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Nenechte si ujít skvělou zábavu
na 13. ročníku veletrhu ITEP
2017. Přijďte ve dnech od 21. –
23. září 2017 do hal TJ
Loko mo tivy v Plzni a na −
čerpejte nové informace, 
tipy na výlety od tuzemských
i zahraničních vystavovate−
lů, užijte si bohatý doprovo−
dný program ve znamení ba−
roka pojatý zábavnou for−
mou povzbuzující lidskou
zvědavost, zkrátka přijďte si
užít plno legrace.

Těšte se  na osobní setkání a
autogramiádu s herci z úspěš −
ného seriálu Policie Modrava.
Během letošního léta se natáčela
2. série a ještě dříve, než bude odvy−
sílána premiéra dílů v televizi, se
dozví te řadu zajímavostí přímo od
režiséra Jaroslava Soukupa, herců
Filipa Tomsy, Jany Bouškové a dal−
ších hlavních hrdinů na ITEPu, chy−
bět nebudou ani vtipné a napínavé
historky, scénky či zážitky z natáčení
na Šumavě. Do Křesla pro hosta
usednou vítěz osmé řady StarDance

Zdeněk Piškula, bývalý hokejový
obrán ce Jiří Hanzlík, moderátor
a herec Dalibor Gondík a zpěvák
Ondřej Ruml.

Děti si každý den veletrhu užijí
interaktivní zábavu, pohybová vy−
stoupení, malování na obličej, pro−
gram složený z pohádek, soutěží, te−
maticky tvořivých dílen, nově také
malovaní karikatur, karetní vědo−
mostní hru Karty hraběnky lažanské,
nafukovací planetárium a další.

Italskou hudbu sršící optimistic−
kým nábojem a temperamentem při−
jede zahrát kapela La Vechia Miraglia,

opět k nám zavítají zástupci ital −
ského Etnografického muzea ze San
Michele all´Adige: „Na veletrh ITEP
přijedeme již po čtvrté. A co nás do

Plzně na veletrh
opět láká, proč se
sem rádi vracíme?
Je to rodinnou atmo −

sférou, která na
veletrhu panu−
je, usmě vavý mi
a přátelskými lidmi,“ s úsměvem říká
Giovanni Kezich, ředitel muzea. 

Ze Salaše Zbojská: „Srdečně zdra−
víme návštěvníky ITEPu, přijedeme
opět moc rádi a přivezeme vám naše
vyhlášené klobásky, výtečné sýry
a tradiční slovenské halušky. Náš
příběh Salaše Zbojská sahá v čase

až k stavovským povstáním a vyprá−
ví o životě zbojníka Jakuba Surovca.
Přijďte si poslechnout náš příběh
u dobrého jídla.“

A nebude chybět ani pivovar
Dampfbierbrauerai Zwiesel: „Pro nás
se stal ITEP již tradičním milým set−
káním s českými návštěvníky a kole−

gy. Je skvělé, že i my můžeme ve
městě piva opět nabídnout návštěv−
níkům ochutnávku našeho zlatavého
moku. Letošní ročník bude naší 10.
návštěvou a prezentací na tomto ve−
letrhu, a to je krásné, nemyslíte?“
Přijďte si to vše a ještě mnohem
víc užít na ITEP.  Těšíme se na vás!

Na ITEPu o nátáčení 2. série Policie Modrava
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Střípky 
z Plzně

Bruce a Bonnie 
jsou v Plzni

Plzeňská Zoo chová rysy kanadské
(a rysy červené) od roku 2006, kdy
pro ně vznikly expozice v severo−
americké (nearktické) části zoo.
Prvoodchov byl dosažen v dubnu
2010, kdy v Plzni  byla odchována
dvojčata. K původnímu samečkovi
Henrimu  z ostravské Zoo přibyla

v roce 2015
nová samička z
Brna. Historicky
druhá mláďata se
tak narodila 20. 5. 2017. Podle we−
bu zootierliste.de chová rysy ka−
nadské nyní pouze 10 institucí
v Evropě, z toho šest jich je  v ČR.
Je chován i soukromými chovateli.
Dosahuje hmotnosti 12−17 kg,
v Zoo se dožije 15 – 25 let. Je men−
ší než rys ostrovid, za jehož pod−
druh byl dlouho považován.

Pro mláďata byla vybrána jména
Bruce a Bonnie a kmotry se stali
místostarosta městského obvodu
Plzeň 1 Jiří Uhlík a Domovinka Plzeň.

Foto: Zoo Plzeň – 
Kateřina Misíková

Dožínky Plzeňského kraje se usku−
tečnily posedmé a letos byly spoje−
ny s Farmářskými trhy, které se
v Sušici konaly jako jedny z prvních
v našem kraji vůbec. Tradiční dožín−
ková slavnost spojená s farmářský−
mi trhy přilákala stovky lidí na ná−
městí v Sušici. Oslavy vyvrcholily
předáním dožínkového věnce hejt−
manu kraje Josefu Bernardovi a do −
žínkové kytice starostovi města
Sušice Petru Mottlovi. Dožínkový
průvod prošel městem a v poledne
ho   přivítalo zaplněné náměstí. 

Kromě bohatého programu na pó−
diu měli návštěvníci možnost ochut−
nat u stánků Regionální potraviny
Plzeňského kraje, obdivovat řemeslo

bednářů Plzeňského Prazdroje, na−
koupit si farmářské sýry, domácí ko−

láče, popít pivo z místního pivovaru
nebo vyzkoušet levandulové víno.

Sušice žila krajskými dožínkami

Dříve se v lokálech balilo, teď se tam přebaluje!

Hned několik zajímavých aktivit vy−
víjí Městská knihovna Rokycany.
Kromě toho, že opět po roce kni−
hovna vyrazila do terénu za svými
čtenáři přímo na městské koupališ−
tě, kde zřídila a provozuje oblíbené
čtecí místo, upravila také provozní
dobu pro malé čtenáře. O prázdni−
nách tak mohli chodit pro knihy
i dopoledne. 

Další iniciativou je letní čítárna
v knihovně, která se nachází v atriu
knihovny. Nabízí zde čtení denního
tisku nebo jiné literatury podle vlas−
tního výběru, s malým občerstvením
na čerstvém vzduchu. Otevřeno je
v provozních hodinách knihovny a za
příznivého počasí.

„Máte doma přebytky osiva nebo
sazenic ze svých zahrádek? Přineste
je do nové Semínkovny v knihovně

a vyměňte je za jiné! Naše knihovna
se stala sedmdesátým místem v Čes −
ké republice, kde to jde. V knihovně
se půjčují knihy, v semínkovně zase
osivo do zahrádky. Tak jako se do
knihovny knihy po přečtení vracejí,
tak i při sklizni vaší úrody myslete na

sdílení sklizených semínek v semín−
kovně. Semínka a rostliny jsou nabí−
zeny bezplatně v námi zhotovených
eko sáčcích. Naše semínkovna se
nachází v atriu knihovny, hned vedle
letní čítárny,“ uvedla ředitelka roky−
canské knihovny Jana Aubrechtová.

Sázej, sklízej, sdílej – v knihovně!

Měla jsem je ráda, ty dřívější hos−
pody. Útočiště dospělých, do které−
ho děti mohly nakukovat jen zpo −
vzdá lí a s touhou. V krčmě jsme si
kupodivu rovni, jdeme tam za stej−
ným účelem. S přídechem zapově−
zeného se těšíme, až budeme pít,
kouřit, koketovat, klábosit a mudro−
vat, násobit radost, dělit smutek.
„Kdes byla? Snad ne v hospodě?“
Vyslýchali kdysi naši a mlátili mě 
přitom deštníkem. Ten cigaretový
čmoud byl všudypřítomný a nedal se
popřít. Avšak není kouře bez ohýnku,
a že zapálená to jsem vážně leckdy
byla! Ano, tehdy to tak chodilo a teh−

dy to tak v hostincích vonělo. Nikotý −
nem, modrým dýmem, šumem, pi−
vem, životem i vínem.
Mžik, klapka. Jsme tu dnes! A vi −
díte! 
Z putyk zmizely popelníky, přibyly 
dětské koutky. Maminky se tam těší
a ba tolata otráveně řvou. Chodí tam 
všechny za stejným účelem: Pít, ko−
ketovat, klábosit a mudrovat, násobit
radost, dělit smutek. Všudypřítomný
cigaretový čmoud, který se zapřít ne−
dal, teď ovšem kvůli jejich komfortu
chybí. Neměly by se však spíše věno−
vat rozjíveným dětem? Kuřáka tu ne−
vidíš, zato ale třeba zoufalce, který

popíjí pivo s létajícím talířem na hlavě,
nemineš. Stejně jako dámu politou
bublifukem. A deštníkem je mlátí roz−
tomilí drzouni.
Nesnáším je, ty současné hospody.
Útočiště nesoudných rodičů a jejich
potomků, do kterého mohou štam−
gasti nakukovat jen zpovzdálí 
a s touhou! Důvod? Maminky s dět−
mi to chtěj taky! Sakra, je to tak těž−
ká volba? Dítě nebo knajpa? 
Jeden nešvar jsme vymýtili, druhý
se zjevil. Proti němu ale zastání ne−
najdete.
Není totiž možné ani uvěřitelné, že by
snad někomu vadila horda rozmazlen−

ců, navíc nahlas a zbytečně okřikova−
ná, daleko více než cigaretový kouř.
Potíž je v tom, že tabák do hospody,
jež je historicky vnímána jako český
kulturní fenomén, patří. Zato mimino
tu odjakživa působilo jako pěst na
oko. Typické a neopakovatelné pro−
středí „nálevny“ měníme na mateř−
ské centrum. Zapáleně kážeme
o zdravovědě a přehlížíme totální sel−
hání rodičovské výchovy. V lokálech
se nekouří, v lokálech se přebaluje. 
Poučení: Použitá plena v blízkosti
svíčkové se šesti čpí více než stej−
ný počet vajglů od vedlejšího stolu.

Sylva Heidlerová
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu 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 buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika 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 ener−
gie 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
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na 
kolik procent 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. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně lé či −
telem protéká a je předávána klien −
tovi. 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. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.
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Rozmary počasí v podobě jarních
mrazíků a poté prudkých teplotních
skoků a sucha se negativně podepsa−
ly na výnosech a kvalitě ovoce.
Proto nejlepší cesta k jeho
uskladnění vede přes pěs−
titelské pálenice. Nechte
si zkapalnit ovoce z vaší
zahrady, bude se vám
dobře skladovat a roz−
hodně se vám nezkazí.
V malém množství je te−
kuté ovoce i lékem a tou
nejlepší prevencí proti na−
chlazení, má pozitivní vliv na
rozšíření cév, léčí střevní potíže
a spaluje tuky.
Od roku 1993 působí v České republi−
ce Unie destilatérů, která sdružuje pěs−
titelské pálenice a malé ovocné lihova−

ry. Její snahou je propagovat poctivý
přístup k řemeslu a stavovskou čest.
Členové Unie se zúčastňují mnoha ško−
lení a degustací, čímž si zvyšují svoji
odbornost. Svým členům vydává Unie
plaketu „Tato palírna je řádným členem
Unie Destilatérů“.

Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově
má pořadové číslo plakety 2. Plaketa je
zárukou kvality a garantuje snahu o spo−

kojenost zákazníka. Setkali jsme se
s majitelem Palírny ve Starém

Klíčově Vladimírem Císle −
rem, abychom se dozvěděli
více informací o letošní
sezóně.

Počasí udělalo své
Všeobecně se letos tolik

ovoce neurodilo a jeho kva−
lita neodpovídá našim zvyklos−

tem. V současné době pěstitelé vozí
mirabelky a začínají jablka. Sucho ne−
pomohlo švestkám a hrušky také vymi−
zely se stromů. Celkově lze říci, že ovo−
ce není kvalitní, proto je nejlepší ho na
zimu uskladnit v tekutém stavu.

