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Událostí měsíce ledna v Karlovar −
ském kraji byla třídenní návštěva pre−
zidenta ČR Miloše Zemana. Hostitelé
mu na 13. až 15. ledna 2014 nabídli
trasu osmnácti míst: prosperující
stavební firmu Lias Liapor s průměr−
ným platem 25 tisíc korun, porcelán−
ku Thun 1794 v Nové Roli, kde jsou
průměrné výdělky o deset tisíc korun
nižší, dále tři historické památky
Bečov, Loket a  Klášterní kostel sv.
Antonína Paduánského, dva lázeňské
a dva turistické hotely v Jáchymově,
Lokti a Karlových Varech, dvě radni−

ce a tři kulturní domy. Ze škol padla
volba na Gymnázium Ostrov a z gale−
rií na tamní Zámecký park. Z větších

měst kraje chyběly v programu třeba
Mariánské Lázně, Aš, Kraslice nebo
Chodov. Z firem vypadla prezidento−

va oblíbená likérka Becher i sklárna
Moser. Návštěva se původně měla
uskutečnit loni v prosinci, ale kvůli
průtahům při sestavení vlády byla
odložena. Prezidenta Miloše Zemana
doprovázela manželka Ivana, která si
vybrala návštěvu Domova pro senio−
ry, SOS dětské vesničky, statku ře−
mesel Bernard a zdevastovaných
lázní Kyselka. Miloš Zeman slíbil, že
se do Karlovarského kraje do roka
a do dne opět vrátí. Náš region bude
opět prvním, kam hlava státu zavítá
během druhého kola návštěv krajů
České republiky.

Foto: Stanislava Petele

Unikátním dárkem byla replika soš−
ky z relikviáře sv. Maura

V Nové Roli si prezident vyzkoušel dekoraci talíře pro Pražský hrad
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Vizionář 
Stanislav Brázda

věští
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Kosmonauté se
léčí ve Varech
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Zahradníček pokřtil
další knihu

strana 8

Přes 159 tisíc korun, tedy zhruba
o 5 tisíc korun více než loni, vy−

nesla letošní Tříkrálová sbírka
v Che bu. Ve městě a okolí se konala
už po čtrnácté. Do sbírky se tento −
krát zapojilo 59 koledníků a 22 ve−
doucích kolednických skupinek.
Podstatná část z peněz, které skon−
čily v zapečetěných kasičkách, bude
použita na místní projekty. Půjde
o zajištění služeb starým, nemoc−
ným a potřebným lidem v Chebu,
které zprostředkovává Farní charita,
a pro Hospic sv. Jiří, který chystá
zdravotní službu domácí péče rodi−
nám, které se starají doma o staré
a těžce nemocné příbuzné.

KARLOVARSKO

Četli jste měsíčník Váš rozhled u sousedů? 
Nedostali jste ho do poštovní schránky a chcete ho také?

VÁŠ ROZHLED
si můžete každý měsíc vyzvednout zdarma 

v našich partnerských prodejnách:

KARLOVY VARY
Prodejna novin a sběrna Sazky, Sokolovská 84 A/1020

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Trafika Blanka Soletová, Hlavní třída, vedle tržiště
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Prezident dostal repliku

... pokračování na straně 3 

� O službu koledníků byl v Chebu mezi
školáky velký zájem
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Projektů 
jsou desítky

Celkem 55 projektů za 1,3 miliardy
korun podala na letošní rok menší
a střední města Karlovarského
a Ústeckého kraje do regionálního
operačního programu Severozápad.
Podle předsedy regionální rady
Petra Navrátila může však rozdělit
Severozápad z dotací EU pouze 945
milionů korun. Z celkového počtu je
26 projektů z Ústeckého a 29 z Kar −
lovarského kraje. Regionální rada
musí do začátku března rozhod−
nout, které žádosti postoupí do dal−
šího kola, kde mohou z evropských
fondů prostřednictvím ROP Severo −
západ získat dotaci až ve výši 
85 procent nákladů. Mezi žadateli
jsou města Ostrov, Aš a také Cheb.
V minulém roce uspělo 51 projektů
za více než 2 miliardy korun.

Do zóny Ostrov 
míří další firma

Oživení průmyslové zóny u Ostrova
může přinést nový investor. Společ −
nost KE Elektrik zde plánuje postavit
nový závod na výrobu elektrosou−
částek pro automobilový průmysl.
Vedení města plány investora vítá.
Nový závod by mohl dát práci něko−
lika desítkám lidí. Firma už ve městě
vyrábí, ale stávající prostory jí logis−
ticky nevyhovují. Navíc do budouc−
na chce rozšířit výrobu. Zastupitelé
města již schválili firmě prodej 
pozemků o výměře 26 148 metrů
čtverečních v severní části průmy s −
lové zóny.  Stavět by se mohlo začít
letos na jaře. Majitelem největší
části pozemků v ostrovské průmy s −
lové zóně byla společnost Mahle
Behr, která získala 20 hektarů.
Stavbu ale odložila na neurčito. 

Město chystá další
bazén

V areálu kolem multifunkční haly KV
Arena by postupně měla vyrůst dal−
ší zařízení. Město zde do roku 2015
plánuje výstavbu haly na míčové
hry za 145 milionů korun a také
venkovní bazén o rozměrech 25
krát 15,4 metru. Bazén by měl mít
tři plavecké dráhy a dětské brouzda−
liště. Komplex staveb doplní lávka
přes Ohři, jejíž pět variant nyní hod−
notí odborníci. Oblouková konstruk−
ce, spojující KV Arenu s obchodním
centrem Variáda na druhém břehu
přijde město na 13,4 milionu korun.

Vyměnil archeologické vykopávky
a bádání pro Karlovarské muzeum
na čtyři roky za správu věcí veřej−
ných. Jako náměstek primátora se
Mgr. Jiří Klsák (59) stará o kulturu
a historické památky. Ale také
o školství, tělovýchovu a sociální
péči. Jak se ukázalo, některá před−
sevzetí a plány se za jedno volební
období nedaly stihnout. A tak chce
letos na podzim požádat voliče
o mandát na další čtyři roky. „Moje
priority? Starat se o lidi ve městě
a pečovat o kulturní dědictví,“ říká
rodák z Mariánských Lázní. Rodiči
ho prý odmala vychovávali ve slad−
ké nevědomosti, aby neměl problé−
my jako oni. Proto byl jiskřičkou
a od 3. třídy také pionýrem. 

Mládí strávil dlouhými hodinami
nad knížkami, zejména o archeolo−
gii. Od roku 1967 pracoval v Hlíd −
kách ochrany přírody, od 72. v Čes −
kém svazu ochránců přírody a o tři
roky později jako dobrovolný spolu−
pracovník CHKO Slavkovský les. 
K tomu od osmdesátých let byl čle−
nem pseudoindiánského kmene
Čeplaghanů. Není divu, že na gym−
náziu se rozhodl studovat historii.
Zkoušel také psát básně. V roce
1986 vydal s kolegy samizdat věno−
vaný výročí Máchovy smrti. O pár
let později byl u založení tradice
Poutě Kokořínskem a Poutě do
Litoměřic. Na Filozofické fakultě vy−
studoval  obor prehistorie a za téma

své diplomové práce zvolil Fortifi −
kační techniku slovanských hradišť. 

Už během vysokoškolských stu−
dií měl problémy s komunistickým
režimem, takže od podzimu 1978
dostal práci jen jako pomocný děl−
ník. Také vojnu absolvoval jako
skladník se zaraženým postupem.
Až konečně od září roku 1980 našel
odpovídající zaměstnání jako arche−
olog a historik starších dějin. Podílel
se na stovkách výzkumů a vykopá−
vek, jako byl kostel sv. Urbana, hrá−
dek v Kostelní Horce u Bražce, sv.
Linhart, hrad v Sokolově a ve Hře −
be nech, Horní Hrad, hrádek v Doubí,
také výzkumy v Lokti, ve Žluticích
a ve Valči. Probádal Soví skály
u Drahovic, tvrziště v Dalovicích,
Vladař i kostel sv. Mikuláše u býva−
lého Třídomí. 

