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Vizionář 
Stanislav Brázda

věští
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Karlovarský Mistr 
zamíří do Plzně

strana 8strana 3

Policisté a kriminalisté Karlovar −
ského kraje získali za poslední

rok vavříny jako nejlepší region ČR
v objasněnosti trestných činů.
Úspěch je o to větší, že se v kraji za
posledních dvanáct měsíců zvýšila
kriminalita o osm procent, tedy
o 616 případů ročně. K výsledku
v objasňování trestných činů po−
mohl nábor nových posil a hlavně
desítky bezpečnostních akcí, při
nichž vyšetřovatelé i policisté vyká−
zali 40 tisíc hodin přesčasů. 

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

... pokračování na straně 2 

�

Letos ještě nenabídnou tu−
ristům prohlídku nejstarší
části historického areálu
v Bečově. Příští rok nebo
nejpozději na přelomu let
2015 a 2016 však  bude ob−
nova sousedního hradu ho−
tová. Pak se celý zámek
i hrad otevřou konečně náv−
štěvníkům.  

Obnova celého historického
areálu zámek+hrad začala 
v roce 2011. Zatímco interiéry 
zámku, pyšnící se relikviářem
sv. Mau ra, čeká už jen na novou
trezorovou míst −
nost, intenzívní
práce na zpří −
stupnění hradu
za čaly teprve
před rokem. Sta −
 tici za dozoru
památkářů ob −
no vili některé
zaniklé kon −
struk  ce a ze tří
čtvrtin je ho tové
vnější opláš tění
hradu. Opra ven
byl krov a šin −
 delová střecha
čeká na ochranný nátěr. Na jaře
začnou úpravy hradního nádvoří,
položení dlažby a odvodnění. 

Nejen všichni ze
Správy zámku, ale
také místní se těší,
až kompletní zá−
mecký a hradní
areál v Bečově bu−
de na přelomu 
roku 2015 a 2016
zpřístupněn a na
turistické mapě
kraje se objeví
spo jený zámek
a hrad jako nová
atrakce. Největším
magnetem v Bečo −
vě zůstane samo−

zřejmě relikviář sv. Maura.
Kastelán zámku Bečov Tomáš
Wizovský je rád, že správa zám−

ku už nemusí, tak jako v minu−
lých letech, jen „hasit havárie“
jako bylo hroutící se schodiště
pod hláskou, nároží gotické
hradní kaple nebo sesu nutí par−
kánových zdí. Za významnou
injek ci k urychlení obnovy hradu
považuje kastelán vyhlášení ví−
těze v architekto nické soutěži na
zhotovení projektové dokumen−
tace. Teď mohou projektanti za−
čít pracovat na projektech do−
končení prací na fasádě hradu
a interiéru Pluhovských domů.
Dokončen rovněž musí být 
archeologický výzkum.

Poslední sezona bez hradu

Práce na obnově hradu se nezastavily ani mimo sezonu

K bečovskému zámku (vpravo) přibu−
de za rok ještě sousední hrad
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Policisté kraje
zabodovali

Při dopravních a pobytových kontro−
lách se policistům v Chebu osvědčily
společné česko−německé hlídky s je−
jich bavorskými i saskými kolegy

NOVÁ KLINIKA 
V JESENICI U PRAHY

Podávánívy sokodávkovaného
vitaminu C

Podkožní aplikace MD injekcí
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Bezvěrovská alej 
Jedinečné stromořadí mezi Bez −
věrovem a Boněnovem na Kar −
lovarsku se umístilo mezi třiceti
nejkrásnějšími a nejvzácnějšími
alejemi České republiky. V silné
konkurenci zámeckých alejí se
v soutěži O nejkrásnější alej Čech
a Moravy umístila na 25. místě.
Jako téměř neznámá dostala 

59 hlasů. Znalci i hlasující laici
ocenili Bezvěrovskou alej jako
nádhernou dominantní scenérii
v krajině Tepelské vrchoviny, která
je zdaleka viditelná jako liniová ze−
leň na bezlesém horizontu. Alej
tvoří hranici Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Je to popr−
vé, co se v této unikátní soutěži
krajinářů a milovníků přírody
umístila scenérie z Karlovarska.

Bečovské botaniky
přijali do unie

Významného úspěchu dosáhli
ochránci přírody v Bečově, kteří
již řadu let obnovují místní bota−
nickou zahradu. Unie botanických
zahrad ČR přijala jejich zahradu
za svého řádného člena. Bečov −
ská botanická zahrada, která se
rozkládá na ploše devíti hektarů,
je jednou z nejvýznamnějších
sbír kových zahrad v Čechách.
Pečují zde o tisíce různých rostlin,
zejména o skalničky a trvalky.
Zahrada byla  založena v letech
1918 až 1935 a jejími patrony byli
majitel místního zámku Jindřich
Beaufort−Spontini a umělecký za−
hradník Jan Koditko.

Ze sedmnácti přísných kritérií
splnila zahrada dvanáct. Stala se
tak již druhou registrovanou bota−
nickou zahradou v Karlovarském
kraji.

Záchrana lidského života vedla kro−
ky členů chebského Triatlonového
oddílu USK Akademik, když se loni
v srpnu vraceli ze závodů na Má −
chově jezeře. Na silnici u Bochova
narazili ve večerních hodinách na
těžce zraněného mladíka, kterého
porazilo auto. Řidič auta od nehody
ujel a nechal mladíka ležet upro−
střed silnice na pospas svému 
osudu. Triatlonisté Petr Ptáček,
Fran tišek Ptáček, Nikola Taitlová
a Miroslav Zakuťanský poskytli mla−
díkovi první pomoc, zatímco další
z oddílu Václav Sinkule, Patrik
Sinkule a Jiří Kesl řídili v místě ne−
hody provoz na silnici. Díky rychlé
a téměř profesionální pomoci cheb−
ských triatlonistů se podařilo mladí−
kovi zachránit život. Sedma dva ce −
tiletý Milan byl převezen živý, s těž−
kým šokem, otevřenou zlomeninou
pravé horní končetiny a kompliko−
vanou zlomeninou pravé dolní kon−

četiny do Karlovarské krajské ne−
mocnice. Obětavý čin nebyl zapo−
menut, a tak zástupce triatlonistů
převzal pro celý oddíl Cenu hejtma−

na za záchranu lidského života.
Stalo se tak při vyhlašování výsled−
ků devátého ročníku ankety Osob −
nost Karlovarského kraje. Veřejnost
kraje opět svými hlasy hodnotila

obětavost, skromnost, pracovní na−
sazení i zásluhy konkrétních lidí za
jejich mimořádný přínos kraji v roce
2013. Tentokrát poslali 562 hlasů

celkem 53 navrženým kandi dtům. V
jednotlivých kategoriích byli vyhlá−
šeni jako Osobnost kraje v oblasti
kultury a služeb veřej nosti
ře ditel Gymnázia v Sokolově 

RNDr. Jiří Widž, za osobnost v pod−
nikání ředitel a jednatel firmy EUTIT
ve Staré Vodě Pavel Dragoun
a Zvláštní cenu za mimořádný pří−
nos kraji si odnesla vedoucí kraj−
ského střediska Českého svazu žen
Jaroslava Hernadyová. První z nich
Jiří Widž se zabývá historií mate−
matiky, je autorem řady odborných
článků a velkým spor tovcem.
Z aktiv ního basketbalisty se stal
úspěšným trenérem dívčího a žen−
ského basketbalu. Podnikatel Pavel
Dragoun zase působí přes 45 let
ve slévárně na Chebsku a přispěl
k tomu, že se z firmy stala světová
jednička ve výrobě odlitků z tave né −
ho čediče. Podal více než 160 zlep−
šovacích návrhů. Třetí z trojice
Jaroslava Hernadyová prosazuje
práva žen na různých stupních a za−
vedla řadu projektů, které pomohly
rodinám v Sokolově a okolí.