Zakládáme kvasy
Osvědčilo se nám zakládat zákazníkům
kvasy. Přivezou si pouze v bedýnce ne−
bo pytli zralé ovoce bez hniloby, listí
a větviček. Dá se říci, že to je až 70%
klientů, kteří chtějí zkapalnit ovoce od
A až do Z. Od nás dostanou za 3 až
4 měsíce SMS zprávu o výsledku a při−
jedou si pro slivovici. V případě, že si
přivezete vlastní kvas, je vypálen do
1 až 2 týdnů. Pracovní doba v naší pěs−
titelské pálenici je úterý, čtvrtek a so−
bota od 10:00 do 17:00 hodin. Mimo
tuto pracovní dobu je nutné se telefo−
nicky domluvit.

Cena se nezměnila
Cena za destilaci i zpracování ovoce
je už několik let stejná a je tomu tak 

i letos. Při vlastním
kvasu nad 70 litrů
stojí  jeden litr 50%
pálenky 150 Kč.
Když si zákazník  do−
dá ovoce a my mu
vyrobíme kvas, je ce−
na za litr 50% pálenky
160 Kč. Pálenku bez−
platně ředíme na po−
žadovanou lihovost,
ale ne pod 50%. Za −
vedli jsme mimořád−
ný poplatek 200 Kč
při nezdařilém kvasu
a to na plyn dle uvá−
žení destilátora.

Doklady s sebou
Když k nám poje −
dete, je třeba vědět, kde jste ovoce
vypěstovali. Je to pěstitel ské pálení
a uvádí se to v žádosti o pálení s va−
šimi osobními daty. Nemusíte mít
obavy z jejich zneužití. Tuto evidenci
si odebírá celní správa, která kon −
troluje stanovený limit pro pěsti −
telské pálení. V pěstitelských páleni−
cích si jedna domácnost může ne−
chat vypálit za rok nejvýše 30 litrů
absolutního alkoholu. Například
60 litrů 50% pálenky.

Individuální přístup
Naší snahou je věnovat se každému
pěstiteli jednotlivě. Vážíme si jeho prá−
ce, kterou věnuje zahrádce a pěstování
ovoce.  Volat nám můžete na telefon
602 549 887 od 6 do 18 hodin. Na ne−
přijaté hovory voláme zpět. Doporučuji
využívat také email: palenice.cisler@
seznam.cz, na který odpovíme do
druhé ho dne. Hlavní informace na −
jdete na našich webových stránkách
www.palenicecisler.cz (re)

15. sezonu zahájili v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Kvalitně založený kvas je zárukou
špičkového destilátu.

„Do mirabelek zamíchávám kvasinky a živnou sůl, aby
se nastartoval správný směr v kvašení“, seznamuje
nás s přípravou kvasu majitel Pěstitelské pálenice ve
Starém Klíčově Vladimír Císler.

v tekutém stavu

Už téměř dvanáct let  strážníci měst−
ské policie odchytávají toulavá
a opuštěná zvířata. Ročně je to ko−
lem osmi stovek odchytů. K nejčas−
těji odchytávaným zvířatům patří sa−
mozřejmě psi, druhou početně od−
chycenou skupinou zůstávají kočky.
Výjimkou však nejsou ani exotická
zvířata, což potvrzují zejména přípa−
dy z července letošního roku, kdy
strážníci odchytávali agamu, leguá−
na, papouška nebo korálovku mexic−
kou a jiné. Tato zvířata končí buď
v Zoo Akvatera nebo v Záchranné
stanici živočichů DESOP v Plzni.

Strážníci obvodní služebny
Měst ské policie Plzeň Bory – ze
skupiny pro odchyt toulavých
a opuštěných zvířat za první
pololetí tohoto roku provedli
bezmála 350 odchytů. Z tohoto
počtu bylo 233 psů, 54 se
z nich podařilo vrátit majitelům,
zbylí skončili v městském útul−
ku, stejně jako 98 odchycených
koček. Nema lou skupinu pak tvořila
jiná domácí nebo exotická zvířata.

Strážníci, kteří odchyty realizují,
musí absolvovat týdenní odborný
kurz na Veterinární a farmaceutické

univerzitě v Brně, složit závěrečnou
zkoušku a získat osvědčení.

Kromě odchytů provádí strážníci
ze skupiny pro odchyt zvířat také
sběr živočišného kadáveru, tedy

uhynulých zvířat. Pro jejich převoz
slouží ve vozidle speciální schránka.
K případům uhynulých zvířat vyjíždí
hlídka poměrně často. Ať už k těm,
kdy dochází ke střetu vozidla se zví−
řetem, tak už k těm, kdy jde o jinak
uhynulé psy, kočky a podobně. Za
první pololetí tohoto roku byl pro −
veden sběr 174 ks živočišného ka−
dáveru o celkové váze 807,75 kg.
Kadáver byl umístěn na určené
místo v Útulku pro zvířata v nouzi
k následné likvidaci.

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP Plzeň

Ne všechna toulavá a opuštěná zvířata končí v útulku

Letošní úrodu ovoce uskladněte 
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Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře H.V. 
z Plzně – Lochotín:
Bydlím v bytě pronajatém od
majitele domu a hodlám si do
bytu přistěhovat přítelkyni, se
kterou bych žil jako s družkou.
Potřebuji k tomu souhlas maji−
tele domu, se kterým mám
uzavřenou nájemní smlouvu?

Odpověï advokáta:
Tato záležitost je upravena jednak
v § 2272 a násl. nového občan−
ského zákoníku a jednak je řešena
i judikaturou, a to celkem jedno−
značně.

Každý nájemce má právo přijímat
ve své domácnosti kohokoliv, a to
jak pokud jde o krátkodobou náv−
štěvu, tak i pokud jde o nového čle−
na domácnosti. Přijme−li ná jemce
nového člena domácnosti, ozná mí
zvýšení počtu osob žijících v bytě
bez zbytečného odkladu pronajíma−
teli a v tomto směru zákon stanoví
dvouměsíční lhůtu. Pokud v této
dvouměsíční lhůtě tedy neohlásíte
svoji družku jako nového člena své

domácnosti, má se za to, že jste zá−
važně porušil svoji po vinnost, která
vyplývá z nájemní smlou vy a může
to mít pro Vás následky v nájemní
smlouvě uvedené. 

Majitel domu, tedy pronajímatel,
má sice právo vyhradit si ve
smlou vě souhlas s přijetím nového
člena do nájemcovy domácnosti,
avšak to se nevztahuje na případ,
jedná−li se o osobu blízkou a tou
Vaše přítelkyně, tedy družka, ne −
pochybně je. 

Zákon sice obsahuje ustanovení,
podle kterého má pronajímatel prá−
vo požadovat, aby v nájemcově do−
mácnosti žil jen takový počet osob,
který je přiměřený velikosti bytu,
a nebrání tomu, aby všechny mohly
žít v bytě v obvyklých pohodlných
a hygienicky vyhovujících pod mín −
kách. Zákon však s tímto žádnou
sankci nespojuje, sankcionovat by
to však případně mohlo některé
z ustanoveních nájemní smlouvy. 

Smlouvu si tedy před konečným
rozhodnutím řádně prostudujte. 

Jen pro úplnost uvádím, že to,
co výše uvádím, se týká jen těch
případů, kdy budete s družkou
v bytě bydlet i Vy. Pokud byste se
odstěhoval, mělo by se za to, že se
jedná o podnájem, a takovýto pod−
nájem pak vyžaduje prokazatelný
souhlas pronajímatele, který musí
být dán písemnou formou. 

JUDr. Václav Korecký, 
advokát

Ředitel Psychiatrické nemocnice
v Dobřanech Petr Žižka a staro−
sta města Martin Sobotka po −
depsali v pondělí 28. srpna  me−
morandum o spolupráci obou
orga nizací, která zahrnuje mimo
jiné i vytváření možností pro za−
čleňování pacientů zpět do běž−
ného života.

Obsahem memoranda jsou tři
hlavní oblasti aktivit. Kultura, osvěta
a vytváření možností pro to, aby pa−
cienti měli možnost smysluplného
vyžití při práci pro město či spolky.
V první oblasti jde zejména o pořá−
dání výstav prací pacientů, v druhé
o přednášky pro veřejnost na téma
duševní zdraví. Třetí oblast by se
měla vymknout zažité představě 

toho, že pacienti jsou vhodní jen pro
jednoduchou a nenáročnou práci,
měli by mít možnost uplatnit svou
odbornost a kvalifikaci.

Zemský ústav pro choromyslné
se stal součástí Dobřan 17 let před
koncem 19. století, symbolicky tak
v roce 2017 stvrdí podpisy  zástupci
města a psychiatrické nemocnice
dlouhodobou snahu o to, aby si obě
instituce nejen nepřekážely, ale aby
nacházely možnosti, jak spolupraco−
vat. Někdejší ústav byl svou rozlo−
hou stejný jako původní Dobřany,
dodnes je významnou dominantou a
s velkým náskokem největším mís−
tním zaměstnavatelem. Zároveň jde
o společenský fenomén, díky němuž
je v Dobřanech menší problém se
stigmatizací duševních nemocí.

Psychiatrická nemocnice
a město zlepší spolupráci 
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Téměř 55 tisíc lidí navštívilo
Letní Sportmanii Plzeň 2017,
kterou čeká dnes večer slavnost−
ní zakončení. Největší sportovní
projekt krajské metropole v tom−
to roce nabídl veřejnosti mož−
nost vyzkoušet si téměř 60 spor−
tovních disciplín, přinesl besedy
s řadou VIP sportovců, autogra−
miády, ranní cvičení, unikátní se−
stavu trampolín a další. Většinu
z návštěvníků tvořily rodiny
s dět mi, během deseti dnů si
speciální dřevěné medaile plzeň−
ské Sportmanie odneslo za spl−
něné disciplíny šest tisíc dětí.  

„Dokázali jsme oslovit obrovské
množství lidí. Nejsilnější byl hned
první víkend, kdy přišlo 17 tisíc náv−
štěvníků. Ukazuje se, že takováto 
akce má smysl. Podle našeho týmu,
který ji zajišťoval, lidé na Sportmanii
reagovali velmi pozitivně a hodnotili
ji kladně,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Zrzavecký.   

Podle radního pro oblast pod−
pory podnikání a sportu Petra
Chvojky (OPAT) byl po celou
dobu největší zájem návštěvní−
ků o venkovní sestavu trampolín
neboli Jump Arenu, dále o lano−
vé a horolezecké centrum, žá−
dané byly i vodní a střelecké
sporty. „Za velmi úspěšná mů−

žeme považovat ranní cvičení, v cel−
kem osmi blocích si zacvičilo do −
hromady kolem 500 lidí,“ řekl Petr
Chvojka. Velký zájem zaznamenali
organizátoři také například o závod
Predator Junior určený pro děti od
čtyř do 15 let, kdy na krátké dráze
s malými překážkami mohly děti
star tovat společně s rodiči, starší
pak samostatně. Trať během deseti
dnů absolvovalo 2500 dětí. 

Letní Sportmanie Plzeň 2017
nabídla také besedy s řadou VIP
sportovních osobností i autogra−
miády. Stovky lidí v hledišti amfi−
teátru si nenechaly ujít besedu
s lezcem Ada mem Ondrou a ho−
rolezcem Ja nem Trávníčkem ne−
bo třeba besedu s biatlonistkou
Veronikou Vít kovou. Di vác ky
atrak tivní byl také například dvoj−
rozhovor s plzeňskými legenda−
mi, bývalým hokejistou Marti −
nem Strakou a bývalým fotbalis−
tou Pavlem Horváthem.

