění, která plzeňští sportovci
nejenom v minulém roce dosáhli. Stručně řečeno, spor−
tovní vyžití občanů města je jednou z  priorit radnice.
Nejinak je tomu i letos, kdy rozpočet pamatuje na tuto
kapi tolu nemalou částkou. Právě proto jsme požádali rad−
ního pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy
Ing. Tomáše Morávka o rozhovor, abychom našich čtená−
řům blíže představili tyto záměry.

Hejtman Rudolf Špoták a radní Tomáš Morávek 
při podpisu memoranda o cyklistické akademii.

Ing. Tomáš Morávek

... pokračování na straně 3

�
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Norimberští symfonikové, dvě
cimbálovky, pianista Igor Arda −
šev,  kytarista Štěpán Rak, holly−
woodský dvojkoncert, rodinný po−
řad Dvořák cestovatel, opera nebo
Stabat Mater Antonína Dvořáka.
To vše a mnohem více je připra −
veno pro návštěvníky festivalu
Smeta novské dny. 

„Festival Smetanovské dny  je jedi−
nečný v tom, že propojuje obory. Na
své si přijdou příznivci hudby rozma−
nitých žánrů, literatury, divadla,
výtvar ného umění, filozofie, vědy,
astro nomie, historie… Tradiční téma
Bedřich Smetana a související odka−
zy doplní 43. festivalový ročník ještě
o Léta putování: Lidé na cestě v dlou−
hém 19. století. Toto téma, ústřední
pro vědecké sympozium, se značně
promítá i do komponovaného pořadu
Cimbálovka na druhou, věnovaného
dějinám, kultuře a identitě Romů,“
říká ředitelka festivalu Smetanovské
dny Mgr. Lenka Kavalová.

„Těší mě, že tradiční plzeňský fes−
tival vážné hudby Smetanovské dny
je rok od roku pestřejší, prestižnější
a dlouhodobě prohlubuje vazby mezi

významnými plzeňskými kulturními
institucemi. Festival zvyšuje atrakti −
vitu našeho města a jeho příznivci
i v  letošním roce mají jedinečnou
možnost navštívit koncerty výjimeč−
ných hudebních osobností. Samo −
zřejmě nelze opomenout i význam
již 43. ročníku plzeňského mezi −
oborového sympozia, které přivádí
do města významné osobnosti

z oblasti vědy a umění,“ dodává radní
města Plzně pro oblast kultury a pa−
mátkové péče Mgr. Eliška Bartáková.

Kromě klasických koncer tů je
připra ven také „Hollywoodský dvoj−
koncert nejen pro děti“ určený ze −
jména školám, novinkou je inte −
raktivní pořad Plzeňské filharmo−
nie „Dvořák cestovatel“ pro rodiny
s  dětmi. Tento koncer t nabídne
v  ne děli 12. března odpoledne
v Měš ťanské besedě setkání skla −
datelů Edvarda Griega (Svatopluk
Schuller) a Antonína Dvořáka
(Zbyněk Fric). Posluchači uslyší
průřez dílem tohoto českého veli −
kána, a dokonce se bude tančit.

„Věřím, že každý si vybere z pes −
tré ho programu a bude potěšen ne −
jen mistrovskými sólovými výkony,
známými melodiemi, ale i zhlédnu−
tím zajímavých výstav, které jsou
součástí jednoho z  největších kul −
turních svátků města Plzně.  Tento
festival, který má již své stálé místo
a respekt v odborných kruzích, není
jen o hudbě, ale spojuje dohromady
řadu uměleckých oblastí a každo−
ročně přiláká do  Plzeňského kraje
celou řadu návštěvníků,“ uzavřel
radní Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a cestovní−
ho ruchu Ing. Libor Picka.

Smetanovské dny zahájí
Norimberští symfonikové



3Plzeňský rozhled  1-2/2023 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

o talentovanou mládež. Velkou chloubou Plzně
jsou např. atletické, fotbalové či hokejové aka−
demie. Dále máme v Plzni tenisovou, házenkář−
skou, triatlonovou, golfovou a nově i cyklistic−
kou akademii. Memorandum o vzniku cyklistické
akademii bylo podepsáno na konci roku 2022
a zařazena je tedy již od roku 2023. Již teď se

připravujeme na možné zařazení do akademie
dalších úspěšných spor tů v  Plzni. Jsem moc
rád, že cyklistická akademie myslí na všechna
odvětví tohoto sportu. Tudíž jsou do memoran−
da zařazeny cyklistické disciplíny, jako je silniční
cyklistika, horská, dráhová, cyklokros, halová
i bmx.  Aktuálně se jedná o rozšíření o další 
3 – 4 subjekty. 
� Ve vaší gesci je také spolupráce s  Plzeň −
skými tréninkovými centry mládeže (PTCM),
co si pod tím máme představit?

Město Plzeň je systémem tréninkových center
jedinečným v ČR. Jedná se o koncepční podporu
důležitých sportů, které nedosahují na status aka−
demie. Jde především o sporty jako jsou futsal,
volejbal, basketbal, plavání, pozemní hokej, luko−
střelba, badminton nebo zimní sporty. Všechny
tyto sporty dělají Plzni skvělou reklamu. 
� Když mluvíme o sportu, neznamená to sa−
mozřejmě jenom závodění, ale i zábavu pro
volný čas a jeho využití. Jaká je v tomto směru
vaše představa?

Snaha je vždy dostat ke sportu, ať už závodní−
mu nebo volnočasovému, co nejvíce dětí, do−
spělých, ale i seniorů. Proto pořádáme tradiční
akce, jako je Spor tmánie, největší spor tovní 
akce v Plzeňském kraji, plavecký přebor seniorů
nebo sportovní hry mateřských škol. Chtěli by−
chom  dále podporovat všechny typy sportov−
ních akcí na území města Plzně, a proto v břez−
nu spustíme nový dotační titul na pořádání 
sportovních akcí. 
� Můžeme se také zeptat na materiální pod−
mínky a sportovní zázemí v  Plzni? Jaké jsou
novinky a plány?

Největší novinkou je především
otevření nové moderní haly v Krašov −
ské ulici. Po sportovních halách je
v Plzni dlouhodobě velká poptávka.
Hala v  Krašovské ulici je unikátní
i v  tom, že je 70 m dlouhá a plocha
se může rozdělit na tři spor toviště
najednou. Věřím, že sportovní veřej−

nost ji bude hojně využívat. Hned v přímé blízkosti
této sportovní haly vzniká nový areál pro klub ne−
slyšících. I na něj se můžeme těšit již tento rok. 

Bohužel se stala i jedna méně příjemná 
spor tovní věc, a to zničení fotbalového hřiště 
TJ Košutka Plzeň, která patří k  jednomu z největ−
ších oddílů v Plzni. Z hřiště si udělala „divoká“ pra−
sata v podstatě jídelnu a pravidelně se chodí na
fotbalové hřiště najíst. Víme, že i to se musí řešit. 

O jednom bych však chtěl Plzeňany ujistit,
prostě se snažím a budu se snažit být prodlou−
ženou rukou všech sportovních klubů v Plzni.

Nově postavená sportovní hala nabízí aktivní možnost každému zájemci.

Možnosti sportovního vyžití v nové hale si přišel prohlédnout 
také primátor Roman Zarzycký.

Radní Morávek podporuje sportovní akitivity dětí.

... dokončení ze strany 1�

„Postaráme se o svoje sportovní kluby v Plzni,“
říká radní Tomáš Morávek 
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Primárním úkolem Městské policie
Plzeň je zajištění bezpečnosti a ve−
řejného pořádku ve městě. S  tím
souvisí mimo jiné dohled nad dodr−
žováním obecně závazných vy −
hlášek a nařízení obce. Na počátku
května 2022 nabyla v Plzni účin−
nosti městská vyhláška, která regu−
luje konzumaci alkoholických nápo−
jů na veřejných prostranstvích. 

Požívat alkohol je zakázáno ve vy−
mezených lokalitách, dále na za−
stávkách veřejné hromadné dopravy
a v  okruhu do 50 metrů od škol
a školských zařízení. Podezřelý
z porušení této městské vyhlášky je
i ten, kdo se na těchto místech zdr−
žuje s  otevřenou lahví nebo jinou
nádobou s  alkoholickým nápojem.
Mezi místa, kde je nejvíce vyhláška
porušována, patří především sado−
vý okruh a centrum města.

„Naopak zákaz pití alkoholu se
nevztahuje například na předza −
hrádky restauračních zařízení, kavá−
ren, barů, ale jen v  provozní době

těchto podniků. Alkohol si můžete
také dopřát při oslavách Silvestra
a Nového roku, dále pak ve dnech
a v místech, kde se konají kulturní,

sportovní a společenské akce a trhy,
pokud je v rámci nich povolen pro−
dej alkoholu, a při oslavách mistrov−
ských titulů plzeňských sportovních
klubů nebo zisku mistrovského titulu
národního týmu.  Zprvu po vydání
vyhlášky na její účinnost strážníci
spíše upozorňovali, jen ve výjimeč−
ných případech sáhli k udělení sank−
ce,“ uvedla tisková mluvčí Městské
policie Plzeň Jana Pužmanová.

Ve spojitosti s vyhláškou zakazu−
jící popíjení alkoholu na vybraných
veřejných místech odhalili a pro −
jednali strážníci městské policie za
dobu osmi měsíců její platnos ti
655 skutků. Z toho ve 42 případech
přistoupili strážníci k odebrání alko−
holu a záležitost oznámili věcně
a místně příslušnému správnímu
orgá nu, dalších  127  jich vyřešili
v  příkazním řízení na místě a ve
zbýva jících  486  udělili domluvu.
Na po kutách strážníci vybrali přes
95 000  korun. Při udělování výše
sankce strážníci zohledňují okol −
nosti a míru společenské škodlivosti
protiprávního jednání.

Strážníci dohlížejí na dodržování
„protialkoholové“ vyhlášky

Není nad to si v  neděli pořádně
přispat a vědět, že snídaně ani
oběd není žádný problém. Proč?
Inu, protože nás čeká Pivovarský
brunch! Tedy pozdní snídaně, kte−
rá zvolna přechází v  oběd, stoly
se prohýbají pod sladkými, slaný−
mi, teplými i studenými delikate−
sami a hovor v inspirativním pro−
středí příjemně plyne. 

Pokud to nevíte, tak první Pivo −
varský brunch v reprezentačních
prostorech pivovaru Plzeňský Praz −
droj už je minulostí, a že to byla jíz−
da! Nejenom že si tady  dosyta

a v  klidu  užijete
neděli, ale také na−
čerpáte potřebnou
energii do nového
týdne.     Tuto výji −
meč nou událost si
hned napoprvé ne−
nechali ujít mladí
ani ti starší, dobrou
náladu a pohodu
dotvářela typická
hospodská muzika

v  podání akordeonového Dua
Maniacs Accordions. 

Jak už samotný název předzna−
menává,   brunch Na Spilce je plný
tradičních chutí a těch nejlepších
pivovarských dobrot. Má to však
jeden háček – opravdu není jedno−
duché si vybrat! A tak poradíme –
od všeho jenom málo, abyste ten
kulinářský maraton vůbec zvládli.
Od 11 do 15 hodin je totiž k dispo−
zici hojné množství vytříbených

chuťovek, ale třeba i gulášek, kach−
nička nebo poctivé koláče. A k  to−
mu vše od žemlových knedlíků, zel−
ných placiček až po čočkový salát
na kyselo. 

Další kulinářský brunch je připra−
ven už na oslavu Valentina, tedy
přesně na neděli 19. 2. 2023.
Pozor, cena 750 Kč/osoba zahr −
nuje také konzumaci nápojů: kávy,
piva Pilsner Urquell, Kingswoodu,
Frisca, Birellu a speciálů z  expe −
rimentálního pivovaru PROUD!
Na přivítanou je samozřejmě při−
praven welcome drink a pro každé−
ho drobný dárek.

Vzhledem k  omezenému počtu
míst na Pivovarském brunchi Na
Spilce je doporučena předchozí
rezervace na čísle:

+420 724 617 355 nebo 
na: https://www.naspilce.cz/.

Pivovarský brunch Na Spilce 
plný pivovarských dobrot
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Plzeňské městské dopravní pod −
niky (PMDP) podepsaly se Škoda
Group rámcovou smlouvu na do−
dání až 33 trolejbusů typu Škoda
26Tr (začnou jezdit už letos) a až
20 trolejbusů typu Škoda 27Tr
(v roce 2025).  Smlouva je uzavře−
na až do roku 2030. Celková hod−
nota kontraktu je 935 milionů Kč.

„Dějiny Škoda Group se před
mnoha lety začaly psát právě tady
v Plzni, ve městě, které je stále srd−
cem výroby našich vozidel, a proto
ho velmi dobře známe. Naše místní
znalosti doplňujeme o zkušenosti

společnosti PMDP, se kterou spolu−
pracujeme dlouhodobě. Díky pev−
ným vztahům se zákazníkem, vzá−
jemnému respektu a naslouchání
dovedeme společně hledat taková
řešení, která vyhovují cestujícím,
řidi čům i provozovateli. Trolejbusy
k Plzni neodmyslitelně patří a  já 
věřím, že se v jejích ulicích budou ty
škodovácké objevovat i v  budouc−
nu. Podpora městské hromadné do−
pravy a její výrazná modernizace je
klíčem k lepšímu životu ve městech

a kvalitnější dopravě. Věříme, že se
budou i další města inspirovat Plzní
a zvýší úroveň dopravy,“ říká Petr
Novotný, President Components &
Bus Mobility ve Škoda Group.

Vozidla jsou speciální tím, že mají
druhé dveře předsuvné, což je ty−
pické spíše pro tramvaje. Na rozdíl
od dveří tradičně používaných
v autobusech, předsuvné dveře vý−
razně rozšiřují nástupní prostor. To
usnadňuje nástup vozíčkářů i rodičů
s dětskými kočárky. Ve špičce širší
prostor umožňuje rychlejší výměnu
cestujících.  

Délka trolejbusu Škoda 26Tr je 12
metrů a typ Škoda 27Tr je kloubový
s délkou 18 metrů. Součástí vozidel
je trakční baterie, která umožňuje
provoz v úsecích bez trolejového
vedení, čímž je zajištěna obslužnost
i ve vzdálenějších oblastech města.
Cestujícím bude k dispozici moderní
informační a odbavovací systém
s obrazovkami, jízdnímu komfortu
přispěje i výkonná klimatizace. Ke
zvýšení bezpečnosti bude trolejbus
opatřen kamerovým systémem.

V ulicích Plzně se objeví
moderní trolejbusy
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

SLEDUJTE

Plzeňští dronaři vytvářejí nový typ
dronu pro potřeby Hasičského
záchran ného sboru České republi−
ky. Ten ponese speciální zhášecí
patro ny, jejichž úkolem bude uha−
sit lokalizované ohnisko požáru
v uzavřených prostorech. 

„Drony mají širokou škálu využití.
My jsme si stanovili jako prioritu
spolupráci s integrovaným záchran−
ným systémem, protože v této oblas −
ti vidíme velký smysl. Jsem moc rád,
že se v Plzni nebojíme pouštět do
projektů, které v Česku nemají obdo−
by. Skuteč nost, že k jeho využití bude
potřeba změna stá vající legislativy,

doka zuje, že Plzeň je
opravdu městem ino −
vací,“ řekl pri mátor
města Plzně Roman
Zarzycký.

Prototyp nového
stroje je vybaven ter−
mokamerou, díky níž
je možné lokalizovat
ohnisko požáru. Zásadní inovací je
pak schránka obsahující zhášecí
patro ny. Tyto zhášecí patrony má
stroj za úkol dopravit na místo urče−
ní tak, aby došlo k  jejich rozptylu
a uhašení daného ohniska. Primárně
půjde urči tě o uzavřené prostory, ale
je spousta otázek k  řešení, jak tuto
technologii využít i venku. Termo −
kamera funguje pro dron také jako
naváděcí prvek, stroj může buď 
fungovat zcela autonomně, podle
daných parametrů sám najde ohnis −
ko požáru a místo, kde je třeba pa−
tronu shodit, nebo je možné nechat
tento úkol na pilotovi. 