Obětaví triatlonisté
zachránili lidský život

Cenu pro obětavé triatlonisty převzal zástupce oddílu od hejtmana kraje

Vítězové jednotlivých kategorií ankety kraje RNDr. Jiří Widž, Pavel Dragoun,
Jaroslava Hernadyová a Mgr. Petr Ptáček za členy Triatlonového oddílu USK
Akademik z Chebu

Podle náměstka krajského ředi−
tele policie Jiřího Matouše vyřešili
policisté regionu 68,5 procenta
všech případů. Podle něho jsou
hlavními  příčinami nárůstu kri −
minality v Karlovarském kraji vyso−
ká nezaměstnanost, zvyšující se
počet sociálně slabších spolu −
občanů a také vyhlášení amnestie
na začátku minulého roku. Za po−
slední rok došlo na Karlovarsku,

Chebsku a Sokolovsku k sedmi
vraždám. U všech vražd policisté
dopadli pachatele. Podle statistik
je nejnebezpečnějším městem re−
gionu samotné krajské město
Karlovy Vary. V něm mají krimi −
nalisté dosud neobjasněný případ
sériového lupiče. Kradl v celém
kraji, benzinkami počínaje a banka−
mi konče. 

Mezi nejčastější trestné činy
v Karlovarském kraji patří vloupání

a drobné krádeže. U policie kraje je
dosud neobsazeno 32 tabulkových
míst. Dvě z nich budou obsazena
k posílení hospodářské kriminálky,
zbylých třicet míst budou policisté,
kteří nastoupí na obvodní oddělení
měst. Během výkonu služby se za
uplynulý rok při boji proti zločinu
zranilo 32 policistů. Naštěstí šlo
jen o lehká zranění. Nejčastěji při
dopravních nehodách a během
pronásledování osob.

Policisté a kriminalisté kraje zabodovali
... dokončení ze strany 1 �
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Karlovarská „hotelová škola“, jak
přezdívají Střednímu odbornému uči−
lišti stravování a služeb v Ondřejské
ulici oslavila sto let své existence
uspořádáním již 15. ročníku gastro−
nomické soutěže Lázeňský pohárek.
Své dovednosti na ní poměřili žáci
středních škol v oborech kuchař
a cukrář. V prostorách karlovarského
hotelu Imperial soutěžilo 24 žáků.
Reprezentovali nejen domácí střední
školy a hotelová pracoviště, kde
praktikují, ale mezi soutěžícími byl 

také žák ze školy v Pegnitz
u Bayreuthu. Všichni museli
předvést na pódiu před odbor−
nou porotou i veřejností doved −
nost a zručnost. Aby nepřišli
zkrátka také přední odborníci
gastronomie, kteří zasedli
v porotě, ukázali na závěr
soutěže ukázky kuchařského
a cukrářského umění a ochot−
ně předali soutěžícím  zkuše−
nosti. Výsledky 15. lázeňské −
ho pohárku potvrdily vysokou

úroveň gastronomického vzdělávání
v Karlovarském kraji. Vítězem kate−
gorie kuchař se stal Michael Kavka,
žák karlovarské pořádající školy 
praktikující v Hotelu Carlsbad Plaza.
Vítězkou kategorie cukrář se stala
Lucie Urbanová, žákyně Střední školy
technické a gastronomické z Cho −
mutova. Uznání ale patřilo všem
účastníkům za snahu nebýt jen prů−
měrný a pracovat na svém odborném
růstu. Pořadatelé této patnáctileté
soutěže tak potvrdili nejen kvalitu kar−
lovarské gastronomie i vzdělávání
v tomto oboru, ale také slib, že budou
v tradici pokračovat.

Jubilant uvedl Lázeňský pohárek
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Krušnohoří 
nominovali do

UNESCO
Žádost o zařazení přeshraničního
hornického regionu Krušné hory −
− Erzgebirge podepsali v Dráž ďa −
nech český ministr kultury a sas−
ký zemský ministr vnitra. Udělali
tak poslední krok ke společné če−
sko−saské nominaci tohoto regio−
nu na prestižní seznam světového
kulturního dědictví. Očekává se,
že světová organizace UNESCO
rozhodne o zařazení Krušnohoří
na svůj seznam v roce 2015. Jde
o více než 500 objektů na obou
stranách Krušných hor, které do−
kládají více než osmisetletou hor−
nickou tradici. Celková plocha re−
gionu, která se o zařazení na se−
znam UNESCO uchází, přesahuje
6200 hektarů. Na německé straně
zahrnuje 79 míst s 500 památka−
mi. Na české straně jde o šest 
lokalit v Karlovarském a Ústeckém
kraji, kde je celkem 23 objektů.
Německo má dosud na prestižním
seznamu 40 památek, zatímco
Česko pouze 12.

Klesá počet 
zahájených staveb

V Karlovarském kraji klesl za po−
slední rok počet nově zahajova−
ných staveb o čtyři procenta. Za
poslední rok bylo v kraji vydáno
jen 1195 stavebních povolení.
Podle Českého statistického úřadu
klesá počet těchto povolení od ro−
ku 2006, kdy jich v jediném roce
bylo vydáno 2032. Ještě předloni
bylo v kraji zahájeno 2032 staveb.
Letošní číslo bude zřejmě ještě
nižší. Na druhou stranu se zvyšuje
cena stavebních prací. Meziročně
až o jednu čtvrtinu.

U Chebu vznikne
ekofarma

Malou sociální farmu chce
v Nebanicích na Chebsku založit
nezisková organizace Pomoc
v nouzi. Má vyrůst na zahradě
u azylového Domu na půli cesty.
Klienti zařízení by zde pod asisten−
cí sociálních pracovníků měli 
pěstovat ovoce, zeleninu a pečo−
vat o slepice. Vzorem pro cheb−
skou farmu má být již existující
sociální farma ve Valči na Kar −
lovarsku. Tu provozuje spo lečnost
AREA viva − sdružení pro ekologii
a zemědělství a vykazuje pozitivní
výsledky.

V Karlovarské restauraci Jednota
proběhlo 11. února regionální kolo
soutěže Gambrinus Mistr výčepní.
V konkurenci desítky hostinských si
získala porotce trojice Jan−Štěpán
Vanya z restaurace Švejk U Věžičky
z Kadaně, Roman Galeja ze sokolov−
ské restaurace Na Slovance a Václav
Kučava z karlovarské pivnice Draho −

míra. Vítězem se nakonec stal Jan− 
−Štěpán Vanya. Všichni tři získali pre−
stižní regionální titul Gambrinus Mistr
výčepní, 30l soudek nepasterizova−
ného Gambrinusu a pozvání na celo−
státní finále do plzeňského pivovaru
Gambrinus, které bude 12. března.

Všichni finalisté museli před poro−
tou prokázat teoretické znalosti výro−

by a standardů péče o pivo. Ověřo vali
se znalosti z výroby nepasterizované−
ho piva a na řadu přišel i divácky 
atraktivní praktický test. Dvou mi −
nutová zkouška zahrnovala komplexní
výčepní řemeslo, od přípravy sklenice
přes čepování piva více technikami až
ke správnému servírování.

„Pivo čepuju pár let, o to více
jsem spokojen s vítězstvím. Těším
se, že svůj um pro čepování předve−
du štamgastům v restauraci U Vě −
žičky v Kadani a ve finálovém kole
Mistra výčepního,“ řekl po soutěži
karlovarský vítěz Jan−Štěpán Vanya. 

Všem účastníkům soutěže popřál
sládek pivovaru Gambrinus Jiří
Fusek, který připomenul známý fakt,
že sládek pivo vaří, ale hostinský 
ho dělá.

Zatímco v Karlových Varech naříkají
obyvatelé i řidiči nad silničním průta−
hem, který zamořuje ovzduší a ztrpču−
je řidičům jízdu, v Chebu a Sokolově
plánují dalšími obchvaty. V obou 
městech přitom již minimálně jeden 
obchvat slouží, stejně jako v Marián −
ských Lázních, Aši, Ostrově a dalších
městech.