Nejvyšší návštěvnost z řad VIP
osobností jsme zaznamenali tuto
sobo tu u profesionálního českého
strong mana ve střední váze, nej −
silnějšího muže Evropy a druhého
nejsilnějšího muže světa Jiřího
Tkadl číka. Předvedl skutečně velkou
show, kdy zvedal návštěvníky do
vzduchu za opasek, na speciální
konstrukci se závažím přenášel čtyři
ženy a podobně. 

Desetidenní Sportmanie přilákala téměř 55 tisíc lidí

Školní prázdniny právě skončily a tu−
ristika v neopakovatelném přírodním
prostředí Šumavy a Železnorudska
stále přitahuje více návštěvníků.
Velkým zpestřením je i sousední
Bavorsko, protože hranice pro pohyb
turistů díky „schengenu“ je volná.
Mimochodem letošního roku si při−
pomene desetileté výročí hranice
bez hraničních kontrol. S omezeními
se setkáváme pouze od ochranářů.

Bez investic nebude
Šumava zeleným ostro−
vem uprostřed Evropy
Investice podporují cestovní ruch
a nabízejí turistům na Železnorudsku
nové pobytové i turistické možnosti.
Například díky evropským penězům
jsme vybudovali cyklostezku ze
Špičáku do Železné Rudy. Dobré zku−
šenosti máme s našimi naučnými
stezkami Sklářská a Utajená obrana.
Stále lákají turisty, kteří přicházejí za
poučením a pohybem. Proto chceme
doplnit a rozšířit stezky o repliky
Skelné huti, Železné huti, Železné opo−

ny a obnovit Hadí stezku, která vedla
na Pancíř.
Po roční zkušenosti s provozem
Návštěvnického centra Šumavy mě
těší, že se setkávám s pochvalnými
hodnoceními. Expozice pozitivně
oslovují příchozí návštěvníky. Proto
také zde chystáme další aktivity
v rámci výstav a budeme rovněž dopl−
ňovat expozice. Investice do cestovní−
ho ruchu se vyplácí, jen je škoda, že

zatím naše vláda
a parlament ne−
našel vstřícnější
vztah k po d  poře

cestovního ruchu, turis−
mu a života na Šumavě.
Schvá lený Zákon o ochraně
přírody jen přináší další otazníky
a rozděluje společnost. Je třeba hod−
ně investovat do rozvoje turistického
ruchu, aby nám lidé ze Železnorudska
neodcházeli pryč.

Magnetem je Sportovní
areál Špičák
Na Železnorudsku proběhla řada akcí
a to jak sportovních na republikové
a mezinárodní úrovni, tak těch tradič−
ních, které pořádá město. Velkým lá−
kadlem je Sportovní areál na Špičáku
a to nejen během zimního provozu,
ale dnes také Bikepark je středem záj−
mu našich i zahraničních návštěvníků.
Samozřejmě nesmím zapomenout na
rozhlednu na Špičáku, která svým po−
sláním dala nový význam celému
místu. Vím, že jsou i další plány na
rozvoj areálu, ale jejich nepochopení
a zdlouhavé prosazování u schvalují−
cích orgánů bere investorům energii,
a to je škoda. 

Podzim je na Šumavě
mnohdy hezčí než léto, 
a tak se máme na co těšit
Železnorudsko má po celý rok pestrý
program akcí, který oslovuje turisty

a návštěvníky. Ještě do konce se−
zony proběhne 10. ročník turistic−
ké akce Okolo Železné Rudy.
Občanské sdružení Otevřená
Šumava z. s. bude pořádat už tra−
diční výstup na Juránkovu chatu.

Česko−Bavorská neděle je tra −
dičním setkáním se sousedními

Bavory. Uskuteční se v neděli 24. srpna
2017. S Bavorskem je třeba rozvíjet
spolupráci na všech úrovních. Pro sou−
držnost celé Evropy je to velmi důležité.
Železnorudsko je ideálním prostředím
pro rodiny, milovníky pěší a cyklotu −
ristiky. Najdou zde dost příležitost pro
relax, turistiku a sport. Každý si vybere
a podzim na Šumavě má jedinečné
a neopakovatelné kouzlo barev.

Bez turistů bude Šumava
umírat
To nikdo z nás nechce, proto město
Železná Ruda vynakládá takové úsilí
o zatraktivnění české Šumavy jejím
návštěvníkům. To je jedna strana min−
ce. Ta druhá představuje nová pracovní
místa pro lidí, kteří tady žijí. V naší re−
publice a na Šumavě je co napravovat.
Ty letošní velké podzimní volby zásad−
ně rozhodnou o dalším vývoji, proto ta−
ké kandiduji v parlamentních volbách. 

Ing. Michal Šnebergr, 
starosta Železná Rudy

Ing. Michal Šnebergr, 
starosta Železné Rudy

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr říká:

Šumava a Železnorudsko 
stále lákají turisty
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Byla to doba, kdy ještě existovala
povinná vojenská prezenční služba,
doba nedávno minulá, v které se ob−
časně odehrály i mimořádné udá−
losti, při nichž byla použita střelná
zbraň. Většinou se jednalo o ne−
šťastné události. Jeden takový pří−
pad se stal v okrese Domažlice.
Plynula sedmdesátá léta minulého
století, den po výročí oslav Českoslo −
venské armády, když na místní esen−
báckou úřadovnu zazvonil telefon
z blízkého vojenského útvaru v Holý −
šově. Oznamoval, že u jejich útvaru
došlo k zastřelení vojína základní
služby při střežení muničního skladu,
na jeho určeném stanovišti. Při výjez−
du na místo bylo pracovníky konsta−
továno, že mrtvola vojína Josefa D.
se nachází na stanovišti č. 1 v boro−
vém lese. Vojín ležel na zádech, oble−
čen do uniformy, mimo vyšlapanou
pěšinu, kde strážní „vartovali“, s prů−
střelem hrudi, přesně do srdce. Od
mrtvoly ve vzdálenosti více jak dvou
metrů ležela zbraň, samopal vzor 58
a dvě vystřelené nábojnice. Přes obli−

čej mrtvoly ležel dřevěný klacek, sa−
mopal byl v přepínači nastaven na
jednotlivé rány. Verzí vedoucích ke
smrti zastřeleného bylo hned několik.
Z provedených výslechů vyplynulo,
že zastřelený byl zaveden na jemu při−
dělené stanoviště v 8.00 hodin, když
kolem půl desáté zazněl osudný vý−
střel. Nedlouho po
tomto výstřelu byl
velitelem stráže za−
držen na vedlejším
stanovišti další vojín
vykonávající službu,
který běžel z místa
sousedního stano−
viště, odkud střelba
zazněla. Voják byl
značně rozrušený
a nebyl schopen svému veliteli odpo−
vídat na jeho otázky. Když se trochu
uklidnil, zprvu zapíral, ale nakonec se
přiznal, že chtěl vyměnit samopal se
zastřeleným. K celému případu uvedl.
„Po zavedení na stanoviště jsem ho
prošel několikrát, při jedné z obchů−
zek jsem si všiml, že na sousední
jedničce si krátí Pepík, vojín Raška,
dlouhou chvíli střílením z umně udě−
laného luku šípy a strefuje se do
okolních stromů borovic. Přidal jsem

se k němu a chvíli jsme z luku stříleli
společně. Když nás to přestalo bavit,
vylezli jsme na takový vyvýšený pa−
horek, v jehož blízkosti byla průrva
terénem a začali „páskovat“ zásobní−
ky našich samopalů. Vytahovali
z nich a znova zpět do nich zastrká−
vali jednotlivé  ostré náboje. Své od−

jištěné samopaly jsme drželi
v ruce. Pepík seděl vedle mne

a já mu nejspíše hlavní svého samo−
palu mířil na tělo, aniž bych si uvědo−
mil nebezpečí takového svého jedná−
ní. Pak jsem najednou zaslechl, kdesi
za svými zády nějaký šum, otočil
jsem se po tom zvuku a nechtěně ru−
kou zavadil o spoušť svého samopa−
lu. Vyšla krátká dávka! Pepík se svalil
jak podťatý na zem, přímo do průrvy.
Hrůzou jsem zkoprněl a pak k němu
přiskočil. Chroptěl, přivíral oči a já
nepříčetně křičel: „Pepo, to bude 

dobrý, dívej se na mne, Pepo!“ Za
okamžik, na který celý svůj život ne−
zapomenu, přestal jevit známky ži −
vota. Znova jsem zkoprněl strachem
a hrůzou, co jsem to vyvedl! Ve
spáncích mi bušila krev, jako by mi
někdo mlátil kladivem do hlavy.
Uchopil jsem samopal, který byl 
nejblíž a běžel od té hrůzy pryč!
Nevím, možná, že jsem s těmi našimi
samopaly manipuloval, neboť až poz−
ději jsem zjistil, že ten, který držím
v ruce, není můj, ale Pepíkovo. Proto
jsem se chtěl vrátit zpět a samopal
vyměnit, přičemž jsem padl přímo do
ruky našemu veliteli stráže. Ten mne
zadržel a samopal odebral. Byl jsem
z toho všeho úplně „vyšinutej,“ že
jsem nemohl mluvit. Až potom našli
tělo Pepíka.“
Následně provedená pitva, rekons −
trukce celého případu i provedené
šetření skončilo u vojenského soudu,
kde byl vojín strážní služby Jiří Toman
obžalován za těžkou újmu na zdraví
s následkem smrti a odsouzen. Tak
skončila jedna z mnoha tragédií, která
se v době minulé odehrála, když ještě
mladí kluci chodili na vojnu.
Obdobná tragédie se udála o něco
později i u vojenského útvaru v Suši −
ci, Pod Kalichem, také ve strážní služ−
bě. Zde však šlo o vraždu, ale o tom
později, snad při jednom z dalších kri−
mi příběhů.                           Karel Fořt

Krimi příběh

Autor příběhu Karel Fořt, bý−
valý kriminalista a poté zá−
stupce ředitele Policie ČR
v Klatovech, vydal už 5 knih.
V nich čtenářům přibližuje
skutečné kriminalistické pří−
pady ze Šumavy.

Tragédie mužů v zeleném
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První účinné opatření proti
rozrůstání ghett
Nedávno projednaná a schválená no−
vela zákona o pomoci v hmotné nouzi
otevřela vážnou diskuzi
o nutnosti umožnit obcím,
aby mohly na svém území
řešit případnou koncentra−
ci sociálně nežádoucích
jevů spojených se zneuží−
váním systému doplatku
na bydlení. Tato finanční
dávka měla pomáhat v pří−
padech, kdy se občan do−
stává do svízelné životní situace a sys−
tém státní sociální podpory v jeho pří−
padě nedostačuje. Co se však stalo?
Vznikl tzv. byznys s chudobou, spočí−
vající v účelových pronájmech ubyto−
ven a bytů sociálně slabým a často bo−
hužel sociálně nepřizpůsobivým. Na ur−
čitých místech tak dochází ke koncen−
traci sociálně nežádoucích jevů, jejichž
důsledky pociťují řádní občané. 
Byl jsem osloven např. starostou obce
Semněvice na Horšovskotýnsku, kde je
situace již velmi zoufalá a může samo−
zřejmě nadále eskalovat.  Již v roce

2015 na základě pozměňovacího návr−
hu poslance ODS Zbyňka Stanjury do−
staly obce možnost vyjadřovat se k do−
platku na bydlení u tzv. ubytoven. Stát si

ale opatřil právní analýzu a
tvrdil, že přímý vstup sa−
mosprávných institucí do
rozhodování o doplatku na
bydlení není v souladu
s ústavním pořádkem.
Během projednávání další
novely zákona, která naby−
la účinnosti 1. 6. 2017,
jsem tedy na základě zku−

šeností a ve spolupráci se Svazem
měst a obcí ČR předložil účinnější řeše−
ní, které by mělo pomoci obcím v obla−
stech, kde vzniká koncentrace sociálně
nežádoucích jevů.