„Ať tak či tak, vždy musí vystře −
lení patrony schválit operátor. Je

nezbyt ně nutné dbát na bezpečnost
osob, které se v místě zásahu na−
cházejí. Aktuálně máme k dispozici
prototyp, který obsahuje jednu pa−
tronu. Už teď ale spolu s  hasiči
a dalšími kolegy hovoříme o tom, že
patron by bylo potřeba víc,“ uvedl
Josef Navrátil, ředitel úseku Drony
SIT Správy informačních technologií
města Plzně.

Projekt je nyní v  testovací fázi
a odborníci mají před sebou řadu
výzev. Jde o prototyp a v současné
době není možné s ním létat venku
a obecně z dronu nelze nic shazo−
vat. To zakazuje legislativa. 

„Nyní musíme zjistit, co je a není
reálné, budeme hledat situace,
v nichž můžeme tento typ dronu vy−
užít. Hasičům by tato ‚vychytávka‘
měla v budoucnu přinést nové mož−
nosti, jak efektivně regulovat šíření
požáru, budeme proto rozhodně 
na slouchat jejich připomínkám
a po žadavkům,“ doplnil Daniel Kůs, 
radní města Plzně pro oblast Smart
Cities a podporu podnikání.

Pokud všechno půjde podle plánu,
odborníci by rádi na jaře představili
nový typ dronu také policistům. Bez −
pilotní letoun totiž nemusí vystřelovat
pouze zhášecí patronu, ale například
i předměty pro první pomoc či další
materiál potřebný během zásahu. 

Nový dron pomůže hasičům
v uzavřených prostorech
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Čím lépe je chodec vidět, tím men−
ší riziko nehody. Správné a dosta−
tečné osvětlení přechodů pro
chodce pomáhá výrazně zvyšovat
bezpečnost zejména pro děti a se−
niory. Obce a města mohou od
Nadace ČEZ prostřednictvím gran−
tu Oranžový přechod získat až
120 000 korun.  Žádost o finanční
příspěvek přijímá nadace až do
27. dubna.  

Zvláště zimní období, kdy se 
pozdě rozednívá, brzy stmívá, a na−
víc většinou i  přes den panuje ne−
vlídné pošmourné  počasí, patří
z  hlediska dopravní bezpečnosti
chodců, hlavně pak dětí mezi ta nejri−
zikovější. V obcích mimořádně zatí−
žených silniční dopravou jsou pro
školáky často nebezpečné i nedosta−
tečně osvětlené přechody pro chod−
ce, tedy místa, kde by to čekal má−

lokdo. Nadace ČEZ proto letos oteví−
rá již desátý ročník grantového řízení
Oranžový přechod, v  němž obce
a města mohou získat na správné
osvětlení přechodů až 120 000 ko−
run. Jen za loňský rok Nadace ČEZ
podpořila vznik 17 dalších. 

„Obce v  drtivé většině případů
chtějí bezpečnější přechody zejména
v blízkosti škol a školek, protože ma−
lé děti patří k nejohroženějším skupi−
nám chodců. Oranžové přechody ale
rovněž vznikají třeba u autobusových
a vlakových nádraží, kde zvyšují bez−
pečnost lidí spěchajících ještě za tmy
do práce nebo z  práce, případně
u nemocnic, kde chrání zejména 
seniory a osoby se sníženou mobili−
tou. O grant je i po letech stále velký
zájem,“ uvedla Michaela Ziková, ředi−
telka Nadace ČEZ.    

V současné době již napříč celou
Českou republikou funguje 215
Oranžových přechodů za bezmála
32 200 000 korun, další jsou v rea−
lizaci. V Plzeňském kraji jich je dva −
náct za celkem 1 823 652 koruny.

Nadace ČEZ opět otevírá
grant Oranžový přechod 
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Podpoří dobrovolné
hasiče

Krajská rada schválila vyhlášení
dotačního programu na ‚Pod po −
ru jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Plzeňského kraje
v  roce 2023‘ a pravidla pro ža−
datele. Finanční podpora je urče−
na obcím zřizujícím jednotky po−
žární ochrany. 

„Cílem vyhlášeného programu
je zabezpečení a systematická
podpora plošného pokrytí území
kraje jednotkami požární ochra−
ny a za tímto účelem bylo v roz−
počtu kraje vyčleněno celkem
19 milionů korun. „Žádosti je po−
třeba podat do 31. března 2023
a konečné přidělení dotací
schvál í zastupitelé kraje na svém
červnovém jednání,“ říká hejt−
man Rudolf Špoták. 

V rámci vyhlášeného dotační−
ho programu mohou obce žádat
o několik titulů – o příspěvek na
nákup nového dopravního auto−
mobilu, o příspěvek na nákup
nového požárního přívěsu pro
hašení, dále na nákup nové cis−
ternové automobilové stříkačky,
na opravy cisternové automobi−
lové stříkačky většího rozsahu,
rovněž na opravu automobilové
stříkačky menšího rozsahu,
o příspěvek na pořízení přenosné
motorové stříkačky a na vybave−
ní a opravy neinvestiční povahy.

Prvním držitelem Ceny rektora za
posilování dobrého jména ZČU
v zahraničí se stal afrikanista Jan
Záhořík z  Fakulty filozofické (FF)
Západočeské univerzity v  Plzni
(ZČU). Nové ocenění ZČU má vy−
zdvihnout význam aktivit přesa −

hujících hranice ČR. Cenu může
rektor udělit v  oblasti vzdělávání,
vědy a výzkumu či za společenský
přínos. 

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.,
který působí na katedře blízkový−
chodních studií FF, patří v současné
době k  nejvýznamnějším evrop−
ským afrikanistům. Zaměřuje se na
oblast subsaharské Afriky, zejména
na Etiopii. Ocenění rektora v oblasti
internacionalizace převzal za do −

sažení mimořádných výsledků
v oblas ti vědy a výzkumu. 

„Jan Záhořík je mezinárodně
uznávaným odborníkem, za−
bývajícím se zeměmi východní
Afriky. Vážím si nejen toho, že
jako člen mezinárodních vě−
deckých týmů skvěle repre−
zentuje Západočeskou univer−
zitu v Plzni, ale také že přispívá
k naší informovanosti o tomto
specifickém regionu a svými
vědecko−výzkumnými aktivi −

tami usiluje o  jeho pozitivní vývoj,“
říká rektor Miroslav Holeček.

Jan Záhořík působí na ZČU od ro−
ku 2008. Absolvoval tři desítky 
výzkumných, přednáškových a ces −
tovatelských pobytů v  Etiopii,
Súdánu, Keni, Rwandě, Burundi
a Maroku. Přednášel na dvou 
de sít kách univerzit v  Evropě, USA
a Africe. Je autorem několika
monografií. Jakožto člen mezi −
národního výzkumného týmu je

jedním z  devíti editorů a zároveň
autorem či spoluautorem tří kapitol
vloni vydané monumentální publi−
kace Routledge Handbook of the
Horn of Africa, která představuje
komplexní přehled současného vý−
zkumu týkajícího se nejvýchodnější
části Afriky, nazývané Africký roh. 

Výsledkem budování společných
vědeckých kapacit s univerzitou
v Pavii je taktéž v roce 2022 vydaná
monografie, pod níž je společně
s Janem Záhoříkem podepsán Anto −
nio Morone, Histories of Natio na −
lism beyond Europe, která zkoumá
podoby nacionalismu v různých re−
gionálních a historických prostře−
dích. Díky Janu Záhoříkovi je ZČU
členem mezinárodního konsorcia
projektu Saha, podpořeného pro −
gramem Erasmus+, jehož cílem je
prostřednictvím zvýšení kvality
vzdělávání ve zdravotnických obo−
rech v  Libyi přispět k modernizaci
tamního systému zdravotní péče. 

Až do konce ledna bylo možné při−
spět bezhotovostně v  rámci Tří −
králové sbírky. Na tento starý ko−
lednický zvyk navázala v roce 2001
Charita Česká republika a díky štěd−
rým dárcům v  Diecézi plzeňské
(Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni
vykoledovalo přes 6 milionů korun.  

Diecézní charita Plzeň sama pro−
vozuje 19 registrovaných sociálních
služeb, ale věnuje se i dalším pro−
jektům a možnostem pomoci.

Metodicky zastřešuje činnost dal−
ších charit na území diecéze, jejíž
rozloha přibližně kopíruje Plzeňský
a Karlovarský kraj. V  úhrnu zde
Charita zajišťuje přes 52 registrova−
ných sociálních služeb a mnoho
dalších pomáhajících aktivit pro 
různé cílové skupiny obyvatel.

V Charitě na tomto území pracuje
přes 750 zaměstnanců, kteří v roce
2021 pomohli téměř 13 700 lidem,
řadě z nich opakovaně nebo dlouho−

době. Náklady na pomoc činily té−
měř 370 milionů korun. Je v nich
započítán například provoz azylo−
vých domů, domovů pro seniory,
stacionářů a dílen pro handicapova−
né, náklady na užívání charitních vo−
zidel nebo mzdy zaměstnanců. Část
nákladů připadla i na ochranné po−
můcky a dezinfekční prostředky po−
řizované kvůli probíhající pandemii
covidu−19. Koleda z Tříkrálové sbír−
ky přitom činila 2,5 milionu korun.

Charita, která  je neziskovou orga−
nizací a je závislá na dotacích a da−
rech, je vděčna za každou vykole −
dovanou korunu, již může na pomoc
potřebným uplatnit. I za rok 2022
přesáhnou náklady na charitní po−
moc v  diecézi hranici 300 milionů
korun, tříkrálová koleda z  ledna
2022 napomohla k  jejich pokrytí
6 miliony korun. Podrobné eko −
nomické ukazatele zveřejňují charity
ve svých výročních zprávách.

Zajímá vás, kolik stojí pomoc potřebným? 

Významný afrikanista proslavil 
ve světě svou univerzitu

Cenu předal Janu Záhoříkovi rektor ZČU Miroslav Holeček
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Střípky 
z Plzně

Projekt na přání
obyvatel

Letos poprvé budou moci obyva−
telé třetího městského obvodu
v  Plzni také navrhnout a vybrat
projekty, které by oživily veřejný
prostor nebo zlepšily podmínky ži−
vota v  jednotlivých částech nej−
většího plzeňského obvodu. Jsou
na ně vyhrazeny prostředky v par−
ticipativním rozpočtu v  celkové
výši šesti milionů korun.

„V  současné chvíli se pracuje
na zřízení samostatných webo−
vých stránek, na nichž budou mo−
ci obyvatelé navrhovat své nápa−
dy. Úřad posoudí jejich proveditel−
nost a o těch, které bude možné
realizovat, pak rozhodnou sami
občané svými hlasy,“ vysvětluje
místostarosta Ondřej Ženíšek.

Projekt trojka spustí  do konce
první poloviny letošního roku.

Investice 
do mateřských škol

Třetí plzeňský obvod myslí také na
mateřské školy. Letos se dokonce
začne s výstavbou zcela nové ma−
teřinky. Vyroste na Valše a pojme
48 dětí, které budou rozdělené do
dvou tříd. Počítá se s tím, že hoto−
vo by mělo být v  příštím roce.
Předpokládané investiční náklady
jsou 35 milionů korun, na výstavbu
této školky je ale možné získat do−
tace ve výši až 90 procent.

Už od příštího školního roku, te−
dy od září 2023 dojde k navýšení
kapacity 16. mateřské školy v Ko −
randově ulici. Přibyde zde jedna
třída pro 24 dětí.

Zateplení dostane 63. MŠ v Láb −
kově ulici, ve 49. mateřské škole
v Puškinově ulici se zase mohou tě−
šit na zastřešení venkovní terasy.
A rekonstrukce elektroinstalace če−
ká čtyři pavilony 55. MŠ v Mand −
lově ulici. Tam se budou také insta−
lovat pitné fontány. Ty jsou určené
pro zajištění pitného režimu dětí i při
venkovních aktivitách. „Pítka nebo
tzv. mlžítka sloužící k osvěžení po−
stupně instalujeme do všech před−
školních zařízení v obvodě, v sou−
časné době je už má šest mateři−
nek. Do školek také doplňujeme kli−
matizaci a vzduchotechniku,“ uvádí
1. místostarosta Pavel Šrámek.

V Plzni se rodí víc chlapečků.
Dokazují to statistiky posledních
několika let. V tom loňském přišlo
na svět v západočeské metropoli
celkem 3861 dětí, z toho 1891 hol−
čiček a 1970 kluků. Přibylo také
62 dvojčátek a jedna trojčata. Ta
se v Plzni narodila po poměrně
dlouhé době, naposledy to předtím
bylo v roce 2017. 

„Počet nově narozených dětí byl
v loňském roce za poslední tři roky
ale nejnižší. V roce 2020 se v Plzni
narodilo 4134 dětí a v roce 2021
dokonce 4231. Chlapců přitom bylo
vždy více než děvčat. Tak doufám,
že někde jinde se rodí zase více hol−
čiček, aby to pak ti plzeňští kluci

nemě li v dospívání s hledáním 
svého protějšku moc těžké,“ říká
s úsměvem starosta MO Plzeň 3
David Procházka.

Postupně narůstá počet neman−
želských dětí, rok 2022 jich přinesl
1907, což je 49 procent, tedy téměř
polovina všech novorozeňat. Nejví −
ce dětí se narodilo v měsíci červnu,
bylo jich 355, naopak nejméně mi−
minek přišlo na svět v dubnu – 282.

„Nejoblíbenějším holčičím jmé−
nem v Plzni byla vloni Eliška, nosit
jej bude 89 dívenek. Následuje ji 74
Sofií, 72 Aniček, 57 Viktorií a 54
Natálek. Hned za nimi jsou Terezky,
Julinky a Adélky,“ jmenuje nejčas−
tější jména v roce 2022 1. místo−
starosta Pavel Šrámek.

U kluků vede zcela jasně Jakub,
těch vloni do Plzně přibyla rovná
stovka.  Janů neboli Honzíků je 81,
68 Matyášů, 65 Davidů a 64
Dominiků. Těsně je následují Matěj,
Lukáš, Filip a Adam.

Stále častěji se ale matrikářky
setkávají i s neobvyklými jmény. „U

děvčat to v roce 2022 byla například
Holly, Riona, Ruby nebo Thálie. U
chlapců pak Joel, Luka, Negun či
Platon,“ představuje zajímavá jména
místostarosta Ondřej Ženíšek.   A
zvyšují se i počty dětí, jejichž rodiče
jsou cizinci.

Dobrou zprávou také je, že oproti
rokům 2020 a 2021 se zvýšil počet
sňatků, zřejmě i jako následek zru−
šení proticovidových opatření.

„Zatímco v roce 2020 se v Plzni
vzalo 591 párů, v roce 2021 jich by−
lo 641 a vloni, tedy v roce 2022, si
své „ano“ řeklo 767 mužů a žen,“
uvádí místostarosta Ladislav Nový.

O trochu stoupl také počet regis−
trovaných partnerství. Těch bylo vlo−
ni uzavřeno 16, předloni 15 a v roce
2020 byl jejich počet 13. Každému
nově narozenému dítěti i nově sezda−
nému či registrovanému páru přeje
celé vedení centrálního plzeňského
obvodu do života spoustu radosti,
štěstí, zdraví a lásky.

V počtu narozených dětí
vedou v Plzni opět kluci

AK Škoda Plzeň je nejúspěšněj−
ším atletickým klubem v  zemi.
Plzeňští atleti získali v sezóně
2022 na republikových šampioná−
tech celkově rekordních 82 meda−
ilí napříč kategoriemi. 