Již na konci roku 2016 začne ři−
dičům sloužit západní obchvat
Soko lova. Poslední etapě výstavby
už nic nebrání, ministerstvo dopravy
ho zařadilo do kapitoly Řešení eko−
logických škod, vzniklých před pri −
vatizací hnědouhelných těžebních
společností v obou podkrušno −
horských krajích. Schválení v mezi−
resor tní komisi se stihlo ještě na
konci loňského roku, teď se chystá
výběrové řízení na dodavatele.
Pokud půjde vše hladce, koncem
roku 2016 by mohl být západní ob−
chvat Sokolova zprovozněn včetně
přemostění silnice ze Sokolova do
Citic a železničních tratí do Chebu
a do Kraslic. 

Poslední etapa obchvatu přijde
na  220 milionů korun. Stejně opti−
mistický je výhled na stavbu jihový−
chodního obchvatu Chebu. Nová 
3,3 kilometry dlouhá silnice za 393
milionů korun má odvést z části
města tranzitní nákladní dopravu
směřující od hraničního přechodu
Svatý Kříž do vnitrozemí. Karlovar −
ský kraj jako investor dostane od EU
333 milionů korun, tedy 85 procent
nákladů. Buldozery vjedou na trasu

v polovině března a práci dokončí
v srpnu 2015. Zbývá ještě dokončit
výkup jediného pozemku pod silnicí.
Proti obchvatu ale bojují aktivisté
z občanského sdružení Za přívětivý
Podhrad. Mají za to, že silnice zničí
životní prostředí chebských částí
Podhrad a Háje. Chtějí dosáhnout 
toho, aby nákladní auta a kamiony
odkláněli na severní obchvat. Podle
názoru kraje ale mezinárodní dopra−
va z přechodu Svatý Kříž zatěžuje
střed Chebu třemi tisíci osobních aut
denně a nový obchvat je nutný.

Karlovarský Mistr zamíří do Plzně

Kraj chystá další obchvaty

V Karlovarském kraji začala v září 2011 realizace projektu s názvem „Zvládneme to“, který má za
cíl zlepšit stav vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků, kteří se dočasně nemohou vzdělá−
vat ve svých kmenových školách.  Tito žáci jsou zařazeni do speciální školy, která byla zřízena
při Karlovarské krajské nemocnici a.s. a každoročně jí projde cca 850 žáků. Ti  se zapojují do vý−
uky individuálně na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře. Díky tomuto projektu, který
byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, došlo k inovaci
a hlavně ke zkvalitnění celkové výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
a k inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Pedagogičtí pracovníci měli možnost se
vzdělávat v oblasti digitálních technologií a učitelé cizích jazyků si zlepšili své znalosti díky jazy−
kovým kurzům pro učitele cizích jazyků. V rámci projektu vyučující v programu Smart Notebook
vytvořili digitální učební materiály, které se využily při výuce žáků.  

„Zvládneme to“ díky škole při nemocnici

Vítěz soutěže Jan−Štěpán Vanya

Trojice finalistů karlovarského kola
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V lázních posílili
kontroly

Lázeňská místa Karlovarského
kraje byla posílena o hlídky cizi−
necké policie. Důvodem byla vlna
nelegálních přistěhovalců přede−
vším z Libye, Egypta a také z Afri −
ky. Policisté zpřísnili kontroly těch
cizinců, kteří přicestovali do lázní
na turistická víza, ale po skončení
léčby již nevycestovali. V minulosti
tímto způsobem narůstaly počty
Ukrajinců a Rusů až o stovky osob
ročně. Nyní se tímto způsobem
pokusilo v kraji zabydlet až 300
Libyjců, 255 Kuvajťanů a dalších
více než tři tisíce Arabů. Kromě
zneužívání lázeňských pobytů
mnozí předstírají, že chtějí v ČR
studovat na vysoké škole.

Soutěž vyhráli 
domácí

Veřejnou zakázku na výrobu a dis−
tribuci měsíčníku krajského města
Karlovarských radničních listů zís−
kala na příští dva roky společnost
Media, a.s., z Karlovarského kraje.
Vyhrála výběrové řízení v konku−
renci pražských, plzeňských, br−
něnských a dalších vydavatelů.
Vítězná společnost vydává již ná−
kladem 132 tisíc výtisků Krajské
listy pro občany a domácnosti
Karlovarského kraje. Nyní bude za−
jišťovat měsíčně také 26 tisíc vý−
tisků barevného 32stránkového
časopisu pro obyvatele krajského
města. V kraji dnes vydávají vlast−
ní radniční noviny ještě v Chebu,
Ostrově, Nejdku a dalších místech.

Vodárny investují
miliony

Více než 160 milionů korun inves −
tovalo v uplynulém roce Vodo −
hospodářské sdružení obcí západ−
ních Čech do oprav a obnovy vo−
dovodů. V rámci 90 sdružených
obcí byla největší akcí rekonstruk−
ce úpravny vody v Březové, záso−
bující více než třetinu obyvatel kra−
je. V úpravně, která čerpá vodu ze
Stanovické nádrže a slouží bez ge−
nerálky od 70. let minulého století,
vyměnili ovládání pískových filtrů
za plně automatické. Letos zde vy−
mění technologii za dalších sto
milionů korun. Dalšími investicemi
vodáren bude letos rekonstrukce
čerpací stanice v Horním Žďáru
u Jáchymova a výstavba vodovo−
du pro Krásný Les.

Chebský hrad zdvojnásobil návštěvnost
Rok od roku vyšší návštěvy turistů
zaznamenává Chebský hrad. Loňská
byla rekordní, přes 50 tisíc lidí, o de−
set tisíc víc než v předchozím roce.
Přitom ještě v roce 2011 si prohlédlo
hrad pouhých 24 tisíc turistů. Vedení
města dává zvýšení zájmu o hrad do
souvislosti s řadou novinek, které za−
vedli poté, co město začátkem roku
2012 převzalo areál hradu od místní−
ho muzea do své správy. Město  zří−
dilo funkci kastelána, přibyly nové ex−
pozice a rozšířila se otevírací doba.
Podstatně bohatší je také nabídka
kulturních akcí, které se na hradě pra−
videlně konají. K loňskému návštěv−

nickému rekordu přispěla i Krajinná
výstava, jejíž část programu probíha−
la na hradě. Není divu, že návštěv−
nost hradu se během dvou let, kdy ho
město samo spravuje, více než
zdvojnásobila. Z Chebského hradu je
dnes druhá nejnavštěvovanější pa−
mátka v Karlovarském kraji, hned po
hradu v Lokti, který má otevřeno
celoročně. 

Úspěch však nepřišel zadarmo.
Město od roku 2002 investovalo do
oprav hradu přes sto milionů korun.
Úpravy se provádějí na doporučení
Studie záchrany a využití Chebského
hradu, kterou pro město zpracoval ar−

chitekt Tomáš Šantavý. Zrekon −
struována byla část barokních hra−
deb, jihozápadní kasemata a Mlýnská
věž. Nyní se končí rekonstrukce jiho−
východních kasemat a opravy zdiva
na dalších částech hradeb. Plánuje
se zastřešení hradního paláce. Díky
tomu by mohl být Chebský hrad vy−
užíván celoročně. Cílem radnice je
dosáhnout toho, aby byl Chebský
hrad zařazen na seznam národních
kulturních památek. Stoupla by jeho
prestiž, a městu by se otevřely mož−
nosti, jak získat další finanční pro−
středky na údržbu a zvelebení této
památky.
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Své ovoce sklidila asociace Zá −
chranný kruh, která již devátý rok učí
v Karlovarském kraji školáky, jejich
rodiče a učitele, jak se zachovat v ri−
zikových situacích. Využívají k tomu
multimediální interaktivní učebnice,
pracovní listy, deskové vzdělávací
hry, mobilní aplikace i video spoty
vyrobené pro preventivně−informační
vysílání Školního informačního kaná−
lu. Podobná výuka probíhá na více
než 3 000 školách ČR. 

Jeden z těchto spotů
pomohl v našem kraji za−
chránit lidský život. Šlo
o Lukáše L. z Dymokur,
který si spolu s dalšími
chlapci hrál na zamrzlém
rybníku. Ledový povrch je−
jich váhu nevydržel, prolo−
mil se a Lukáš spadl do
vody. Jeho kamarádi Libor
O. a Lukáš P. okamžitě za−
reagovali a podle instrukcí,

které si pamatovali ze spotu Školního
informačního kanálu, Lukáše z ledo−
vé vody vytáhli. 

