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Aquapark vynese miliony

Nejdražší zakonzervovaná
stavba Karlovarského kraje
možná naplní prázdnou
obecní kasu Bublavy. Za−
dlužená obec se kvůli stav−
bě nedokončeného vodního
ráje dostala do velkých fi−
nančních problémů. Nyní
Okresní soud v Sokolově
rozhodl, že smlouvy na stav−
bu akvaparku jsou neplat−
né. Obec tak nemusí firmě
Skanska doplatit 19 milionů
korun za dostavbu slibova−
ného vodního ráje. A na−
opak firma Skanska musí
obci vrátit 57 milionů korun.
Tak velkou sumu Bublava
v průběhu let postupně fir−
mě zaplatila.
Obec by si navíc mohla při−
jít i k úrokům, které činí přes
35 milionů. Podle soudu jsou

CHEBSKO

Jižní obchvat
budí emoce

řestože práce na jihový−
chodním obchvatu Chebu
začaly už 12. března, stavba na−
ráží stále na odpor místních.
Nová silnice má napřesrok
v srpnu odvést těžkou nákladní
dopravu z centra města. Oby−
vatelé Hájů a Podhradu se netají
obavami, že v lokalitě výrazně
vzroste dopravní zatížení a stav−
ba bude mít negativní dopad na
životní prostředí. Proto bylo na
letošního 1. dubna nařízeno dal−
ší veřejné projednání obchvatu.
Jde o slib, který dal odpůrcům

P

Zakonzervovaná stavba zůstala tak, jak ji stavbaři opustili

smlouvy neplatné, neboť je
nikdy neschválilo zastupi−
telstvo. Tehdejší starosta Bo−

humil Havel neměl k podpisu
smluv zmocnění.
... pokračování na straně 3

s

Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764

E−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
E−mail: redakce.vary@plzenskyrozhled.cz

Ročník: 5

strana 4

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

Severní obchvat už slouží motoristům
stavby chebský starosta Pavel
Vanoušek. Cílem jednání je dát
obyvatelům dotčeného území
možnost uplatnit připomínky.
Nejde o problém malý. Prů−
tahem Chebu projede denně od
šesti do čtrnácti tisíc vozidel,
z toho minimálně desetina ná−
kladních. Díky novému obchva−
tu by se mělo ulevit chebským
ulicím 17. listopadu a Evropská,
kde si lidé na exhalace, hluk
a otřesy nejvíce stěžují. Téměř
3,4 kilometru dlouhý dvouprou−
dový obchvat propojí silnici na
Podhrad se Svatým Křížem. Na
trase budou dva mosty a dva
kruhové objezdy. Výstavba ob−
chvatu bude stát 393 milionů
korun, přičemž 85 % nákladů
pokryje dotace z Regionálního
operačního programu Severo−
západ.

Nový cyklo−radní
Lázně čeká zápis
do Unesco
Zástupci lázeňských měst Karlo−
varského kraje zasedli v meziná−
rodní řídící a pracovní komisi, která
urychluje práce na přihlášce do
UNESCO. Projekt má název Nej−

významnější lázně Evropy do
UNESCO a jeho cílem je soustředit
veškerou dokumentaci pro podání
nominace. Lídrem zástupců lázní
regionu je statutární město Karlovy
Vary. Na snímku zástupci regionu
na březnové pracovní schůzce na
Ministerstvu kultury ČR.

Vlak přes hranici
nejezdí
Přeshraniční projekt na obnovu že−
lezniční trati z Aše do Selbu má
zpoždění. Původně se tudy měly
prohánět první vlaky již loni. Nový
termín je leden 2016. Zpoždění způ−
sobila nutná výměna kolejí na ně−
mecké straně. Česká strana za re−
konstrukci zaplatí 22,5 milionu ko−
run, německá 13 milionů eur, což je
přibližně 325 milionů Kč. Problé−
mem je rovněž chybějící zabezpe−
čení. Trať by umožnila, aby vlaky
z Chebu a Aše mohly zajíždět až na
nádraží v německém Hofu. Pře−
pravu cestujících mají zajišťovat
motorové vlaky od firmy Stadler,
jaké jezdí už v Libereckém kraji.