Historický rekord je podtržený
bilancí 31 zlatých, 27 stříbrných a
24 bronzových medailí. Zástupci
klubu a vybraní atleti se  setkali
s  vedením třetího městského ob−

vodu, na jehož území AK Škoda
Plzeň sídlí.

„Jsem velmi rád, že se tento úspěš −
ný atletický klub nachází právě v na−
šem obvodu. Na naše plzeňské atlety
jsem právem nesmírně pyšný. Na víc,
pohyb je pro děti a mládež samo −
zřejmě důležitý, stejně jako smysl
pro fair play a jsem rád, že tu máme
klub, který je k tomu vede,“ míní sta −
rosta MO Plzeň 3 David Procházka.  

Podpory „Trojky“ si atleti váží.
„My jsme za tu podporu moc rádi,
je to skvělé, máme díky tomu na
celoroční činnost. Loni obvod při−
spěl i na naši výpravu na Evropský
Pohár, kde jsme byli vyhodnoceni
jako třetí nejlepší juniorský tým
v Evropě. Takže jsme spokojení, že
můžeme sídlit zrovna tady,“ uvedl
sekretář a hospodář AK Škoda Plzeň
Michal Černý.

Vedení Trojky a úspěšní atleti  
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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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Peníze 
pro cyklistiku

Dotační program na podporu vý−
stavby cyklostezek a cyklotras
schválili krajští radní. Týká se také
specializované cyklistické infra −
struktury v Plzeňském kraji a počí−
tá se s alokací celkem 30 milionů
korun. Vyhlášení tohoto programu
vychází ze schválené Aktuali zace
koncepce rozvoje cykloturistiky
a cyklodopravy v kraji. 

Jejím cílem je podpora vybu−
dování infrastruktury cyklistické
dopravy a rozvoj cykloturistiky na
území kraje i s přesahem za hra−
nice. Zejména cílí na podporu
systému bezpečných meziná −
rodních nadregionálních a vý−
znamných regionálních dálko−
vých cyklotras. Podpořeny budou
výhradně projekty investičního
charakteru – výstavba cyklo −
stezek a cyklotras, vybudování
specializované cyklistické infra −
struktury (přírodě blízká stezka,
pumptrek či MTB a in−line trasa).
Příjem žádostí bude probíhat
od 1. 3. 2023 od 8:00 až do 1. 4.
2023 do 17:00 hodin.

Krajské nemocnice
mají vedení

Rada Plzeňského kraje zvolila na
uvolněné místo člena předsta −
venstev krajských nemocnic po
Mgr. Jaroslavu Šímovi, MBA, který
na tuto funkci rezignoval k 31. 10.
2022, s účinností od 10. 1. 2023
Ing. Zdeňka Švandu. Před sta −
venstva všech čtyř krajských ne−
mocnic, akciových společností,
jsou tak již v plném počtu. 

„Ing. Zdeněk Švanda úspěšně
prošel výběrovými řízeními, která
nemocnice koncem minulého 
roku vypsala, a  stal se členem
představenstev Klatovské, Do −
maž lické, Rokycanské a Stodské
nemocnice,“ informoval náměs−
tek hejtmana pro oblast zdravot−
nictví Pavel Hais a upřesnil, že
výbě rová řízení organizovala Kla −
tovská   nemocnice  jakožto řídící
společnost Nemocnic Plzeň −
ského kraje. Ing. Zdeněk  Švanda
by se měl následně také stát
předsedou představenstev kraj−
ských nemocnic. 

Vybraní plavci z plavecké školy
Jiřího Řezáče, kteří se úspěšně vě−
nují extrémně vytrvalostnímu pla−
vání, vytvořili na konci loňského
roku při vytrvalostním závodě jed −
notlivců 15 českých rekordů. Tři
české rekordy byly vytvořeny také
ve štafetovém plavání.  

Nejmladší plavkyní, která kdy do−
kázala uplavat 20 kilometrů, se stala
Müllerová Mathia, která v pouhých
deseti letech dokázala uplavat
20 kilometrů za 9 hodin a 35 minut.
Český rekord překonala také na
mezičase při poloviční vzdálenosti,
kdy 10 kilometrů  uplavala za 4 ho−
diny a 32 minut.

Její třináctiletá sestra Thea Mülle −
rová, se stala nejmladší plavkyní,
která dokázala zdolat   25 kilometrů
v čase 9 hodin a 25 minut. Další čes−
ký rekord vytvořila tato plavkyně při
mezičase na 10 kilometrů, které zdo−
lala za 3 hodiny a 43 minut.

Dalším českým rekordmanem
v kategorii žáci do patnácti let věku
se stala Tolarová Kateřina, která ve

svých čtrnácti letech dokázala jako
první dívka uplavat vzdálenost
30 kilometrů. Tu pokořila za 11 ho−
din a 27 minut. Další český rekord
vytvořila Kateřina Tolarová poté, co
na mezičase zdolala 20 kilometrů za
7 hodin a 25 minut.

Nejhodnotnějším výkonem se
pyšní čtrnáctiletý Adam Kotlan, kte−
rý jako první a jediný plavec mladší
osmnácti let dokázal uplavat vzdále−
nost maratónu, tedy 42 kilometrů
a 195 metrů. Na pokoření této vzdá−
lenosti stačilo Adamovi   pouhých
12 hodin a 2 minuty. Tento plavec
vytvořil při závodě na jednotlivých
mezičasech dalších pět rekordů po−
té, co dokázal uplavat 10 kilometrů
za 3 hodiny a 44 minut, 20 kilome −
trů za 5 hodin a 35 minut, 30 kilo−
metrů za 8 hodin a 30 minut,
40 kilometrů za 11 hodin a 23 mi−
nut. Navíc se stal prvním plavcem
v kategorii žáci, který dokázal plavat
12 hodin. Za tuto dobu zvládl upla−
vat 40 kilometrů a 25 metrů.

Mezi staršími plavci juniory vy−
tvořila patnáctiletá Barbora Suchá
český rekord při mezičase na 10 ki −
lometrů, které uplavala za 4 hodiny
a 9 minut. Je velká škoda, že kvůli
nemoci tato plavkyně závod na
20 ki lometrů nedokončila.

Dalším plavcem rekordmanem
mezi juniory se stala šestnáctiletá
Lenka Šašková, která jako první

a jediná dívka dokázala plavat déle
než 12 hodin. Za tuto dobu zdolala
Lenka Šašková téměř 26 kilometrů.
Je potřeba podotknout, že všichni
výše jmenovaní plavci kromě Ada −
ma Kotlana nikdy nebyli a ani nejsou
členy žádného plaveckého oddílu
a plavání se tak nevěnují závodně,
ale pouze rekreačně na zcela ama−
térské úrovni. O to jsou jejich před−
vedené výkony obdivuhodnější.

Plavci podali na konci roku vyni−
kající výkony i ve štafetovém plavá−
ní. Štafeta žáků s věkovým průmě−
rem 13,2 let dokázala za 24 hodin
uplavat vzdálenost 73 kilometrů
a 575 metrů. Tuto žákovskou štafe−
tu, při které bylo nejstaršímu plavci
14 let, tvořili pouze 3 plavci.

Pouze 4 plavci s věkovým průmě−
rem 12,3 let byli potřeba, aby doká−
zali uplavat vzdálenost 100 kilomet−
rů. Tuto vzdálenost uplavali v čase
34 hodin a 8 minut. Nejstaršímu
plavci v této štafetě bylo 14 let
a nejmladšímu pouhých 10 let.

„Poslední rekord byl vytvořen
v juniorské štafetě, kdy 24 hodinová
štafeta byla plavaná  pouze ve dvou
lidech. Jednomu plavci bylo 14 let
a jednomu 16 let. Tito dva  uplavali
za 24 hodin 67 kilometrů a 725 me −
trů. Všem plavcům k jejich předve−
deným výkonům a získaným čes−
kým rekordům blahopřejeme,“ dopl−
nil Jiří Řezáč.

Mladí vytrvalostní plavci 
opět zářili po celý rok

Jiří Řezáč
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Současná koalice ve vedení
města Rokycan chce více zapojit
občany nejen do aktuálního dění
ve městě, ale také do rozhodova−
cích a kontrolních procesů. Proto
zastupitelé rozhodli o rozšíření
Kontrolního výboru Zastupitel −
stva města Roky can o dva členy
z  řad veřejnosti, výbor bude
tedy devítičlenný. Zájemci z  řad
veřej nosti se mohou hlásit do
20. března 2023.

„Naším cílem je, aby město by−
lo pro své občany partnerem, ne
nepřítelem, proto chceme otevřít
úřad občanům. Nejen zlepšením
systému informovanosti, ale pří−
mo zapojením do aktuálního dění
ve městě, včetně rozhodovacích
a kontrolních procesů. Při vědomí
důležitosti kontrolního výboru
jsme proto schválili na listopado−
vém zasedání zastupitelstva roz −
šíření tohoto výboru o dva členy
z  řad občanů Rokycan. Zájemci
o činnost ve výboru za stupitelstva

se mohou hlásit do 20. března
2023,“ vysvětlil Tomáš Rada, sta −
rosta města Rokycan.

V případě zájmu občana o člen−
ství v  kontrolním výboru žádá 
město o doručení žádosti o člen−
ství v kontrolním výboru. Ta by mě−
la obsahovat osobní údaje, kon −
taktní údaje a součástí by měl
být krátký motivační dopis. Žádost
je možno doručit osobně na po −
datelnu Městského úřadu Roky −
cany či elektronickou formou na 
e−mail epodatelna@rokycany.cz
nebo jakou koliv jinou elektronic−
kou formou.

Na jednání zastupitelstva dne
24. dubna 2023 bude předložen
materiál týkající se doplnění kon−
trolního výboru o dva občany z řad
veřejnosti a zastupitelé přijatým
usnesením rozhodnou o personál−
ním obsazení těchto dvou míst
v kontrolním výboru. Následně bu−
dou občané informováni o koneč−
ném složení kontrolního výboru. 

Do kontrolního procesu
zapojí veřejnost

Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

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

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

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

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

je potøebné zabezpeèit, aby
bylo dosaženo nezbytné te−
ploty topné vody. Rádi Vám
otop ný systém posoudíme
a navrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radiá−
tory dobøe fungovat.

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

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

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

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

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

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

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

Připravuje se nové kolo 
kotlíkových dotací !

Dotace za vás vyřídíme.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Nestává se často, že čtenáři reagují
na práci novinářů, a to zejména
v případech, jedná−li se o kladné
hodnocení. Všichni to známe, mno−
hem snazší je kritizovat a nesouhla−
sit než chválit. Naše redakce má o to
větší radost, protože na konci roku
obdržela toto oznámení.

Tímto vám děkujeme za to, že
pravidelně informujete čtenáře 

o extrémně vytrvalostním plavání
a posíláme v příloze další informace
o skvělých výkonech mladých plav−
ců vytrvalců. S pozdravem trenér
plavecké školy Jiří Řezáč.

A právě tato škola udělila naší re−
dakci ocenění, kterého si velmi váží−
me. Těšíme se samozřejmě na další
spolupráci, Jana Mer tová, šéfre −
daktorka. 

Máme diplom od extrémních
plavců – děkujeme!

Poskytnutí částky 2,8 milionu ko−
run na nové protiplynové vozidlo
pro hasiče a jeden milion korun na
vybavení pro policejní tým TOXI
odsouhlasili radní města Plzně.
Pokud záměr schválí zastupitelé,
naváže tak Plzeň na uplynulé roky,
kdy pravidelně pomáhala ze svého
rozpočtu jednotlivým složkám IZS
s  financováním nutného moderní−
ho vybavení. 

Například vloni takto hasiči dostali
od Plzně 2,8 milionu korun na ná−
kup ochranných přetlakových oble−
ků, policisté využili milion korun
z městského rozpočtu k dofinanco−
vání nákupu speciálního dodávko−
vého mikrobusu. Peníze jsou posky−
továny z rozpočtu magistrátního od−
boru bezpečnosti, prevence krimi−
nality a krizového řízení. 

„Co se týká Hasičského záchran−
ného sboru Plzeňského kraje, část−
ku 2,8 milionu korun by chtěli vy−
užít při financování nákupu nového
protiplynového automobilu. Ten je
určen především pro zásahové čin−
nosti spojené s masivním použitím
dýchací techniky, využívá se k řeše−
ní závažných situací s  únikem ne−
bezpečných látek, kde je nutné pro−
vádění detekce a dekontaminace
osob. Toto vozidlo je také možno
využít například při odběru vzorků
nebezpečných látek. Dále jsou

v  něm umístěny i protichemické
odě vy používané pro ochranu za −
sahujících hasičů v  nebezpečném
prostředí,“ přiblížil radní města
Plzně pro oblast bezpečnosti a pre−
vence kriminality Jiří Winkelhöfer. 

Podle hasičů je stávající zásahová
technika, kterou disponují přes
20 let, už značně opotřebená a je
potřeba ji obměnit. Smlouva o spo −
lu práci mezi Plzní a Hasičským zá−
chranným sborem Plzeňského kraje
byla uzavřena v prosinci roku 2004.

V  případě Krajského ředitelství
Policie České republiky by částka
jeden milion korun měla jít na nákup
technického vybavení a specifické
výbavy k  dalšímu zlepšení akce −
schopnosti oddělení kriminalistické
techniky a pracovního týmu TOXI
Městského ředitelství policie Plzeň,
a to při řešení mimořádných udá −
lostí a dokumentaci protiprávních
jednání. „Konkrétně se jedná o po −
řízení videokamer, osvětlovací tech−
niky, počítačů s  příslušenstvím

na zpracování foto −
gra fií a videí ve vyš−
ší kvalitě, přenosné
počítače k vyhodno−
cení videozáznamů
a ochranné obleky
pro práci na místě
činu,“ doplnil radní
Jiří Winkelhöfer. 

Protiplynové vozidlo
i speciální vybavení pro policii

Policisté v Plzni budou odtahovat auta i v noci
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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 se typické příznaky, ja−
ko je zhoršení nálady a koncentrace,
nespokojenost, 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 lidí upoutaných na
lůžko 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

Obyvatelé Nepomuka vyprodukují
každý měsíc více než 100 tun odpa−
dů. S odpady stejně jako s čímkoliv
jiným souvisejí i náklady na jejich
svoz a využití či likvidaci. Město na
odpadové hospodářství doplácí
z rozpočtu zhruba 2 miliony korun
ročně a tento doplatek stále roste.

„Na letošní rok již městu oznámila
firma Marius Pedersen a. s. finanční
navýšení o 20% inflaci. Tato situace
není dlouhodobě udržitelná, proto pro

rok 2023 dojde k navýšení poplatku za
svoz odpadu na občana z 800 Kč na
900 Kč. Navíc jak v průběhu let na −
růstá poplatek za skládkování, tak na−
opak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“,
v rámci níž mají obce do určitého
množství odpadu nárok na snížení to−
hoto poplatku. Pro město i občany sa−
motné je tedy řešením jednak omezit
produkci odpadu, jednak i nadále od−
pad co nejvíce třídit,“ sdělil Pavel Mo −
tejzík, místostarosta města Nepo muk. 

Město v tomto půjde občanům
i nadále vstříc, kromě domácích kom−
postérů bude rozšiřovat či měnit typy
kontejnerů na tříděný odpad. Zvony
v průběhu roku 2023 budou nahra −
zeny klasickými plastovými kontejne−
ry, s kterými je možné lépe manipulo−
vat i lze efektivněji rozšiřovat jejich
počet. Na Daníčkách II přibyde nový
„chytrý“ box na použitý textil.

„Nepomuk již léta nabízí občanům
široké možnosti uložení tříděného

odpadu, a to jak do kontejnerů na
papír, plasty, sklo, kovy, tak také do
nádob na odkládání olejů a tuků,
bioodpad a oblečení. K dispozici
mají obyvatelé města sběrný dvůr
ve Dvorci a každou první sobotu
v měsíci probíhá svoz plastů. Na
svoz a zpracování obalových od −
padů navíc přispívá společnost 
EKO−KOM. Prosíme proto všechny
občany o efektivní třídění,“ zdůraznil
místostarosta Motejzík.