„Celá nehoda se obešla bez ná−
sledků. Kluci se chovali přesně podle
instrukcí,“ zhodnotil událost Mgr. Jiří
Lazar, bývalý ředitel ZŠ Dymokury. 

Mladí záchranáři převzali za odva−
hu a rozhodnost Čestná uznání za
záchranu života. Dostal ho i zachrá−
něný Lukáš. Ocenění přišlo rovněž
krajské asociaci Záchranný kruh za
plnění programu ŠIKovné skutky.
Blahopřejeme!

Mladí záchranáři vytáhli tonoucího

Šindelové støechy mají nìkolik
zásadních pøedností: nízkou hmot−
nost, velmi výhodnou cenu mate −
riálu, možnost rychlé pokládky, kte−
rá snižuje cenu za instalaci a zajiš −
tìní dlouhodobé a funkèní odolnosti
proti všem vlivùm poèasí bez nut−
nosti drahého pøíslušenství. 

Nízká hmotnost, která se pohy−
buje kolem 10 kg/m2, øadí šindele
mezi velmi lehké støešní krytiny,
èímž nejsou zatìžovány krovy ani
statika domu. Z tohoto dùvodu
jsou šindele používány nejen na
novostavbách, ale i pøi rekonstruk−
cích star ších støech, u kterých
krovy a nos  né zdi neunesou vyso−
ké zátìže. 

Další dùležitou pøedností šin delù
je široká paleta vzorù, barev a de −
signù. Šindele IKO nabízejí více než
65 rùzných barevných a designo−

vých kombinací, ze kterých si vy−
bere i nejnároènìjší klient. Nej  vìtší
obliby se u zákazníkù tìší lamino−
vaný šindel typu Cam bridge, pøe −
devším díky laminované struktuøe
šindele, 7 rùzným barevným kom−
binacím a dostupné cenì.

Šindelové støechy bývají nejví−
ce docenìny v zimním období, kdy
dochází k silným vìtrùm a husté−
mu snìžení. Šindele IKO vydrží 
nápory vìtru až do rychlosti
220 km/h a v porovnání s ostatní−
mi støešními krytinami jsou jed −
noznaènì nej odolnìjší krytinou.
Díky pokládce na døevìný záklop
unesou šindelové støechy i vysoké
zátìže snìhu, což bylo oproti ji−
ným krytinám úspìšnì po tvrzeno
letošní, na sníh velmi bohatou zi−
mou. Šindele jsou velice oblíbené
také díky svému tlumícímu efektu,

který nepropouští do podkroví hlu−
ky pøi deštích a silných vìtrech.

Pokládka šindelù je velice jed −
noduchá a rychlá, a proto je mož−
né mít novou støechu hotovou
bìhem nìkolika málo dní. Krom
rychlosti je možné na støeše mo−
delovat rùzné architektonické de−
taily, jako jsou okna, vikýøe nebo
vìžièky, protože šindel vìrnì kopí−
ruje svùj podklad. Jediným typem
šindele je možné pokrýt celou
støechu vèetnì všech detailù, 
takže støecha pùsobí kompaktnì
a není nutné dokupovat žádná ná−
kladná pøíslušenství. Šindele se
používají na støechy se sklonem
od 15O až do 90O. Podrobnìjší in−
formace o pokládce naleznete na
www.iko.cz. 

Pro rekonstrukce starých støech
s prkenným záklopem se výbornì
hodí støešní šindele IKO Cambridge
HD se svým plastickým designem
a 3D efektem, které splòují všechna
výše zmínìná hlediska. Díky jedno−
duché pokládce na stávající záklop,
minimu odpadu a minimu drahého
pøíslušenství je šindel Cambridge

HD jednou z nejlevnìjších variant
kvalitní a dlou hodobé rekonstruk−
ce støech. Rekonstrukce je velmi
jednoduchá a rychlá: ze stávající
støechy se odstraní všechny staré
eternitové šablony, zkontroluje se
stav záklopu, popø. se vymìní sta−
rá a poškozená prkna. Na takto
pøipravený záklop se po instalaci
pojistné hydroizolace, napø. leh −
kého asfaltového pásu IKO
Armour base PRO, instaluje již vy−
braný šindel.

V pøípadì rekonstrukce staré
šindelové støechy je rekonstrukce
mnohdy ještì jednodušší. Pokud
je støecha se šindelem rovná a ne−
protéká, je možné na stávající šin−
delovou støechu instalovat nový
šindel Cambridge HD. Tím ne −
vzniká žádný odpad a støecha je
zrekonstruována bìhem nìkolika
málo dní, èi dokonce hodin bez
následných problémù. Výhodou
tìchto rekonstrukcí je i fakt, že ne−
vznikající odpad a snadná poklád−
ka na pochozí støeše vìtšinou ne−
poškodí okolí domu, napø. udržo−
vané zahrádky.

Už víte, jakou støechu bude mít váš dùm?
A� už rekonstruujete nebo stavíte nový dùm, støecha je nìco, co
dodává domu celkový osobitý výraz. Pøitom ale støecha musí
dostateènì chránit dùm pøed všemi pøírodními živly a unést vy−
sokou zátìž snìhu, která mùže v zimì napadnout. A to vše musí
být možné poøídit za pøijatelné peníze a vydržet po nìkolik dese−
tiletí. Pøesnì s tímto zadáním vyvíjelo IKO svoji krytinu – IKO
Cambridge HD. 
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První byly 
holčičky

Pořadí prvních miminek letošní−
ho roku obsadily holčičky. Jako
první dítě roku v Karlovarském
kraji přišla na svět šest minut po
silvestrovské půlnoci v chebské
porodnici Mia Singerová. Vážila
2,6 kilogramu a měřila 48 centi−
metrů. Tatínek byl u porodu. Než
si miminko odvezli domů do
Hazlova, dostala šťastná mamin−
ka Andrea od hejtmana kraje šek
na deset tisíc korun. Také v Kar −
lových Varech byla prvním mi−
minkem roku 2014 holčička.
Sára Dudová přišla na svět o mě−
síc dříve než se plánovalo. Její

maminka dostala od primátora
města spolu s kyticí rovněž šek
na pět tisíc korun. Do třetice
i v So kolově se letos jako první
narodila holčička. Amanda Ková −
čová vážila tři kila a měřila 48
centimetrů.

První miminko kraje Mia
Singerová z Hazlova

Pořádný nával začal v Karlových
Varech ve frontě zájemců o Jarní trhy.
Město zatím nabídlo trhovcům 25
prodejních stánků. A tak není divu, že
organizátorům první jarní prodejní 
akce, společnosti KV CITY
CENTRUM, drnčí od února
telefony. Hlásí se prodejci
dřevěných řehtaček a hra−
ček, květin, kraslic ale také
textilu, výšivek, medu, jarní
zeleniny, uzenin, pečiva
i velikonočních koláčů. Ve
frontě zájemců jsou také
zruční vazači pomlázky, pe−
kaři a výrobci nejrůznějších
suvenýrů. Jarní trhy budou
letos u karlovarské Hlavní
pošty a na pěší zóně TGM
od 12. dubna do 4. května.
K tomu, aby v případě chladného po−
časí zkřehlé stánkaře a kupující za−
hřály, jim budou od 12. do 21. dubna
hrát, zpívat i tancovat hudební a ta−

neční skupiny. Doprovodný kulturní
program je zajištěn nejen na Veli −
konoce ale také od 2. do 3. května
v rámci  zahájení lázeňské sezóny.
Zájem o Jarní trhy mají také zahranič−

ní hosté lázní, pro které je to seznam−
ka s českým folklorem a lidovými tra−
dicemi. Stánky na Jarní trhy postaví
KV CITY CENTRUM o velikosti dva

metry krát půldruhého metru a dovolí
prodejcům i stánky vlastní. Pokud  
jejich vzhled nenaruší architekturu 
tržiště a budou podobné ostatním
stánkům. Cena za pronájem stánku

od města bude v době od 
12. do 21. dubna  450 Kč,
v období mezi 22. dubnem
do 1. květnem 300 Kč a v od
2. do 4. května  500 Kč.
Před nost dostanou zájemci,
kteří budou prodávat po ce−
lou dobu Jarních trhů. Město
jim zajistí elektrické přípojky
na 230 V i na 400 V a také
dozor na tržišti, který budou
zajišťovat denně od 9,30 do
18,30 hod. pracovníci KV 
CITY CENTRA. Povoleno bu−
de rovněž parkování poblíž

stánku a zásobování do 10 hodin, ne−
bo večer po 18. hodině, kdy skončí
prodej.  Každý stánek musí být ozna−
čen jménem nebo firmou prodejce.