Do rozhodování bude moci
promluvit policie i sociální
úřady
Zjednodušeně řečeno: od letošního
června mohou obce požádat pověřený
obecní úřad o vydání takzvaného opat−
ření obecné povahy, které v problémo−
vých oblastech zabrání vyplácet do−

platky na bydlení nově příchozím ná−
jemníkům. Týká se to nejen ubytoven,
ale i bytů. Předchází tomu samozřejmě
určitá procedura a podle okolnosti pří−
padu se k návrhu opatření vyjadřuje
buďto Policie ČR nebo Orgán sociálně
právní ochrany dětí. Není smyslem to−
hoto článku podrobně rozebírat detaily
spojené s vydáním opatření obecné
povahy. Podstatné je, že zvolené opat−
ření dbá na to, aby situaci mohly po−
soudit skutečně relevantní orgány. 
Z reakcí starostů postižených měst a
obcí vyplývá, že budou tento institut
skutečně používat. Jsem si vědom, že
výhodu mají přece jen větší obce
s adekvátním právním zázemím. Z toho−
to důvodu i s cílem sjednocení postupu
obcí připravuje Svaz města a obcí ČR
jakýsi manuál, protože opatření obecné
povahy je soudně přezkoumatelné. 

Akademické debaty nikomu
nepomůžou
Zajímavé ovšem je, že kromě minister−
stva práce a sociálních věcí se k nové−
mu instrumentu negativně vyjadřují
různé sociální agentury a organizace,

které kladou vcelku zástupné otázky.
Každý, kdo zná situaci v problémových
lokalitách, by si měl ale položit jednu
jednoduchou otázku: „Chceme s tím
něco dělat? Anebo se rozhodneme ne−
dělat nic a tím vlastně z obcí vyženeme
ty obyvatele, kteří se chovají slušně a
podle pravidel?“. Zástupci zmíněných
organizací navíc manipulují s veřejným
míněním, když budí dojem, že „ti lidé
nemají kam jít“. Novým opatřením se
vůbec nikdo z bytů nevyhání, pouze se
zabraňuje rozšiřování dalšího byznysu
s chudobou. Představa těchto agentur,
že stát a obce budou sociálně nepři−
způsobivým lidem stavět nové byty, je
pak naprosto zcestná.  Zákon o tzv. so−
ciálním bydlení dopadl, jak dopadl.
Vládní koalice se na něm rozhádala tak,
že jeho další projednávání bylo nemys−
litelné.  
My ale nejsme v situaci, kdy si může−
me dovolit luxus akademické debaty,
jak řešit problém sestěhovávání sociál−
ně nepřizpůsobivých lidí do určitých lo−
kalit. Takové debaty vyhovují pouze
těm, kdo fakticky těží ze zneužívání do−
platku na bydlení. Lidé žijící v blízkosti
problémových lokalit potřebují pomoc
hned a logicky ji hledají u svých zá−
stupců na radnicích, protože vláda
v řešení dlouhodobě selhává. Věřím
proto, že obce budou mít odvahu opat−
ření obecné povahy v odůvodněných
případech použít. Jinak zase zvítězí
byznysmeni s chudobou.   

Vladislav Vilímec, místostarosta
Kdyně a poslanec Parlamentu ČR

Obce by měly mít odvahu nově
získané pravomoci použít

Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně a poslanec Parlamentu ČR:
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Kdysi byla velmi oblíbená poezie.
Některé básně dokázaly přimrazit
k židli, rozplakat, nebo rozesmát.
Ale rozbory básní v  hodinách litera−
tury, což znamenalo vyjádřit, co asi
tak básník sděluje, už byly slabší
a někdy dal takový rozbor básně
pořádně zabrat. Třeba verše zná −
mého klasika….“Z bouřného času
jsme se narodili, a krok za krokem
v bouřných mračnech jdem, vstříc
hrdě vznešenému svému cíli, šíj
kloníce jen před svým národem“….

V revolučním roce 1848, který
nejvíc poznamenal Prahu, mu bylo
čtrnáct let a jako  pražský, intelektu−
álně založený mládenec to nějak
vnímal. Ale až do konce života, kte−
rý jemu skončil v sedmapadesáti,
nemohl tušit, že i všechny budoucí
generace se budou v téměř pravi−
delných časových intervalech bro−
dit bouřnými časy. A co jsou ty
vznešené cíle, za nimiž vždy hrdě
jdem? Zdánlivě se jedná o nějaký
druh svobody,  ale ve skutečnosti to
bývá ješitnost, snobství a smrtící
dychtivost těch všehoschopných
po ještě větší moci, penězích a ma−

jetku. „Šíj kloníce jen před svým ná−
rodem“ by dnes žádný básník ne−
napsal,  neboť  by byl považován za
nacionalistu, extrémistu a xenofoba.

„My věděli, co na nás cestou
čeká, byť hrom však bil, a mráz
nám v kosti vál, toť naše česká
hudba odevěká“… Naši historii
a českou společnost měl básník
zmapovanou dobře, neboť bití hro−
mů a mráz v kostech je opravdu
naše česká hudba odevěká, až do−
dnes. Hromy a blesky radostně
přenášené v mediích, když ti, kteří
nám vládnou, si navzájem skáčou
po krku a podávají na sebe trestní
oznámení, a mráz v kostech poci−
ťuji pokaždé, když zajdu do obcho−
ďáku. Kostka másla už stojí přes
padesát korun a ceny potravin ros−
tou každý měsíc.

“Pryč se vzdechy! Již umlkněte
rety, že přízeň doby není jasna tak.
Což růže neotvírá svoje květy,
když mezi ní a sluncem rozstřen
mrak?“… Krásné! To o těch rů−
žích, a že nemáme vzdychat, ani
nadávat. Jenomže tady básník 
nevystihl podobenství, anebo si

nestačil všimnout, že mezi tím, co
určila příroda, a tím, co diriguje
člověk, jsou zásadní rozdíly. Na −
příklad mraky se rozprostírají mezi
slunce a růže spravedlivě, stylem
padni komu padni, a nemůže na−
stat situace, že určité růže budou
stále na výsluní, zatímco jiné zase
stále pod mrakem, jak si uspořá−
dali  společnost lidé.  A ti, kteří byli
odstrčení k životu pod mrakem,
sotva mohou rozkvétat a jásat,
když vidí stálou slunce zář nad tě−
mi vyvolenými. Nevím, na jaké
úrovni vnímání třídních rozdílů byla
česká společnost v polovině deva−
tenáctého století, ale tohle básník
prostě nezvládl.

„A chce−li bůh snad dát kdys
nové seče, nám stačí hlas husitský
na chorál“… Všechno nasvědčuje
tomu, že bůh přestal mít rád lidstvo
jako takové – asi se mu při stvo −
ření světa nepovedlo podle jeho
představ. Neboť nové seče jsou
všude na světě dnes a denně,
a před námi je asi seč ze všech
nejhorší a poslední. Zatím, pokud
vždy na pár let utichly, tak jen

proto, aby ti, kteří přežili, mohli po−
hřbít své mrtvé, vytvořit pomníky
a postavit oslavné sochy, zase do
doby, než z bouřného času vyroste
nová generace a zavrhne všechno,
co ta předchozí vytvořila a uctívala.
Sochy strhne, aby mohla vystavět
jiné, slávu bude provolávat  jiným
modlám a vykope hroby pro ty,
kteří měli smůlu. 

„Sláb jenom ten, kdo ztratil v se−
be víru, a malý ten, kdo zná jen ma−
lý cíl“… Docílit u lidí ztrátu víry, na−
děje, lásky, citu, soucitu, schopnos−
ti empatie a také dobrého vkusu,
bylo nejspíš zadáním medií, a pove−
dlo se. Věřit už nelze ničemu, sou−
sedé staví mezi sebou navzájem tří−
metrové ploty a nelze se spoléhat
ani na to, že co je pravda dnes, bu−
de pravdou ještě zítra. A cíle? Ty
jsou pořád malé –  peníze, majetek
a moc ovládat druhé – což zname−
ná zase jen peníze a majetek. Nebo
jsou to velké cíle?

„Dál už vyprávět nebudu – dál už
neumím“… naštěstí  i  tak lze vy−
bruslit  z příběhu i z úvahy.  

Dagmar Hermanová

Krok za krokem v bouřných mračnech jdem
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Ve velkolepém
zábavním parku
Bayern Park v Dolním Bavorsku,
poblíž města Dingolfing ve Fell −
bachu, cca 110 km od hraničního
přechodu Železná Ruda a 130 km
od hraničního přechodu Strážný
směrem na Deggendorf, můžete ve
čtvrtek 28. září 2017 oslavit Den
české státnosti. Je pro vás připravena
speciální nabídka v podobě zlevněné−
ho vstupného o 4 eura. 

V tomto rodinném zábavním parku na
vás čeká více než 80 atrakcí pro malé
i velké. Setkali jsme se s marketin −
govým ředitelem panem Walterem
Kagerbauerem a zeptali se:
Na co se můžeme v Bayern Parku 
těšit?
Čeká na vás například jízda na raftech
na divoké vodě, bobová dráha Twin −
bob, jízda na pneumatice či na klasické
horské dráze. Velmi populární je jízda
na vodní skluzavce na kládě. Je zde
14 metrů vysoká horolezecká stěna,
dále adrenalinová atrakce Duel orlů
a spousta dalších.
Má zábavní centrum atrakci, kterou
bychom nazvali NEJ?
Je to nejextrémnější horská dráha
v Německu s poetickým názvem
Čarostřelec. Je dlouhá 483 metrů s vý−
škovým rozdílem 33 metrů, rychlostí
80 km/hod. a má vůbec nejvíce jízd ních
figur ve srovnání s ostatními dráhami

v celém Dolním Bavorsku. Její dvě
kola prolétnete za 45 sekund. Z 0 na
80 km/hod zrychlíte za necelé 3 sekun−

dy. Kromě průjezdu nástupním místem
nepojedete ani kousek rovně. Čekají na
vás čtyři děsivé otočky, z toho se třikrát
obrátíte hlavou dolů. 
Je Čarostřelec bezpečný?
Dráha prochází pravidelnými technic−
kými kontrolami a je opravdu bezpeč−
ná. Mnozí návštěvníci se po prvním

svezení odváží jet i vícekrát.
Čarostřelec baví všechny, kteří
milují vzrušení a adrenalinové
zážitky. Za jízdu se nepřiplácí, je
už v ceně vstupenky. 
Lze v Bayern Parku nalézt také
něco klidnějšího?
Samozřejmě. Je rájem
pro celou rodinu. Nabí −
zíme projížďku parníkem
po zdejším jezírku či
okružní plavbu na otevřených
gondolách po zámeckém parku
včetně projížďky jeskyní. Vel −
kolepá je sokolnická show.
Během ní uvidíte nádherné

dravce, jako je orel stepní, sup, sokol
a další. Děti se u nás vyřádí na tram −
polínách, lezeckých stěnách, dětských

hřištích, koloto−
čích a dalších zají −
mavostech. Máme
i hodně atrakcí pro
úplně nejmenší
děti, jako třeba
vláček, klouzačky
nebo malé ZOO. 

Co je letošní novinkou?
Slavnostně jsme otevřeli vodní svět 
plný zábavy s pirátským ostrovem. Na
ploše 500 metrů čtverečních jsou dvě
pirátské lodi a dalších 14 vodních za−
stavení, kde si děti opravdu přijdou na
své. Jen pro zajímavost, pod pirátským
ostrovem je velká podzemní čistička
vody o kapacitě 50 000 litrů.
Je tedy Bayern Park ideálním místem
pro celodenní zážitky?
Jednoznačně ano. Oslavte letošní Den
české státnosti 28. září u nás v Bayern
Parku. Celý areál je bezbariérový a po−
hodlný i pro vozíčkáře. Je zde spousta
zajímavých míst k příjemnému poseze−
ní, znamenité zázemí pro občerstvení,

hygienu a relaxaci. Návštěvníka hýčká−
me od prvního okamžiku. U vchodu
jsou zamykatelné skříňky, u každé
aktrak ce je dozor, který se vám postará
o batožinu. Máte děti, které by delší
cestu po parku nezvládly? Nevadí.
K dispozici je vozíček, na kterém si 
areál projedou.

Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00
hodin. V neposlední řadě mohou mo−
toristé využít zdarma velké parkoviště.
Na něm jsou také vyhrazeny otevřené
garáže pro návštěvníky, kteří přijedou
se svými čtyřnohými mazlíčky. Psi
všech plemen mají do Bayern Parku
vstup zakázán.              (re)

„Co nejsrdečněji zveme české návštěvníky k nám
do Ba yern Parku,“ vzkazuje všem marketingový
ředitel pan Walter Kagerbauer a koordinátorka
česko – bavorské spolupráce Simona Fink.

Letošní novinkou je vodní svět s pirátským ostrovem.

Bayern Park je bavorskou jedničkou mezi zábavními parky

Český den v Bayern Parku
ve čtvrtek 28. září 2017

Vyzkoušejte si adrenalinovou jízdu na Čarostřelci nebo na Duelu orlů.
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Jahody patří k nejoblíbenějším dru−
hům ovoce díky jejich kráse, sladké
chuti a obsahu vitamínů, kyselin,
minerálů, stopových prvků důleži−
tých pro lidský organizmus. Právem
jsou označovány za královské ovo−

ce. Kdo chce mít doma jahody na
zahrádce, právě nyní je ta nejvhod−
nější doba si vybrat správnou a kva−
litní sazenici. To byl také hlavní 
důvod našeho setkání s majitelem
Jahodárny v Klatovech Pavlem
Bonkem.
Vraťme se k letošní
jahodové sezoně.
Jaká byla?
Počasí nám da−
lo pořádně za−
brat. Byl to do−
slova boj. Jaho −
dy jsme měli na
ploše 5 hektarů
a proti jarním
mra zům jsme je
zakrývali textilií
a v období sucha
zase zalévali. Rozma −
ry počasí nám jahodovou sezonu
zkrátily, nicméně nebyla to katastrofa.
O jahody byl obrovský zájem a lidé si
velmi oblíbili samosběr. Oceňovali, že

jsme jim vždy vyčlenili samostatný
úsek, kde trhali čisté jahody bez
zemi ny díky slámě, kterou dáváme
pod jahodníky. Takže celkově to by−
la, vzhledem k počasí, docela solidní
sezona.

Nyní k vám na Jahodárnu přicházejí
milovníci jahod pro sazenice. Co jim
nabízíte?
Máme rané odrůdy, polorané, pozdní
a stáleplodící. Sazenice prosto ko −
řené a zakořenělé v květináčích. Od −
růdy, které nabízíme, sami pěs tu −

jeme. Ne pro −
 dá  vám ně−
co, co bych

nedělal. Pře s −
ně vím, jak ta
jahoda vypadá
a jaké má cha−
rak te r i s t i cké

znaky. Nabízím
sadbu, která je uzna −

ná. Má dobře vyvinutý kořenový
systém a krček. Je to silná zdravá
sadba. Na zdravotní stav matečnic,
ze kterých se množí sadba, chodí
pravidelné kontroly z Ústřed ního
kontrolního a zkušebního ústavu
země dělského a ze Státní rostlino −
lékařské správy.

O které odrůdy sazenic je velký 
zájem?
Nejoblíbenější a nejvyhledávanější
odrůdou je Karmen a Honeoye.
V žebříčku zájmu vede Karmen. Letos
si u nás jahody z této odrůdy lidé
ochutnali a nyní k nám jez−
dí a chtějí Karmen.
Jahoda je velká,
tmavá, šťav −
natá, sladká
a má chuť
lesní jahody.
Je to nejchut−
nější jahoda
vhodná i do
vyšších poloh
a zaručuje vyso−
kou a stálou sklizeň.
Každému rád poradím při výběru
sadby jahodníku i jak postupovat při
sázení. Kdo si ji nyní u nás koupí
a zasadí, může očekávat v příštím ro−
ce bohatou úrodu. Máme jak ty nej−
rannější, tak i nejpozdnější odrůdy
sazenic včetně stáleplodících jahod−
níků. Letos také prodáváme hnojiva
a textilie. Našim cílem je, aby u nás
na Jahodárně dostal zákazník vše, co
potřebuje a nemusel jezdit jinam.

Kromě sazenic jahodníku nabízíte
i další produkty?
Jsou to brambory na uskladnění, žlu−
té a červené, český česnek a dýně.
Máme 4 odrůdy česneku paličá −
ku a to jsou Vekan, Havel, Slavin
a Bjetin. Právě Bjetin je vhodný i pro
žlučníkáře. U nepaličáku je to česnek

Benátčan. Ceněna je jeho
dlouhá skladovatelnost –

až 2 roky. Má velmi pří−
jemnou chuť. Je vy−

užitelná ve všech
jídlech, kam se
česnek přidává,
včetně konzu−
mace zasyro−
va. V naší na−

bídce jsou také dýně
hokaido, halloween a goliáš. A dále
kanadské borůvky a maliníky.
Kdy a kde vás mohou zákazníci nav−
štívit?
Prodej sazenic jahodníku, brambor,
česneku a dýní je přímo na Jahodár −
ně v Klatovech, kde také probíhal pro−
dej a samosběr jahod. Otevřeno má−
me každý den v pondělí až pátek od
9:00 do 16:30 hodin a v sobotu od
9:00 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy.  (re)

Jen zdravé sazenice jahod
jsou zárukou bohaté úrody

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou úrodu jahod.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk radí:
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Plzeňští radní schválili pronájem
dalších dvou bytů rodinám, které
splňují podmínky projektu Pilotní
testování koncepce sociálního
bydlení v Plzni. Byty 2+1 a 3+1
jim město pronajme na jeden rok
a zároveň novým nájemníkům za−
jistí i služby sociálního pracovní−
ka. Cílové skupiny projektu tvoří
zejména rodiny s dětmi, samoživi−
telé, osoby s handicapem, ale
i oběti domácího násilí nebo osoby
opouštějící různé instituce. 

„Zájem o sociální bydlení mno −
honásobně převyšuje jak možnosti
města, tak kapacity pěti sociálních
pracovníků magistrátního Odboru
sociálních služeb, kteří se klientům
intenzivně věnují. Sociální bydlení
není levné bydlení, jak se někteří 
lidé domnívají, ale bydlení se sou−
středěnou podporou sociálního
pracovníka, se kterým mají ná −
jemci povinnost spolu pracovat,
což předpokládá z jejich strany
ochotu nést odpovědnost,“ uvedla

Eva Herinková, náměstkyně pri −
mátora pro oblast školství a soci−
álních věcí.

Město Plzeň chce prostřed nic −
tvím projektu poskytnout zvlášť zra−
nitelným skupinám obyva telstva
adekvátní a cenově přiměřené byd−
lení. Pro potřeby projektu proto 
vyčlenilo minimálně 35 bytů ze své−
ho bytového fondu, na opravy ně−
kterých z nich se snaží získat do −
taci z evropských zdrojů. Aktuálně
bydlí tři rodiny a dalších 13 ná −

jemníků se bude moci do sociálních
bytů stěhovat pravdě podobně v lis−
topadu tohoto roku.

Na tříletý projekt Pilotní testování
koncepce sociálního bydlení získá
Plzeň státní dotaci ve výši 13 milio−
nů korun z Operačního programu
Zaměstnanost Ministerstva práce
a sociálních věcí. 

Projekt odstar toval 1. března
2017, město se na něm bude 
podílet částkou přibližně 700 tisíc
korun.   

Další schválené pronájmy bytů pro sociální bydlení
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Posedlost nacistů kulturními památ−
kami nabyla fantaskních rozměrů.
Hitler zaměřoval svůj pracovní čas
dvěma hlavními směry. Vedle svých
vojevůdcovských ambicí se upjal
k vizi vybudování na světě největšího
stánku umění v rakouském Linci
a spolu s tím i nového města „Ger ma −
 nia“ na místě dosavadního Berlína.

Spojenecké přístupy
Když začaly spojenecké nálety pusto−
šit Berlín, Hitler vítal ničení berlínského
domovního fondu. V jeho chápání si−
tuace mu Spojenci pomáhali s přípra−
vou širokých prostranství, která bylo
třeba zbavit zástavby právě pro vý−
stavbu jeho vysněné „Germanie“. Byl
přesvědčen, že nepřítele porazí v po−
sledním okamžiku německé „zázračné
zbraně“. Oddával se snům o Linci
a Berlíně jako o dvou středobodech
své poválečné říše.

Rabovali i v Čechách 
Německé rabování kulturních pamá−
tek započalo po anšlusu Rakouska. Ve

východní Evropě propuklo s plnou si−
lou po porážce Polska v roce 1939, na
západě po porážce Francie a pokračo−
valo s tím, jak postupovalo dobývání
dalších zemí. Jeden z německých pra−
menů uvádí, že od září 1940 do dubna
1943 bylo z Francie do Německa vy−
praveno 92 nákladních železničních
vagonů s 2 775 bednami, obsahující
obrazy, plastiky, gobelíny, historický
nábytek a drobné rukodělné umělecké
předměty. Existují statistiky vypovída−
jící o krádežích kulturních památek
v Holandsku, Belgii, v Itálii, Maďarsku,
na Balkáně, v SSSR. 
Nacistickému rabování kulturních pa−
mátek samozřejmě neušly ani české
země. Nacisty nejvýše ceněný Vyše −
brodský oltář nechala čs. vláda od−
vézt z kláštera do Prahy krátce před
odstoupením pohraničí v roce 1938.
Do nacistických sbírek ukradeného
umění se dostaly i cenné obrazy
z lobkovického zámku v Roudnici 
nad Labem, dále kromě nejcenněj −
ších zbraní ze sbírky na Konopišti ta−
ké obra zy, litografie, gobelíny, por −

celán a řada obrazů a jiných umě −
leckých předmětů ze schwarzenberg−
ské Hluboké. 

Hitlerův „kulturní“ protihráč
Hitlerovým protihráčem v honu za
uměleckými památkami byl říšský
maršál letectva Her −
mann Göring. Za −
tím co Hitler hroma−
dil umělecké sbírky
pro své vysněné Mu   −
zeum umění v Li n ci,
před nímž měly
blednout i ty nej −
větší světové galé −
rie včetně paříž −
ského Louv ru, Her −
mann Göring ne−
skrýval své ambice
stát se největším
soukromým svě −
 tovým sběratelem
umění.

Památky se stěhují
Spojenecké nálety na území Říše byly
stále častější a mohutnější. Uloupené
kulturní památky bylo třeba před nimi
bezpečně ukrýt, aby mohly být v pl−
ném lesku a slávě vystaveny po vítěz−
ném skončení války, o němž nikdo
z nich nepochyboval. Hitler se rozhodl
o přesunu toho nejcennějšího do pod−
zemního úkrytu v solném dole u ves −
nič ky Altaussee v rakouské Solné ko−
moře Salzkammergut. Po spojenecké
invazi do Normandie sem začaly tedy
proudit transporty nejvýše ceněných
exponátů, s nimiž Hitler počítal pro své
Führermuseum v Linci. V dubnu 1945
byl důl plný. Část sbírek maršála
Göringa se přestěhovala na jeho hrad
Veldenstein nedaleko Norimberku, 

další část nechal naložit do tří vlaků
a odeslat do Berchtesgadenu (než
sem dorazily americké a francouzské
jed notky, místní obyvatelstvo mnoho
cenných předmětů z jednoho z vlaku
rozkradlo), přesto padla Spojencům do
náruče vzácná trofej. Podobně se ve−
dlo i sbírkám zanechaným v podzemí
mnichovského Vůdcova domu Führer −
haus, které obyvatelstvo těsně před

vstupem Ame ri −
čanů vyplenilo.