Vedle práce stihl ještě vést historic−
ko−archeologické kroužky při Domě
dětí i při muzeu. Zvláště pyšný byl na
to, že na jaře 1990 pomohl k založení
karlovarské pobočky Míro vého klubu
Johna Lennona, jejímž je dodnes
předsedou. Jako další pomohl v květ−
nu 2003 založit také Klu b Za krásné
Karlovarsko. Pro město, kde se trvale
usadil v roce 1984, chce dělat víc.
Impulsem mu byla Cena města, kte−
rou získal v roce 2003, i Osobnost
kraje, za niž byl vyhlášen o čtyři roky
později. Navr hovatelé z neziskových
organizací ocenili jeho starostlivost
o ochranu památek a jejich netradiční
prezentaci. Letos chystá Jiří Klsák bi−
lanci toho, co ještě nestihl a co svému
městu dluží. Tuhle osobní inventuru si
daruje ke svým šedesátinám, které
oslaví 24. února.

Města našeho kraje propadla
V celostátní anketě Město pro byz−
nys 2013, kterou vyhlašuje týdeník
Ekonom, města Karlovarského kraje
neuspěla. Mezi 50 nejlepšími městy
pro podnikání skončily Mariánské
Lázně na 26. a město Aš na 39. mís−
tě. V přístupu úředníků veřejné správy
byly Mariánské Lázně dokonce až na
97. místě a Ašští se propadli v hod−
nocení podnikatelského prostředí,
kde je hlasující podnikatelé a odbor−
níci dali až na 111. místo v ČR. 

Obce a města hodnotili ve srovná−
vacím výzkumu podle 42 kritérií
v oblasti podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. V anketě
Město pro byznys zvítězil už popáté
Humpolec. K prvenství mu dopo−
mohla dobrá infrastruktura, ve srov−
nání s celorepublikovým průměrem
o polovinu vyšší zastoupení velkých
zaměstnavatelů, dostatek studentů
v odborném vzdělávání, vstřícní úřed−
níci, kvalitní podnikatelský obsah we−
bových stránek a také nadprůměrné

výsledky testu elektronické komuni−
kace. Na druhé příčce se umístila
Příbram. Třetí místo ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys obsadila
již podruhé Dobruška. 

V anketě se již šestým rokem hod−
notí 205 obcí s rozšířenou působností
a 22 městských částí Prahy, výzkum
zpracovává agentura Datank. Co při−
spělo k vysokému hodnocení Hum −
pol ce mezi podnikateli? Třeba podprů−
měrné ceny vodného a stočného a ve
srovnání s průměrem ČR nižší daň pro
podnikatele i nižší daň z nemovitosti.
Politika tamní radnice vůči podnikate−
lům je podle majitelů firem neměnná
už 23 let. Radnice navázala dobrý
kontakt s podnikateli. 

V pořadí druhá Příbram zastiňuje
zbytek republiky 30 % podílem učňů
a studentů odborných škol a nadprů−
měrnou úspěšností v získávání dotací
z EU. Také tam nastavili radní daň z ne−
movitosti pro podnikatele na nejnižší
možnou úroveň. Třetí v anketě Dobruš −

ka má největší počet úředních hodin
a podnikatelé na své radnici oceňují
rovněž odbornou kompetenci úředníků
a rychlost vyřizování agendy. V Do −
bruš ce se mohou pochlubit i nízkými
cenami stavebních pozemků, které
jsou 70 % pod republikovým průmě−
rem. Jak ukázalo srovnání, mnoho rad−
nic se rok od roku snaží zlepšit přístup
k místním podnikatelům. 

Oproti loňsku se zvýšil průměrný
rozsah úředních hodin z 23 na 24,5 ho−
diny týdně. Počet radnic a jejich živnos−
tenských odborů či úřadů, které nabíze−
jí schůzku s úředníkem i mimo oficiální
úřední hodiny, se zvedl z 22 na 27. Také
v tom Karlovarský kraj zaostá vá. Sla −
bou útěchou může být alespoň to, že
dvě naše města bodovala mezi podni−
katelsky nejpřívětivějšími městy ve vy−
braných kritériích. Marián ské Lázně zís−
kaly první místo v tabulce měst s nej−
vyšším podílem podnikatelů. A Karlo vy
Vary se umístily druhé mezi městy
s nejvyšším podílem právnických osob.

Osobní inventura 
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Hned první den náv ště −
vy Karlovarského kraje
(13. 1. 2014) překvapil
prezident ČR Miloš 
Ze man své hostitele
dvě ma návrhy. (1) Uve −
dl, že Karlovarský kraj
by si podle něho zaslou−
žil vlád ního zmocněnce,
podobně jako ho má
Ostravsko. Pomohlo by
to podle něho především
lázeňství, kde je kvůli
nesmyslné politice býva−
lé vlády ohroženo až 40 tisíc pracov−
ních míst. (2) V Jáchymově pak šo−
koval přítomné starosty návrhem vy−
pracovat analýzu zásob uranu v Já −
chymově a prověřit možnost obnovy
jeho těžby. Podle něho by to mohlo
být jednou z možností, jak oživit
ekono miku v této části Karlovarské −
ho kraje. Cena uranu se zvýšila v le−
tech 2004 až 2007 desetinásobně
a Česko je jedinou zemí
v EU, kde jsou jeho lo −
žiska. „Za mé vlády byla
zrušena těžba uranu
v Dolních Ham rech, pro −
tože byla prováděna
eko logicky nepřijatel−
ným způsobem za po−
moci kyanidu. Na dru−
hou stranu moje vláda
prodloužila těžbu v Dolní
Rožínce. A pak se uká−
zalo, že světová cena
uranu vzrostla deseti −
násobně,“ uvedl doslova
Zeman. Na prezidentův
návrh zareagovala Strana
zelených tím, že podle údajů ame −
rické společnosti Ux Consulting
Company, která ceny uranu dlouho−
době sleduje, se už ceny této surovi−
ny nezvyšují.

Priority Karlovarského kraje
Za prioritu kraje označil prezident

Zeman vedle dominantního lázeňství
dostavbu rychlostní silnice R6
z Prahy do Chebu. „Po −
uží vám rychlostní ko−
munikaci z Prahy do
Lán. Jsem tam za nece−
lou půl hodinu. Ale je to
karlovarská silnice, která
za odbočkou na Lány po
pěti kilometrech končí
a stává se normální
okresní silnicí s velkou
hustotou provozu. Když
jsem po této silnici dnes
jel, tak jsem si uvědomil,

kolikrát se vám slibovalo
přímé spojení Prahy
a Karlových Varů a kde
všechny ty sliby skon −
čily,“ řekl prezident. Podle
něho by rychlostní silni−
ce R6 měla být prioritou
stejně jako železniční
spo jení s Bavorskem. 
Při návštěvě porcelánky

Thun 1794, která vznik−
la před pěti lety po kra−
chu Karlovarského por−
celánu, slíbil, že podpoří
snahy o odstranění vy−
sokého cla na porcelán,
které zavedlo Rusko.
Vláda uvolnila v roce
2002 pro Karlovarský
kraj 15 miliard korun na

revitalizaci. To proto, že kraj
se potýká s vysokou neza−
městnanost 9,3 procenta.
Lidé mají nejnižší průměrnou
mzdu v ČR 21 249 korun, za−
tímco celostátní průměr je 
24 836 korun. „Doufám, že
až se za rok k vám podívám,
že už ten výsledek bude po−
někud lepší,“ slíbil prezident
poté, co odekoroval v por −
celánce Nová Role jeden talíř
z kolekce pro Pražský hrad

a výrobek vlastnoručně po −
depsal, jak to dělají malířky
porcelánu.

Nad dárky byly rozpaky
Pro svého hostitele hejt −

mana Karlovarského kraje
Josefa Novotného přivezl 
prezident jako dárek stojací
lampu. Prý aby si mohl lépe
posví tit na problémy kraje.
Na oplátku si vedle čajového

servisu Louisa a keramického
anděla odvezl Miloš Zeman
z Jáchymova hornickou čepi−
ci a šviháckou vycházkovou
hůl. Z místní sklárny Mottl
ar te fakt Tři vlasy děda Vše −
 věda, znázorňující lidskou
mou d rost a z bečovského
zámku zmenšeninu relikviáře

sv. Maura. Kancelář Hradu vzkázala
hostitelům, že si prezident výslovně
nepřeje jen živá zvířata, ostatní dárky
nechá na jejich úvaze. Ve Žluticích
vyhlásil tajemník radnice Ondřej
Fábera anketu mezi občany, jaký dá−
rek zvolit. Padl návrh na žlutický kroj
(žluté jelenicové kalhoty, košile s vy−
šívanou náprsenkou a kožešinová če−
pice), ale nakonec dostal prezident
květinovou vazbu s cigaretami a su−
šené švestky. Studenti z ostrovského
gymnázia  darovali fajfku a hokejisté

HC Energie brčálově zelenou
šálu. Někde upekli chléb, v jí−
delně sokolovské firmy Krufin
nabídli pečený bůček. Podle
prezidenta prý nejlepší v jeho
životě.