Kraj přidal
studentům
Více než čtvrt milionu korun vyplatil
Karlovarský kraj na stipendia stu−
dentů vybraných oborů středních
škol v kraji. Jde přitom o částku jen
na první pololetí letošního školního
roku. Stipendia zavedl loni. Chce
motivovat zájemce ke studiu tech−
nických oborů, jejichž absolventi na
trhu práce chybějí. Z uvedené sumy
jde 187 tisíc korun na motivační sti−
pendia pro 125 studentů a 77 tisíc
na prospěchová pro 77 studentů.
Stipendia proplácí v kraji osm střed−
ních škol, nejvíce peněz vydala
Střední průmyslová škola Ostrov.
Kraj chce zavést také stipendia pro
vysokoškoláky.
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Od letošního března má rada kraj−
ského města mezi sebou nového
specialistu. Do funkce cyklokoordi−
nátora jmenovala ing. Libora Šem−
beru. Soukromého podnikatele, kte−
rý je od roku 2010 zastupitelem
města a nyní členem rady. K jeho
zálibám patří právě cyklistika a tu−
ristika. Co jeho pověření Karlovým
Varům přinese?
„Především dává možnost vzná−
šet připomínky ke všem projektům,
které se nějakým způsobem dotýkají
cyklodopravy ve městě tak, aby plá−
nované rekonstrukce a jiné úpravy
ulic dopravu cyklistům usnadňovaly.
Mimo to patří do mé náplně práce
určování priorit v cyklodopravě, pro−
pagace této oblasti, spolupráce na
nejrůznějších kampaních a projek−
tech podporujících ‘dopravu na vlast−
ní pohon’. Stranou nezůstává také
zapojení cyklokoordinátora do přípra−
vy propagačních a vzdělávacích ma−
teriálů věnující se tomuto tématu,“
říká nadšený cyklista a propagátor
cyklodopravy inženýr Šembera.
Jako cyklokoordinátor chce spolu−
pracovat s kolegy z jiných měst ne−
jen Karlovarského kraje, konzultovat
s nimi problémy, které oni už třeba
vyřešili, a přenášet příklady dobré
praxe, které se jinde osvědčily. Jde
třeba o dopravní značení, která by do−

má velké plány

pravu na kole a její rozvoj v krajském
městě podpořila. Novinkou je třeba
pořádání seminářů Cyklistické akade−
mie, které pořádá Asociace měst pro
cyklisty. Jejím zakládajícím členem je

několik cyklotras, jejichž propojení je
zatím problematické.
Řešení nabízí Program rozvoje
cyklistické dopravy v Karlových
Varech, který chce nový cyklo−rad−

Libor Šembera svůj zájem o řešení cyklodopravy dává najevo.

také město Karlovy Vary, kde v břez−
nu proběhl také první seminář. I když
kopcovitý terén města zrovna příliš
cyklistům nesvědčí, a to nejen svým
reliéfem, ale také lázeňským charak−
terem. Jsou dny, kdy se lázeňskou
částí města dá těžko projít, natož pro−
jet na kole. Přesto městem prochází

ní prosazovat. Obsahuje plán inves−
tic do roku 2020, jejichž autorem je
projektant Ota Řezanka. Jsou tak
připravena řešení, která potěší
všechny milovníky cykloturistiky.
V tom vidí Liboš Šembera smysl
a poslání své nové role člena rady
krajského města.

První investor míří do zóny
Průmyslová zóna na okraji Ostrova
v podhůří Krušných hor zatím zeje
prázdnotou. Nyní svitla naděje, že
se volné louky co nevidět zaplní.
Zhruba šesti stovkám zaměstnanců
chce zde nabídnout práci nejdecká
společnost Witte Automotive.
Uplatnění by měli najít v novém zá−
vodě na výrobu a lakování klik pro
osobní auta. Ten chce firma postavit
právě v prázdné průmyslové zóně
na okraji Ostrova.