Svoz odpadu zdražil, třiďte, žádá radnice
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Letošní dotace
Na  dotační tituly pro rok 2023
je letos v krajském rozpočtu vy−
členěno celkem až 772,3 mil.
korun. Oproti loňskému roku
z  něj mohou příjemci získat 
o 105 mil. korun více než vloni.

Aktuálně jsou vyhlášené
pro gramy z  oblasti Sociálních
věcí a Školství, mládeže a tělo−
výchovy. Od 29. ledna se žá−
dostem o podporu otevřou
programy z oblasti Kultury, pa−
mátkové péče a cestovního ru−
chu. Od konce ledna a začát−
kem února pak z oblasti Infor −
matiky, Regionál ního rozvoje
a ostatních oblastí.   

„Dotační tituly, které jsou
nasměrované na programy
sledující rozvoj kraje, stabiliza−
ci venkova, zachování a obno−
vu kulturních památek, rozvoj
venkovského cestovního ru−
chu, inkubaci firem, spolkovou
činnost, projektů protidrogové
prevence a podporu tělový−
chovy a sportu, jsme pro rok
2023 připravili tak, aby o ně
zájemci mohli žádat hned od
začátku roku a mohli tak pro−
vozovat své aktivity a realizo−
vat své projekty po celý rok,“
říká hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták.

Každoročně vyhlašuje Plzeň ský
kraj Cenu hejtmana Plzeň ského
kraje za záchranu života, kam
mohou obyvatelé kraje nomi−
novat ty, kteří jakýmkoli způso−
bem pomohli při záchraně živo−
ta člověka. Nomi nace lze zasílat
poštou i emailem na krajský
úřad do 28. února 2023. Oceně −
ní pak převezmou z  rukou hejt−
mana Rudolfa Špotá ka speciální
pamětní medaili, pamětní list
a šek na 10 000 Kč. 

„Každý z  nás se může oci t −
nout během chvíle v  situaci,
která vyžaduje okamžité roz−
hodnutí, okamžité jednání.
Mnohdy jde o vteřiny, kdy se
musí člověk rozhodnout a po
hlavě jít do situace, kterou vět−
šina z  nás nezažila a ani zažít
nechce. Je obdivuhodné, jakou
odvahu tito lidé mají a co ze se−
be dokáží dostat pro to, aby za−
chránili mnohdy cizího člověka.
Bude mi ctí takovým lidem
osobně podě kovat,“ říká hejt−
man Rudolf Špoták.

Jak postupovat 
při nominaci
Nominace na Cenu hejtmana
Pl zeň ského kraje za záchranu
života 2022 lze zasílat na vypl−
něném kuponu otištěném v led−
novém čísle měsíčníku Plzeň −
ský kraj nebo staženém z webu
Plzeňského kraje ZDE na adresu
Plzeňský kraj – Cena hejtmana,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Druhou variantou je zaslání
emai lem na cenahejtmana@
plzensky−kraj.cz. Nominace lze
zasílat až do 28. února 2023. Je
třeba kromě popisu výjimečné−
ho činu uvést také kontakt –
jméno, příjmení, adresu, tele−
fon, popř. email na nominova−
ného i na navrhujícího. 

Cena hejtmana za 
záchranu života

Celkem 200  000 korun poskytne
Plzeňský kraj na dopravu handica−
povaných žáků do školy a zpět.
Peníze půjdou formou účelové
dotace Základní škole
speciální a Praktic −
ké škole Diakonie
ČCE Merk lín, která
tuto službu po sky −
tuje a svoz žáků do
i ze školy za jišťuje.

Základní škola Merklín má dlou −
holetou tradici, vzdělávají se v  ní
děti s mentálním postižením, kom−
binovanými vadami a autismem.
Vzhledem ke své špatné dopravní
dostupnosti je však závislá na do−
pravě žáků z  Plzně a okolí mikro−
busy. Vzhledem k tomu, že ji nelze
hradit z  prostředků Minis terstva
školství mládeže a tělovýchovy,
získává škola potřebné finanč ní
prostředky od rodičů, sponzorů

a z projektů. Cel kem ji tato
služba na cesty žáků do a ze
školy přijde na 900 tisíc ko−

run ročně. 
„Těch 200 000 korun od kraje je

pro nás skutečně velmi význam−
nou částkou, která nám

umožní dopravu dětí
na vyučování pro −

 vozovat, pro  tože
rodiče již platí
vyso kou část−
ku za dopravu.
Tento příspě−

vek kraje navíc umož ní
využí vat dopravu i pro děti ze so −
ciálně slabších rodin,“ ocenila 
pomoc Plzeňského kraje  ředitelka
školy Ivana Ková čová. Upřes nila,
že za dopravu svých dětí do 
školy platí rodiče 5 000 korun mě−
síčně. V letošním roce se na Zá −
kladní škole speciální a Praktické
škole Diakonie ČCE Merklín na
třech pracovištích vzdělává celkem
136 dětí.

Doprava do škol pro žáky
s handicapem  
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Velké plány do investičních akcí
pro letošní rok má třetí městský
obvod. Přibýt by měla parkovací
stání, investovat se bude do ma−
teřských škol a dalšího zvelebení
se dočká také areál Škodalandu.  

„Ve Škodalandu dojde k rozšíření
pobřeží zóny u jezírka a také mola
pro půjčovnu vodního sportovního
vybavení. Plánujeme také zastínění
areálu a potěšíme i karavanisty, pro
ně zde vzniká sedm parkovacích
stání,“ říká 1. místostarosta MO
Plzeň 3 Pavel Šrámek. Karavanisté
budou mít na stellplazu možnost do−
plnit si čistou vodu, připojit se na
elektrickou energii i vypustit šedou
vodu z  kuchyňky včetně možnosti
vyprázdnění WC kazet. 

Dlouhodobým a asi nejčastěji
diskutovaným problémem je par−
kování. Každoročně se proto ob−
vod snaží počty parkovacích míst
navyšovat. Tak tomu bude i letos.
Dvacet nových parkovacích stání
a přechod pro chodce vznikne
v  ulici U Borského parku. Další
místa přibydou po rekonstrukci
povrchu bývalé LPG Vejprnická.

Tam by mělo být již v září 32 par−
kovacích stání, včetně čtyř s dobí−
jecími stanicemi pro elektromobily. 

Ke zkapacitnění parkovacích
stání dojde rovněž v Pecháčkově
ulici, z  původních čtyřiceti míst
jich zde vznikne 92, tedy o 52 stání
navíc. Letos se v I. etapě počítá
se zahájením stavebních prací, 

ho tovo by mělo být v  roce 2025.
Rozšíření parkovacích stání se
chystá i ve Waltrově ulici, letos by
měl projekt získat stavební povole−
ní a proběhnout by mělo i výběrové
řízení. Začátek realizace stavby se
předpokládá v roce 2024.

Obvod by také rád pomohl loka−
litě ve vnitrobloku ulic Boettinge −

rova a Sukova, rozhodnutí o reali−
zaci rekonstrukce ale budou mít
ve svých rukou obyvatelé. A čás−
tečná rekonstrukce čeká vnitro −
blok Plachého a Korandovy ulice.
Nový přechod pro chodce vznikne
v  Tylově ulici mezi zastávkami
MHD CAN Tylova v  prostoru
1. brány areálu Škoda. Díky tomu
budeme moci uzavřít problema −
tickou a málo využívanou část stá−
vajícího podchodu. 

Již v  dubnu by měla být hotová 
rekonstrukce prostor 1. NP v sadech
Pětatřicátníků. „Obvod tím získá
bezba riérové reprezentativní pro −
story pro konání slavnostních obřa−
dů, jako jsou svatby, vítání občánků,
předávání ocenění, přednášek a vý−
stav. Hlavní sál bude řešený jako
multifunkční prostor, nebude chybět
kavárna a kancelář bude sloužit jako
zázemí pro Senior point,“ představu−
je záměr Pavel Šrámek.

V  plánu je také rekonstrukce
a rozšíření hasičské zbrojnice ve
Skvrňanech za zhruba 27 milionů
korun, obvod na ni získal dotace
ve výši 7,5 milionu korun. 

Rekonstrukce budovy v sadech Pětatřicátníků 
by měla být hotová v dubnu letošního roku.

Trojka letos rozjede celou řadu investičních akcí

V září 2022 uplynulo 20 let od ote−
vření Plaveckého bazénu Roky cany.
Za tu dobu ho navštívilo přes 1,8
milionu lidí a několik desítek tisíc
žáků při školním plavání a kurzech. 

Za rok 2022 byla návštěvnost ba−
zénu 80 581 návštěvníků. Zaplavat
si na venkovní koupaliště města
v  sezoně od června do září 2022
přišlo 50 210 lidí. Město Rokycany
chystá na rok 2023 investice

a opravy do sportovních zařízení –
bazénu, zimního stadionu i Spor  −
tovního areálu Jižní předměstí. Je
potřeba v letošním roce provést ge−
nerální opravu kotelny plaveckého
bazénu, kdy se musí vyměnit hořá−
ky u plynových kotlů, jež jsou na
konci své životnosti. Počítá se také
s výměnou ventilů a uzávěrů v ply−
nové kotelně a tepelné izolace na
rozvodech vody kotelny. 

Bazén čeká oprava
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Pro bezpečnost
obcí

Větší bezpečnosti obcí například
v souvislosti se zaměstnáváním
cizinců v průmyslových zónách
by měl napomoci dotační pro−
gram s  názvem ‚Podpora obcí
Plzeňského kraje při zajišťování
bezpečnosti 2023‘. Rada kraje
schválila jeho vyhlášení včetně
pravidel pro přidělení finanční
podpory.

„Tento dotační titul vyhlašuje−
me již pošesté. Finanční podpo−
ra je směřována zejména na za−
jištění bezpečnosti na veřejných
prostranstvích,“ prohlásil hejt−
man Rudolf Špoták a upřesnil,
že se tato podpora  týká obcí do
2000 obyvatel, a to maximálně
do výše 75 % celkových nákla−
dů na realizaci projektu. U ostat−
ních obcí pak maximálně do vý−
še 50 %. Rozdělení podpory
z  tohoto programu projednají
zastupitelé rovněž na svém
červnovém jednání.

Finance 
sociálních služeb

Radní kraje vzali na vědomí ná−
vrh Komise pro rozdělení fi−
nančních prostředků v  rámci
dotačního programu ‚Podpora
sociálních služeb dle § 101
a zákona o sociálních službách
pro rok 2023‘. Odsouhlasili roz−
dělení finančních příspěvků za
poskytování služeb v  celkové
výši 1,2 miliardy korun a v této
výši je také doporučili k odsou−
hlasení zastupitelstvu.

„Do vyhlášeného programu
podalo žádost celkem 108 orga−
nizací na zajištění provozování
243 sociálních služeb. Finanční
prostředky budou úspěšným ža−
datelům poskytnuty jako vyrov−
návací platby za poskytování slu−
žeb obecného hospodářského
zájmu,“ upřesnil náměstek hejt−
mana pro oblast sociálních věcí,
investic a majetku Martin Záhoř. 

Upozornil také, že peníze na
úhradu vyrovnávacích plateb za
poskytování tohoto typu sociál−
ních služeb budou poskytnuty
Ministerstvem práce a sociál−
ních věcí.

Plzeň již od podzimu 2020 řeší vý−
raznější problém s  výskytem di −
vokých prasat v  oblasti Mikulky
a Roudné. Pro divokou zvěř je
oblast zajímavá v  podzimních
a zimních měsících především
z  důvodu jednoduchého získání
potra vy. Ta je v lokalitě kvůli velké−
mu množství černých skládek.
Druhým a stejně závažným důvo−
dem je dostatečné množství krytu,
které je způsobeno neobhospoda−
řováním soukromých pozemků.  

„Největší problémy s  divočáky
jsou v  oblasti Mikulky. Divoká pra−
sata přitahují do této oblasti přes
nový silniční průtah z  oblasti Bole −
veckého rybníka a druhá skupina
směrem od řeky od nového kruho−
vého objezdu. Tento směr byl použí−
ván v  samém počátku migrace do
prostoru od pivovarských studní až
po Roudnou na podzim roku 2020,
kdy se jejich stávaništěm stala stráň
na pravém břehu řeky Berounky
v prostoru pod teplárnou a pivova−
rem. Z  tohoto důvodu byl povolen
3. prosince 2020 odlov pro Plzeň −
skou teplárnu. V prosinci 2020 bylo
uloveno 5 kusů zvěře, v  roce 2021
to bylo 18 kusů, vloni pak 9 kusů.
Důsledkem tohoto loveckého tlaku

divoká prasata řešenou lokalitu 
navštěvují jen sporadicky a přetahují
rovnou do prostoru Mikulky či
Roudné po levém břehu,“ vysvětlil
náměstek primátora pro oblast do−
pravy a životní prostředí Aleš Tolar.

Divoká prasata okupují uváděné
lokality celou noc od večera do rá−
na. Vyskytují se zde v  podzimních
a zimních měsících, protože na po−
lích a v  lese není dostatek potravy.
Hlavním důvodem je její jednoduché
získání, což je velké  množství čer−
ných skládek. Ty zabezpečují jak
rostlinou část potravy, tak i živočiš−
nou, protože na rozkládající se bio−
logický materiál je vázán i aktivní
půdní život – plži, červi a myši. Při

aktivním vyhledávání potravy pak
prasata mohou navštívit přilehlé
zahra dy a sekané trávníky. Druhým
a stejně závažným důvodem je do−
statečné množství krytu. Uvedené
území je jen částečně hospodářsky

využíváno, orná půda
leží ladem, zarůstá
a veškerý porost
umožňuje dostatečný
a bezpečný kryt pro
černou zvěř.

„Jedním z opatření
je tlak na majitele po−
zemků a jejich péči
o ně, které budeme
od této doby pro −
vádět. Budeme vyzý−
vat majitele pozemků
k  urychlené nápravě

i pod sankcí. Protože kdybychom
ukázněnost občanů v  dané loka litě
vyřešili, to znamená problematiku
černých skládek a péči o pozemky,
prasata by v  daném území nebyla,
neboť by neměla důvod sem přichá−
zet. Pokusíme se tedy postupnými
a právně možnými kroky situaci 
řešit a postupně ji minimalizovat,“
uvedla vedoucí magistrátního od −
boru životního prostředí Dagmar
Svobodová Kaiferová.

Za problémy s prasaty jsou černé
skládky i pozemky ladem

Osadní výbory v  částech MO
Plzeň 3 Radobyčice a Valcha se
zřizovat nebudou. Rozhodla o tom
anketa mezi obyvateli. Ta se ko−
nala současně s  volbami prezi−
denta republiky. 

Pro zřízení osadního výboru
v Radobyčicích se vyjádřilo pouze
27,6 procent oprávněných voličů.
Potřebný by ale byl nadpoloviční
počet hlasů všech oprávněných
voličů. Právo hlasovat využilo při
volební účasti 76,86 procent
u prezidentských voleb pouze
53,6 procent voličů u ankety.

Osadnímu výboru na Valše dalo
svůj hlas 28,3 procenta oprávněných
voličů. Právo hlasovat zde využilo
z  volební účasti 75,12 procent jen
50,6 procent oprávněných voličů. 

Finanční částka, dříve využitá
pro osadní výbory, půjde přímo na
rozvoj daných lokalit, bude je −

denkrát navýšena a použita podle 
přání místních občanů. 

Anketa byla vyhodnocena za
účasti dvou členů vedení MO Plzeň

3 a zástupců obou opozičních sub−
jektů, tedy hnutí PRO Plzeň a koali−
ce SPOLU. Přítomen byl i vedoucí
Odboru Vnitřních věcí.