Účast lidí byla rozdílná
Prezident si nemohl ne−

všimnout, že zatímco v 2,5ti−
sícových Žluticích, kde je pěti−
na lidí bez práce, přišlo v po−
ledne (v pracovní době) do
zcela zaplněného Kulturního

domu 300 lidí a také v Jáchy mově
měli účast přes stovku, do Malého
sálu karlovarského Thermalu přišlo
jen slabých 60 zájemců. Do bojkotu
prezidentovy návštěvy se tak zapojil
nejen zastupitel města a kraje Jiří
Kotek, ale i další kritici. Naopak nej−
horlivější uvítání zažil prezident
v Ostrově, kde vedle chleba a soli
měli předem připravené i otázky vy−
braných studentů. Rozdílná atmo −
sféra návštěvy byla také v hale eko−

nomicky nejúspěšnější firmy
kraje Liaporu Vintířov, a polo−
prázdnými regály malírny
porcelánu v Nové Roli. I tam
ale prezident lidem slíbil, že
jejich podněty a kritiku přene−
se na ministry nové vlády. Na
závěr návštěvy Karlovarského
kraje prezident ČR Miloš
Zeman uvedl: „I když Karlo −
varský kraj je relativně malý
ve srovnání s jinými kraji, tak
u něj platí, že jsou tady mno−
há místa, která jsem nestihl
navštívit. Například bych uve −

dl Kraslice, ale jsou i mnohá další. Já
předpokládám, že zpravidla, ne vždy,
budu navštěvovat místa, která nebyla
na programu této návštěvy. Přiznám
se, že mě každá návštěva regionů
obohacuje. Myslím, že důvěru těchto
lidí, jimž říkám dolních deset milionů,
nesmím zklamat. A na druhé straně
mě to také nabíjí proti některým lidem,
kteří se snaží spíše hájit zájmy oněch
horních, řekněme sto tisíc.“ (red)

... dokončení ze strany 1 �

Mažoretky v Chebu

V Jáchymově dostal prezident
historickou hornickou čepici

Porcelánka Thun 1794 v Nové Roli

Na zámku v Bečově nad Teplou

Vítání chlebem a solí v Ostrově

Prezident dostal repliku sv. Maura
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Senioři dostanou
kyslík

Novoročním dárkem pro školáky
a důchodce v Karlovarském kraji
bylo rozhodnutí krajského úřadu
vybavit domovy pro seniory a školy
kyslíkovými přístroji. Mají usnadnit
poskytování první pomoci v krizo−
vých situacích, které vyžadují rych−
lý přívod kyslíku. Kraj objednal
v první dodávce celkem 41 kyslíko−
vých generátorů O2−Pack v celkové
hodnotě 198 390 korun. Přístroje
přijdou přednostně do léčeben
dlouhodobě nemocných, domovů
pro seniory a některých škol.
Kyslíkové přístroje umístí zejména
tam, kde se pohybuje větší množ−
ství lidí a reálně hrozí neočekávané
události, jako jsou srdeční kolapsy,
astmatické záchvaty nebo požáry.
Kyslíkové generátory produkují tři
litry kyslíku za minutu po dobu 12
minut a zajišťují tak přísun kyslíku
do příjezdu záchranky.

Kino bude 
zachováno

Jediné kino v krajském městě našlo
nového nájemce. O provozování
karlovarského kina Čas projevili zá−
jem tři uchazeči pražské distribuční
filmy Falkon, Altaj a mariánskolá−
zeňská společnost AV−Elzo. Ta na−
konec výběrové řízení vyhrála. Za
kino Čas bude platit ročně 145 tisíc
korun. Minulý nájemce odstoupil
od smlouvy kvůli vysokému nájmu
180 tisíc korun.

Kraj obnoví 
chráněná území

Obnovu biotopů, v nichž žijí ohrože−
né druhy živočichů a rostlin, schvá−
lili radní Karlovarského kraje. Půjde
o vyhlášení výběrových řízení na
obnovu některých chráněných úze−
mí a evropsky významných lokalit.
Jedná se například o Šibeniční
vrch, Tisovec, kde jsou staré doly,
nebo o Doupovské hory a Matyáš,
kde žijí chráněné druhy živočichů
a kde jsou ohrožené druhy rostlin.
Finance půjdou z operačního pro−
gramu Životní prostředí a kraj se
bude na projektech podílet deseti
procenty. Hlavním cílem akce je
vrátit přírodě její původní ráz. V řa−
dě lokalit dojde ke kácení a likvidaci
nežádoucích porostů. Na Dou −
povsku, které je ptačí oblastí sou−
stavy Natura 2000, se počítá 
i s rozmístěním ptačích budek.

Zamítnutím žaloby, podané Karlo −
varským krajem, skončil soudní spor
o to, komu patří betonový most přes
řeku Ohři pod hradem Loket. Kraj se
snažil mostu zbavit a převést ho
městu Loket. Tříobloukový železobe−
tonový most dlouhý 116 metrů má
hlavní oblouk s rozpětím 74,6 metru.
Byl postaven v letech 1934−1936,
aby nahradil původní empírový most
z roku 1835. Již 77 let patří k domi−
nantám města zejména poté, co se
stal jedinou příjezdovou komunikací
na náměstí a k radnici. V roce 2009
převzalo most město pod podmín−
kou, že provede jeho nutnou opravu.
Kraj mu přislíbil že na rekonstrukci 
získá dotaci z regionálního operační−
ho programu Severozápad ve výši 
38 milionů korun. I přesto byli mnozí
zastupitelé proti přijetí mostu jako 
danajského daru. Město Loket pak
sice dotaci získalo, ale byla o osm
milionů nižší než kraj slíbil. Hrozilo, že
opravu narušeného přemostění bude
muset radnice zaplatit převážně ze
svého rozpočtu. Proto zastupitelé

Lokte odmítli přijmout jak darovaný
most, tak také dotaci 30 milionů ko−
run. Podle starosty Zdeňka Bednáře
totiž pravidla ROP nedovolují použít
evropské peníze na běžnou opravu.
Loketští odmítli řešit problémy za
kraj, který se o most léta nestaral.

Vedení kraje však na darovací smlou−
vě trvalo a podalo na město Loket ža−
lobu. Soud začátkem prosince roz−
hodl, že město mělo právo dar odmít−
nout a že most patří nadále Karlo −
varskému kraji. Zastupitelé i občané
Lokte rozsudek uvítali.

Most v Lokti patří nadále Karlovarskému kraji

Nemocnici čeká omlazovací kúra
Radikální proměnou má do roku 2019
projít nemocnice v Chebu. Bude stát
360 milionů korun a jejím hlavním
smyslem bude zmodernizovat a sestě−
hovat oddělení do méně pavilonů. Ty
však budou splňovat požadavky efek−
tivní zdravotnické péče. 

Jenom projektová dokumentace na
rekonstrukci a dostavbu nemocnice
přijde na více než deset milionů korun.
Půjde o dostavbu moderního pavilonu
s třemi až čtyřmi novými operačními
sály, rekonstrukci onkologického a dal−
ších oddělení. Část operačního traktu
bude vestavěna do stávajícího objektu,
vlastní sály, centrální sterilizace a stro−
jovny vzduchotechniky budou v novém

objektu. Investorem akce má být
Karlovarský kraj, který už nyní hledá
možnosti, jak získat dotace z EU. 