Zóna má rozlohu přes deset hekta−
rů. Původně měl na nich stát závod
na výrobu klimatizací a vzduchotech−
niky do aut s více než 1 700 zaměst−
nanci. Firma Mahle Behr, která po−
zemky koupila před dvěma lety, zde
plánovala svůj největší závod v Če−
chách. Kvůli potížím s odbytem však
od plánu odstoupila. Nyní od ní kou−
pila pozemky společnost Witte, vyrá−
bějící zámky a zamykací systémy pro
automobily. Nový vlastník, který má

Průmyslová zóna u Ostrova je zatím prázdná
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

výrobní závod již v Nejdku, tak získá−
vá možnost dalšího rozvoje na ploše
bezmála osmi hektarů.
„Díky novým zakázkám jsme se
pomalu dostali na hranici možností
našich stávajících výrobních prostor
v Nejdku. Již delší dobu jsme hledali
prostory pro nové zakázky a zároveň
zabezpečit další růst společnosti,“
řekl k projektu jednatel Witte Auto−
motive Václav Jeništa.
Firma chce vybudovat u Ostrova no−
vý závod postupně. V první etapě po−
čítá s výstavbou o rozloze zhruba 2,5
hektaru. V průmyslové zóně tak vznikne
nový závod zaměřený na výrobu a la−
kování klik pro osobní auta, který dá
v první fázi práci asi 350 lidem. V druhé
etapě by mohla firma zaměstnat dal−
ších asi 250 lidí. Investice, kterou
v Ostrově plánuje, odhaduje na zhruba
737 milionů korun. Zatím nejúspěš−
nější průmyslová zóna Karlovarského
kraje u Chebu má rozlohu bezmála 40
hektarů. Díky zájmu investorů a vý−
robců o další haly v příštích měsících
rozšíří o dalších více než 20 hektarů.
Váš rozhled 4/2014

Evropská šlechta zamíří do kraje
Poslední dubnový víkend si vybrali
Karlovy Vary pro své tradiční setkání
potomci evropských i zámořských
šlechtických rodů společně s vý−
znamnými osobnostmi vědy, kultury
a obchodu z celé Evropy. Koná se
zde již 18. setkání evropské šlechty.
Účastníky rozpoznáte na první po−
hled. Páni ve fracích a s cylindry na
hlavách, dámy s nádhernými zdobe−
nými klobouky. Nepřijedou sice v ko−
čárech, zato noblesní promenáda se
znaky dvorní etikety modré krve ne−
bude chybět. Organizátoři setkání
šlechty připravili pro své hosty tra−
diční třídenní menu, plné tance a zá−
bavy. Magnetem bude i letos bál
a také dostihový den na závodišti ve
Dvorech. V sobotu 26. dubna od 10
hodin proběhne dostihový den, na
který se již těší všichni hosté.

Pro pobavení přítomných dam je
připravena soutěž o nejkrásnější klo−
bouk. Všechny dámy berou účast
v soutěži velmi vážně a jejich modist−
ky pracovaly již několik měsíců na
nových modelech. Umělecký ředitel
sklárny Moser Lukáš Jabůrek chystá
pro dámu s nekrásnějším kloboukem
křišťálovou cenu. Mladí šlechtici pak
trénují na dostih dřevěných koní, kde
ve finále poběží nejlepší desítka
z nich. Nezůstane jen u hrátek, pobě−
ží se také sedm regulérních dostihů,
šest rovinových a jeden překážkový.
Pořadatelé setkání evropské
šlechty 2014 zvou také všechny
občany města a kraje. Stalo se už
samozřejmostí, že na tomto dostiho−
vém dni nebude vybíráno vstupné
a všichni i bez hraběcích korunek
jsou vřele vítáni!

Aquapark vynese miliony

s

Kompletní aquapark v Bublavě zůstal jen v papírové podobě
... dokončení ze strany 1

O veřejné soutěži, vyhlášené v březnu
1999, se zastupitelé dozvěděli o tři
měsíce později. Přesto Skanska do−
stala od obce proplacené faktury za
57 milionů. Firma chtěla dalších 19
milionů. Rozsudek soudu není zatím
pravomocný. Obec očekává, že se
Skanska odvolá.
Váš rozhled 4/2014