Občané rozhodli, osadní výbory nevzniknou
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Letos oslaví kulaté 50. narozeni−
ny. Disponuje jedním z nejkrás−
nějších a nejsilnějších hlasů mezi
českými zpěváky. Za sebou má
účinkování v řadě muzikálů, včet−
ně těch nejprestižnějších, jako
je kupříkladu i Fantom opery.
Před dvěma lety se stal otcem.
Na rodil se v Písku. Po základní 
škole studoval vojenskou školu
v Liptov ském Mikuláši, později se
vyučil kominíkem.

Do rodného města jezdí občas,
když má čas a možnost, ale
v loňském roce se tu objevoval

více. To když byl jeho tatínek váž−
ně nemocný. 

„Nakonec tatínek ode šel, ale
jsem rád, že jsem se s ním mohl
rozloučit. Na Písek mám ale jinak
samé krásní vzpomínky, je to
nádherné město a jsem hrdý na
to, že odtud pocházím,“ říká
Bohuš Matuš, který dohrál ve
Fantomu opery a bude účinkovat
v dalším velkém muzikálovém dí−
le Svatbě upírů.

„Je to opět v produkci pana dok−
tora Františka Janečka a bude to
krása. Mám z toho radost a je mi
ctí,“ říká zpěvák, kterému kdysi
Karel Gott řekl zásadní věc. „Řekl
mi, že pokud by si uměl někoho
přestavit jako svého nástupce, pak
bych to svým hlasovým rozsahem
a pojetím měl být já. To mě nesku−
tečně potěšilo a dodalo hodně
energie,“ podotkl Matuš.

Jenže bulvár, který si často
bral Bohuše na paškál, udělal
své. Občasná i nešťastná vy −
jádření jeho samotného způsobila

to, že není vnímán zatím jako ta
velká pěvecká ikona. „To mě mr−
zí, ale jsem šťastný za své publi−
kum, fanoušky, koncerty, vy −
stoupení. Ať je mám sám nebo
s Magdou Malou. Jezdím po re−
publice a užívám si to, protože
není nic krásnějšího než vyproda−
ný sál,“ podotkl Matuš, který je
také tatínkem dvouleté dcery.

„Moje žena a moje dcera mi
zásadně změnily život. Nastavily

mu jiný směr a vlastně mě to
svým způsobem i zachránilo…
Vedl jsem takový divný život
a myslím si, že už mám věk na
to, abych se nějak usadil víc.
Jsem za to šťastný,“ podotkl
Bohuš Matuš, kterého čeká řada
vystoupení.

Své kulatiny oslaví v srpnu, ale
výroční koncer t plánuje na pod−
zim. Jeho podobu, hosty a další
organizaci dává nyní dohromady
a prý sám uvidí, v jakém rozsahu
to bude. Hodlá si to však každo−
pádně užít. (pru)

Foto: archiv B. Matuše

BOHUŠ MATUŠ

Bohuš Matuš s dcerou
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Titul patří Dlouhé aleji
Spolek Arnika vyhlašuje anketu
Alej roku již 12. rokem. Do le−
tošního ročníku ankety Alej roku
nominovali lidé 93 alejí a stro−
mořadí ze všech 14 krajů
v České republice. V Plzeňském
kraji lidé přihlásili 6 alejí a stro−
mořadí.

V Plzeňském kraji to bylo napí −
navé do poslední chvíle, protože
první tři místa se lišila o jeden hlas
a pořadí se neustále měnilo. Na −
konec titul Alej roku 2022 Plzeň −
ského kraje vyhrává Alej u mine−

rálního pramene neboli Dlouhá
alej, která je díky své výjimečnosti
vyhlášená jako památná. Dovede
vás k Windischgrätzovu minerální−
mu prameni.

Vítězkou za celou Českou re−
publiku, tedy nejoblíbenější alejí
za rok 2022, s 1041 hlasy se stá−
vá Lipová alej na Uhlířském vrchu
v Bruntále. Titul se vrací po 8 le−
tech do Morav sko slezského kraje.
Kompletní výsledky ankety v roce
2022 k nahlédnutí na webu 
alejroku.cz.

Krajští radní se rozhodli letos
podpořit domácí hospicovou péči
v  Plzeňském kraji. K  rozdělení
mezi žadatele jsou v  dotačním
programu 3 miliony korun a zve−
řejněn  je prostřednictvím webo−
vých stránek v sekci e−dotace. 

„Naším cílem je zvýšit dostup−
nost domácí hospicové péče
a umožnit tak nevyléčitelně ne−
mocným v  terminálním stadiu ži−
vota dožít ve vlastním sociálním
prostředí. Součástí těchto služeb
je i zaučení pečujících o pacienta,
péče o zemřelého pacienta a pod−
pora rodiny po jeho úmrtí,“ vy−

zdvihl náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Připomněl také, že jde o 24hodi−
novou nepřetržitou, dostupnou
a odbornou péči pacientům (klien−
tům), kteří se nachází v pokročilé
nebo konečné fázi onemocnění
a kteří si přejí strávit poslední eta−
pu života ve vlastním prostředí.
U takovýchto pacientů byly vyčer−
pány zpravidla všechny možnosti
klasické léčby a pokračuje již jen
léčba symptomatická s  cílem mi−
nimalizovat bolest.  Lhůta pro po−
dávání žádostí je stanovena od 
27. února do 31. března 2023.

Miliony hospicové péči
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První úspěšné a v praxi viditelné
výsledky přinesla Plzni podpora
začínajících podnikatelů, tedy
takzvaných startupových firem.

Díky tomu město například 
otestovalo a nyní už plně využívá
chytré zavlažování v  některých
svých parcích. Výrazně tak spo −
ří vodu, systém od star tupové fir−
my PlantControl s. r. o. totiž zo −
hled ňuje aktuální počasí a podle
toho dodává rostlinám vodu.
Deset chytrých řídících jednotek
funguje ve Sme tanových a Kopec −
kého sadech, v  sadech Pětatři −
cátníků a sadech 5. květ na, tech−
nologie byla úspěšně vyzkoušena
v Bor ském parku.

„Počet startupů propojených
s  městem Plzní za poslední rok
stále roste, aktuálně podporuje −
me oko lo třiceti nadějných pro −
jektů a PlantControl je jedním
z  nich. Vážíme si zájmu začínají−
cích pod nikate lů, kteří přinášejí do
našeho města chytré projekty.
Vynikající podporu a zázemí na−
cházejí v SIT Portu, tedy naší

Správě infor  mač ních technologií,
a jeho partnerských organizacích.
Věřím, že po otevření technolo −
gického parku TechTower na Svě −
tovaru začátkem příštího roku bu−
de Plzeň díky nejmodernějšímu
zázemí a vy ba vení pro inovátory
a podnikatele ještě atraktivnější,“
uve dl primátor města Plzně
Roman Zarzycký.

Systém je scho−
pen na dálku řídit
a upra vovat nastave−
ní zavlažování, zapí−
nat a vypínat ventily,
přizpůso bovat množ−
ství vody na základě
infor mací o počasí
a ze senzorů měří−
cích teplotu, vlhkost

půdy, množství srážek a podobně.
Správce parku může vše na dálku
kontrolovat, případně korigovat
a měnit. Z  doposud provedených
instalací vyplývá až čtyřiceti −
procentní úspora vody při zkvalit−
nění péče o zeleň. 

Město si chytrý systém závlahy
testovalo vloni v  Borském parku.
V  tomto pilotním projektu byla
použi ta jedna smart řídící jednotka
insta lovaná na stávající systém
automatické závlahy. Po úspěšném
vyhodnocení bylo v červenci umís−
těno deset těchto chytrých řídících
jednotek do sadů v centru města.

Chytrého zavlažování využívají v parcích
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Sotva jsme se stačili v průběhu 
minulého roku vyrovnat s neoče −
kávaným odchodem nezapomenu −
tel ného popularizátora Šumavy
Emila Kintzla, došla na konci roku
z oblas ti Šumavy další smutná
zpráva. 28. prosince 2022 zemřel
ve věku šedesáti dvou let dlouho −
letý starosta Modravy Antonín
Schubert. Delší dobu jsme věděli
o jeho vážných zdravotních problé−
mech, přesto tato zpráva roze −
smutnila mnoho milovníků zelené
Šumavy. Antonín Schubert totiž
neúnav ně bojoval za zelenější
Šumavu a obhajoval trvale udrži−
telný rozvoj šumavských obcí.
Mnoho let stál v čele jejich svazu.
Zcela klíčovou úlohu sehrával při
projednávání zákonů dotýkajících
se Šumavy a především povahy
a budoucnosti národního parku. 
Jeho zásluhou stávající zákon pro−
sazovanými nejrůznějšími zelenými
lobby není ještě horší. Schubertova
Modrava byla vždy předmětem 

nejrůznějších debat. Obec s malým
počtem obyvatel dokázala finančně
profitovat ať již svého času z pod −
nikatele Břetislava Ba −
kaly nebo později ze
změny způsobu finan−
cování obcí. Nebylo ale
jeho chybou, že Minis −
terstvo financí na konci
první dekády minulého
století nedokázalo ro −
zumně upravit některé
vznikající distorze, vy−
plývající z jinak logické−
ho požadavku zapo −
čtení výměry katastru
obce do mechanismu
rozpočtového určení
daní. V každém případě se Antonín
Schuber t zasloužil nejen o zvidi −
telnění Modravy, ale v rámci možné−
ho i o její rozvoj. Stál v čele úsilí šu−
mavských obcí, aby národní park
nebyl přítěží, ale naopak impulsem
ke zlepšení životních podmínek jeho
obyvatel. 

Antonína Schuberta jsem poznal 
jako osobu, která dokázala argu−
menty ve prospěch či neprospěch

Šumavy přehledně se−
třídit. Byl vždy odborně
připravený na jakouko−
liv diskuzi a nedal se
odbýt nějakým pouze
rétoricky obligátním
odkazem na jedinou
pravdu opřenou o „aka −
demické tituly“ jejich
vykladačů. Věděl, že
záměrně neurčité defi−
nice paragrafovaného
znění příslušného záko−
na povedou v budouc−
nu spíše k obtížím při

naplňování tradičního způsobu živo−
ta, který byl po staletí se Šumavou
bytostně spojen. Chtěl vždy Šuma −
vu obydlenou a zelenou. Nikoliv tvůr−
čí dílnu všech možných pokusů
a mnohdy velmi kontroverzních ná−
padů. Jeho myšlenková stopa zůsta−
ne určitě zachována i pro budoucno. 

Odešla významná postava, člověk,
jehož smyslem života i starostenské
práce byla krásnější a vstřícnější
Šumava jak pro místní, tak i pro ná −
vštěvníky. Přesně tak to vnímaly
stovky lidí, které se s ním přišly
5. ledna letošního roku do smuteční
síně v Sušici rozloučit. A protože ka−
pacita obřadní síně neumožňovala
přístup všem, mnoho lidí stálo před
ní. Poslední rozloučení bývá vždy
urči tým završením otisku činnosti
toho, který právě z pozemského ži−
vota odchází. Přítomnost úctyhod−
ného počtu starostenských kolegů,
současných i bývalých spolu −
pracovníků z Národního parku, ale
také přátel ze západních a jižních
Čech včetně senátorů Tomáše Jirsy, 
Vla dis lava Vilímce, poslance Rudol −
fa Salvetra, bývalých jihočeských
hejtma nů Jana Zahradníka a Ivany
Stráské, bývalé radní pro životní pro−
středí Radky Trylčové z Plzeňského
kraje, bezpočet dalších osobností
a vděčných občanů spolu s ohrom−
ným počtem věnců a kytic muselo
určitě dojmout pozůstalou manželku
i početné příbuzenstvo. Tak velká
účast na posledním rozloučení
s Antonínem Schuber tem sama
o sobě s naprostou spontánností po−
tvrdila, že jeho zásluhy o Šumavu
nebudou nikdy zapomenuty. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR

Po nezapomenutelném popularizátoru Šumavy 

Emilu Kintzlovi odchází další její
ikonická osoba Antonín Schubert

Dlouholetý starosta
Modravy 

Antonín Schubert.

Třetí největší město Plzeňského
kraje Rokycany budou letos hos−
podařit s příjmy ve výši 408,8 mili−
onu korun a výdaji přes 679,4 mi −
lionu korun. Největší investicí pro
letošek je rozsáhlá oprava Jirás −
kovy ulice v  centru města či pří−
prava a zahájení zásadní revitali−
zace Sokolovny.

„Na investice poputuje v  roce
2023 40 procent všech výdajů, tedy
více než 273,7 milionu korun. Stě −
žejní pro nás v letošním roce je za−
hájení opravy Jiráskovy ulice, jejíž
oprava se připravovala společně
s Plzeňským krajem více než deset
let. V  loňském roce jsme nemohli
opravu zahájit z důvodu zdržení vý−
běrového řízení. Město bude inve−
stovat do rekonstrukce kompletních
inženýrských sítí, chodníků, vodo−
vodu, kanalizace, veřejného osvětle−
ní, zeleně a také přilehlých prostran−
ství u vlakového nádraží a ulice
Svazu bojovníků za svobodu. Ná −
klady na Jiráskovu ulici jsou aloko−
vány ve výši 92  milionů korun.
Dalšími stěžejními akcemi jsou revi−
talizace Sokolovny – projektová do−

kumentace a první část realizace
a objekt bývalého Svazarmu – do−
končení prováděcí dokumentace
a první část realizace,“ vysvětlil
starosta města Tomáš Rada.

V roce 2023 počítá město s vyš−
šími příjmy. Ty daňové  oproti roku
2022 vzrostou o 37,4 milionu ko−
run, u nedaňových předpokládá
město v  roce 2023 ve srovnání
s loňským rokem nárůst o 22,8 mili−
onu korun. Běžné výdaje jsou na
letoš ní rok vyšší cca o 69 milionů

korun oproti schválenému rozpočtu
pro rok 2022. To je ovlivněno ná −
růstem cen především na energie.
V rámci celého města došlo k na −
výšení vodného, stočného, topení,
plynu, elektřiny a teplé vody o cca
22 milionu korun.  

Výrazné zvýšení běžných výdajů
je vykázáno na odboru školství a kul−
tury. Příspěvky zřízeným příspěvko−
vým organizacím (školám a knihov−
ně) jsou v důsledku navýšení energií
zvýšeny o 9,3 milionu korun. Dále

bude provedena oprava rozvodu vo−
dy, výmalba a izolace ve školní jídel−
ně v Základní škole T. G. Masaryka.
Ke zvýšení běžných výdajů proti roku
2022 dojde na odboru rozvoje města
zejména na položkách veřejné osvět−
lení, údržba a opravy komunikací,
městská hromadná doprava a opravy
vodovodů. Značné výdaje putují 
také do oprav našich škol. Oprava
střechy je naplánována na Základní
škole, ulice Míru ve výši 10 milionů
korun, stejně tak opravíme střechu
Základní školy T. G. Masaryka ve výši
12 milionů korun.  

Sportovní zařízení města mají ve
výdajích zahrnuté opravy střechy
budovy ve sportovním areálu Jižní
předměstí a výměnu výměníků
a čpavkového zařízení na zimním
stadionu. Přestože rozpočet na rok
2023 byl schválen se schodkem ve
výši 270,5 milionu korun, město
bude financovat celý tento schodek
z  vlastních finančních prostředků
získaných z  výsledků hospodaření
minulých let a nepředpokládá čer −
pání úvěru. Rokycany nesplácejí
v současnosti žádný úvěr.