Podporu přislíbilo také město Cheb,
a to až do výše 40 milionů korun.
Stavět se bude ve dvou etapách. Ta
první počítá s tím, že k hlavní nemoc−
niční budově B bude přistavěn čtyř−
podlažní pavilon směrem do dvora. Na
jeho třetím nadzemním podlaží bude
dětské oddělení s 20 lůžky a 18 lůžek
gynekologie. V nejvyšším patře bude
porodnice s dvanácti lůžky a stejnou
kapacitu má mít i novorozenecké od−
dělení. Kvůli výstavbě nových ope −
račních sálů bude nutné modernizovat
energocentrum, pořídit nový náhradní

zdroj, trafostanici a vyměnit rozvodny.
Přestavba nemocnice zároveň pomůže
při zachování onkologie v Chebu.
Oddělení mělo původně zaniknout,
protože pojišťovny s ním měly smlou−
vy jen do roku 2015. Proměna ne −
mocnice byla vlastně zahájena již v ro−
ce 2012, kdy byla opravena z poloviny
hlavní budova B za 140 milionů korun.
Letos by  měly začít práce za 40 milio−
nů korun a největší objem prací za
zhruba 132 milionů korun by se měl
stihnout v příštím roce 2015. Jasno
zatím není pouze kolem stravování.
Zda v novostavbě vznikne vyvařovna
nebo pouze výdejna jídel.                                           

(Váš rozhled)

Současná podoba chebské nemocnice Vizualizace přístavby nemocnice

Spor o most vyhrálo město
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Prodejcům bez licence hrozí pokuta
Podnikatelé, kteří se zabývají prode−
jem a distribucí kvasného lihu, kon−
zumního lihu a lihovin, potřebují no−
vou koncesi. O její vydání jsou povin−
ni požádat do 17. dubna 2014, jinak
jim hrozí vysoké pokuty. Povinnost
požádat o licenci se týká všech pod−
nikatelů, kteří byli k 17. říjnu 2013
oprávněni prodávat kvasný líh, kon−
zumní líh a lihoviny. Podání žádosti
o koncesi v těchto případech nepo−
dléhá správnímu poplatku. Odbornou
způsobilost není třeba prokazovat. 

Novela živnostenského zákona se
vztahuje na všechny podnikatele, 
kteří se zabývají distribucí lihu nebo
lihovin a prodejem těchto produktů
jak podnikatelům, tak i konečným
spotřebitelům. Kromě prodejců lihu
a lihovin v obchodě se úprava vzta−
huje také na podnikatele, kteří líh a li−
hoviny prodávají v restauračních za −
řízeních, případně v dopravních pro−
středcích. Jen ve správním obvodu
Obecního živnostenského úřadu
v Karlových Varech se regulace pro−

deje lihu a lihovin týká několika tisíc
živnostníků. 

Vzhledem k tomu, že přechodné
období je poměrně krátké a končí 
17. dubnem letošního roku, doporu−
čuje úřad všem fyzickým i právnic−
kým osobám, aby podání žádosti
o koncesi nenechávaly na poslední
chvíli. Žádosti o vydání koncese vy −
řizuje Obecní živnostenský úřad
v Karlových Varech (v budově Ma −
gistrátu města II, U Spořitelny 2, te −
lefon: 353 118 693 – 696.

Kontroly dopadly
dobře

Devět soukromých ubytoven pro
sociálně slabší občany v Chebu
byly cílem kontroly úředníků radni−
ce. Zjistili, že na ubytovnách a v
okolí je pořádek a nájemné nyní
extrémně vysoké. Cena za ubyto−
vání včetně energie a služeb se v
těchto zařízeních  pohybuje od tří
do šesti tisíc korun za osobu mě−
síčně. Kromě ubytoven pro sociál−
ně slabší občany je v Chebu ještě
šest zařízení pro seniory. Tři z nich
mají pečovatelskou službu a pro−
vozuje je město. Další tři domovy
pro seniory spravuje kraj. Také 
v nich nezjistili kontroloři žádné
větší nedostatky.

K výměně zbývá 
tisíc řidičáků

Ze 6 338 lidí, kteří si do konce loň−
ského roku měli na chebské radni−
ci vyměnit řidičské průkazy, tak do−
sud 1969 řidičů neučinilo a jezdí
tedy od Nového roku s neplatnými
doklady. Největší část z této skupi−
ny, 1041 řidičů, vlastní nadále prů−
kazy, vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000, které měly být
vyměněny do konce roku 2010.
Řidičské průkazy je možné vymě−
nit i letos. Skončením uvedené lhů−
ty se sice staly neplatnými, jejich
držitelé však oprávnění neztratili,
za výměnu však musí zaplatit 50
korun. Malér ale riskují, pokud bu−
dou policisty zadrženi za volantem.
K výměně potřebují donést na
městský úřad platný občanský
průkaz neb cestovní pas, fotografii
o velikosti 3,5 krát 4,5 cm a starý
řidičský průkaz.

Radnice má novou
recepci

Omlazovací kúry se dočkaly vstup−
ní prostory chebské radnice. Díky
rekonstrukci, kterou provedla firma
Chetes, je občanům k dispozici re−
cepce, pracoviště Czech POINT,
kde si mohou nechat ověřit doku−
menty a získat výpisy z rejstříků,
dále pokladna a kontaktní kancelář
místních poplatků i moderně zaří−
zená čekárna. V letošním roce při−
bude i léta plánovaný výtah k ob−
řadní síni a kancelářím vedení
města. Nové vstupní prostory rad−
nice začaly sloužit veřejnosti již
koncem loňského prosince.
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V Krušných horách
jsou značky 
v němčině

Novinkou pro německé řidiče
v Krušných horách jsou v letošní
zimě dvojjazyčné texty u doprav−
ních značek. Varují je před silni −
cemi, které jsou v zimě nesjízdné
a kde se neprovádí ani plužení.
Novinku umístili pracovníci Údrž −
by silnic Karlovarského kraje ze −
jména v okolí Klínovce a Božího
Daru. Dodatkové tabule s dvojja−
zyčnými nápisy, varujícími, že se
silnice v zimě neudržuje, najdou
němečtí řidiči  také na Rýžovně,
Hřebečné, v Horní Blatné a Po −
tůčkách. Cedulí byla zatím rozmís−
těna první desítka. Důvodem k je−
jich rozmístění bylo, že cizinci 
vjížděli autem do míst, kde pak
uvízli. Podobné cedule budou roz−
místěny také v okolí Teplé a na
Chebsku. Tam půjde hlavně o va−
rování řidičům kamionů, kteří si
zkracují cestu k hranicí po okres−
ních silnicích.

Boží Dar hledá 
investora

Po loňském znovuotevření roz−
hledny na Klínovci čeká nejvyšší
vrcholek Krušných hor ještě na
obnovu hotelu. Jeho majitel obec

Boží Dar chce do března rozhod−
nout, jak s ním naloží. Hledání
movitého investora, který by kdy−
si zchátralý hotel zachránil, vr−
cholí. Obec dostala od investorů
zajímavé nabídky na prodej i pro−
nájem. Sama obec nechce hotel
provozovat. Před čtyřmi lety mu−
sela prodat obecní hotel Praha,
který byl před krachem. K hotelu
na Klínovci nechala obec zavést
plyn, vodovod  a položit kanaliza−
ci. Plán revitalizace počítá s oži−
vením hotelu během tří let.

Nadšenými ovacemi děkovali poslu−
chači v mariánskolázeňském spole−
čenském domě Casino za dvouapůl−
hodinový koncert místnímu 120člen−
nému Akordeonovému orchestru
Alexandra Smutného. Byla to tečka
za velmi úspěšnou sezonou. V pořadí
21. koncert byl ur−
čen stálým poslu−
chačům, rodičům
žáků a mariánsko−
lázeňským přízniv−
cům. Zazněly ná−
ročné skladby, při
nichž excelovali só −
listé na akordeon
Matěj Kaňka, sestry
Denisa a Nikola
Heř manovy a trum−
petista Alexandr

Smutný jun. Také zpěvačky orchestru
Natálie Klusáková a Dagmar Hladí −
ková se představily písněmi, kterými
nadchly publikum. Orchestr pod ve−
dením svého zakladatele a dirigenta
Alexandra Smutného se nyní připra−
vuje na letošní šňůru vystoupení. Byli

pozváni k účinkování na festivalu de−
chových hudeb FIJO do Chebu, také
do Maďarska a dále se 35 členů 
orchestru chystá na další, již třetí tur−
né do Mexika. Tam většina součas−
ných členů orchestru ještě nebyla,
a proto se moc těší.                 

Václav Větrovský

Zakladatel a vedoucí souboru Ale −
xandr Smutný (uprostřed) 

Foto: archiv souboru

Akordeonový orchestr Alexandra Smutného bude repre−
zentovat Mariánské Lázně a českou hudbu až v Mexiku

Orchestr míří do Mexika

Téměř v utajení se v kar−
lovarském sanatoriu
Schloss park léčí a re−
kreují ruští kosmonauté.
Lázeňský objekt stojí na
úpatí Kolmé ulice stranou
od centra. Jeho pacienti
se zde  vzpamatovávají
z několikaměsíčního po−
bytu na oběžné dráze.
Shodně tvrdí: „S mimo−
zemšťany ani jejich kos−
mickými loděmi jsme se
zatím nesetkali!“ Měsíčník Váš roz−
hled hovořil ve Schlossparku se dvě−
ma kosmonauty.