Receptem na snížení rekordní neza−
městnanosti v Karlovarském kraji se
mají stát zaplněné průmyslové zóny.
V kraji nyní hledá práci 20 tisíc lidí. Na
rozšíření a výstavbu průmyslových
zón uvolní v letošním roce kraj desítky
milionů korun. Mají přilákat další inve−
story a zájemce o vybrané lokality
i odvětví výroby.  Největší finanční in−
jekce má přijít logicky do průmyslové
zóny v Dolních Dvorech u Chebu. Tam
by se letos mělo investovat 50 až 
60 milionů korun. Půjde o největší le−
tošní investici města Chebu. Tamní
průmyslová zóna na rozloze 32 hekta−
rů se má zcela zaplnit, a proto Chebští
již plánují rozšíření o dalších 40 hek−
tarů. Nový provoz v Dolních Dvorech

dokončuje německá textilní společ−
nost Zimmer a Rohde. Spustila nábor
120 nových pracovníků a chystá za−
hájení zkušebního provozu. Dalšími
zájemci jsou firmy Accolade, která
plánuje výstavbu nájemní haly,
a Panattoni. Celkem by letos měla
v Dolních Dvorech přibýt až tisícovka
nových pracovních míst. Počet lidí,
dojíždějících za prací do této nej −
úspěšnější zóny kraje, by se tak zvýšil
na dvojnásobek. Pokud zájem inve−
storů vydrží, má město Cheb vytipo−
vané další pozemky. Celková rozloha
Dolních Dvorů by se tak mohla rozšířit
až na 120 hektarů. Oživení čekají také
na dosud volných plochách u Ostro −
va. Zastupitelé města schválili prodej

pozemků firmě, která slíbila dát práci
až 300 zaměstnancům. Vedle dosud
nejúspěšnější průmyslové zóny u Che −
bu a zasíťované lokality u Ostrova má

vzniknout další zóna v místech bý −
valého lomu Silvestr na Sokolovsku.
Jsou tam vhodné podmínky včetně
napojení na rychlostní silnici R6.

Nové průmyslové zóny

Na mapu Karlovarského kraje se od 
1. ledna 2015 vrátí dvě nové obce
Doupovské Hradiště a Bražec. Zrušil je
v 50. letech Vojenský újezd Hradiště,
stejně jako desítky dalších obcí.
Armáda zabrala celkem pět kata −
strálních území. Napřesrok by se roz−
hodnutím vlády měla rozloha VVP
Doupov  zmenšit z nynějších 33.161
hektaru  o 5080 hektarů. Obec Bražec
(něm. Bergles) se nachází v nadmoř−
ské výšce 765 metrů na jižním úpatí
Doupovských hor 2,5 kilometru sever−
ně od Bochova. Obcí protékal Bo −
chovský potok a v okolí bylo několik
rybníků. Když po skončení 2. světové
války dorazila do obce 11. května

1945 Rudá armáda, tvořili většinu 
obyvatel Němci. Ti byli do roku 1947
odsu nuti a obec se již nepodařilo zno−
vu plně osídlit. V roce 1950 bylo
v Bražci založeno JZD, které neprospe−
rovalo a později přešlo pod Vojenské
statky ve Vintířově a pak pod Vojenské
lesy a statky ve Velichově. Po roce
1953 byla stará zástavba zbořena, stát
zůstaly jen tři původní stavby. Ne −
zachoval se ani barokní kostel, vysvě−
cený roku 1785, který byl ještě v 60.
letech 20. století vyžíván statkem jako
sklad. Později vyhořel a byl poškozen
vojenskými zásahy. Podobně jako
Bražec patřily do zrušeného katastrál−
ního území Doupov ještě Radošov,

Tureč a Žďár u Hradiště. Všechny do−
hromady tvořily město Doupov (ně−
mecky Duppau), které zaniklo roku
1953. Šlo o starobylé městečko, kde
kvetla řemesla. První zmínky o Dou −
povu pocházely z roku 1012. Ve 13.
století zde na tvrzi vládl rod Doupovců
z Doupova. kteří vybudovali městečko.
Ještě roku 1907 měl Doupov 267 do−
mů s 1621 obyvateli a katastr města
byl 709 hektarů. Před vypuknutím vál−
ky žilo v Doupově 1524 obyvatel. V ce−
lé ČR bude k 1. 5. 2015 po zmenšení
vojenských újezdů Boletice, Hradiště
a Libavá obnoveno šest obcí, které by−
ly po vzniku těchto výcvikových pro−
storů zrušeny. Kromě zmíněných obcí
Bražec a Doupovské Hradiště půjde
o obce  Polná na Šumavě, Libavá,
Kozlov a Luboměř pod Strážnou. 

Kraji přibudou dvě obce

Město už nabízí trhovcům stánky

Nové haly rostou jako houby po dešti a nabízejí nová pracovní místa
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Testosteron je hormon
sexuální touhy. Líbáním
ho muž předává ženě.
Testosteron vede muže
k navazování kontaktů
a k soupeření o ženy.
Ovliv ňuje chování mužů
k ženám a ženy svým
chováním ovlivňují u mu −
žů jeho hladinu. Je to
látka, která dostane par−
tnery do postele, ale pokud chcete v po−
steli zůstat, musíte mít v mozku jinou
látku − odpovídající množství dopaminu.
Dopamin přináší pocity radosti, euforii.
Dopamin je látka radosti. Např. kokain ta−
ké dokáže zaplavit mozek dopaminem,
proto na drogy i sex je možné získat zá−
vislost. Dopaminu chceme čím dál tím

víc, protože si chceme ra−
dostný zážitek zopakovat.
Dopamin v mozku nám dává
spoustu energie. Jeho zvý−
šená hladina uvolňuje sexu−
ální touhu i v neromantic−
kých situacích. Velký přísun
dopaminu zaručují i adrena−
linové sporty.  
Ale pocit zamilovanosti –
počáteční silná touha a vzru−

šení časem, a to většinou do tří let, vypr−
chá. Odměněni jsou jen ti, kteří touží dál
s dříve milovaným partnerem zůstat. To
je situace, kdy se ukáže, zda jsou partneři
pro sebe vhodní. Pokud ne, dochází prá−
vě po uplynutí této doby, která může mít
ještě nějakou setrvačnost rok až dva  vli−
vem většinou narozeného dítěte, ze zvy−
ku, z pohodlnosti, nechuti řešit problém,
atd. k rozchodu. Podle statistik dochází
po čtyřech až pěti letech nejvíce k roz−
chodům.
Příčinou je evoluce a to, že v té době,
když je dítěti dva až čtyři roky, se už jeden
z rodičů dokáže sám o dítě postarat.
Chemie je začátkem, ale i koncem vzta−
hu. Žena si bere za stálého partnera mu−

že, který vykazuje dobré
otcovské rysy, to zna−
mená, že bude schopen

a ochoten zajistit ženu a její potomky. Ale
za určitých podmínek se žena může za−
plést s jinými muži, protože i ženy hledají
sexuální rozmanitost. Hledají kvality, které
mohou zajistit ty nejlepší geny pro její po−
tomky. Takového partnera hledá, když
stálý partner nedisponuje těmito kvalita−
mi. Toto zvláštní období je vždy před ovu−
lací. Ženy v době ovulace zkvalitňují tech−
niku flir tu a bylo ověřeno, že nejvíce 
sexuálních signálů vysílají ženy, které
mají doma stálého partnera. Láska může
znamenat pro každého něco jiného.
Vzpomínky jsou vzrušující, láska je vzru−
šující, sledovat děti, jak rostou, je vzrušu−

jící. Lidské rozmnožování není jen o sexu,
výběru partnera. Je jen jednou z fází hry.
Potom je nutné partnera udržet, což je
podle mne nejtěžší, a dále společně 
postavit hnízdo,  postarat se o děti, vy −
chovat děti. 
Jsou tři systémy pro lásku. Jeden souvisí
se sexuální energií a s touhou po uspoko−
jen – u obou pohlaví souvisí s testostero−
nem. Druhý má co dělat s romantickou
láskou, s euforií ve stadiu čerstvé zamilo−
vanosti a poslední souvisí s pocitem bez−
pečí vůči stálému partnerovi.
Z toho vyplývá, že stálí dlouhodobí part −
neři podvědomě znají způsob, jak neustá−
le aktivovat centrum touhy poháněné do−
paminem. Každé vybočení ze stereotypu
zvyšuje hladinu dopaminu.   S. Brázda

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Poslední vědecké výzkumy dokazují moji teorii, 

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.