Záchrana
Situace v Alt aus −
see se velmi vy−
hrotila. Řada ro −
zumných lidí z ve−
dení solných dolů,
ale i prostých hor−
níků, na druhé
straně i některých
místních funkcio−
nářů NSDAP si ne−
přála, aby v té
chv íli zřejmě nej−
větší úložiště v Ev −

ro pě nacisty uloupených kulturních
památek bylo zničeno. Podporu nako−
nec našli i u šéfa Hlavního říšského
úřadu bezpečnosti (RSHA) Kalten −
brunnera. Ten zřejmě vsadil na to, že
spoluúčast na záchraně tak cenného
pokladu by mu u Spojenců mohla vy−
nést jistou shovívavost. Té se ale ne−
dočkal a jako válečný zločinec byl
v Norimberském procesu odsouzen
k smrti. Důl se sbírkami se podařilo
před demoličním komandem uchránit
řízenou explozí u všech vchodů, takže
zátarasy znemožnily přístup k náložím
připraveným k vyhození celého dolu
do vzduchu. Tak byl vedle Gentského
oltáře, Madony z Brugg, obrazu
Poslední večeře z Lovaně zachráněn
i Vyšebrodský oltář! 

Ing. Bohuslav Balcar

Nacistické kulturní obzory III
Co se do knihy nevešlo !

Autor knihy Ing. Bohuslav Balcar
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na
VŠE Praha. Člen Jednoty tlumočníků a překladate−
lů ČR. Zabývá se historií 2. sv. války. Autor a publi−
cista, lektor: literatura faktu, beletrie, slovníková
literatura, novinové statě. Znalost jazyků mu po−
skytuje možnost vyhledávat informace pro spiso−
vatelskou práci z široké palety zdrojů. Založil a ve−
de nakladatelství Resonance. Bývalý člen čs. ma−

ratónského reprezentačního týmu. Mistr ČR na tratích 10 km a půlmaratónu
ve svých věkových kategoriích.

Kniha Karla Havlíka – zakladatele
„plzeňské školy žákovského juda“
a prvního trenéra družstva žáků na−
zvaná Pe da gogicko−psychologická
metodika žákovského juda s podtitu−
lem His to rie žákovského juda v Plzni
– K šede sátému výročí založení prv−
ního žákovského družstva v ČR – je
určena dnešním trenérům žáků, kte−
rým pomůže proniknout hlouběji do
dětské duše a složité problematiky
učení juda zejména z pedagogicko−
psychologických hledisek. 
Metodická část nové publikace před−
stavuje „praktickou kuchařku“ pro
trenéry žáků a zabývá se stěžejními
teoretickými a praktickými poznatky
i zkušenostmi, které tvoří podklad
efektivního výcviku dětí ve věku šesti,
osmi, dvanácti až patnácti let. 

V jedenácti kapitolách knihy jsou
například vysvětleny fyzické a psy−
chické předpoklady žáků k provo−
zování juda včetně jejich věkových
a individuálních zvláštností. Za klí−
čové jsou považovány: 1. výběro−
vé řízení u dětí, 2. specifický tré−
ninkový režim u žáků včetně sku−
pinové a individuální strategie
a taktiky a 3. pozitivní motivace
žáků k cvičení.
V historické části knihy se popisuje
ustavení prvního žákovského druž−
stva v Plzni koncem padesátých let
minulého století se jmény žáků
a s výčtem jejich pozdějších úspě−
chů na tatami i v profesi a v živo−
tě… Soubor dobových fotografií
dokumentuje žákovské skupiny
a ukázky z tréninku plzeňských žáků

ve věku 8 až 15 let – čtyř „generací“,
kterým je dnes mezi padesáti až pěta−
šedesáti roky včetně snímků z doros−
teneckých, juniorských i seniorských
soutěží. Poprvé jsou v knize na sním−
cích představeni žáci v roli evropských
medailistů v kategoriích dorostenců,
juniorů a mužů.  
Knihu vydal Krajský svaz juda
Plzeňského kraje u příležitosti
šede sátého výročí založení prvního
žákovského družstva v ČR a pří −
pravu pro tisk obstarala firma
Vogel Me dien International s.r.o. –
redakce časopisu Rozhled Klato −
vy. Zakoupit si ji můžete na
adreseKS juda Pl zeň  ského kraje: 
www.judoclubplzen.cz, předseda
Mgr. Roman Šimsa, tel. kontakt:
724 030 559. (red)

Metodika pro výchovu úspěšných mladých judistů
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Projekt Koncerty mezi knihami, kte−
rý vznikl v Knihovně města Plzně,
nabízí již od roku 2014 velmi ko−
morní vystoupení známých, méně
známých či pro mnohé zcela nezná−
mých hudebníků. 

Když se podíváme do historie, tak
první koncert v Obvodní knihovně
Skvrňany, kde mají Koncerty mezi kni−
hami svoji domovskou půdu, se usku−
tečnil v březnu roku 2014. Tehdy vy−
stoupil písničkář Karel Vepřek. A byl to
úspěšný start. Do zcela nezvyklého
prostředí pro koncerty a na mediálně
neznámého písničkáře si našlo cestu
ke třicítce diváků. Další koncerty po−
stupně následovaly. V červnu proběhl
dvacátý koncert mezi knihami, na kte−
rém vystoupil Honza Křížek (Walk
Choc Ice, Blue Effect). 

Série koncertů pokračuje i na pod−
zim, kdy je připraven opět pestrý hu−

dební program. Hned v září (19. 9.)
vystoupí nepříliš známý, ale rozhod−
ně zajímavý a osobitý písničkář
Honza Jícha,  v říjnu již podruhé Petr
Rímský (4. 10.), a s pořadem o fyzic−
kém básnictví Petr Váša (17. 10.). 

V listopadu se mohou návštěvníci
těšit na koncert hudebníka Ravena 
(7. 11.) a ve zcela jiném hudebním
sty lu na vystoupení Richarda Pach ma −
na a Dity Hořínkové (22. 11. 2017). 

Na prosinec se připravuje dvoj −
koncer t hudebníků Mar tina Hej −
náka a Michala Willieho Sedláčka
(12. 12. 2017). 

„Informace o všech předchozích
i budoucích koncertech najdete na
novém webu http://koncertymezikni−
hami4.webnode.cz nebo na strán−
kách Obvodní knihovny Skvrňany,“
doplnil Bc. Jan Albrecht z Obvodní
knihovny Skvrňany − M−Klub. 

Podzimní koncerty mezi knihami

Plzeňský Prazdroj tradičně každý rok
současně s titulem nejlepšího vý−
čepního (Pilsner Urquell Master
Bartender) uděluje i titul Čestného
znalce piva Pilsner Urquell neboli
Honorary Connoisseur. Letos se jím
stal známý herec a hrdý Plzeňan
Mar tin Stránský. Titul mu předal
starší obchodní sládek Plzeňského
Prazdroje Václav Berka. 

„Sice strávím spoustu času pra−
covně v Praze, ale z Plzně se stěho−
vat nehodlám. Plzeň mi zkrátka vy−
hovuje více, i kvůli pivu. Plzeň je fe−
nomén, díky kterému jsme slavní
i v zahraničí. Jsem hrdý, že je plzeň−
ské pivo součástí naší historie a kul−
tury,“ uvedl herec. 

Martin Stránský je známý herec
a dabér. Svůj hlas propůjčil mimo jiné

seriálové postavě Dr. House, za což si
vysloužil několik ocenění včetně Ceny
Františka Filipovského od diváků i od−
borné poroty. Vystu puje na divadle,
hraje v televizních seriálech, namlou−
vá audioknihy – jednou z nejúspěš−
nějších byla trilogie Milénium Stiega
Larssona a Živo topis Stevea Jobse
od Waltera Isaacsona. 

Titul Honorary Connoisseur udě−
luje Plzeňský Prazdroj českým
osobnostem, které dlouhodobě
a ne závisle šíří věhlas originálního
plzeňského ležáku doma i ve světě.
Titul čestného znalce v minulosti už
získali například Miloš Forman,
Zdeněk Svěrák, Karel Gott, hokejisté
Mar tin Straka a Jaroslav Špaček,
oštěpař Jan Železný nebo emeritní
profesorka Gabriela Basařová.

Herec a dabér Martin Stránský

Tlučná požádala o pomoc
s odchytem opuštěných zvířat
Město Plzeň by mohlo zajišťovat
odchyt toulavých a opuštěných zví−
řat v Tlučné. Tuto službu již posky−
tuje v Chotíkově,  Třemošné a bude
od poloviny srpna i ve Starém
Plzenci. Nově o ni požádalo také
vedení obce Tlučná.     

Město Plzeň si ve smlouvě vymiňu−
je, že pokud celková bezpečnostní si−
tuace v Plzni nedovolí oslabení sil
a prostředků městské policie, nebo
specializovaná hlídka odchytu zvířat
bude v daném okamžiku zasahovat
v Plzni, je možné výjezd strážníků za−
kázat, případně odložit na pozdější do−
bu. „Výkon odchytové činnosti na úze−
mí Plzně tak nebude ohrožen,“ uvedl
plzeňský primátor Martin Zrzavecký. 

Městská policie se o zajištění za−
toulaných a opuštěných zvířat na
území Plzně stará už téměř 12 let.
Službu poskytuje nepřetržitě 24 ho−
din, denně se hlídky postarají mini−

málně o dvě zvířata. Odchytem zvířat
se zabývá v Plzni skupina zařazená
pod služebnou Bory. Strážníci musí
absolvovat odborný kurz zaměřený
na odchyt toulavých zvířat a zachá−
zení s nimi, složit závěrečnou zkouš−
ku a získat osvědčení z Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno.
V Plzni je takto vyškoleno kolem 20
městských policistů. Skupina ročně
odchytí přibližně 800 zvířat. 

V první polovině roku 2017 se po−
starali strážníci o 350 opuštěných ne−
bo toulavých zvířat. Ve většině přípa−
dů, a to ve 233, šlo o psy, poté v 98
případech následovaly kočky. Výjim −
kou však nebyla ani exotická zvířata,
jako jsou různé druhy plazů či pa−
poušků. Zajištěné psy i kočky umístí
do Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni,
exotická zvířata pak převážejí do zoo−
logické zahrady nebo do Záchranné
stanice živočichů DES OP v Plzni.
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Obecně je známo, že na prvních mís−
tech v důvodech rozvodovosti je ne−
věra a hádky. Ale to jsou už důsledky.
Stejně jako nemoc
má své příčiny,
i rozpad vztahu má
své příčiny.
Podle mých věš−
teckých vizí jsem
přesvědčen, že
jsme všichni RO−
BOTY „napro gra −
mo vanými“ rodi−
nou a společností,
pro tože od početí
do cca 15 let se
všech ny negativní
projevy našeho
okolí „zakódují“ do
našeho podvědomí
a ovlivňují nás tak silně (vyjádřeno pro
porovnání v procentech je to sedmde−
sát procent), že na vědomé úrovni (tři−
cet procent) nejsme schopni tento
„program“ překonat.