Fjodor Jurčichin (55) strávil ve ves −
míru 537 dnů, dvě hodiny a 32 mi−
nut. Pavel Vinogradov (61) byl mimo
Zemi 546 dní, 22 hodin a 33 minut.
Oba patří do starší generace kosmo−
nautů, ale jejich zdraví a vitalitu jim
můžeme jen tiše a s úctou závidět.
Starší Vinogradov zažil první star t 
5. srpna 1997 na palubě lodi Sojuz
TN, z lodi do kosmu poprvé vystoupil
v roce 1983. Na svém kontě má
sedm těchto výstupů a jak na ně
vzpomíná? „Je to, jako když poprvé
letíte letadlem. Trochu strachu, tro−
chu překvapení. Ale na víc si už ne−
vzpomínám. Dnes, kdy je technika na
nejvyšší úrovni, vstupuji do kosmické
lodi asi tak, jako se nastupuje do vla−
ku.“ Zatím poslední star t měl loni 
28. března, na Zemi se vrátil 11. září.
„V současné době je dokončena 
orbitální stanice 140 metrů dlouhá 
o hmotnosti 470 tun,“ říká  Fjodor
Jurčichin. „Zaručuje absolutní bez−
pečnost. Člověk, který je vybrán k le−
tu do vesmíru, se dva roky připravuje.
Myslím si, že do Dumy se volí snáze

než do kosmu. Vybraný
adept musí mít zvláštní
kvality, musí zvládnout
několik profesí, to zname−
ná být inženýrem, uklí−
zečkou, kuchařem atd.,

přisvojit si mnoho tech−
nických a dalších znalos−
tí a udržet je v hlavě, mít
určité charakterové vlas−
tnosti, musí být duševně
i fyzicky zdatný a zcela
zdráv. Leckdy vše zvlád−
ne, a přesto letí jen jako
náhradník. Nedá se nic
proti tomu dělat. Sám
jsem dvakrát letěl jako
dabler Pavla Vinogra do −
va.“ přiznává kosmo−
naut, který svůj křest prožil 7. října
2002 na palubě raketoplánu Atlantis.
Z poslední vesmírné mise se vrátil lo−
ni 11 listopadu. Zdalipak jsou z orbi−
tální stanice vidět Karlovy Vary? 

„Kdepak!“ směje se Pavel Vinogra −
dov. „Máme nafoceno asi 20 tisíc
snímků Evropy, ale těžko poznáme
konkrétní místo. V noci vypadá Evro −
pa jako nekonečný koberec světý−
lek...“ A Fjodor Jurčichin dodává se
čtveráckým světýlkem v očích: „Jed −
nou jsme prohlíželi ty filmy a já poví−
dám: − Podívej, Pavle, tohle vypadá
jako Karlovy Vary! Pojeďme se tam
podívat, jestli je to pravda, a sedli
jsme do letadla a teď srovnáváme...“

vesele na nás mrknul. A jak vypadá
den kosmonauta v kosmické lodi?
„Den je naplánovaný po minutách
v programu letu. Každou minutu plní−
me nějaké úkoly. Volný čas k zábavě
skoro neexistuje. Leda, že si ho vy−
šetříme z doby, určené ke spánku.
Musíme se udržovat ve formě, to
znamená, že cvičíme, běháme, k dis−
pozici máme rotoped... Za jeden kos−
mický let jsem zhubl o 8 kg. Bůh nás
stvořil, abychom žili na Zemi. V kos−

mu pro člověka není při−
rozený stav. Proto aby
člověk, který se vrátí
z kosmu, zase vplul do
zvyklostí života na Zemi,
potřebuje speciální pro−
cedury k aklimatizaci. Po
návratu z kosmu je třeba

si zase zvyknout na běžný život na
Zemi. Je nám nabídnut výběr mož−
ností, kam jet, kde trávit relaxační po−
byt. Rádi volíme Karlovy Vary. Je tu
krásně, klid, pohoda, skvělí lékaři
a zdravotnický i ostatní personál, líbí
se nám tu,“ ubezpečuje Pavel Vino −
gra dov a dodává: „Pijeme prameny,
koupeme se ve vřídelní vodě, bereme
masáže, inhalace, elektroléčbu. Jen
snad máme více vycházek a běhání
po lese. Skvěle se tu léčí tělo i duše
a to je velmi důležité!“ Nemůže chy−
bět dotaz: Který pramen vám chutná
nejvíc? „Třináctý,“ smějí se oba kos−
monauté. 

Text a foto Eva Hanyková

Pavel Vinogradov je jedi−
ným kosmonautem na
světě, který vystoupil 
z kosmické lodi do ve−
smíru ve svých 61 letech!

Kosmonaut Fjodor
Jurčichin se narodil na
Dálném východě, kde
trvá zima 8−10 měsíců

Kosmonauté se léčí ve Varech

Zdevastovaný hotel čeká na 
záchranu
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Panely z přírodního kamene vyrábí,
montuje a zajišťuje veškerý záruční
i pozáruční servis firma  eurotop in
ve Kdyni na Domažlicku. Navštívili
jsme manžele Topolčanovy v jejich
rodinném domu a hovořili s paní
Jiřinou Topolčanovou.

Proč jste se rozhodli pro elektrické
topení?
Musím se přiznat, že jsem
tak trochu estét a nemám
ráda ošklivé věci. Když
jsme se odstěhovali do
Lhoty u Plzně, do vilky
z 30. let minulého století,
řekli jsme si, že zachováme
její původní styl, tedy žádná
velká modernizace. Nic −
méně se mi hrubě nelíbilo
ústřední topení. Kotel byl ve
sklepě, radiátory byly oškli−
vé,  teplo nešlo regulovat
a celkově topení bylo ja−
kýmsi rušivým elementem
vnitřních interiérů vilky. Tak
jsme pátrali po něčem 
jiném.
Měli jste nějakou předsta−
vu?
Chtěli jsme topení, které
bude ladit s interiérem vilky,
nebude náročné na obsluhu  a samo−
zřejmě nám dům vytopí. Několikrát
jsme četli o firmě ze Kdyně, která nabí−
zí elektrické vytápění panely z přírodní−
ho kamene.
Měli jste nějaké informace či zkuše−
nosti s tímto topením?
Vůbec žádné. Na fotce se mi kameny
líbily a to byl jeden z důvodů, proč jsme
se do Kdyně vypravili.
Jaký byl váš první dojem?
Příjemní lidé, nádherné jednání a velký
výběr krásných kamenů od růžových
přes béžové až po bílé. Majitelé firmy

nám do všech podrobností vše vysvět−
lili a také sdělili, že ve srovnání s půvo−
dním vytápěním ještě ušetříme. Jak
jsem poprvé uviděla přírodní kámen,
byla jsem rozhodnuta. Domluvili jsme
se, že k nám přijedou a poradí nám.
Dodrželi svůj slib?
Do toho nejmenšího detailu. Přijeli
přes ně na minutu, vyměřili jednotlivé
místnosti, doporučili nejvhodnější typy

panelů a navrhli, kam je zavěsit. Jednali
velmi přátelsky, vstřícně, a co mě im−
ponovalo, byli vždy naprosto dochvilní.
Náš rodinný dům je jednopatrový, ka−
meny máme v každé místnosti i na
chodbě. Celkem devět panelů z přírod−
ního kamene.
Ladí vám s interiérem?
Samozřejmě. Všechny máme ve stejné
barvě a to světlounce šedé. Kámen je
kus přírody, symbolizuje střídmost,
umírněnost a dopomáhá k duševnímu
klidu a pohodě. Preferuji ekologický
přistup k životu.