Co si budeme nalhávat. Naše
generace narozená kolem „zla−
tých šedesátých“  neznala chu−
dobu v reálu vůbec. Snad
z prvorepublikových filmů pro
pamětníky, ale i ty byly  spíše
úsporné v předvádění  chudo−
by, protože musely lahodit oku
smetánky a zajistit  tvůrcům
tehdejší zábavy výnos z náv−
štěvnosti kin. Pokud už byl ně−
kdo chudý, byl chudý romantic−
ky. Třeba chudá slečna ze
skromných poměrů okouzlila
bohatého hejska a byla z toho
svatba.  Chudí mládenci, když
na sobě zapracovali a vystudo−
vali například techniku, práva,
filosofii nebo medicínu, ač ne−
zaměstnaní, mohli být ve spo−
lečnosti bohatých slečen oslo−
vováni „pane doktore“ nebo
„pane inženýre“ a mohli tím do−
jít svého štěstí v získání práce 
u vlivného tchána. Protože

jsme si neuměli představit sku−
tečnou chudobu, nepřemýšleli
jsme o tom, kde vzali tito chudí
hoši ze skromných poměrů pe−
níze na studia, udržované oble−
čení, pěstěný vzhled a spole−
čensky uhlazené chování.
Další druh chudoby se vyskytuje
v pohádkách. Zahradníci s chudý−
mi otci nebo matkami, rodiny uhlí−
řů a chudých chalupníků, Popelky,
a další. Pohádky se jednoznačně
staví na stranu chudých a utisko−
vaných a na rozdíl od skutečného
života vždycky nastane zázrak. 
Občasné skromné ukázky chu−
dých lidí v technicky vyspělých 
kapitalistických zemích jsme brali
s despektem jako nepříznivou pro −
pagandu v neprospěch imperialis−
tů, proti nimž stál náš režim, kde
každý občan měl práci, středoško−
láci věděli, že maturují proto, aby
z nich něco bylo, učňov ské škol−
ství a odborné školy  produkovaly
mládež, která přes práh školy vy−
kročila rovnou do konkrétní fabriky
jako člověk s příslušnou profesní
připraveností. Vůbec jsme neznali
pojem „bezdomovec“. Že každý
někde bydlí, byla pro nás samo−

zřejmost, patřící k životu jako slun−
ce a voda. Když občas přišly na řa−
du děti umírající hlady například
v Zimbabwe, vnímali jsme to v sou−
vislostech, že vyspělý svět kolem
to určitě nestrpí. 
Nikdy bychom si byli nepřipustili
představu o bídě, hladu a bez −
domovectví. Povídku, kde Jiří
Grossmann píše… „bydleli jsme
s rodiči ve staré, vyřazené tramva−
ji, než musel vůz znovu na trať“…
jsme brali jako ohromně vtipnou
a její veřejná četba byla vždy pro−
vázená salvami smíchu.
O to více šokováni, a vystřízlivěni
z nadšení, že čas sice oponou za−
se nadějně trhnul, ale  změnil náš
svět. Podle příslibů z tribun  měla
konečně zvítězit pravda a láska,
ale skutečnost byla taková, že
z práce na dlažbě skončilo stati −
síce lidí s důvodem „jsi přebyteč−
ný“. První chudáky a bezdomovce
jsme chápali jako omyl, který bu−
de napraven už druhý den. Po
dvaceti letech láskyplných změn
se  bída, chudoba a bezdomo−
vectví staly fenoménem, před
nímž už nelze spasit svědomí
schováním hlavy do písku, ani jej

nelze maskovat zábavnými tele−
vizními show a nadšenými fráze−
mi. Už se o tom konečně smí mlu−
vit a nejsme ušetřeni ani nesmysl−
ného žvanění, že na tom ještě nej−
sme tak špatně jako v Zimbabwe,
a dokonce nemáme ani tolik žeb−
ráků jako jinde.
Začaly se sčítat dosud žijící oběti
naší společenské změny, přičemž
na tisíce těch, kteří za ni položili
své životy a nikde nemají ani
hrob, se občas nostalgicky vzpo−
mene, když se to bude do medi−
álního plácání hodit. I jako své −
právný, soběstačný a sociálně vy−
spělý stát jsme se přesto museli
přiblížit západnímu typu světa ne−
omezených možností, který pova−
žuje společnost bez žebráků nej−
spíš za nemravnou. Po dvaceti le−
tech usilovné snahy jsme se co
do počtu ožebračených lidí ko−
nečně přiblížili natolik, že je mož−
no začít s chudobou bojovat.
Protože se nejspíš počítá s evrop−
skými dotacemi na výzbroj k to−
muto boji, lze očekávat, že v prv−
ních řadách bojovníků s chudo−
bou budou prvovýrobci chudých,
kteří káceli les a opadané třísky
budou teď křísit k novému životu
a sklízet za to medaile, protože to
už je česká tradice. 

Dagmar Hermanová

Nelítostný boj s chudobou

že láska je duševní porucha
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Hned tři zajímavé knížky o historii
potěší letos na jaře čtenáře Karlo −
varského kraje. První, která již vyšla,
je Kraslická čítanka autora Václava
Kotěšovce. Je věnována lidovým
krojům a tradicím na Kraslicku, pří−

rodním krásám Krušno −
hoří a také historii mís−
tních podniků a škol. Bý −
valý učitel Václav Kotě −
šovec sbíral podklady pro
knihu desítky let. Čtenáři
se v ní dozvědí zajímavos−
ti o výrobě hudebních ná−
strojů a historii místních
závodů. Kras lic ká čítanka
má více než 300 stran
a koupíte ji už nyní v kras−
lickém Kulturním a infor−
mačním centru za 320 korun.

Druhá knížka seznamuje s historií
karlovarských předměstí. Jde vlastně
o rozšířený a doplněný seriál o šest −
nácti městských částech Karlových
Varů, který vycházel v Karlovarských
radničních listech od dubna 2011 
do května 2012. Knížka s názvem
Karlovarská předměstí má 200 stran
s množstvím fotografií a líčí proměny
čtvrtí jako Rybáře, Drahovice, Dvory,
Sedlec, Olšová Vrata, Stará Role,
ale také vilové části Westend nebo
vzdálenějších Cihelen, Rosnice 
a Čankova. Seriál se setkal s ohlasem

čtenářů a díky sběratelům byly kapi −
toly čtvrtí Hůrky, Bohatice, Počerny
a další doplněny o fotografie, které
nemá muzeum ani archiv. Podobná
publikace o předměstí Kar lo vých Varů
dosud nevyšla. Kniha se dokončuje

v tiskárně, cena bude 300 Kč
a prodávat se začne koncem
února. Při hlášky lze posílat
na e−mailovou adresu 
serial.kv@seznam.cz. Třetí
kni  ha se dokončuje. Bude
mít název Karlovarské domy
− architekti a stavitelé. Její
autorka Eva Hanyková v ní 
líčí například osudy hotelu
Hopfen stock, později Ther −
minus, který stával koncem
19. sto letí na Divadelním ná−
městí vedle dnešního hotelu
Central. V letech 1874−1876
sem chodíval na pivo Karel

Marx. V minulém století vedli hotel
otec a syn rodiny Funk a ještě v roce
1945 za národního správce Jiřího
Hevíře  zde bylo 60 pokojů, které po z −
ději užívali herci divadla a z restaurace
vznikla kulisárna. Chátrání domu
Therminus ukončila až demolice v ro−
ce 1998. Hotel po roce 2010 nahradil
současný komplex Rýnský dvůr podle
projektu architekta Patrika Dandy.
Podobu dřívějšího hotelu Therminus
a osudy dalších staveb ve městě 
přiblíží vznikající knížka Karlovarské
domy − architekti a stavitelé, která míří
teprve do tiskárny.