Podle jednoho ze znaleckých posud−
ků nebylo v aquaparku prostavěno
77 milionů, ale pouze 29 milionů.
Obdobný závěr učinil i Nejvyšší kontrolní
úřad. Kvůli kauze aquapark má Bublava
obstavené účty i majetek. Když prodá
nějaké pozemky, peníze zabaví finanční
úřad a hradí se z nich dluhy. Na definitiv−
ní konec sporu všichni v obci čekají.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Firma vzdělává
děti i dospělé
Nedostatek strojírenských odborní−
ků na Ašsku pomáhá řešit firma
ASTOS Machinery. Spolu s Úřa−
dem práce a středními školami
technického směru zavedla čtyř−
měsíční rekvalifikační kurzy oboru
zámečník. Její absolventi jsou za−
městnáni ve firmě ASTOS. Firma
zavádí také speciální výuku cizích
jazyků, kterou vedou pedagogové
ze Střední odborné školy v Nejdku.
ASTOS totiž zajišťuje řadu zakázek
do zahraničí a potřebuje, aby její
pracovníci zvládali odborný jazyk.
Pro děti ašských základních škol
a Domy mládeže organizuje firma
kroužky mladých techniků. Jejich
výsledkem je, že ročně nastupuje
do technických oborů středních
škol 16 žáků z Ašska, zatímco v mi−
nulých letech to byli pouze dva.

Kraj uspoří
na plynu
deset milionů
Zemní plyn pro budovy krajského
úřadu a pro své příspěvkové
organizace začal Karlovarský kraj
nakupovat na Českomoravské ko−
moditní burze Kladno. Díky náku−
pu na centrálním tržním místě
uspořil náklady pro druhé až čtvr −
té čtvrtletí letošního roku, tedy od
dubna do prosince za deset milio−
nů korun. Do nákupu spojil kraj
spotřebu škol, krajské knihovny
a nemocnic. Nejlepší nabídku
v rámci aukce předložila pro
maloodběr společnost E.ON Ener−
gie a pro středoodběr společnost
EP ENERGY TRADING. Kraj chce
v burzovních nákupech energií
pokračovat.

Víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT) je operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V jeho rámci je
možné v programovém období 2007−2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního
fondu (ESF), který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Současně jde o významný
nástroj podpory kvalitního vzdělávacího systému České republiky s celkovou částkou určenou
na financování jednotlivých aktivit v rozsahu 2 084,5 mil. € (tj. cca 53 766 mil. Kč). Z toho tvoří
zdroje EU 85 % a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 %. Prostředky je možné
čerpat i v letech 2014−2015, kdy stále probíhá realizace celé řady projektů především z výzev vy−
hlášených koncem roku 2013 či vyhlašovaných počátkem letošního roku.
V Karlovarském kraji OP VK financoval např. projekt „Sejdeme se mezi řádky“, který vytvořilo
První české gymnázium v Karlových Varech.

Nádraží se dočká modernizace
Karlovarské Horní nádraží, které po−
slední ankety obyvatel i návštěvníků
označily za největší hrůzu krajského
města, by se ještě letos mohlo dočkat
zahájení rekonstrukce. Návrh financo−
vání demolice a stavby nového nádra−
ží se podařilo zařadit mezi prioritní

vědi ministra dopravy Antonína
Prachaře vyplývá, že první stav−
ba, tedy modernizace železniční
stanice Karlovy Vary Horní ná−
draží, konkrétně výpravní budo−
va, se bude provádět s finanční
podporou Operačního progra−
mu Doprava.
Zahájení prací se předpoklá−
dá letos v srpnu. Na tuto akci by
měla navázat modernizace celé
železniční stanice. Způsob fi−
nancování celého projektu navr−
Tak by nádraží mělo vypadat po huje materiál pro jednání vlády,
modernizaci
v němž je seznam všech vý−
Podle něho je dlouhodobě znamných veřejných zakázek rezortu
špatný stav Horního nádraží, dopravy na letošní rok. Na rekonstruk−
stejně jako chátrání výpravní ci nástupišť a výstavbu nové výpravní
budovy v Sokolově ostudou budovy Horního nádraží se počítá
regionu. Ztrpčuje cestování s částkou 574 milionů korun. Moder−
Horní nádraží označila již dvakrát anketa obyva− nejen domácím, ale i zahranič− nizace nádraží už byla pětkrát odlo−
tel za největší hrůzu města
ním cestujícím. Hejtman se žena. Rekonstrukce výpravní budovy
investice vlády. Měsíčníku Váš rozhled proto obrátil na ministerstvo dopravy v Sokolově se zatím do Operačního
to potvrdil hejtman Karlovarského kra− dopisem, v němž požádal o informaci programu Doprava nedostala ani ve
k rekonstrukci těchto objektů. Z odpo− fázi přípravy projektu.
je Josef Novotný.

Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966–1968, ozvěte se. Při−
pravujeme setkání, které se usku−
teční 12. dubna 2014 v Kolinci
u Sušice v Restauraci Na Radnici.

Tel. 604 692 023, 731 747 140
608 258 151
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Starostové hodnotili
projekty
V pořadí již 47. porada starostů
Mikroregionu Centrální Krušnohoří
se konala v Jáchymově. Mikro−
region sdružuje města na české
straně − Ostrov, Jáchymov, Boží Dar,
Loučná pod Klínovcem − a města na
německé straně Kurort Ober wie−
senthal a Breitenbrunn. Pracovní
skupina se schází každé dva měsíce
a hodnotí realizované nebo už do−
končené projekty. Ostrov spolu
s Lázněmi Oberwiesenthal zavádějí
projekt turistických tras a propagaci
historických zajímavostí obou měst.
Dalších šest projektů na obou stra−
nách hranice je ve fázi přípravy nebo
dokončení. Jeden z nich se týká spo−
lečných tradic hornictví v Krušných
horách a německém Erzgebirge.

Pětina studentů jsou Vietnamci
Začátek jara si vybral ke své návštěvě
Chebu velvyslanec Vietnamské socia−
listické republiky Truong Manh Son.
Během přijetí na radnici se zajímal
hlavně o soužití místních s krajany
vietnamské národnosti. Jejich komu−
nita představuje v Chebu více než
2,5 tisíce osob, z nichž mnozí žijí
v Chebu více než 20 let. Diskuse se
nevyhýbala ani ožehavým tématům,
jakými jsou například opakovaná zjiš−
tění týkající se podílu vietnamských

občanů na výrobě a dis−
tribuci drog nebo na
další trestné činnosti.
Velvyslanec se zají−
mal rovněž o užší spolu−
práci s chebským gym−
náziem, kde je v sou−
časné době téměř 20
procent studentů viet−
namské národnosti. Chebské hostitele
upozornil na výročí, jehož oslavy jsou
plánovány na příští rok. Jedná se

o 65 let od navázání dip−
lomatických styků mezi
tehdejší Vietnamskou de−
mokratickou republikou
a Československou repub−
likou. Ty byly zahájeny
2. února 1950. Vietnam−
ské velvyslanectví v Praze
pak bylo oficiálně otevřeno
v roce 1955. V řadě měst
České republiky budou
v příštím roce k této příle−
žitosti uspořádány různé kulturně−
společenské akce, přičemž Cheb by
neměl být výjimkou.

Lidé žádají obnovu
trati
Horní Slavkov usiluje o obnovu lokál−
ní železniční tratě, která by vedla až
do města. Správa železniční doprav−
ní cesty dokončila loni obnovu tratě
z Krásného Jezu do Horního
Slavkova − Kounic, ale s pokračová−
ním rekonstrukce zatím nepočítá.
Před budovou bývalého nádraží tak
zůstává dál prázdná plocha. Podle
odhadů by náklady na obnovu asi
1,7 kilometrů dlouhého úseku pře−
sáhly 20 milionů korun. Náklady zvy−
šuje to, že kromě kolejí by se musely
opravit i dva mosty a železniční pře−
jezd. Pokud by se obnovil provoz až
do města, radnice slibuje vybudovat
lepší přístupovou cestu pro pěší.

Cheb chystá nové
projekty
Po úspěchu s obnovou věží na kos−
tele sv. Mikuláše a obnově pavilonu
na Zlatém vrchu chystá nadační
fond Historický Cheb další dva pro−
jekty. Ještě letos bude obnoven
zdevastovaný hřbitov zaniklé obce
Krásná Lípa a založen nový sad
u památníku směrem na Háje, kde
byl mezi lety 1874 až 1944 židovský
hřbitov. Nadace má k oběma akcím
hotové projekty a práce za sto tisíc
korun chce dokončit do podzima le−
tošního roku. Nadační fond Histo−
rický Cheb si klade za cíl podporovat
ochranu a obnovu kulturních a his−
torických památek na Chebsku.
K jeho založení přispěl roku 2005
počin chebského rodáka Antona
Harta, který pro záchranu poutního
místa Maria Loreto daroval Chebu
deset tisíc eur. Město nyní fondu při−
spívá ročně částkou 500 tisíc korun.
Váš rozhled 4/2014
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Topení z přírodního kamene od firmy eurotop in ze Kdyně

AKCE:

Jiné topení už nechceme

Ke každému panelu programovatelný
digitální termostat ZDARMA!
Při zakoupení topení z přírodního kame−
ne do 30. 6. 2014 sušák ručníků v hod−
notě 1.200 Kč jako dárek ZDARMA!