Hledáme si partnery podle toho, jací
jsme my, ale i podle toho, jak společný
máme v sobě „program“. Kyvadlo mi

ukazuje, že z devadesáti
procent hledá žena 
muže, a to geneticky
od lišného jedince, ke
zplo zení dokonalého dí −
tě te. Takový partner vy−
volá chemický proces
v moz ku, který se nazý−
vá láska. To by mohlo
vysvětlovat, proč se
mnoho žen zamiluje
platonicky do mnoha
akčních hrdinů. Protože
ne každá žena má mož−
nost a schopnost najít
pro zplození potomka
toho dokonalého, ideál−

ního partnera, stává se, že žije s někým
jiným a dítě má také s někým jiným.
Když už s ideálem nemůže žít, chce
s ním alespoň mít to dokonalé dítě.
Vzniká zvláštní situace. Pokud má dítě

s někým „dokonalejším“ než je vlastní
partner, hrozí, že většinou prvorozeným
dítětem – bez ohledu na pohlaví – na−
hradí svého „nedokonalého“ partnera.
Je ověřeno, že okolo plodných dní se
ženám líbí více právě ti dokonalí, muž−
nější, drsnější, zatímco v ostatním ob−
dobí jim vyhovují jiné typy mužů větši−
nou hodnější, citlivější, pozornější, kte−
ré mají doma, ale dítě s ním nechtějí.
Při vzniku vztahu je důležité očekávání.
Optimální je ale neočekávat nic, což je
blízké buddhistickému učení. Oni říkají,
že je třeba odpustit, neočekávat, nelpět
(na ničem, ani na životě). Buddhisté
jdou do vztahu s tím, že se těší, jak bu−
dou do vztahu vkládat lásku, štěstí, ra−
dost, ale nic za to neočekávají.
Většina lidí si své partnery idealizuje,
nemají reálné představy, chtějí více
brát, než dávat. Proto je málokteré oče−
kávání naplněno a každé druhé manžel−
ství končí. Asi je na prvním místě roz−
padů vztahů nevěra, i když odborníci ří−
kají, že nevěra není důvodem k rozpadu

vztahu. Já tvrdím, že nevěra ze strany
muže zaviní v cca v třiceti procentech
zánik přitažlivosti k partnerce a nevěra
žen v šedesáti procentech zánik přitaž−
livosti k partnerovi. Z toho vyplývá, že
ženy jsou tolerantnější a mužům častěji
nevěru odpustí. Ale na druhou stranu,
když ony poruší slib věrnosti, většinou
rozbijí vztah. To znamená, že vztah kon−
čí možná ne pro nevěru, ale pro zánik
sexuální přitažlivosti (přitažlivost = zá−
vislost – sexuální, duševní, finanční).
Finanční závislost = otroctví.
Závislost je škodlivá a v podstatě jde
o jednu vlastnost, která se projeví podle
dispozic jednotlivce. Pokud někdo jde
do vztahu např. pro peníze, málokdy se
jich dočká. Klientům, kteří ke mně při−
cházejí a nejsou si úplně jisti svým
vztahem k partnerovi nebo partnerce,
říkám. Uvědomte si, že mládí a váš ži−
vot se zpět nevrací. Život plyne strašně
rychle. Každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit i z něj dobrovolně vy−
stoupit. Kdo toto právo svému partne−
rovi nechce uznat, je sobec a chce par−
tnera vlastnit.              Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Partnerský vztah většinou končí
pro zánik sexuální přitažlivosti

Metodik prevence kriminality připravil
besedu pro čtyřicet pět účastníků ce −
lo republikového pobytu na téma „Ne −
dej se“. Jednalo se o oboustranně pří−
nosné setkání, neboť tato problematika
je mezi populací méně známá a spo−
lečnost je velmi málo informována. 

Spousta z nás vůbec neví, jak na
ulici poznáme hluchoslepého člově−
ka, že jeho hůl není jen bílá jako
u slepého, ale má navíc červené
pruhy. Způsob komunikace samo−
zřejmě závisí na rozsahu postižení.

Při besedě se hosté nejvíce zajímali
o tísňovou linku pro neslyšící, která
funguje i u Městské policie Plzeň,
číslo je 737 489 118, nebo je mož−
nost využít celorepublikovou linku
na PČR – 603 111 158. Byla navá−
zána spolupráce s touto společností
a do budoucna se uvažuje o projek−
tu, který by se zaměřil právě na tyto
zrakově a sluchově postižené lidi.  

Veronika Kuchynková, 
metodik prevence kriminality 

Městské policie Plzeň

Besedovali s hluchoslepými

� POZVÁNKA NA 5 PÉ �

Pravidelné páteční posezení 
s moderátorem, muzikantem Josefem Pospíšilem 
proběhne v pátek 22. září v Divadle Pluto v Plzni.

Začátek je v 17:00 hodin. 
Autor pořadu Josef Pospíšil si bude povídat se slavným českým 

kuchařem Jaroslavem Sapíkem. Jako host vystoupí imitátor Jiří Bláha. 

Vstupenky dostanete na pokladně Divadla Pluto v Plzni. 
Občerstvení zajišťuje Bar u Alenky. 

Srdečně vás všechny zve Josef Pospíšil spolu s organizátory 
pořadu Divadlem Pluto a Agenturou Harmonika Pospíšil.
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Plzeňský útok hlásí velkou posilu!
Z ruské Ufy se vrací na západ Čech
útočník Dominik Kubalík, který před
letošní sezónou zamířil do KHL, ale
v kádru někdejšího šampiona ruské
soutěže se nedostal do sestavy.
Dominik doplatil na limit pěti ci −
zinců, které smějí mít kluby KHL na
soupisce.

Po dvou sezonách, ve kterých
se stal dvakrát nejlepším střelcem 
české nejvyšší soutěže, se Dominik

Kubalík vydal na zahraniční angaž−
má. V ruské Ufě se však nevešel do
sestavy a s klubem nakonec rozvázal
smlouvu. Kroky plzeňského odcho−
vance tak vedou zpátky do známého
prostředí.  

„V Plzni budu na hostování ze švý−
carského týmu Ambrì−Piotta. Jsem
moc rád zpátky doma a jsem na −
prosto natěšený na novou sezónu!
Věřím, že pro nás bude opravdu
úspěšná,“ hlásí Dominik Kubalík.

Dominik Kubalík zahájí
sezónu v domovské Plzni
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NABÍZÍM pracovní příleži−
tost u firmy v SRN (i bri−
gádně), komunikace v ČJ,
na věku nezáleží. Požaduji:
spolehlivost, mobilitu. Tel.:
603484113. RR 70592

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme
nové zaměstnance na po−
zici pracovnice za pult/
baristka – příprava kávy,
zdobení pohárů, atd.
Zaučíme, ubytování po−
skytneme zdarma. Vý −
borné platové ohodno −
cení, turnusy, práce na
smlouvu nebo brigádně,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Informace na 725835555.
RR 70615

BRIGÁDNICE – Café
Charlotte, kavárna−cuk−
rárna v Železné Rudě− po−
siluje svůj tým a přijme
brigádnice na víkendy, 
sezóny i celoročně.  Za −
učíme, ubytování poskyt−
neme zdarma. Dobré
ohodnocení,  turnusy dle
dohody,  vhodné i pro ab−
solventy všech uč. oborů
a škol. Možnost při vzá−
jemné dohodě po ukonče−
ní školy práce na HPP,
Informace na 725835555.
RR 70616

OLMAN SERVICE s. r. o.
přijme na úklid zdravot−
nického  zařízení pracov−
níky osoby se zdravotním
omezením na pozici uklí−
zeč/ka v Klatovech. Jedná
se ranní a odpolední smě−
ny na HPP. Bližší infor −
mace na telefonu:
730186797 nebo zasílejte
životopisy na email: na−
bor@olman.cz. RR 70640

PŘIJMEME obsluhu a ku−
chaře do restaurace
U křížku v Tajanově. Pra −
covní doba kuchaře od
7.00 do 15.00 hod. Více
info na tel.: 732866433.
RR 70641

KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
VAZ, Trabant – jen sluš−
ný stav, aj, i nepojízdné
a náhradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011 

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – akordeon, he−
ligonku, chromatiku, jako
dárek pro dědečka. Tel.:
728209526. PM 170166

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, moto−
cykl JAWA 90 Cross ne−
bo Roadster, i nepojízd−
ný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 1000
MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní
díly, celé auto i vrak.
Starou koloběžku. Též
náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku,
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, do −
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM
170009 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por −
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obra zy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
170005

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211.
Dále koupím betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované
odě vy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání,
medaile, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pilotní
odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z po −
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 170010 

KOUPÍM šavli, bajonet,
letec ký kordík, lovecký 
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model 
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 170013 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hrač−
ky, figurální porcelán, vá−
noční ozdoby, betlém, ob−
razy, rámy, hodiny, hodinky
na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na tyto
moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 170068 

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
liti nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lus−
try a lampičky, sklo, por −
celán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 170015 

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 170090

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě   −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
staré pohlednice  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu i přijet 
za vámi. Mohu nabídnout
i výměnu pohlednic nej−
enom ze Šumavy. Mobil:
602486490. RR 70614

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysí −
lačky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

VÝKUP HUB – hledám 
spolehlivé lidi na výkup ve
vašem regionu, kde se
houby nevykupují. Vlastní
auto podmínkou. Bělá
nad Radbuzou, tel.:
604807004. RR 70596

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 VÝ−
KUP –  RENOVACE  –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, hodiny, obrazy
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. 
Tel.: 603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
170022  

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70057

NÁDRŽE plastové 750–
2000 L, šířka 75, výška
170, délka dle objemu
120–210cm, vhodné na
vodu, naftu, septik, cena 
1 Kč za 1 litr, tel.:
607236995. RR 70293

PRODÁM poměrně novou
automatickou pračku, pěk−
ný koberec jednobarevný
4,70 m x 3 m, 6 m krásné
bílé ušité záclony na balko−
nové okno, lustr – ruční ko−
vářská práce a keramické
svítilny, 2 ks menší skříňky
– olše, výška 90 cm, 2ks
bílé nové venkovní para −
pety 150 cm délka, 1ks
vnitřní parapet 2,5 m délka,
2ks kovový kvalitní boční
žebříky na regály do sklepa.
Plzeň tel.: 736110160. PM
170163

Z CUKRÁRNY prodám ká−
vovar Espresso, nové pře−
pravky – větší množství
i jednotlivě, nové sady por−
celánu a skleniček, pěknou
výzdobu do prodejny pro
radost všem atd… Vše 
levně a dohodou. Tel.:
727905131, 606309705.
PM 170170

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 170026 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté strop−
ní  panely 6 x 1 m,  dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň  a okolí. Možnost  na−
ložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
170027

ZACHOVALÁ kamna zn.
Petra, cena 600 Kč, tel.:
721950044. RR 70632

MENŠÍ cirkulárku s hoblov−
kou + 2 kotouče, nutno 
vidět. Sušicko. Tel.:
376526153. RR 70635 
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PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028

ZEMINU – ornici, Klatovy
(p. Homolka 608717182).