Čtenáři se mají na co těšit

Kdysi známá výletní restaurace Orlow ve čtvrti
Bohatice sloužila hostům od roku 1870. Do roku 1930
se jmenovala Rudá bota. Dnes čeká na demolici

První zprava dům Therminus, zbouraný v roce 1998
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FIRMA s 20letou historií
přijme pracovníky pro ma−
lířské, natěračské a či s  ticí
práce ve výškách z pracov−
ních plošin. Plat 30–75.000
Kč čistého. Pouze do pra −
covního poměru. Práce
v ČR, SK, DE, A, IT, FR
a Beneluxu. ŘP skupiny
B+E podmínkou. Zku  še −
nosti s barvami nebo s vý −
ška mi výhodou. Pro vo zov −
na Švihov – mezi Plzní a
Kla tovami. Zá jem ci volejte
na tel.: 778442171, (e−mail: 
lucie.prenkova@pubblici−
ta.cz RR 40177

KOUPÍM elektrické a me −
chanické plechové  vláčky,
Merkur, Igra, HUSCH, Kraus
a jiné  i ve špatném stavu, též
vláčky HO, TT, N a všechno
co se týká železnice. Tel.:
731064361.  PM 140044

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 140032   

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze −
minu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033 

KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefun −
ken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glasshütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové 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 
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká−
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
pří ručky, prospekty, plaká−
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Dále starou vzdu−
chovku zlamovací, vojen−
skou, pouťovou, vzducho−
vou pistoli, flobertku. Dě ku −
ji 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 vojácích aj. voj. pozůs−
tatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037   

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, skleně−
nou karafu a skleničky aj.
věci z domácnosti do r.
1940. Tel.: 604343109
Plzeň – město. PM 140038

KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj. 
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyznamená−
ní, ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a starožit−
né věci do r. 1970. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

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.
pavel.rejsek@seznam.cz.
Tel.: 603512322, PM
140005

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaura−
ce, obchodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – cedule,
nádoby, plechovky, plaká −
ty, flašky, atd. O Starém Pl −
zenci – vše staré: pohled −
nice, foto, plakáty, obraz 
a jiné. Tel. 603512322. PM
140006A

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzduchov−
ku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za budo−
vání vlasti apod. až do r.
1989), kovový model dě−
la, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au −
tíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Pro dané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, knihy a ča −
sopisy o automobilismu,
vše skautské a junácké, 
pohlednice a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
140017

KOUPÍM ocelovou nebo
plechovou nádrž od 30 do
50 M3. Případně pět 10
M3. Manipulaci a dopravu
zajistím. Tel.: 603383211.
PM 140050 

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo vic −
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5x2,
40x2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022 

PRODÁM nahrabávač 2 ks
6metrové, výrobce Rož −
mitál pod Třemšínem a Lis
UNIBAL na seno a slámu.
Dále balíky se senem prů−
měr 125 cm z oblasti
Šumavy−Srní. Při komplet−
ním odběru sleva. Tel.:
603383211. PM 140023

PRODÁM 6 ks železo −
betonových panelů (průvla−
ky) rozměr 6/ 0,8/ 0,6 M.
Plzeň. Možnost zajištění do −
pravy. Tel.: 603383211. PM
140047

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká sto−
dola, kotelna, zahrada, pro−
jekt na rekonstrukci hotov.
Tel.: 777110010

PRONAJMU 3+1 (95 m2)
v centru Plzně, 2 x koupelna
+ 2x WC. Možnost parkova−
cího místa. Nájem 9 000 Kč
+ energie. Tel.: 777110010

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − mon−
táž. www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
40153

PRODÁM Mercedes−Benz
Sprinter 315, r. v. 2006, naf−
ta, 5 míst+možn.úpr. na 
9 osob s el. hydraul. ploši−
nou. Možnost pronájmu. Tel:
775393133. PM 140058  

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

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

PRODÁM motorovou sedmi −
metrovou loď s malou ka −
jutou, německé výroby se
Z nohou a se zabudova ným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed −
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028 

PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudo−
vaného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena 
25 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140029

PRODÁM nákladní automo−
bil V3S, třístranný sklápěč,
v provozním stavu a k tomu
sadu kol. Velmi pěkný motor,
převodovka řízení, vše dobrý
stav. Cena 60 000 Kč. Dále
prodám Liaz Trambus se za−
dní a  přední hnanou nápra−
vou, uzavírání diferenciálu,
třístranný sklápěč − dvě kor−
by, velká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3 korba.
Cena 75 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140027

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

VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Bez volání na 900,
možnost spolupráce. Tel.:
723780318. KŘI PM 140012

SEMINÁŘE Občanský záko−
ník a ZOK. SW účto, DPH,
mzdy. Počítače prodej a
opravy.www.SoftAg.cz,
tel.: 374 624 742. KŘI PM
140049

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 140030

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

KOUPÍM Jawa 350 
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.: 
722 327 290. RR 40161

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE 
COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se pro −
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale
zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k reha −
bilitaci. Oblíbený pro vý −
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé ro−
diny, lásku rád bere
i oplácí s  nadšením.
Kupní smlouva při odběru.
Do dobrých rukou. www.
hajami−talisman.wz.cz,
602823882, e−mail: 
h a j a m i @ v o l n y . c z ,  
sms−ne, 378774498. 
RR 40154

HALLO! Bin 37 J. 185 cm,
Nichtraucher, dunkle Haa re,
stehe mit beiden Beinen fest
im Leben, beruflich wie pri−
vat und wohne im Bezirk Re −
gensburg.  Ich suche eine
nette, liebevolle Part nerin,
die ehrlich und treu ist, wo−
möglich Nicht rau cherin und
mit mir durch dick und dünn
gehen will. Ich suche feste
Bezie hung, habe sicheren
Ar beits platz und schönes
Haus. Ich freue mich auf
Antwort, wenn möglich mit
Foto! E−Mail: astf@gmx.de.
RR 40114

HALLO mein ist Andreas,
bin 24 Jahre alt, lebe in
Wörth an der Donau,
Landkreis Regensburg. Ich
bin humorvoll, sympat−
hisch, schlank, 1,78 gross
und vorzeigbar. Nach einer
Enttäuschung suche ich
auf diesem Weg eine ehrli−
che, natürliche, treue, zu−
verlässige, junge Frau,
ohne Kinder zwischen 20
und 24 Jahren. Du solltest
wie ich Nichtraucher sein,

einen Beruf haben und ei−
nen Autoführerschein be−
sitzen. Dein Aussehen und
Figur sollten zu mir pas−
sen. Ich habe eine sichere
Ar beits  stelle in einer
Papier fabrik und führe me−
inen eigenen Haushalt. Zur
Ent span nung schwimme
ich gerne, gehe in die
Sauna oder treffe mich mit
Freu n  den. Solltest du ne−
ugierig geworden sein und
dir vorstellen können in
Bayern zu leben, dann mel−
de dich einfach. Meine E−
Mail Adresse lautet: www.
andreas1990−24@web.de,
meine Handy−Nummer lau−
tet: 0049 17697986433.
RR 40122

NĚMEC – pevná láska, tel.:
773599200.

Další číslo

Vašeho 
rozhledu

vyjde 
7. 4. 2014

Poslední březnový den začíná na brněnském výstavišti největší zemědělská
událost letošního roku − mezinárodní veletrh zemědělské techniky 
TECHAGRO! Celý areál zaplní zemědělské a lesní stroje, minitraktory, sekač−
ky, technika pro údržbu zeleně, ale i osivo, sadba, agrochemie a ruční 
zahrádkářské nářadí. 