Rokycany budou se schodkem, ale bez úvěru!
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I přes současnou cenovou politiku má
topení na elektrickou energii nespor−
né výhody a záleží jen na způsobu
přeměny elektrické energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k úspornějším to−
pení z přírodního kamene, které využí−
vá schopnosti kamene nejen teplo přijí−
mat, ale také akumulovat a poté dlou −
hodobě vyzařovat do prostoru. Oproti
přímotopu je úspora až 30%. Pokud se
správně nastaví termostaty, tak z větší
části k vytápění prostoru využíváme
tepel né setrvačnosti kamene jako
u kachlových kamen.
Topení z přírodního kamene je také
ideální do prostor po přestavbě či re−
konstrukci objektu.
„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápění
se rozhodneme. Když jsme spočítali,
kolik by nás stálo vyměnit trubky, radiá−
tory, koupit nový kotel, opravit a vyvlož−
kovat komín, vsadili jsme na elektriku
a přírodní kameny. V kdyňské firmě
jsme si nechali vysvětlit princip vytápě−
ní, viděli jsme, jak přírodní kámen topí,

jak si lze termostatem regulovat teplotu
v každé místnosti a bylo rozhodnuto.
Jednoduchá montáž, barvu i tvar pří−
rodního kamene jsme si mohli vybrat
podle naší představy a teplo v každé
místnosti si regulujeme termostatem.

Naprostá spokojenost,“ řekli nám maji−
telé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni zejména starší 
lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termosta−
ty, které přes aplikaci v mobilu a připo−
jením na wifi dokážou na dálku ovládat

topení z přírodního topení a zvýšit tak
úspornost topení.
Přírodní kámen je zdravé topení.
„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit,
že se nám výborně dýchá, protože se
v místnosti udržuje stálá vlhkost. A ještě

jedna úžasnost. U podlahy i stropu je
stejné teplo,“ nám sdělili manželé
z Domažlicka.
Přednosti přírodního kamene, které
nelze opomenout.
Rychlá a jednoduchá montáž, dlouhodo−
bá záruka 14 let, životnost 100 let, v kaž−
dé místnosti si můžete libovolně nastavit

teplotu, topení z přírodního kamene má
blahodárné účinky na lidský organizmus,
příznivě působí na i psychiku.
S fotovoltaikou ideální řešení.
V současné době více než dříve se pro−
pojuje topení z přírodního kamene s foto−
voltaikou. Zkušenosti lidí, kteří se takto
rozhodli, lze shrnout do několika vět.
n Kombinace topení z přírodního ka−
mene s fotovoltaikou se jeví jako topné
médium budoucnosti.
n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt.
n Vložená investice se nám postupně
vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bez údrž −
bové, jednoduché a pohodlné.
Kde a kdy se mohou zájemci o topení
setkat s majiteli firmy eurotop in ve
Kdyni.
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového 
nádraží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu nebo 
e-mailem. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro
tope ní z přírodního kamene. 

Přijďte, poradíme a předvedeme 
– zvou majitelé firmy 

Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Více tepla za méně peněz to je
Topení z přírodního kamene

Podpora západočeských sportovců
seniorů, kteří v  minulých letech
úspěšně reprezentovali Českou
repu bliku a západní Čechy na
olympijských hrách, mistrovství
světa, mistrovství Evropy nebo ji−
ných významných soutěžích, patří
v oblasti sportu i humanitární čin−
nosti k  důležitým rozhodnutím
Rady Plzeňského kraje. Na podpo−
ru těchto regionálních legend
sportu, které se dostaly do tíživé
životní situace, schválili krajští

radní při svém pátečním jednání
celkem 450 000 korun.

„Finanční prostředky budou za
účelem podpory sportovců seniorů
poskytnuty formou finančního daru
Nadačnímu fondu západočeských
olympioniků se sídlem Franze Liszta
v Bolevci, který je v  rámci projektu
Humanitární podpora fyzických
osob − legend sportu přerozdělí vy−
braným sportovcům,“ sdělil náměs−
tek hejtmana pro oblast školství a
sportu Vladimír Kroc.

Věkové rozmezí sportovců, jimž
bude tato finanční podpora poskyt−
nuta, se pohybuje od 63 do 89 let.
Rozdělena jim bude s ohledem na je−
jich zdravotní stav, sociální zázemí,
dosažené sportovní výkony a jako
prostředky pro rehabilitaci či masáže.

„Osobně jsem byl velmi překvapen,
jak složitou situací mohou bývalí
úspěšní sportovci po ukončení karié−
ry   a v seniorském věku procházet.
V do bě jejich vrcholné vitality a repre−
zentace země na olympijských hrách,

mistrovství světa či Evropy a v jiných
soutěžích, si to člověk ani neuvědomí,
nicméně vše jednou končí a velké fy−
zické vypětí si vybere svoji daň. Proto
je potřeba, abychom i pro tyto osob−
nosti, jejichž dosaženými úspěšnými
sportovními výkony se mohla pyšnit
naše zem, vytvořili zázemí a abychom
jim byli nablízku, když budou potřebo−
vat pomoc,“ zdůraznil  Kroc.

Finanční podporu Plzeňského
kraje tak získají bývalí úspěšní re−
prezentanti v  silniční cyklistice, há−
zené, volejbale, atletice−pětiboji,
v  ledním hokeji, ve střelbě, vytrva−
lostním běhu anebo krasobruslení.

Nezapomínají na úspěšné bývalé sportovce
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Na statku Lüftnerka v areálu 
Zoo logická a botanická zahrada 
města Plzně dnes z  rukou pana
pri mátora města Plzně Mgr. Ro −
mana Zar zyckého a generálního
ředitele Vo dár ny Ing. Jiřího Kozo −
horského, MBA převzal ředitel za−
hrady Ing. Jiří Trávníček symbolic−
ký šek na 350 000 Kč. 

Tento finanční dar je symbolem
poděkování za spolupráci s Vodár −
nou Plzeň, která patří již roky
k hlavním partnerům zoo. Setkání
zpestřily křtiny novoročního kozlíka
girgentánského, kterého ředitel
Kozohorský pokřtil jménem Kubík,
což je v  tomto případě označení
pro metr krychlový vody.  

Zoologickou a botanickou za hradu
města Plzně navštívilo 512 682
návštěvníků, čímž byl překonán
dosavadní rekord z roku 2019, kdy
sem zavítalo celkem 504  984
osob. Podruhé v historii zoo tak by−
la překonána hranice 500 000 náv−
štěvníků, kteří se mohli seznámit
s mnoha novinkami. 

„V  roce 2022 došlo k  od −
chovům u řady pozoruhodných
a vzác ných zvířat – lvů berber−
ských, želv trpasličích, želv pa−
voučích, lemurů rákosových, za −
jíců běláků, promyk bažinných,

papoušků chocholatých, dikdiků
Kirkových atp. Druhovou skladbu
rozšířil například kivi hnědý 
a lemur korunkatý, na  statek za−
mířil i barokní osel,“ sdělil tisko−
vý mluvčí zahrady Mgr. Mar tin
Vobruba. 

Expozičními novinkami byl ze −
jména zmodernizovaný venkovní
výběh lvů berberských, expozice
plameňáků Mokřady Albufera ne−
bo upravený výběh lemurů kata.
Roz šířeno bylo Strašidelné skle−
pení, vyšla kniha Když má panda
dovolenou. 

Spolupráci zpečetil šek

Zahrada překonala
rekord z roku 2019  

Celých třicet let chybělo v   kronice
třetího městského obvodu. Nyní je
kompletní. Doplnit veškeré infor−
mace trvalo kronikářce zhruba rok.
Aby události, které se za tu dobu
staly, dohledala, trávila Anna 
Ko cour ková v  knihovně celý den
dvakrát v týdnu.

„Bydlím v  Útušicích a kroniku
u nás v obci dělám už více než čtyři−
cet let. Ani mi ji nechtěli tenkrát svě−
řit, vedení obce mělo pocit, že jsem
na takovou činnost příliš mladá, 

bylo mi 24 let. Když jsem se dozvě−
děla, že kronikáře shánějí, běžela
jsem co nejrychleji na úřad, aby mě
nikdo nepředběhl. Byla jsem naivní,
nikdo kromě mě se tenkrát ani ne−
přihlásil,“ směje se svému nadšení
paní Kocourková.

Zápal pro kroniky ji ale dodnes
nepustil. Proto, když ji starosta
David Procházka před necelými
dvěma lety oslovil se žádostí, zda
by si nevzala na starost i kroniku
cent rálního plzeňského obvodu,
neváhala. „Historie obvodu je pro
nás velmi důležitá, proto jsem byl
rád, že se paní Kocourková tohoto
nelehkého úkolu ujala, a tak skvěle
ho zvládla. Patří jí obrovský dík,“
říká starosta MO Plzeň 3 David
Procházka.

Obdiv nad provedenou prací vy−
jádřil také 1. místostarosta třetího
městského obvodu Pavel Šrámek,
podle něhož paní Kocourková zvlád−

la doplnit chybějící materiály během
opravdu krátké doby a informace
jsou v  kronice kompletní, nechybí
žádná důležitá událost. Práce to ale
rozhodně nebyla snadná. „Protože
kronika byla uložena někde v archi−
vu, kde se našla, proto bylo na zvá−
žení, jestli ji   uložit, nebo  dopraco−
vat a vést ji dál. Zvítězila druhá mož−
nost,“ vysvětluje Anna Kocourková.

Chybějících třicet let svou pílí již
doplnila. Pracovní království si zří −
dila v  suterénu úřadu městského

obvodu, protože domů se s  tolika
výstřižky prostě nevešla. „Začala
jsem shánět materiály na podzim
roku 2021. Když se mi podařilo vše
dohledat, pustila jsem se do samot −
ného zpracování,“ popisuje postup
práce kronikářka. 

Pokračovala tak, jak byla kronika
vedena dříve, tedy formou výstřižků
z novin. K  tomu ale doplnila histo −
rické zajímavosti. Například k článku
o dokončení rekonstrukce Měšťan −
ské besedy zpracovala i její historii.
„Přiznám se, že to nebyl snadný
úkol a kolikrát jsem si říkala, k čemu
jsem se to upsala. Jak mi ale práce
ubíhala od ruky a kronika se po −
stupně plnila, tak jsem byla šťastná.
Ten výsledek za to stojí,“ dodává
Anna Kocourková.

Nyní začíná další etapu kroniky
centrálního plzeňského obvodu, už
ale se současným datem, tedy 
rokem 2023. 

Kronika třetího městského
obvodu je konečně kompletní
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Služebna Městské policie Plzeň−
Lochotín se bude na dočasnou do−
bu stěhovat do jiných prostor.  

Samotné stěhování se uskuteční
v sobotu 28. ledna 2023, v ten den
budou obě pracoviště pro veřejnost
uzavřena. Veškerá oznámení při −
jmou operační strážníci na tísňové
lince 156. Městská policie Plzeň
infor muje, že od 1. února 2023 bu−
de obvodní služebna Městské poli−
cie Plzeň−Lochotín dočasně přestě−
hována ze současného působiště
na adrese alej Svobody 60 do pro−
stor budovy služebny Vinice se 
sídlem v Br něnské ulici 65. Tele −
fonní kontakt na obvodní služebnu
Městské policie Plzeň−Lochotín –
378 036 918 zůstává nezměněný.

Obvodní služebna dočasně na Vinicích

Tmavomodrý svět, Nebe na ze−
mi, Je nebezpečné dotýkat se
hvězd, Když máš v chalupě or−
chestrion, In the Mood, Bugatti
Step, Škoda lásky a ještě mno−
hem víc. To vše je připraveno na
vzpomínkový populárně zábav−
ný koncer t Pocta plzeňským
rodá kům aneb Místo naroze −
ní Plzeň, který se uskuteční
8. února v  Měš ťanské besedě
od 19:00 hodin. 

Koncer t oblíbené koncer tní
řady Crossover Plzeňské filhar−
monie připomene slavné plzeň−
ské rodáky – Karla Gotta, Jiřího
Suchého, Josefa Větrovce,
Miroslava Horníčka a další.
V  pořadu zazní známé skladby
z  filmů, televizních seriálů či
diva delních představení. Diváky
určitě pobaví také vzpomínky
na jednotlivé plzeňské osobnos−
ti, na jejich osudy i historky z je−
jich uměleckého a soukromého
života. Večer moderuje Mar tin
Pášma, celý koncer t řídí šéf −
dirigent Plzeňské filharmonie
Chuhei Iwasaki. 

Vstupenky jsou k  dostání na
všech prodejních místech Plzeň −
ské vstupenky nebo on−line.
www.plzenskafilharmonie.cz

Šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Chuhei Iwasaki

Místo narození
Plzeň
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Pokud Vás nabídka zaujala nebo se o nás chcete 
dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat!

hledá schopné obchodníky 
do call centra v Plzni

Podrobné informace o našem nakladatelství na

www.iv−nakladatelstvi.cz

Vzdělání, předchozí profese 
a věk nerozhodují!

Požadujeme:
• spolehlivost
• obchodního ducha
• plné pracovní nasazení
• znalost práce na počítači
• příjemný a kultivovaný hlasový projev
• češtinu jako mateřský jazyk.

Nabízíme:
• fixní mzda 27 000 Kč měsíčně

+ možnost provize v neomezené výši!

• pracovní doba 32 hodin týdně, 
v pátek pouze do 12 hod., 
volné víkendy, 5 týdnů dovolené

• Pro renomované organizace působící
v oblasti prevence a bezpečnosti reali  zu −
je me vydávání publikací určených dě−
tem. Náplní práce našich zaměstnanců je
péče o stávající zákazníky, a především
získá vání nových.

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová)
Životopisy posílejte na e−mail:

plzen@iv−nakladatelstvi.cz

IV−Nakladatelství s.r.o.
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Ministerstvo kultury prohlásilo
v roce 2022 na území Plzeňského
kraje šest historických objektů
kulturními památkami. Jejich
druhové zastoupení je opět pes−
tré. Pa mát kou byly prohlášeny
pomníky, kaple, funkcionalistická
vila, vesnická usedlost a most.
Bývalý augustiniánský klášter
v Pivoni získal statut národní kul−
turní památky.

Nejvíce památek při−
bylo opět v  nejrozlehlej−
ším okrese ČR – v okre−
se Klatovy. Ve dvou pří−
padech se památková
ochrana týká pomníků
padlým ve světových
válkách, a to v Dolanech
a  v  Sušici.  Monument
v  Dolanech je jedním
z  prvních poválečných
pomníků na Klatovsku
vůbec, jeho architektura
nese rysy pozdní sece−
se. Zakázku na zhotove−
ní tohoto díla získala kla−
tovská kamenosochař−
ská firma Vojtěch Pták,

která angažovala sochaře Viléma
Glose. Slavnostní odhalení se
uskutečnilo 10. října 1920. Za na−
cistické okupace bylo nařízeno
z  pomníku odstranit sochu, jež
přečkala uskladněna v  bývalé do−
lanské cihelně, po druhé světové
válce byla vrácena zpět.

Druhý pomník se nachází v Su −
šici, kde je součástí kompozice
významného prostoru před budo−

vou Masarykovy školy.
Autorem návrhu pomníku
odboje je známý archi−
tekt Jindřich Freiwald
(asistent Antonína Bal −
šán ka a  žák Jana Kotěry
působil ve velké řadě 
větších českých měst
především pod hlavičkou
firmy Freiwald a  Böhm).
Památník z  roku 1933

sestává z  kamenných
schodišť a  opěrné zdi
s městským znakem, která byla
o  dva roky později a  po druhé
světové válce doplněna figurál−
ními reliéfy významného české−
ho sochaře Otakara Švece.
Původní bronzová socha T. G.
Masaryka byla za války zničena
a v roce 1949 ji nahradila nová
kamenná socha podle Švecova
návrhu, zhotovená sochařem
Otokarem Velinským z  Prahy.
Z  politických důvodů však do−
šlo k  jejímu osazení až v  roce
1969, a  to již mimo vlastní
archi tekturu pomníku. Dosud
byl památkově chráněn pouze

pomník, až v  loňském roce byla
ochrana rozšířena i  na sochu.
Sušický pomník je jedním z  nej−
významnějších děl svého druhu
z 20. století v regionu.