Tuto větu jsme slyšeli od zákazníků, kterým
kdyňská firma eurotopin namontovala elek−
trické topné panely z přírodního kamene. Proč
si chválí právě tento typ vytápění?
„Měli jsme přímotopy a vůbec jsme se neohřá−
li. Teplo nás polilo ve chvíli, kdy nám přišel
účet za elektřinu. Proto jsme vsadili na topení
z přírodního kamene. Šetříme přes 30% za
elektřinu a máme v celém bytě nádherné
teplo.“ Zbyněk Kuboň z Volar.
„Nevýhodou plechových radiátorů bylo, že
rychle vychladly a místnosti vytopily tak, že
u podlahy jsme měli zimu a teplo bylo u stropu.
Teď máme panely z přírodního kamene a jsme
bez starostí. U podlahy i stropu je stejné teplo.
Úžasné.“ Manželé Věra a Jiří Hrbáčkovi
z Klenčí pod Čerchovem.
„Náklady na vytápění jsou daleko nižší, než
jsme měli u přímotopů. Topení nemá chybu.“
MUDr. Karel Nový z Nýrska.
„Jak jsem viděla poprvé přírodní kámen, byla
jsem rozhodnuta. V rodinném domu máme
9 těchto panelů a jsme naprosto spokojeni.
První rok jsme si udělali jednoduchou kalkulaci
a oproti klasickému ústřednímu topení jsme
ušetřili 20% nákladů za topení. Za 6 let co topí−
me kamenem, jsme neměli jediný problém.“
Mgr. Jiřina Topolčanová ze Lhoty u Plzně.
„Topení je vynikající. Miluji sálavé teplo. Jsou
to hotová kachlová kamna. Od panelu stojím
čtyři metry a cítím, jak mě příjemně hřeje.
Navíc jsem topení z přírodního kamene napojil
na fotovoltaiku, takže vytápím téměř zadarmo.“
Jiří Novák z Nýrska.
„Výborně se dýchá, protože se v místnostech
udržuje stálá vlhkost. Přírodní kámen je zdravé
topení. To jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii. Teď máme
přírodní kameny a je po alergii.“ Květoslava
a Ludvík Dolejšovi z Mašovic u Horšovského
Týna.
Firma eurotop in ve Kdyni má už mnohaleté
zkušenosti s výrobou a montáží topných panelů
z přírodního kamene. V příštím roce si připome−
ne kulaté desáté výročí od svého založení.
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Topení z přírodního kamene je daleko příjemněj−
ší i pro vaši peněženku. Za méně peněz se více
ohřejete. Například roční náklady na topení jsou
až o 30% nižší než při topení plynem a na údržbu
nevydáte ani korunu. Spočítejme si náklady na
údržbu v průběhu 50 let. Když budeme vytápět
plynem, musíme počítat s čištěním, kontrolou
a opravou komínu, výměnou rozvodů, nejméně
dvakrát vyměníme radiátory a třikrát kotel.
Veškeré výpočty včetně stále se snižující ceny
elektřiny nahrávají topení z přírodního kame−
ne. Nicméně záleží na každém, pro jaký typ
vytápění se rozhodne.
Ve firmě eurotopin ve Kdyni jsme si povídali
s jejími majiteli Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem.
Proč se rozhodnout pro topení z přírodního
kamene?
V první řadě je to úspora nákladů za topení.
V porovnání s ostatními topnými systémy je
to 20 až 30%. Když vyměníte přímotopy za
naše panely, ušetříte až 40% elektrické ener−
gie. Naše topení lze připojit na 20 hodinový
nízký tarif a celá domácnost je měřena v té−
to sazbě. Každému zájemci o topení z pří−
rodního kamene zdarma předem vypočítá−
me provozní náklady.
V čem je zásadní změna oproti klasickému
topení radiátory?
Dlouhovlné tepelné záření z přírodního ka−
mene zasahuje do zdí, stropu, podlahy
a všech předmětů v místnosti. Jinak řečeno
zaplavuje místnost pohodovým teplem jako
bychom topili kachlovými kamny. Proto roz−
díl teploty u podlahy a stropu je maximálně
3°C. Navíc kameny mají vynikající akumu−
lační schopnosti, takže po vypnutí proudu
ještě nejméně 2,5 hodiny sálají teplo. Další
vynikající schopností kamene je pohlcovat
vlhkost jako houba a v případě potřeby ji za−
se odevzdat. Proto se v místnosti udržuje
konstantní vlhkost vzduchu 52 až 58 %.
Takové příjemné teplo nás od klasických
radiátorů nečeká?
Určitě ne. Běžné topení ohřívá vzduch na zá−
kladě komínového efektu. Teplý vzduch
stoupá ke stropu, chladne, klesá k podlaze
a plyne zpět k radiátoru. Neustálý pohyb
vzduchu trápí astmatiky a alergiky.
Topení z kamene
je zdravotně ne−
závadné?
Ano. Je naprosto
ideální pro lidské tělo.
Nevíří prach, nevzniká
žádná cirkulace vzdu−
chu a přírodní kámen
udržuje konstantní vlh−
kost. Proto je nanejvýš
vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýcha−
cími potížemi, pro no−
vorozence a příznivě
působí na psychiku.
Teplo nevysušuje po−