Velmi populární bude určitě také výstava hospodářských zvířat, v myslivec−
kém pavilonu najdete oblečení a vybavení do lesa, lovecké zbraně, střelivo
a optiku. Nebude chybět ani výstava loveckých trofejí, ukázky loveckých
psů, sokolnictví nebo dřevorubecká show. Sladkou tečkou může být návště−
va včelařského pavilonu s prodejem medu, medoviny a včelích produktů. 

Za nevšední podívanou se vydejte na veletrh TECHAGRO v termínu od nedě−
le 30. března do čtvrtka 3.dubna na brněnském výstavišti.  

Zemědělské veletrhy v Brně

• Ukázky zpracování biomasy – 
drcení a štěpkování

• Expozice ZA ZVĚŘÍ KOLEM 
BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU

• Výstava loveckych trofejí
• Významné myslivecké a lovecké

sbírky
• SVĚDECTVÍ MAP – Výstava 

historických map
• Výstava 300 LET LÁNSKÉ 

OBORY
• Výstava KRÁSY NÁRODNÍCH

PARKŮ
• Lovecky interiér a nábytek

• Lovecké zbraně, střelivo a optika
• Laserová střelnice
• Myslivecká kuchyně
• Oblečení a vybavení pro lesníky 

a myslivce
• Povídání s populárními hosty
• Umělecká řemesla
• DŘEVORUBECKÁ SHOW

STIHL® TIMBERSPORTS® −
kvalifikační závod Mistrovství ČR

• Dřevosochání
• Stavba loveckého posedu
• Soutěž v hodu sekerou
• Historické zemědělské stroje

Více informací najdete na www.techagro.cz

TO NEJLEPŠÍ NA VELETRHU TECHAGRO
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Tisíce zaměstnanců dojíždějí denně
z Česka do Německa za prací. Mnozí
z nich si jako zdravotní pojišťovnu
pro sebe a své blízké volí zdravotní
pojišťovnu AOK Bayern. Podle aktu−
álních informací je v současné době
u zdravotní pojišťovny  AOK pojiště−
no již přes 13.000 občanů z Česka,
což je zhruba o 18 procent více než
v předchozím roce. Stejné však i na−
dále zůstávají otázky našich klientů
související se zdravotní péčí: Ve kte−
ré z obou zemí vzniká nárok na zdra−
votní ošetření? Může pracovník, kte−
rý dojíždí za prací přes státní hranici
a bydlí v Česku i nadále zůstat v péči
svého praktického lékaře? Čím se ří−
dí zdravotní péče o rodinné příslušní−
ky? Na tyto otázky nyní přináší po−
drobné odpovědi  informační brožura
zdravotní pojišťovny AOK Bayern.
Tato příručka je určena občanům
České republiky dojíždějícím za prací
do Německa a je napsána v češtině
i němčině.  

Orientace v oblasti 
sociálního pojištění 

„Brožura obsahuje cenné a užitečné
pokyny a tipy pro české občany pra−
cující za hranicí a pro jejich rodinné
příslušníky,“ říká Markus Edinger, 
ředitel pobočky zdravotní pojišťovny
AOK Bayerwald v bavorském Rege −
nu. Poskytuje informace o nejdů −
ležitějších mezistátních směrnicích
v oblasti zdravotního pojištění 
a s jistotou tak čtenáře a uživatele

provede džunglí směrnic a nařízení
v oblasti sociálního a zdravotního
pojištění. Brožurku lze v současné
době bezplatně získat na všech po−
bočkách zdravotní pojišťovny 
AOK v bavorsko–českém příhraničí 
a dále na poradenských místech
Raiffeisenbank im Stiftland v Chebu,
Mariánských Lázních, Plané a v Plz −
ni. „Spolupráce mezi zdravotní po−
jišťovnou  AOK Bayern a Raiffeisen −
bank im Stiftsland dokonce umož−
ňuje, aby čeští klienti dostávali 
odpovědi na jejich otázky ohledně
sociálního a zdravotního pojištění
ve své mateřštině,“ uvádí dále
Markus Edinger. Jednotlivá poradní
místa navíc přijímají žádosti a for−
muláře svých klientů, které jsou
pak zaslány přímo zdravotní po −
jišťovně AOK Bayern a jsou dále jed−
nou týdně zasílány na ředitelství
zdravotní pojišťovny AOK v Tir −
schenreuthu.

AOK Bayern je největší regionální
zdravotní pojišťovnou v Německu.
Se svými 4,3 mil. pojištěnci a při−
bližně 200.000 firemními zákazníky
patří zdravotní pojišťovně AOK
Bayern první místo na pojistném 
trhu v Bavorsku. O klienty zdravotní
pojišťovny pečuje na 250 po −
bočkách téměř 10.000 pracovnic
a pracovníků, kteří svým klientům
poskytují informace z oblasti zá −
konného zdravotního pojištění a po−
jištění péče. Roční obrat činí 
14,6 miliardy eura.

Práce bez hranic: Nová informační brožura AOK přináší praktické tipy
Tisková informace zdravotní pojišťovny AOK Bayern 

Presseinformation der AOK Bayern 
Grenzenlos arbeiten: Neue AOK−Broschüre gibt Tipps

Tausende Berufstätige pendeln täg−
lich aus Tschechien nach Bayern, um
dort zu arbeiten. Viele davon wählen
für sich und ihre Familienangehörige
die AOK Bayern als ihre Kranken −
kasse. So sind nach einer aktuellen
Auswertung der AOK bereits über
13.000 Bürgerinnen und Bürger aus
Tschechien bei der AOK Bayern ver −
sichert, rund 18 Prozent mehr als im
Jahr davor. Fragen zur Gesundheits −
versorgung bleiben da nicht aus: In
welchem der beiden Länder besteht
ein Krankenversicherungsschutz?
Kann ein in Tschechien wohnender
Grenzgänger auch seinen ange −
stammten Hausarzt in Tschechien
wei−ter besuchen? Und wie ist die

Versorgung der Familienangehörigen
geregelt? Auf diese Fragen bietet
jetzt eine Broschüre der AOK Bayern
für Grenzgänger in deutscher und
tschechischer Sprache umfassende
Antworten. 

Wegweiser im
Sozialversicherungsrecht
„Die Broschüre enthält wertvolle und
nützliche Hinweise und Tipps für
tschechische Grenzgänger und ihre
Familienangehörigen“, so Markus
Edinger, Direktor der AOK−Direktion
Bayerwald in Regen. Sie vermittelt
Wissen über wichtige zwischen −
staatliche Regelungen im Bereich der

Krankenversicherung und führt
so sicher durch den Dschungel
des Sozialversicherungsrechts. Die
Broschüre ist ab sofort bei allen 
Geschäftsstellen der AOK im baye−
rischtschechischen Grenzbereich so−
wie bei den Beratungsstellen der
Raiffeisenbank im Stiftland in Cheb,
Marienbad, Plana und Pilsen kosten−
los erhältlich. „Die Kooperation zwi −
schen der AOK Bayern und der
Raiffeisenbank im Stiftsland ermög−
licht es sogar, dass tschechische
Kunden in ihrer Muttersprache zu
Fragen der Sozialversicherung be −
raten werden können“, so Edinger.
Darüberhinaus nehmen die Bera −
tungs stellen auch Anträge und

Formulare ihrer Kunden entgegen, die
an die AOK Bayern gerichtet sind.
Diese werden einmal pro Woche an
die zuständige AOK−Direktion in
Tirschenreuth übermittelt.

Die AOK Bayern ist die größte regio−
nale Krankenkasse Deutschlands.
Als Marktführer in Bayern betreut sie−
über 4,3 Millionen Versicherte
und zirka 200.000 Firmenkunden.
Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beraten in 250 Ge−
schäftsstellen ihre Kunden in allen
Fragen rund um die gesetzliche
Kranken− und Pflegeversicherung.
Das Haushaltsvolumen beträgt 14,6
Milliarden Euro im Jahr.