Další přibyvší klatovskou pa−
mátkou je kaple sv. Bar toloměje
ve Svéradicích. Prostá obdélná
stavba ve štítě s  nástavcem se
zvoničkou má renesanční původ
(v první polovině 17. století), svoji
dnešní podobu však získala kolem
roku 1880. Kaple stojí v působivé
poloze na skalnatém návrší neda−
leko vsi a je při nárožích doplněna
dvěma kovanými pamětními kříži.

Nové památky v kraji posvětilo ministerstvo
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Měsíc únor je jako stvořený k  návštěvě plzeňského
Divadla ALFA na Rokycanské třídě, které hraje každou
sobotu odpoledne pro rodiny s dětmi. Plzeňští loutkáři
zvou na dobrodružný příběh Pozor, Zorro! (4. 2.), 
pohádku pro nejmenší Kolíbá se velryba (11. 2.) nebo
čerstvou novinku O zlaté rybce (25. 2.).

V sobotu 18. 2. je na programu hostující představení
„ABRAXAS DABRAXAS aneb Příběh Malé čarodějnice“
režisérky Zity Morávkové. Loutková pohádka vypráví
o  tom, jak důležité je mít přátele, se kterými zažíváte
nejen zábavu, ale také těžké chvíle a nečekaná dobro−
družství. Hlavními hrdiny jsou roztomilá Malá čaroděj−
nice a její kamarád havran Abraxas. Malí i velcí diváci
se s  nimi přenesou do  kouzelného lesa, malebného
městečka, ale i na Skalnatou horu, kde se to čarodějni−
cemi jen hemží. Pohádka ABRAXAS DABRAXAS je ur−
čena dětem od 4 let a v Alfě se 18. února bude hrát
hned dvakrát, od 14 a od 15:30.

Divadlo ALFA – únor 2023
Rokycanská 7, Plzeň

Lidová pohádka, Petra Kosová
O ZLATÉ RYBCE 
Na břehu moře žil šťastný rybář. Miloval moře a svoji
loďku, zato jeho žena nebyla s ničím spokojená a pořád
hubovala. A stejně jim to docela klapalo: babka občas
uviděla svět dědkovýma šťastnýma očima a dědek zase
díky babce nezemřel hlady. Ale jednou dědek ulovil zla−
tou rybku a s ní i možnost něco si přát…
Inscenace je určena divákům 3+
Slavnostní večerní premiéra: 24. 2. 2023 18:00

Sobotní odpolední představení v Divadle ALFA
POZOR, ZORRO!
Dobrodružná loutková komedie s minimem slov, ale za−
to spoustou akce a živé muziky.  Prapředek maskova−
ných superhrdinů, Zorro mstitel, znovu v akci! Ochrání
muž s černou maskou vesničany před útiskem padouš−
ského mocipána? Získá si přitom srdce spanilé Lolity?
A kdo se vlastně skrývá pod maskou Zorra? 
sobota 4. 2. 2023 15:00

KOLÍBÁ SE VELRYBA
I ve velrybím břiše může být nakonec jako v pokojíčku.
A ani strašní piráti nemusí zůstat strašnými piráty 
navždycky…
sobota 11. 2. 2023 15:00

Host: HAFAN STUDIO 

ABRAXAS DABRAXAS aneb Příběh Malé čarodějnice 
Roztomilá Malá čarodějnice a její kamarád havran
Abraxas vám ukážou, jak důležité je mít přátele, se kte−
rými zažíváte zábavu, ale také těžké chvíle a nečekaná
dobrodružství.
sobota 18. 2. 2023 14:00 a 15:30

O ZLATÉ RYBCE 

Na břehu moře žil šťastný rybář. Miloval moře a svoji
loďku, zato jeho žena nebyla s ničím spokojená a pořád
hubovala. A stejně jim to docela klapalo: babka občas
uviděla svět dědkovýma šťastnýma očima a dědek zase
díky babce nezemřel hlady. Ale jednou dědek ulovil 
zlatou rybku a s ní i možnost něco si přát…
sobota 25. 2. 2023 15:00

Vstupenky do Divadla ALFA je možné zakoupit ve
všech prodejních místech systému Plzeňská vstupen−
ka a také přímo v pokladně divadla, otevírací doba: 
PO − PÁ 8:00 − 15:30. 

Pokladna  je  otevřená vždy 1 hodinu před předsta ve −
ním. Vstupenka platí jako jízdenka MHD v Plzni – jed−
nu hodinu před a jednu hodinu po představení!

Roztomilá Malá čarodějnice a její
havran AbraxasJunák – český skaut

Celkem 200 000 korun schválila
krajská rada   pro zapsaný spolek
Junák – český skaut. Finanční pří−
spěvek mu bude poskytnut jako
neinvestiční dotace a bude využit
na akci Český kontingent na 25.
světovém skautském jamboree
2023 v Jižní Koreji. 

„Toto světové skautské jambo−
ree je největší akcí pořádanou
Skautskou organizací pro lidi z ce−
lého světa a pořádána je každé
čtyři roky v  jiné zemi. Její hlavní
myšlenkou je poznání kultur, pod−
pora míru a porozumění,“ přiblížil
využití peněz náměstek pro oblast
školství a sportu Vladimír Kroc.
Setkání bude pořádáno v  termínu
11. – 12. srpna v SaeManGeum,
Jeollabuk−do v Koreji. Účastnit se
ho mohou děti a mládež narození
mezi 22. 7. 2005 až 31. 7. 2009,
starší jako vedoucí jednotlivých
patrol a dobrovolníci servisního
týmu. Z Plzeňského regionu by se
setkání mělo účastnit 37 dětí a 4
dospělí.

Pomoc včelařům
Rada schválila vyhlášení dotační−
ho programu pro stabilizaci a zvý−
šení počtu včelstev a dále na
zkvalitnění jejich chovu. Program
je určen jak pro stávající, tak také
pro začínající včelaře. V rozpočtu
Plzeňského kraje pro rok 2023 je
za tímto účelem vyčleněna částka
2,5 mil. Kč. Dotace bude posky−
tována jako neinvestiční.  

Žádost podávají okresní organi−
zace Českého svazu včelařů, které
ji následně poukáží finálním pří−
jemcům a tedy samotným včela−
řům. Málokdo si totiž uvědomuje,
jak důležitou roli mají v  přírodě
včely a jakým tempem se jejich
počet snižuje. Proto kraj vyhlašuje
tento dotační program, který
umožní začínajícím včelařům poří−
zení nových nástavkových úlů
a nutného vybavení k úspěšnému
včelaření. Pro ty stávající včelaře
pak bude finanční podpora cílit na
doplnění nástavkových úlů a obec −
ně také na realizaci ozdravných či
preventivních opatření proti závaž−
ným onemocněním včelstev. Sběr
žádostí bude probíhat od 27. 2. –
4. 3. 2023 přes aplikaci eDotace.
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Dotaz čtenáře:

Dobrý den,
nedávno jsem si v  jednom ne −
jmenovaném internetovém ob−
chodě s  elektronikou zakoupil
příslušenství k mobilnímu tele−
fonu přibližně za 400,− Kč.
Další den jsem se podíval na
účet a všiml jsem si, že mi
z  účtu odešla mnohem vyšší
částka, čehož jsem si při platbě
nevšiml. Když jsem se podíval
na rekapitulaci objednávky,
měl jsem u svého nákupu ještě
nějaké položky s  pojištěním
proti rozbití a krádeži. Je mož−
né žádat peníze zpátky? 

Odpověï advokáta:

Vážený čtenáři,
při koupi zboží jste pravděpo −

dobně měl možnost zvolit si příplat−
kové pojištění nabízené prodejcem.
Podle toho, co popisujete, si však
očividně nejste vědom, že byste si
jakékoliv příplatkové služby přál při−
dat k vaší objednávce. Pokud jste si
skutečně žádné příplatkové služby
vědomě k objednávce nepřidával,
je pravděpodobné, že prodejce tyto
položky předem zaškrtal za Vás,
aniž by k  tomu nejdříve požadoval
souhlas z Vaší strany.

Je vhodné podotknout, že se zde
nacházíte v postavení spotřebitele,
tudíž se na Vás vztahuje ochrana
spotřebitele poskytovaná zákonem
o ochraně spotřebitele a zároveň
občanským zákoníkem. Pokud by
tedy prodejce skutečně předem

zaškr tal políčka nabízející příplat −
kové služby například ve formě růz−
ných druhů pojištění, postupoval
by tím v rozporu se zákonem, kon k −
rétně pak s ustanovením § 1817
občan ského zákoníku, jež výslovně
zakazuje, aby prodejce požadoval
po spotřebiteli další platbu, než kte−
rou je spotřebitel povinen uhradit na
základě hlavního smluvního závaz−
ku. Hlavním smluvním závazkem je
zde koupě Vámi zmíněného příslu−
šenství. Prodejce by mohl požado−
vat takovéto další platby pouze
v případě, že by mu spotřebitel k to−
mu udělil výslovný souhlas. Takový
výslovný souhlas by byl Vámi po−
skytnut například, pokud byste sám
zaškrtal v objednávce příplatkové
služby. Pokud však již takové služby
byly předem zaškrtnuty prodejcem,
nedá se toto za výslovný souhlas
považovat a rovněž se udělený sou−

hlas nedá odvodit od Vašeho jedná−
ní směřujícího k uzavření hlavního
smluvního závazku.

Postupoval−li prodejce tak, jak je
popsáno výše, máte podle ustano−
vení § 1818 občanského zákoníku
právo na odstoupení od smlouvy,
a to bez udání důvodu a zároveň
bez možnosti jakéhokoliv postihu
ze strany prodejce. Zároveň tak
máte právo na vrácení peněz.

Prodejce se odvozením výslov−
ného souhlasu spotřebitele s další
platbou z  předem nastavených
možností, které musí spotřebitel
zamítnout, aby se této platbě vy−
hnul, rovněž dopouští přestupku
podle § 24 odst. 17 písm. c) záko−
na o ochraně spotřebitele a může
mu za takové počínání hrozit poku−
ta až do výše 5.000.000,− Kč.

Mgr. Martin Kubeš, 
advokátní koncipient 

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

PRÁVNÍ
PORADNA

Abych byl upřímný, moc se mi do
věštění budoucnosti nechtělo,
protože každý ví, že jsme v  nej−
větší nejistotě od roku 1990.
Roste agresivita a lidé ztrácejí
víru v růžovou budoucnost. Nikdo
neví, co bude a jak to bude trvat
dlouho. Nechci hodnotit politic−
kou situaci. Všichni vidíme bez−
radnost vlády, a proto hrozí, že
vláda může své vládnutí skončit.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno
z možností A, B, C? Výsledek tes−
tu máte na konci článku 
Asi nejvíce všechny zajímá, kdy
skončí válka na Ukrajině. Je pro−
blém zjistit, kdo za tím stojí. Podle
mne je to 10 lidí. Rok 2023 je po−
dle čínské astrologie rokem Zajíce,
což je velký usmiřovatel. Proto
předpokládám, že do léta by mohl
základní problém ustat. Patrně
nevy hraje nikdo a s  tím souvisí
mnoho faktorů, jako jsou například
ceny potravin a energií. Nikdy se
nestalo, že by cena energií a po−
travin šla dolů, proto to nepřed −
pokládám.

Na podobnou životní úroveň jako
byla v  roce 2019 se už nikdy ne−
dostaneme, ale přiblížíme se k  ní
cca za 7 let. Je už teď logické, že
se budou zvedat daně,
a to i takové, na které
ne jsme zvyklí, jako
je například daň
z nemovitostí. Je
dobré se podí−
vat, jak je to u
našich sousedů
v  Ně mec ku ne−
bo v  Rakousku.
Po dob ně to bude
i u nás. 
Inflace by se mohla
snížit během roku na jed −
no cifernou částku. Je dobré si při−
znat, že je to největší krize od roku
1990. Už v  roce 2018 jsem ji
předvídal s tím, že bude trvat 5 až
7 let. Ekonomická situace se bude
„rovnat dlouho“, a to tak, že ceny
energií dolů nepůjdou, ale bude se
zvedat nerovnoměrně příjem oby−
vatelstva. Tím bude vznikat rozdíl
mezi bohatými a chudými, kterých
bude přibývat. Bohatých se krize
až tak nedotkne, ale střední třídě

hrozí, že zchudne. Klienti se mě
ptají, co mají dělat, když nemohou
najít práci. Odpovídám jim, že prá−
ce nemá nožičky a za prací se mu−

sí dojet. Jen je třeba hle−
dat a nebát se práce.

Je krize, tak je jas−
né, že si nelze
vybírat.
Co je důležité
je zdraví, a to
jak duševní,
tak i fyzické.

Když je zdraví,
je vše. Jak si

zdraví udržet v této
době? Pod statné je

myslet pozitivně, protože
myšlenky lze zhmotňovat a věřit 
tomu, co si přejeme. Musím při −
pomenout, že negativní myšlenky
se zhmotňují lépe, proto je třeba
myslet pozitivně. 
Doporučuji maximálně se vě −
novat volnočasovým aktivitám.
Snížíte tím riziko úmrtí, stejně jako
riziko úmr tí na kardiovaskulární
onemocnění či rakovinu. Jedno −
duché změny životního stylu pro−
spějí každému. Prostřednictvím

fyzické, sociální nebo duševní
akti vity uvádíte mozek do činnosti
a tím oddalujete nástup demence
a snižujete si riziko vzniku one−
mocnění.
Například domácí práce fungují
jako fyzická i duševní aktivita, ně−
kdy mohou být dokonce považo−
vány za cvičení. Setkání s blízkými
jsou společenskou aktivitou, která
vyžaduje i psychickou stimulaci,
fyzická aktivita pak vyžaduje du−
ševní nasazení.
Přeji všem čtenářům, aby v letoš−
ním roce byli vždy dobře naladěni.
Vyhněte se stresovým situacím,
protože stres je většinou příčinou
vašich nemocí. Radujte se ze živo−
ta. Starostí všichni máme dost
a vypadá to, že ještě dlouho bude−
me mít. Tak proč si je ještě přidě−
lávat, když je život tak krátký. 

Stanislav Brázda

odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Co náš čeká a nemine?

VÝSLEDEK TESTU:
Otázka na nevědomé úrovni byla:
Jste pohodlní? Odpověď A = ANO,
B = na půl, C = NE.
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Dubnovou premiérou komedie
Raye Cooneyho 1+1=3 chce
Divadlo Pluto zahájit roční oslavy
svých pětadvacátých narozenin.
Na následující rok si tak připravi−
lo pro své diváky spoustu překva−
pení a novinek. 

„Pluto zahájilo svou činnost
v dubnu roku 1999 v lochotínském
pavilonku hrou Až se trefila aneb
Jak se válčí na Pavlači. To zna −
mená, že přesně za rok v  dubnu
dovrší krásných a někdy i neleh−
kých pětadvacet let své činnosti.
Letošní dubnovou premiérou tak
odstartujeme období, ve kterém
budeme vzpomínat, bilancovat
a snad i překvapovat naše diváky,“
líčí principálka divadla Jindřiška
Kikinčuková.

Už od ledna ale například star  −
tuje projekt PlutoWorldCoffee, tedy
že každý divák k  nákupu osmi 
a více vstupenek obdrží v pokladně 
divadla balíček kávy z  pražírny
v  Medlešicích. „Kromě dubnové
premiéry také na jaře vyzkoušíme

v  našem divadle netradiční, ale
světově úspěšný formát Rande na−
slepo a v neposlední řadě jsme se
zapojili do crowdfundingové sbírky
portálu HitHit, ve které nám diváci
mohou přispět libovolnou částkou
na provoz divadla a jsou za to pro
ně připravené zcela mimořádné
odměny, ke kterým se jinak nor−
mální smrtelník nemá šanci 

dostat,“ vyjmenovává seznam 
no vi nek produkční divadla Anna
Kupková.