kožku, vzduch nespaluje kyslík. Tím, že je teplo
rovnoměrně rozloženo v místnosti, nemají vlh−
kost, alergeny a plísně žádnou šanci.
Jaká je životnost topení?
Předpokládaná je cca 100 let. Záruka na naše
topení je 14 roků a všem zákazníkům poskytuje−

me záruční i pozáruční servis. Do každé mís−
tnosti instalujeme digitální termostat, který udr−
žuje nastavenou teplotu a zapíná topný panel po−
dle nastaveného programu, který si majitel zvolí.
Kde a kdy se s vámi může zákazník setkat?
Přímo v naší firmě, ve které máme i vzorkovou
prodejnu. Sídlíme ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží). S námi se můžete
setkat každý pátek od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hodin, kdy jsme osobně ve fir−
mě. Poskytujeme veškeré informace a také uká−
žeme, jak přírodní kámen topí.
(re)
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Nejlepšími živnostníky jsou kadeřníci
Oceněním Spokojený zákazník se
může od letoška pochlubit v Karlovar−
ském kraji šest podnikatelů provozují−
cích své živnosti. Od Sdružení če−
ských spotřebitelů je získala trojice
majitelů kadeřnictví, majitelé restaura−
ce a fitness centra a známá pekárna
z Chodova.
Visačku, která se vyhlašuje už je−
denáctým rokem, převzali vybraní
podnikatelé z rukou hejtmana kraje,
jehož úřad převzal nad soutěží zášti−
tu a také ji finančně podpořil. Vybra−
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ní živnostníci mohou symbol Spo−
kojený zákazník užívat ke své pre−
zentaci další dva roky. Co přineslo
jednotlivým živnostníkům a majite−
lům firem vavříny? Majitelka kadeř−
nictví v Bělehradské ulici 6, v Karlo−
vých Varech Martina Bubeliniová za
to, že její provozovna je podle hod−
notitelů vždy vkusně upravena podle
jednotlivých ročních období.
V restauraci U Draka, majitele
Martina Holzer je vždy ochotná
a rychlá obsluha, má nekuřácké