S trochou fantazie mi panely připo−
mínají obraz.
To nejste sám. Není návštěvy, kterou
by kameny neupoutaly. Například na−
šim přátelům jsme ukazovaly panely
a dnes už jich mají doma šest. 
Jak jste celkově spokojeni s tope−
ním?
Za těch 6 let, co topíme přírodním ka−
menem jsme neměli jediný sebemen−
ší problém. Spolehlivé bezproblémové
topení. První rok jsme si udělali jedno−
duché srovnání a došli jsme k závěru,
že oproti minulému ústřednímu topení
nám přírodní kámen šetří 20 % nákla−
dů na topení. Za těch šest let jsme
vždy měli příjemně vytopeno. Velká
výhoda je, že si můžeme nastavit
v každé místnosti jinou teplotu, a to
i na konkrétní dny.  Takže když jsme
několik dnů v zahraničí, kde manžel
přednáší na mezinárodních kongre−
sech, nastavíme termostatem topení

tak, abychom přijeli domů a všude
měli příjemné blahodárné teplo.
Když porovnáte dřívější ústřední to−
pení  s nynějším. Je nějaký rozdíl?
Určitě. Po vypnutí přírodní kámen ješ−
tě dlouhou dobu topí. Sálavé teplo je
zcela něco jiného než teplo z radiáto−
rů. Vyhřeje vám rovnoměrně celou
místnost. Máte stejnou teplotu u po−
dlahy jako u stropu. Ústřední topení
vysušuje vzduch, přírodní kameny ne,
takže je stálá vlhkost v místnosti a na−
příklad se vám dobře dýchá. Výborně
se daří kytkám, což jen dokazuje, že
sálavé teplo má blahodárné účinky.
Zajímá se kdyňská firma eurotop in
i po šesti letech, jak jste spokojeni?
To je další milé překvapení. Tak napří−
klad několikrát majitelé firmy potkali
manžela v Plzni a ihned se k němu
hlásili. Ptali se, jak jsme spokojeni,
zda něco nepotřebujeme a jak topení
funguje. Mají stále zájem. Nyní potře−
bujeme poradit ohledně nastavování
termostatu. Zavolali jsme a okamžitě
si dojednali schůzku. S topením pří−
rodními kameny jsme vrcholně spo−
kojeni a kdybychom se měli znovu
rozhodovat, tak  opět pro kameny.

pochvalují si elektrické vytápění manželé Topolčanovi ze Lhoty u Plzně.

„Přírodní kámen nám vytápí rodinný dům 
a jsme naprosto spokojeni,“

Světlounce šedý topný kámen velmi vkusně za−
padá do moderně pojatého interiéru místnosti

Zastavení ve Kdyni
Ve firmě eurotop in jsme se setkali s jejími majiteli Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem. Z návštěvy u manželů Topolčanových ve Lhotě u Plzně vyplynulo
ještě několik otázek, na které jsme chtěli odpovědi.
Je topení z kamene ekologické?
Při výrobě panelů nepoužíváme žádné chemikálie či lepidla. Šamotové hmota,
kterou jsou zatmeleny topné kabely, je čistě na přírodní bázi. Topení je plně
ekologické.
Paní Jiřina Topolčanová nám také řekla, že k ní na návštěvu chodí vnoučata.
Nemohou se o kámen spálit?
Maximální povrchová teplota panelu je 90 °C a není nebezpečná. Kámen při do−
tyku ruky předává teplo jinak, než voda či plech. Provozní teplota panelu se po−
hybuje mezi 50 až 70 °C. Nikdo nemusí mít obavy, že se děti spálí.
Jak příznivě topení působí na lidský organismus?
Přirozená vlastnost kamene je, že dokáže pracovat s vlhkostí. Udržuje konstant−
ní vlhkost v místnosti 52–58 %. Když kámen chladne pohlcuje vlhkost a na−
opak. Díky dlouhovlnnému tepelnému záření vysouší topení zdi.  Při vytápění
nevzniká žádná cirkulace vzduchu, která víří prach a alergenní částice. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky a novorozence. Nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Vytváří zdravé pokojové klima.
Jaká je životnost topení?
Topení z přírodního kamene má předpokládanou životnost 100 let. Všem zákaz−
níkům poskytujeme záruční i pozáruční servis. Záruka na naše topení je 14 let.
Jinak každému zájemci zdarma zpracujeme kalkulaci, takže od nás dostane 
informaci kolik ročně za vytápění zaplatí. Pro topení z přírodního kamene je vý−
hodný 20hodinový nízký tarif,  kdy celá domácnost je měřena v této nízké sazbě.
Všem poradíme jak postupovat. Montáž a doprava topných panelů je zdarma.
Jak se reguluje teplota?
Do každé místnosti instalujeme  digitální termostat, který udržuje nastavenou
teplotu a také zapíná topný panel podle času, který si majitel zvolí.
Kdy se s vámi může zákazník setkat?
Každému zájemci se budeme individuálně věnovat přímo v naší firmě eurotop
in, která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se
zákazníky jsme si vyhradili každý pátek od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hodin. Je to jakýsi Den otevřených dveří.  Jinak nás zájemci zastihnou na
telefonu nebo nám mohou poslat e−mail.                                                      (re)
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Pane Brázdo, co můžeme očekávat
od letošního roku?
Podle čínské astrologie je letošní rok
ve znamení Koně a já cítím, že to bu−
de období změn, protože kůň se musí
hýbat. Jak si lehne, je po něm.
Kyvadlo mě, ukazuje, že štěstí bude
přát těm, kteří plánují nějakou změnu,
jako například svatbu, rozvod, založe−
ní nebo přemístění firmy, výrobu no−
vých produktů a podobně. Kdo plánu−
je změny, neměl by otálet, protože le−
tošní rok je jim příznivě nakloněn.
Odvážným štěstí bude přát. Kyvadlo
mi ukazuje, že letošní rok by měl být
relativně klidný. Ovšem musíme počí−
tat s tím, že bude přibývat problémů
způsobených lidmi s duševními poru−
chami.
Blýská se na lepší časy i na politic−
kém nebi?
Před dvěma léty jsem věštil, že až za
12 let budeme právním státem, který
se může srovnávat s vyspělými ze−
měmi západní Evropy. Na této věštbě
se nic nemění. Nicméně přesto se za−

číná něco měnit. Je tu první vlaštovka
na politické scéně, která chce změny.
Pravice i levice měly na to 25 let
a jasně selhaly. Stát je prolezlý korup−
cí, nespokojenost lidí je velká a tak
bych mohl pokračovat. Politici hýřili
sliby a výsledek vidíme sami. Pravda,
oni politikou zbohatli, protože mysleli
na sebe, ale zájmy státu a jeho obča−
nů  byly v jejich prioritách až někde
vzadu. Politiku musejí dělat lidé nezá−
vislí na penězích, kterým půjde o pro−
speritu státu a spokojenost občanů.
Kyvadlo mi ukazuje, že se takoví poli−
tici objevují, mají dobré úmysly, od−
vahu a to je dobrá znamení.
Čekají nás přírodní katastrofy?
Letošní rok bude vcelku poklidný,
ovšem je to jakýsi klid před bouří.
Přírodní katastrofy nás čekají v letech

2015 až 2018. Naštěstí střední
Evropa těch největších, jako jsou vý−
buchy sopek, zemětřesení bude ušet−
řena. V Česku se připravme na orkán,
povodně a na mnoha místech bude
docházet k propadu a sesuvu půdy.
Z čeho se mohou lidé radovat?
Čínské přísloví praví, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má. Kyvadlo
mi věští, že se lidé tímto příslovím za−
čínají řídit. Své potřeby přizpůsobují
svým možnostem, co dříve nedělali.
Snad je potěším tím, že všechny mo−
je věštby mi napovídají: v letošním
roce se nám bude dařit lépe.  Česká
republika je ve světové databázi štěstí
na 39. místě. Na prvních místech 
jsou Dánsko, Norsko, Švýcarsko,
Německu patří 26. místo a za námi
jsou Slovensko i Polsko. Vyvěštil
jsem, že za 10 až 12 let se můžeme
posunout do první dvacítky, což by
byl velký úspěch. Mladí mají před 
sebou dobré vyhlídky.

Ale musí pro to něco udělat?
Samozřejmě. Moje věštba pro ně je −
dosáhnout kvalitního vzdělání, umět
jazyky a mít odvahu jít na zkušenou
do zahraničí. To je ta nejlepší škola ži−
vota. Mnozí z nich se vrátí zpátky bo−
hatší o poznání, které by tady nikdy
nezískali. 
Vraťme se na začátek našeho rozho−
voru. Mnozí čtenáři by rádi znali ja−
koukoli svoji věštbu pro letošní rok.
Jakou možnost jim nabízíte?
Kromě osobního setkání mohou vy−
užít mých vykládacích karet.
Například jsme dnes nemluvili o zdra−
ví. Je to velké téma, které zajímá do−
slova každého člověka. Díky mnohale−
tým vlastním zkušenostem jsem se−
stavil vykládací karty a každý si může
pomocí nich vyvěštit jednoznačnou
odpověď na jakoukoli svoji otázku.
Součástí vykládacích karet je knížka,
v níž je předepsáno více než 5 000
kombinací otázek a odpovědí.        (re)

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2014 bude ve znamení pohybu a změn

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

bradleay@email.cz 
www.brazda−s.cz

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka−
ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví−
deňská 218, 339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského
rozhledu, Havlíčkova 5,  301 00 Plzeň.  Karty si také
můžete objednat telefonicky  na číslech 605 788 005
anebo 777 730 256. Karty vám pošleme na dobírku.
Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné  84 Kč,  po−
kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.