12 KS dřevotřískových
DTD desek tl. 16mm roz−
měru 60 x 160 cm, cena
950 Kč, na prodej též 
truhlářský ponk. Tel.:
736734464. RR 70599

TÚJE na živý plot, výška
70 cm, 1 kus za 50 Kč,
místo prodeje: Točník
u Klatov. Tel.: 737776416.
RR 70611

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka, peníze do 48 ho−
din. Právní servis zajištěn.
Volejte 602 853 803. KŘI
PM 170173

KOUPÍM chatu nebo jen
pozemek na Markytě,
Podhůrčí atp. blízko Klatov
s udrž. zahradou, voda a el.
podm., tel.: 602843132.
RR 70598

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170038

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
70106

PRODÁM pozemek. Trav −
natý, ojedinělé stromy,
o velikosti 1,1 ha, na okraji
obce Defurovy Lažany. Tel.:
722645259, cena doho−
dou. RR 70605

PRODÁM zemědělské po−
zemky: orná půda 8 ha, 
cena 25 Kč/m2, ostat. plo−
cha s porostem 1 ha, 15
Kč/m2. Pozemky jsou 
přístupné, Sušicko. Tel.:
728502953. RR 70612

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170045

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170046

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170047

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory. Tel.:
723622663. PM 150161

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře 
tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme
s vel kými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobé −
mu pronájmu. Zaručujeme
pou ze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170039

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170040

PRONAJMU 2+1 v 1. pat−
ře RD v Klatovech pěkný
mezonetový byt s mož −
ností parkování, volný 
ihned. Tel.: 602614480.
RR 70559

POSKYTNU ubytování vět−
šímu počtu pracujících
osob. Tel.: 376316980.
Bezděkovsko. RR 70587

PRONAJMU byt 1+1
v Kla tovech v blízkosti cen−
tra. Byt je nově zrekonstru−
ovaný s krásným výhle−
dem. K nastěhování ihned.
Volat po 16. hod. Tel.:
777224953. RR 70633

KOUPÍM LADA VAZ Žiguli
nebo  Fiat Mirafiori, vše
i bez SPZ. Děkuji za nabíd−
ky. Tel.: 605111671. PM
170154

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 

PNEU zimní – Barum, zá−
novní – prodám, 195/65
R15, včetně ocel. disků, na
Ford Focus r.v. 2005, za−
koupené v X/2016, cena
4.900 Kč, tel.: 605448252.
RR 70607

FORD FOCUS – prodám.
Najeto 110 000 km, r.v.
2005, nehavar., spolehlivý,
již II. typ (svislá  zadní svět−
la), 74 kW, benzín, pravidel.
údržba, jen čestné jednání,
cena 89.000 Kč, tel.:
605448252. RR 70606

KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí.
Případně i valníkový, dvou
nebo tří nápravový.
736139113. PM 170031 

PRODÁM AUDI A6, sedan,
sříbrná metal., havarovaná,
případně i jen náhradní díly.
R. výr. 2001, cena doho−
dou. Tel.: 736139113 PM
170032 

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
60078

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
sky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pětistup−
ňovou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd  Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.: 736139113
PM 170029 

PRODÁM přívěsný vozík za
os. auto, nosnost 300 kg,
kola bantan. Foto e−mai−
lem, cena dohodou. Tel.:
607101046. RR 70621

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
Audi, VW, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda,
Nissan, Toyota. Tel.:
602834411. RR 70629

HLEDÁM bývalé spolužáky
ze základní školy v Klato −
vech (nyní Masary kova
škola u velkého parku).
Končili jsme v r. 1956, 
8. třídou.  Ozvěte se na
tel.: 728306343 Věra roz.
Kunešová. PM 170145

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 170033

PŘENECHÁM dvoj hrob na
hřbitově v Dobřanech. Tel.:
720127616. PM 170171

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam.
cz. Děkuji :) RR 70058

HLEDÁM touto cestou
sponzora na rok 2018 pro
mladého nadějného mo−
tokrosového jezdce. Tel.:
603935100. RR 70634

HLEDÁM sympaťandu, kte−
rá se chce seznámit. Plze −
ňák 38/180/80. Tel.:
792483421. PM 170178

50/178 muž z Plzně rád
pozná ženu, která má zá−
jem o vztah a je nyní bez
partnera. Tel.: 737903420.
PM 170147

RÁD BYCH POZNAL hod−
nou, obyčejnou ženu i ma−
minku, nekuřačku z Plzeň −
ska od 50 let k trvalé −
mu vztahu. Jsem nekuřák
58/170/80. Mám rád příro−
du, hudbu, výlety, autotu−
ristiku. Tel. po 18 hod.
776107499. PM 170164
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MUŽ 63/178 se zájmy o re −
kreační sport, malou za−
hrádku a dovolenou u moře,
hledá štíhlou ženu do 60 let
podobných zájmů, která už
nechce být sama. Trvalý
vztah a společné štěstí. Jen
vážně, Plzeň a okolí. Tel.:
721532299. PM 170165

HLEDÁM ženu na všechny
dny. Chci vedle tebe usínat
a ráno se vedle tebe pro−
bouzet. Napiš osamělému
52/180 střední postavy.
Tel.: 607467062. PM
170169

49/181 z Plzně hledá ženu,
které chybí pohlazení a přij−
me pozvání na procházku
do botanické zahrady. Zn.:
Žijeme jen jednou, život se
má užívat a ne užírat! Tel.:
792264943. PM 170143

39 LET / 180 výšky ne −
kuřák hledá přítelkyni, mi−
lenku štíhlé postavy, neku−
řačku. Zdraví. Domažlice,
Kdyně. Tel.: 608641440
(SMS). RR 70578

MLADÝ muž 30 let s inva−
lidním důchodem – bez
zjevné tělesné vady – hledá
přítelkyni s podobným osu−
dem. Dítě není překážkou.
Tel.: 720319436. RR 70594

ROZVEDENÝ nekuřák
57/180 hledá sympatickou
ženu štíhlé nebo střední po−
stavy, která má ráda příro−
du a chtěla by žít na vesni−
ci. DO a okolí. Prosím SMS
nebo volat po 20. hod. Tel.:
737125670. RR 70597

52LETÝ, svobodný, 170 vy−
soký, hledá dívku, ženu
i s dítětem, za účelem se−
známení. Rád bych rodinu,
časem i naše společné dítě.
Nemělo by ti vadit přistě −
hovat se na malou vesnici.
Doma máme nějaké to zví−
řectvo, a tak bys k němu
měla mít kladný vztah. Jestli
ráda pečeš, vaříš, staráš se
o domácnost, chtěla bys
mít zahrádku a pěstovat ze−
leninu, byl bych rád. Rád
bych miloval ženu, která by
stejnou měrou vracela lásku
mně. Jsem z okolí Domaž −
lic, jmenuju se Jirka. Můžeš
být z okolí KT, DO, H. Týna,
Staňkova, Holýšova. Jestli
jsi, je jedno odkud jsi. Piš,
volej. Mob.: 723224715.
RR 70609

VEM si muže s Bavorska
a budeš šťastná –
www.vdejsedobavorska.cz
tel. 774066171.

UROSTLÝ chlap 60/188/
105, nekuřák, hledá pro
láskyplnou společnou ces−
tu životem ženu, která má
ráda život na vesnici, práci
na zahradě, vaření a zvlád−
ne vedle sebe workoholika.
Jen volat, nejlépe po 20.
hod. Tel.: 604483941. RR
70620

SVOBODNÝ, 52 let, hledá
dívku – ženu na občasné
schůzky. Později i vážný
vztah. Domažlicko, není
podm. Tel.: 720576507.
RR 70624

HLEDÁM elegantní, domi−
nantní přítelkyni, Paní. Já
60/170, rozv., chalupář,
mlad. vzhledu. Na krásné
chvíle i život. Najdeme
spolu štěstí? Horšovsko−
Týnsko, DO. Tel.:
607293848. RR 70627

32LETÁ svobodná slečna,
bez závazků, bezdětná, hle−
dá partnera pro život, toho
pravého na vážný vztah.
Jsem vysoká, štíhlá. Pre −
feruji Horažďovicko, Blá −
ten sko. Tel.: 777023318.
RR 70588

AHOJ, jsem 22letá svobod−
ná slečna, bezdětná, plno−
štíhlé postavy a hledám
patnera do 27 let. Jen váž−
né seznámení. Zn.: Foto na−
poví. RR 70595

HLEDÁM fajn chlapa vyšší
postavy, který umí být 
společenský a má vlastní
byt. Jsem vdova, je mi 65
let. Tel.: 607312370. RR
70600

VDOVA 65+, žijící v Pra −
ze, vyšší, štíhlá, prý sym−
patická blondýnka, kterou
tragická smrt připravila
o velmi kvalitního a po−
zorného manžela, hledá
v podzimu života v rod−
ném městě Klatovy, pří−
padně v okolí Plzně a Do −
mažlic prima kamaráda
stejných vlastností, při−
měřeného věku, vyšší 
postavy, bez finančních
problémů, s vyřešenou
minulostí a trochu domá−
cího kutila. Pokud jsi
opravdu férový chlap 
zmiňovaných vlastností
a s něhou v srdci ozvi se –
nabízím Ti stejné, dál se
uvidí. Písemné nabídky
prosím do redakce. RR
70603

ŽENA 61/174 hledá přítele
pro pěkný život ve dvou.
Mám ráda přírodu, výlety a
hudbu. Zn.: Najdeme se?
Tel.: 778406636 po 17.
hod. RR 70623

HLEDÁM parťačku na
sport, kult. akce atd., ko−
lem 50 let, Klatovy a okolí,
tel.: 606403876. RR
70608

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 
odvoz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy−
malování. Tel. 603512322,
e−mail:pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 170024 

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání bazé−
nů, uložení bazénů, odvo−
dňovací drenáže okolo do−
mů, případně zemědělské
drenáže, terénní a zahrad−
ní úpravy. Dále nabízím
uklád ku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.: 603383211,
723622663. PM 170037

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170041

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich 
obchodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do mě −
 síce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170042

HLEDÁTE rychlé a bez −
pečné řešení? Bojíte se ne−
výhodných půjček? Jako
jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170043

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech −
nicky i právně a navíc
vyjed náme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani ko −
runu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957.  PM 170044

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70059

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
70073

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 / E.:
info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 70060

GEODETICKÉ PRÁCE.
Potře bujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vyty−
čit pozemek? Neváhejte
nás kontaktovat, působí−
me v celém Plzeňském
kraji. Volejte: 775311839,
Navštivte: www.geodezie−
plzen.eu.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70435

ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů. Tel.:
702858393. RR 70436

PROVÁDÍM zednické práce
– nahazování, štukování,
malování, zdění, rekon−
strukce bytového jádra
a další práce dle domluvy.
Klatovsko, Plzeňsko, Su −
šicko. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 70618

RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
americké hypotéky−rychlý
odkup, prodej a pronájem
nemovitostí. www.kz−fi−
nance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 170153

OKAMŽITÉ MINIPŮJČKY
v hotovosti!!

Poprvé ZDAR MA!
Pražská 41, Plzeň 

(u Bohemie), 
Po−Pá 11−16 h,

tel.: 605760958,
www.azprofin.cz. 

KŘI PM 170168

POHLÍDÁM vašeho pejska
o Vašich dovolených i jin−
dy. Zkušený chovatel, 
etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 170017

PRODÁM křížence jezevčí−
ka, fenka stáří 6 let, rezatá,
sterilizovaná. Do dobrých
rukou, nejlépe rodina 
s dětmi a zahradou. Tel.:
724910658. PM 170174

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antide presivní,
vhodný i pro aler giky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
caniste rapii – k rehabili−
taci. Oblíbený pro výstiž −
nou a přizpůsobivou pova−
hu. Miláček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí
s nad šením. Kupní smlou−
va při odběru. Do dobrých
rukou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

VÝLOV rybníka – POZOR
ZMĚNA: dne 23. 9. 2017
v 10 hod. a prodej ryb ve
Lhůtě u Mochtína. Kapr,
amur, 60 Kč/kg. Občerst −
vení zajištěno. Tel.:
720733198. RR 70556

SELATA – prodám selata
20–25 kg. Cena: 60 Kč/kg.
Možno dovézt. Kdyňsko.
Tel.: 730673368. RR 70622



PRODÁM měsíční kůzlata
100 Kč/kus, prodám kozí
mléko 25 Kč/L, kozí sýry
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 70630

PRODÁM štěně jezevčíka
dlouhosrstého standard –
červený s PP. Tel.:
721376491. RR 70631

SYMPATICKÁ brunetka ve
zralém věku tě zve na pří−
jemně strávené chvíle
u mě v diskrétním by −
tečku. Nabízím rozmanité
erotické službičky. Přijmu
také kolegyni s větším po−
prsím. Tel.: 607412325.
PM 170175

45LETÝ muž štíhlé postavy
poskytne ženám erotické
služby, od 18 do 70 let.
100% zdraví a diskrétnost
zaručuji. Tel.: 728829462 –
volejte kdykoliv. RR 70613

HNĚDOVLÁSKA z Plzně tě
zve do diskrétního pelíšku.
Prsa č.2, dělám i dámský
análech. Tel.: 739900561.
KŘI PM 170177
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.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

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 377 221 996, 377 221 764 � tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. září 2017
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