V  roce 2022 odehrálo Pluto na
své domovské scéně v doubravec−
kém Centrumu 84 představení.
Nejčastěji uváděným titulem se
stal Blbec k večeři. Divadlo ale vy−

ráželo i na zájezdy po celé republi−
ce. „Celkově jsme vyjeli dvaadva−
cetkrát do různých divadel či kul−
turních domů,“ upřesňuje umělec−
ký šéf divadla Jiří Bláha. „Tento rok
začínáme po novoroční pauze ve
středu 18.ledna s  muzikálem My
Fair Lady, jehož uvádění u nás defi−
nitivně skončí v  červnu, kdy nám
vyprší práva na jeho reprízování,“
dodává Bláha.

Právě v  těchto dnech také herci
Divadla Pluto začínají zkoušet no−
vou inscenaci. Tentokrát vsadili na
osvědčeného autora bláznivých
komedií Raye Cooneyho. V  titulu
s názvem 1+1=3 pojednávajícím
o jednom manželském trojúhelníku
se v  hlavních rolích představí
Daniel Rous, Pavel Kikinčuk,
Bronislav Kotiš, Petr Jančařík,

Pavla Bečková, Táňa Krchovová,
Klára Kovaříková a další. Divadlo
Pluto také nově přibírá nové členy
do Klubu přátel divadla. „Věříme,
že se všichni ve zdraví dožijeme té
pětadvacítky, a že ty horší divadel−
ní časy už máme za sebou,“ věří
a uzavírá Jindřiška Kikinčuková.

Divadlo Pluto vplouvá do roku
oslav 25. výročí svého založení
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SPOLEČENSTVÍ SVČ ná−
jemníků hledá spolehlivou
ženu, jako  placenou před−
sedkyni. Ostatní při poho−
voru. Tel.: 777904079.
PM 23001

AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve 
věku 10–? let, trénink Po,
Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443. RR 23004

HLEDÁME vyučeného zed−
níka k  průběžné celo −
 roční práci při opravách 
RD 7 km od Klatov. Tel.:
606786466. RR 23057

MODERNÍ úspěšná firma
ELECTRONIC nabízí elek−
trikářům práci – montáž
el. rozvaděčů 400V, poho−
dové prac. prostředí, od−
měna – přídavky – benefi−
ty, dle EU – pracovních ta−
rifů. Osobní představení
vítané, možnost prohlídky
firmy. Vážný zájem? Tel.:
775975170. RR 23122

HLEDÁME vyučeného zed−
níka k průběžné celoroční
práci při opravách RD v ob−
ci Srní. Tel.: 606786466.
RR 23058

DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARIST−
KU (příprava kávy a pohá−
rů). Nabízíme stabilní prá−
ci v podniku s dlouholetou
tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém
kolektivu, nadstandardní
platové ohodnocení
a uby tování zdarma. Prá −
ce je vhodná i pro studen−
ty v  rámci víkendové bri−
gády. Pro více informací
nám zavolejte na tel.:
725835555. RR 23135

STARŠÍ invalidní elektrický
vozík. Pište esemesky na
č. 607257384. RR 23079

PRODÁME elektrický inva−
lidní vozík zn. MEYRA 
PRIMUS, starší, v  chodu,
v  dobrém stavu. Zánovní
akumulátory. Levně – za
6 tis. Kč. Tel.: 739883764,
377520104. PM 23015

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Inimo buňku, 
obloženou palubkami nebo
vlnitým plechem.  Pozinko −
vý vlnitý plech, barvený.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubkami,
zařízenou k  okamžitému
používání, dřevěné zahrad−
ní domky 4−5 m x 2,4 m.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 23018 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 3m x 1m  x
0,15m a  2m x 3mx 0,15m,
místo odběru Jižní Čechy.,
dále panely 2,2m x 0,6m x
0,1m, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 604867469,
603383211,. PM 23019

PRODÁME vybavení stro−
jírenského provozu (pon−
ky, svěráky, frézy, vrtá−
ky,měřidla, soustružnické
nože, skříňky ap.) Vše pro
nástrojáře, zámečníky
akutily. Tel.: 736670876.
RR 23129

VELKOU starou ložnici
a malou sedačku (křeslo 
+ dvojkřeslo) rozkládací
vše velmi levně, tel.
732356234. RR 23011

2 NOVÉ, nepoužité pro −
šívané deky + 2 polštá−
ře, cena 3.000 Kč, u Su −
šice, tel.: 604348392. 
RR 23017

MYSLIVECKÝ oblek ne−
používaný, číslo 64, kon−
čím, levně, tel. večer:
605972521. RR 23071

KOMPRESOR ZETOR
Super 50, nový, nepouží−
vaný, levně, tel. večer:
605972521. RR 23072

SBÍRKU 34 DVD – zvířata
z  celého světa, cena do −
hodou, trafo F21 na mo de −
lovou železnici 12V=/1,2A
16V~1,2A. Tel.:
605579683. RR 23082

TRAKTOR 6718, r.v. 1973
– je v dobrém stavu. A se−
no průměr 130cm –
uskladněné. Cena doho−
dou. Tel.: 702149706. 
RR 23102

PIANINO starší a tiskárnu –
málo používaná Canon –
cena dohodou, Horažďo −
vicko, tel.: 739499535. RR
23110

KOUPÍM  elektrické a me−
chanické vláčky všeho 
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špat ném stavu. Tel.:
731064361. Předem děku−
ji. PM 23012

Z  POZŮSTALOSTI  KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rá−
dia, vojen. věci z války atd.
Tel.: 737903420. PM
23004

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

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel.: 732170454.
PM 23002

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

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

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22071

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 23007

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
po pilotech a mechanicích
ČSLA vše,  maskáče, saka,
čepice, rajtky, pohraniční
stráže, vyznamenání, od−
znak 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 23011

KOUPÍM srovnávačku
s protahem KDR nebo 
ROJEK . Tel.: 774707147.
PM 23014

KOUPÍM tento typ 
křesel. Chromový 

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

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

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždíře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod.  Tel.: 605080878.
PM 23005

KOUPÍM staré věci z do−
mácnosti: lívanečníky, lam −
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878.
PM  23006

VYKLÍZÍTE byt, garáž, cha−
lupu? Koupím různé staré
věci – kanystr USA,
Wehrmacht, hasičskou−te−
sařskou sekeru, váhy, ká−
vomlýnek, sošky z porcelá−
nu, zavírací nože, zapalo−
vače na benzin, dílenský
svěrák, kameninové hrnce−
formy na pečení apod. Tel.:
732431470. PM 23008

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 23009

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pum  pičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla aj.
náhradní díly, také na 
sta rého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy, 
dobové prospekty. Tel.:
721730982.  PM 23010

KOUPÍM historický  moto−
cykl nebo moped. Tel.:
777746668. PM 23013

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELI GON −
KU i v  nálezovém stavu
a dá le MOPEDA na ryby.
Tel.: 728209526. PM
23024

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, 

starožitný nábytek 
a nábytek do roku

1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či

prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

SBĚRATEL KOUPÍ staré
obrazy a jiné starožitnosti.
Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla−
dislav.soucek@seznam.cz
PM 23028

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211
736139113. PM 23021 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 23022

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samo−
statné loutky, hračky mů−
žou být poškozeny. Tel.
603512322,  e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 23031

KOUPÍM − CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může
být poškozený. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz  zn.
Přijedu 23033

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz −
ného odpadu, dále 
možnost vymalování.
Pro hlídka a nacenění
služby ZDARMA. Tel.
603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 23034 

ZAPLATÍM min. 20–30 tis.
za každou pivní lahev s ná−
pisem: J. Královec Taus,
Chotiměř, F. Z. B., Muter −
sdorf, Dolanský, Jarolím,
Gotz, Klečka, Stubenbach,
A. Petermichl, Melan,
Šubrt a mnoho dalších po
domluvě. Tel.: 603158092.
RR 23106

KOUPÍM ZE STARÉ
DÍLNY– ponk, skříňku
se šuplíky, regál, osvět −
lení, různé litinové pod−
stavce, nohy, židle, truh−
lářskou hoblici, kovaný
plot, mříž, litinovou vý−
levku a jiné různé staré
předměty. Zn. PŘIJEDU,
tel.: 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 23035 

PRONAJMU byty 2+KK,
3+KK nová výstavba v
Kla tovech, Voříškova ulice,
tel. 603725073. RR 23092

PRONAJMU malý krámek
v centru Klatov, 8 m2 +
výloha + skládek 1,2m2,
vytápění aku kamny. Tel.:
602857551, 723846244.
RR 23006

PRONAJMU v centru Kla −
tov prostor 100 m2 vhodný
k ordinaci. Sousední pro−
stor zkolaudován jako zdra −
votnické zařízení, již v pro−
vozu. Tel. 602429820. 
RR 23077

PRONAJMU v centru Kla −
tov nebytový prostor 
120 m2, vhodný jako dílna,
obchod, sklad. Tel.:
602429820. RR 23078

PRODÁM byt 1+1,
35,11m2 v os. vlastnictví
v  Klatovech v  Prusíkově
ulici. Jedná se o středový
byt v 2. patře (3NP), který
je po rekonstrukci plně za−
řízený s  bezbariérovým
vstupem do domu a výta−
hem. (Kabelová televize,
internet). Všechny služby
v těsném dosahu do deseti
minut chůze. Byt je bez dal−
ších investic. Realitní mak−
léři nevolat, děkuji. Tel.:
727841914. RR 22988

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

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

PRODÁM urnový hrob –
Nýrsko, tel.: 722970666.
RR 23068

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
23081

PRODÁM JAWA 20, 
r.v. 1972 | ČZ 175 TPZ
1356, r.v. 1983 | JAWA
MUSTANG 23, r.v. 1979.
Cena dohodou. Telefon
602418418.

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 do−
brý stav, nová stk a emise,
cena: 197.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
23124

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, ob−
sah 1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, stříbrná metalíza,
airbagy, klima, esp, velmi
pěkný stav,nová stk a emi−
se, cena: 149.000 Kč, KT,
tel.: 723439518. RR
23125

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 Part −
ner, r.v. 2010, obsah 
1.6 hdi, 80 kw, klimatizace,
el okna, servo, centrál, taž−
né zařízení, abs, esp, ton
okna. tel: 723439518, ce−
na: 135.000 Kč, Klatovy.
RR 23126

PRODÁM Ford Fusion, r.v.
2006, obsah 1.4 benzin,
šedá metalíza, el okna, 
servo, abs, dobrý stav, no−
vá stk, emise, cena 69.000
Kč, tel.: 723439518. RR
23127

PŘEVEDU záznamy z  vi −
deo kazet na flešku 
nebo DVD, levně. Tel.:
777554484. PM 23003?

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

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 23020 

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca 100
m2 – 2.000 Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5.000 Kč. Klatovy.
A zároveň koupím spony−
žabky, spojky−doutníky,
trubky. Tel.: 720686209.
RR 23026

PRODÁM štěňátka pražský
krysařík – malého vzrůstu,
milé povahy, mazlivá, od−
červená, očkovaná. Jen do
dobrých rukou. Tel.:
607969824. RR 2303

50 LETÁ žena hledá muže
pro společný život. Aby ra−
dosti byly co největší
a strasti co nejmenší. Od −
po vědi zasílejte do redakce
pod č. inz. PM 23023

VDOVA, štíhlá, hledá muže
60–70 let. Je Ti smutno ja−
ko mě? Zavolej po 19. hod.
KT – SU. Tel.: 776606102.
RR 23107

75 LET, hledám kamaráda,
přítele do společnosti,
na kávu i na tanec, KT.
Volat po 19. hod. Tel.:
732375534. RR 23108

48 ROZVEDENÝ muž z PM,
prý pohledný a sympatic−
ký, s vlastním zá zemím,
hledá pohlednou štíhlou že−
nu. Za SMS děkuji. Tel.:
607814372. PM 23016

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

HLEDÁM kamarádku, že−
nu, jsem  dobře situovaný,
aktivní sportovec, rozve−
dený, VŠ 59/178, neku−
řák, pracuji v Německu,
finančně zajištěný, neboj
se zavolat na tel. 724 228
532, těším se.

Z A P L A T Í M
min. 20.000 Kč za kaž−
dou starou pivní lahev
s nápisem: Klečka, Do −
llanský, Petrmichl, Gotz,
Stubenbach, Ja rolím,
Pauli, Šebesta, Melan,
Kolinec, Maš tovský,
Plá nice, Kun dratitz, Le −
šer, Šubrt, Mačice, Watz −
 lawick, Vrhel, Čejna atd.
Koupím i celou sbírku
lahví. Tel. 606245515.
RR 23034

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic ko,
Sušicko a okolí. Ro −
zumné ceny. Tel.:
721757399. RR 23018

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou −
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš −
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
23088

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 do −
kumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 23001

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO,

tel. +420 728709070 
www.kacim.cz.

RR 22903

CHCETE UMĚT 
NĚMECKY?

Zkušená lektorka, se
kterou němčina baví.

737 112 013
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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.: 377 221 996 
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 24. února 2023

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

50 Kč (bez DPH) jeden řádek
– počet úhozů na řádek včetně mezer = 30

OSAMĚLÝ muž 36 let hledá
vážný trvalý vztah. Dítě není
překážkou. Okolí Klatov. Tel.
606831409. RR 23083

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, 50letý, slušný, ně−
žný hledá ženu i starší, kte−
rá je taky sama a chybí jí
také něžný dotek a pohla−
zení a hezké popovídání
u kávy. Můžu namazat i zá−
da. Uvítám dlouhodobé
přátelství. Diskrétnost za−
ručena. Zn.: Dotek něhy!
SMS – 722512502 – DO,
KT, Sušice, Horažďovice
a okolí. RR 23090

65/170 rozv., zajištěný, ml.
vzhledu. Hledám elegantní,
dominantní ženu… Nejlépe
paní Orbittu 59 – DO, Diliu
60 – DO. Krásné chvíle i ži−
vot. Najdeme spolu štěstí.
Tel.: 607293848. RR
23094

ŠTÍHLOU z KT zvu se potě−
šit. Tel.: 724516519. RR
23128

HLEDÁM ženu kolem 70
let, která by chtěla žít v rod.
domku, se zájmem o příro−
du, cestování a vše pěkné,
pohodovou, zdravou, jen
vážně, tel.: 704376969.
RR 23109

175 cm/60 let hledá přítel−
kyni snad i partnerku štíhlé
postavy. Zájmy zahrada,
chataření, koupání a cesto−
vání ve dvou. Klatovsko.
Telefon 704319524.

55/177 PLZEŇÁK hledá
příjemnou, sympatickou
ženu do 55 let k seznáme−
ní. Tel.: 732431470. RR
23048

HLEDÁM paní, babču od
75 do 85 l. Ještě máme
čas. Budu čekat, nejlépe
ok. Domažlice. Tel.:
721715656. RR 23067

PETR 40  let, 179 cm, 80
kg, 21/5 cm, hnědé vlasy –
krátký sestřih, bývalý por−
noherec, hledá roštěnku či
pár do svého pelíšku. Tel.:
605557944 (nejlépe SMS,
ozvu se Vám zpět). RR
23074

HLEDÁM ženu 18–48 let ,
140–175 cm , 40–120kg ,
prsa   0–XXXL, přirozenou
i hladce oholenou, na fo −
cení za zajímavou FO.
Uvítám spolupráci na delší
dobu, vše záleží na domlu−
vě.   Zaručuji a vyžaduji
féro vé jednání. SMS na
723237091 nebo se ozvu
nebo napiš na: aktfoto91@
seznam.cz. RR 23123

KOMERČNÍ 
ŘÁDKOVÝ INZERÁT: 

Tel. 731 002 305

SKVĚLÉ  ODREAGOVÁNÍ
od starostí, celkové
uvolnění. Kompl. služ−
bičky včetně úžasného
hlubokého orálku Vám
pánové nabízím já na
fotce. SMS ne, pouze
volat, čekám v mé po−
stýlce. Tel.: 731002305.

PM 23017.

Další číslo Plzeňského rozhledu 
vyjde 6. 3. 2023
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