Hned dvakrát v loňském roce stihl
karlovarský novinář a publicista
Luboš Zahradníček pokřtít novou kni−
hu. Po Historii karlovarských kavá−
ren, kterou křtil 1. října, vydal koncem
roku ještě Karlovarské retro. Jde
o výběr ze dvou a půl tisíce rozhovo−
rů, které pilný Zahradníček stihl bě−
hem 25 let. Kvůli některým musel
cestovat do některé z padesáti zemí,
které za svůj život navštívil. „Na kníž−
ce jsem pracoval více než dva roky.
Hodně času zabral výběr rozhovorů
a osobností, které jsem do knížky na−
konec zařadil. Trochu bilancuji, a tak
se pokouším udělat seznam těch nej−
zajímavějších interviewů, které bych
si rád připomněl. S geologem Lubo −
mírem Aronem jsem cestoval po
Ekvádoru, své zážitky mi líčily hereč−
ky Libuše Balounová, Jitka Molav −
cová a Marie Drahokoupilová. Dělal
jsem i rozhovor s první karlovarskou

Miss Adamcovou − Straussovou,
Jiřím Bartoškou, Vlastimilem Brod −
ským i olympionikem Theodorem

Černým. V knížce jsou rozhovory
s Jiřím Suchým, keramikem Ladis −
lavem Švarcem nebo politickým 

vězněm Albínem Heřmanem, který
prožil ve vězení šestnáct dlouhých
let. Interview mi poskytl také farář je−
zuitského rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou Jiří Majkov, ko−
mik Jarda Štercl nebo kuchař školy
v Las Vegas George Král. Také enfant
terrible českého vzpírání Jan Nagy,
cestovatel Miroslav Stingl, který pro−
jel 150 zemí, i sklář křišťálu Moser Jiří
Šuhájek. Knížka obsahuje slova
starosty amerického Carlsbadu Clau −
dia Bud Lewise a také vynálezce
Petera Koslowského. Oslovil jsem
proutkaře Vlastimila Baumgär tla
i řeckého režiséra George Skale −
nakise. V knížce jsem zachytil rovněž
proměny města Karlovy Vary, kde
mám domov. Knížka má 219 stránek
a co stránka, to kus mého života,“
svěřil se měsíčníku Váš rozhled jubi−
lující autor Luboš Zahradníček.
Karlovarské retro byl dárek, který si
dal k 78. narozeninám, které oslavil
27. listopadu.                                                   

Text a foto: Jaroslav Fikar

O křtiny knížky Karlovarské retro se postarali (zleva) generální ředitel hotelu
Thermal JUDr. Josef Pavel, autor knihy Luboš Zahradníček, čestný prezident
Českého svazu stavebních inženýrů Ing. Svatopluk Zídek a ředitelka grandhote−
lu Pupp Ing. Andrea Pfeffer−Ferklová

Zahradníček pokřtil další knihu



Slovy uznání a dárkovými koši po−
děkoval karlovarský primátor Petr
Kulhánek pětici strážníků za dvaceti−
letou věrnost uniformě městské 
policie. Odměna všechny potěšila,
zvláště když během dvacetileté služ−
by zažili okamžiky stresu, napětí
a občas také nedocenění ze strany
veřejnosti. Při vzpomínání na začátky
městské policie ve městě i budování
jejího respektu hodnotili, že dnes je
práce strážníků vnímána občany pře−
vážně pozitivně. Městská policie je

nedílnou součástí života ve městě
a role strážníků je nezbytná. Vedení
města si cení spolehlivosti a stability
týmu strážníků, který staví na zkuše−
nosti a nasazení těch, kteří věnovali
dvacet let života službě pro lidi a pro
své město.  Patří mezi ně také velitel
pořádkové služby Jindřich Lát, stráž−
níci operačního střediska Libor
Szebenyi a Karel Schmied, člen zá−
sahové jednotky Daniel Schlosser 
a inspekční strážník Hynek Maděra
(na snímku).

Jednat se bude zejména o proluky
po domech, které byly zničeny za
války nebo v poválečném období.
Vedle parcel v okrajových lokalitách
Chebu, například v Hájích či na Zlaté
louce, chce město zájemcům o vý−
stavbu rodinných domů začít nabízet
také atraktivní pozemky v centru
města. Jedná se zejména o místa,
kde v minulosti domy stávaly. Jde o
proluky po domech, které byly zniče−
ny za války nebo v poválečném ob−
dobí. Je to například okolí hradu, ulici
Elišky Krásnohorské či Koželužskou
ulici. Bude ale ještě třeba dokončit

probíhající výkup řadových garáží,
které nyní na místě původních domů
stojí. S ohledem na to, že se zmíněné
pozemky nacházejí v historickém
centru, chce mít město možnost
ovlivnit podobu případné nové vý−
stavby. Radnice hodlá nechat zpra−
covat zástavbové studie, které by
jasně stanovily, jaká by například
mohla být maximální výška a objem
budoucích domů nebo poměry za−
stavěných a nezastavěných ploch.
Tato omezení budou muset stavební
ci respektovat.                           

Tomáš Ivanič, Městský úřad Cheb

Pohled na lokality, které chce město Cheb nabízet zájemcům o výstavbu
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HOROSKOP
Sestavila zkušená astroložka Alexandra!Sestavila zkušená astroložka Alexandra!

Zavolejte i vy! Zavolejte i vy! ☎☎  906906  701701  701701
Beran 21. 3. – 19. 4.
Veškeré společenské vztahy, 
které jsou pro vás aktuální, 

dostanou v těchto týdnech nový roz-
měr díky dobré zprávě, již obdržíte.

více na tel.: 906 701 701

Váhy 23. 9. – 23. 10.
Myšlenky vám budou často 
utíkat k osobám opačného 

pohlaví. Váš oficiální protějšek to ně-
jak vytuší a udělá vám ze života peklo.

více na tel.: 906 701 701

Býk 20. 4. – 20. 5.
Můžete se uklidnit, už brzo 
se vám začne blýskat na lep-

ší časy. Berte to tak, že aspoň nyní 
poznáte, kdo je váš skutečný přítel.

více na tel.: 906 701 701

Štír 24. 10. – 22. 11.
Na co sáhnete, to vám teď 
vyjde. Budete dítětem štěs-

těny, které může o pěkné peníze, lás-
ku a štěstí připravit jen vlastní lenost.

více na tel.: 906 701 701

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
V práci to pro vás kvůli šéfo-
vi nebude nic moc, ale v ob-

lasti erotiky, lásky a vzájemné komu-
nikace se vám bude nebývale dařit.

více na tel.: 906 701 701

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Po celý měsíc budete překy-
povat energií. Využijete toho 

k bohulibým věcem a splníte někomu 
přání. Vyžádá si to dost času a sil.

více na tel.: 906 701 701

Rak 22. 6. – 22. 7.
Luna vás donutí, abyste se 
hluboce zamysleli nad svými 

vztahy. Není moc moudré, abyste se 
vzdali dávné lásky kvůli jiné osobě.

více na tel.: 906 701 701

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.
Velmi dobře si budete uvědo-
movat, že silně působíte na 

opačné pohlaví. Využijete tedy partne-
rovy nepřítomnosti a zaflirtujete si.

více na tel.: 906 701 701

Lev 23. 7. – 22. 8.
V otázkách, jež se týkají lás-
ky, budete daleko vnímavější 

než dosud. To vás přivede k poznání, 
že je třeba cosi zásadního změnit.

více na tel.: 906 701 701

Vodnář  20. 1. – 18. 2.
V lásce se vám bude velmi 
dařit. Čas strávený společně 

s vaším idolem přinese nejedno pře-
kvapení a jen jediné bude nepříjemné.

více na tel.: 906 701 701

Panna 23. 8. – 22. 9.
Po celý následující měsíc se 
vám bude v zaměstnání mi-

mořádně dařit. Odložte raději všech-
no, co by vás mohlo brzdit v rozletu.

více na tel.: 906 701 701

Ryby 19. 2. – 20. 3.
Co se citů týče, bude u vás 
nyní všechno klapat. Budete 

spokojeni tak, že klidně přehlédnete 
drobné nedostatky svého protějšku.

více na tel.: 906 701 701

Astrokoutek
Volejte na 906 701 701 nebo posílejte SMS na 900 30 46

Astrologické poradenství,Astrologické poradenství,
výklad karet pro oblast lásky,výklad karet pro oblast lásky,
partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!

E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Materna, 1SMS/55Kč vč. DPH, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Numerolog Max

TŘETE BÍDU S NOUZÍ?
Chápu vaši situaci, sám 
jsem se v ní ocitl. Nume-
rologie mi pomohla se 
z ní dostat! Rád pomo-

hu i vám! Vím kdy se vám začne dařit!
Zavolejte mi na 906 701 701 nebo 
mi napište SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 58BUX a vaším problémem!

Astroložka Dalila

NOVÁ LÁSKA
Jsi již dlouho sama? Ne-
víš jak se seznámit? Za-
volej mi a společně na-
jdeme za pomoci hvězd 

a planet tvého budoucího partnera!
Zavolej mi na tel: 906 701 701 nebo 
mi napiš SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 37MXJ a tvou otázkou!

jj

j

KARTY A LÁSKA!
Jste si souzeni?

Magické taroty odpoví!
Posílejte SMS ve tvaru 37TFM

a text na 900 30 55

Strážníky ocenili za věrnost

Cheb chce nabízet parcely
v centru města
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KOUPÍM elektrické a me−
chanické  vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Igra
a jiné nebo jen trafa s příslu−
šenstvím. I poškozené.
Prosím ty, kteří jste dříve
volali na moji pevnou linku
se záznamníkem, ozvěte
se znovu  na můj mobil pro
zpětný kontakt! Tel.:
731064361. PM 140044

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 140031

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032 

KOUPÍM starší pásový ba −
gr 15−25 tun s točnou a ko−
lový čelní nakladač (HON),
případně i pásový čelní.
Dále vibrační dvouválec
na zeminu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033  

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábov−
ku, kořenky, hrnečky, por−
celán. figurky, vázy, skle−
něnou karafu a skleničky
aj. věci  z domácnosti do 
r. 1940. Tel.: 604343109
Plzeň – město. PM 140038

KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glass hütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelá nové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité au−
to−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra,
Škoda  − Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto−
moto příručky, prospekty,
plakáty, staré hračky, ple−
chovky od oleje, reklamní
auto−cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku − přijedu
Tel.: 604343109 PM
140036

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vo jácích aj. voj. pozůs−
tatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037

KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz. ne−
bo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky, vy−
znamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. sta−
ré a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamená−
ní (vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015 

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kro ma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
140016

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampič−
ky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zví−
řátka, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, knihy
a časopisy o automobilis−
mu, vše skautské a junác−
ké, pohlednice a starou bi−
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 140017

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP − RE−
NOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, sel−
ský), lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na deko−
raci, možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
140005

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budo −
vatelské, reklamní, filmo−
vé. Pohlednice, vyzname−
nání− vojenské, různé
předválečné, komunistic−
ké, mince, odznaky, hodin−
ky – náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.: 
přijedu tel. 603512322.
PM 140005A

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnero−
vou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včet−
ně klimatizace. Rozměr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
140022 

PRODÁM nahrabávač
2 ks 6ti metrové, výrobce
Rožmitál pod Třemšínem
a Lis UNIBAL na seno
a slámu. Dále balíky se
senem průměr 125 cm
z oblasti Šumavy−Srní. 
Při kompletním odběru
sleva. Tel.: 603383211.
PM 140023

PROTIPOŽÁRNÍ dveře 
90 levé i pravé, odstín
buk, dub, třešeň, javor,
olše, cena 2000 Kč, 
interiérové dveře 90 l.
i pravé, buk, dub, olše,
třešeň, javor za 1/2 ceny.
A bukové fošny tl. 5 cm,
sušené přírodně, tel.:
604134214. RR 40102

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci ho−
tov. Tel.: 777110010

PRODÁM rodinný dům
v Hrádku u Sušice, dispo−
zičně 3+1 s příslušen−
stvím, upravený menší
pozemek, cena 650.000
Kč, informace na tel.:
730655305. RR 40041

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do
300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.:
607837208. RR 40042

PRONAJMU dlouhodobě
nezařízený slunný byt 2+1
v KT  pod nemocnicí. Volat
na tel.: 775975987. PM
140051

PRODÁM HYUNDAI 1,6
i 30 cw. Najeto 24 000 km,
cena 220 000 Kč, šedá me−
talíza, velká výbava, záruka
ještě 9 měsíců. Tel.:
725874935. PM 130241

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 −  pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Tel.: 603383211. PM
140024

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

PRODÁM nákladní automo−
bil V3S, třístranný sklápěč,
v provozním stavu a k tomu
sadu kol. Velmi pěkný mo−
tor, převodovka řízení, vše
dobrý stav. Cena 60 000
Kč. Dále prodám Liaz
Trambus se zadní a  přední
hnanou nápravou, uzavírání
diferenciálu, třístranný sklá−
pěč − dvě korby, velká sklá−
pěcí korba na obilí a stan−
dardní S3 korba. Cena 75
000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140027

PRODÁM motorovou sed −
mi metrovou loď s malou ka−
jutou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým mo to rem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jedná−
ní 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028 

KOUPÍM SPARTAKA, Ško −
du 110 R, 1202 STW,
Octa via, 1000 MB, nebo
jakýkoliv jiný, výjimečně
zachovalý vůz, do r.v.
1980. Dále koupím i NOVÉ
díly na tyto vozy k motoru,
světla, plechy, nárazníky,
chromované díly, literatu−
ru ap. Koupím i jakékoliv
motocykly Jawa a ČZ v pů−
vodním stavu.  Tel.
737218032. RR 40051

PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudo−
vaného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena
25000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140029

KOUPÍM
Jawa 350 

typ 633−634 
a 638−640 
i poškozené, 

tel.: 724519585. 
RR 30057

KOUPÍM 
staré traktory 

do r.v. 1955 českých 
i cizích značek − L&K,

Svoboda, Wikov,
Škoda, Zetor,

Porsche, Fordson,
John Deere, Lanz−

Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend,

Farmall, Ferguson.
Nabíd něte. 

Tel. 608941498.  
RR 30031

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM Ferrari 355 –
jedná se o nedodělanou
repliku tohoto vozu na
podvozku Pontiac Fiero.
Cena 39.000 Kč, tel.:
604134214. RR 40103

SW ÚČTO, DPH, mzdy.
sklad. Školení Občanský
zákoník. www.SoftAg.cz,
Tel.: 374624742. KŘI PM
140003

ZEDNICKÉ práce – např.
koupelnová jádra, reno−
vace bytů, obklady, dlaž−
by, sádrokartony a další.
Levně, rychle, letitá pra−
xe. Tel.: 775496605.

DOSTUPNÉ půjčky i pro
klienty v registru nebo
s exekucí. Půjčujeme bez
poplatků. Tel.: 605783891.
KŘI PM 140002

RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
am. hypotéky. Půjčujeme
bez poplatků. www.
kz−finance.cz, e−mail: 
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140010 

VÝHODNÉ půjčky od 50
tis. do 3 mil., dále hypoté−
ky, přeúvěrování stávají−
cích smluv. Bez volání na
900, možnost spolupráce.
Tel..: 723780318. KŘI PM
140012

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 ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

Karty, kyvadlo a magie –
výklad karet Lenormand,
předpověď budoucnosti,
odpověď na otázky. Pomoc
v milostných vztazích a me −
zilidských vztazích, ve fi−
nančních a zdravotních po−
tížích. Zrušení kletby. Tel.:
775901978. PM 140043

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvikář,
etolog. Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

UPŘÍMNÝ Němec hledá
ženu z Čech. Tel.:
773599200. 

SCHACHTMEISTER
58/170/68, ehrlich,
treu, dunkles−Haar, 
eigenes−Haus, allein−
lebend, sucht eine
Partnerin aus der 
CZ usw. schlank oder
mittelschlank. Ernste
anrufe oder SMS 
unter der Telefon
Nummer 0049–0152–
02880186. RR 40021

HLEDÁM nejraději Plze −
ňačku, ale i ženu z DO, KT,
Přeštic atd. Chci hezký vztah
bez problémů. Jsi vdaná?
Tím lépe, byt mám. Já
172/90, 48 let. Jsi Slovenka
nebo Ukrajinka? Určitě se
domluvíme! Více na tel.:
737459053. PM 140019

Koupím 
za Vaši cenu 

do soukromé sbírky
motocykly 

a náhradní díly 
značek JAWA, 

ČZ, PRAGA, OGAR 
od r. v. 1929 
do r. v. 1989 

s doklady i bez. 
Tel. 608941498. 

RR 30030

Další číslo
Vašeho 

rozhledu
vyjde 

3. 3. 2014

Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na