místnosti a pestrý výběr z jídelníčku.
Výborné jídlo je podle hostů vždy
rychle a čerstvě připraveno. Firma
Lucie Mercové Carpe poskytuje
tělovýchovné služby ve velmi pří−
jemně zařízené provozovně s potřeb−
ným zázemím. Služby jsou podle
stálých zákazníků na vysoké profe−
sionální úrovni. Majitelka Holičství
a kadeřnictví v karlovarské Nákladní
ulici Veronika Bečková dostala oce−
nění za útulnou a moderně zařízenou
provozovnu a dlouhý seznam spo−
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kojených zákaznice které, jak uvedly,
se rády vracejí.
Podobně Gabriela Žofčinová, maji−
telka Kadeřnictví U Koupaliště 1076
v Chodově na Sokolovsku. Nabízí
kvalitní a kreativní služby za příznivé
ceny a její používané vlasové a kos−
metické přípravky jsou velmi kvalitní.
Posledním ze šestice jsou pekaři
a cukrářky pekárny PEKOSA v Cho−
dově na Sokolovsku. Zákazníci oce−
nili celý sortiment potravinářských
a škrobárenských výrobků. V hodno−
cení se uvádí, že jejich produkty jsou
podle zákazníků cenově dostupné
a kvalitou nejlepší ve městě.
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O nejlepší stavbě rozhodne hlasování
Nemocnice Ostrov
byla nejlepší
Skupina Nemos, která spravuje
nemocnice v Ostrově na Kar−
lovarsku a v Sokolově, hospo−
dařila loni se ziskem deseti mi−
lionů korun. Pro letošní rok plá−
nují zisk ještě vyšší. A to navzdo−
ry úhradové vyhlášce, která
zname nala v Sokolově propad
v příjmech 30 milionů korun
a v Ostrově deset milionů. Přesto
se tam podařilo díky úsporným
opatřením skončit nakonec
v zisku. Obě nemocnice letos
čekají významné investice. V So−
kolově bude kraj pokračovat v re−
konstrukci budov za 50 milionů
korun a s rekonstrukcemi am−
bulancí za 18 milionů korun
pomůže Sokolovská uhelná.
V Ostrově čeká na rekonstrukci
za 150 milionů korun pavilon B,
kam by se měla přemístit odděle−
ní rehabilitace a psychiatrie.
Dalších 80 milionů korun by
mohly obě nemocnice dostat na
nákup přístrojů.

Již po čtrnácté budou stavební firmy
a architekti Karlovarského kraje soutě−
žit o nejlepší stavbu a projekt regionu.
Soutěž vypisuje Regionální stavební
sdružení Karlovy Vary spolu s partner−
skými stavebními organizacemi. Záš−
titu převzal hejtman kraje a primátor
města Karlovy Vary. Soutěž bude i letos
součástí Dnů stavitelství a architek−
tury, které se konají 5. a 6. června.
„Chceme, aby se odborná
i laická veřejnost seznámila s tím,
jak je na tom stavebnictví v kraji
a které nové stavby zde vznikly
a které se připravují. Lze přihlásit
stavby, které již byly zkolaudovány
a uvedeny do provozu od 1. ledna
2013 do letošního 20. dubna.

U projektů jde o ty již připravované
k realizaci nebo nerealizované za
období minulých pěti let. Přihlašova−

telem může být investor, zhotovitel,
projektant, architekt či majitel. Při−
hlásit je možné i architektonické
a urbanistické studie. Tato část je za−
řazena na základě zájmu veřejnosti
z předchozích ročníků o to, co se bu−
de v regionu do budoucna stavět.
Zároveň chceme i letos opět vybrat,

představit a ohodnotit nejlepší
projektanty a stavbyvedoucí,“
řekla pro Váš rozhled manažerka
Regionálního stavebního sdru−
žení ing. Anna Vlášková.
Také letos bude opět hlasovat
veřejnost. Přihlášené stavby na−
jdou od 13. května na internetu
www.stavbykarlovarska.cz, kde
mohou hlasovat. V loňském roce se
zúčastnilo veřejného hlasování téměř
15 000 lidí. Za dosavadních 13 roční−

ků se již v této soutěži představilo
338 staveb a projektů. Všechny
jsou trvale k prohlédnutí na inter−
netu. Uzávěrka veřejného hlaso−
vání 14. ročníku o nejlepší stavbu
a projekt Karlovarského kraje
je 6. června 2014 do 16 hodin.
Loni se na prvním místě soutěže
umístila stavba pavilonu akutní medi−
cíny Karlovarské krajské nemocnice.
Do soutěže ji přihlásil trojlístek firem
Metrostav, BAU−STAV a TIMA. Na
druhém místě skončila stavba rych−
lostní silnice R6 v úseku Nové Sedlo−
Sokolov, dílo Strabagu, Metrostavu
a Skanska DS, a jako třetí vyhlásili
komplex Becherplatz v centru krajské−
ho města, který přihlásila firma Karel
Holoubek Trade Group.

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odpovídá na otázky našich čtenářů

Vyvarujme se stresů a věnujme se duchovnímu životu

Pane Brázdo, bude
letošní rok klidný?
Co se týká nějakých
katastrof, které by
nás mohly postih−
nout, můžeme být
klidní. Ovšem v běž−
ném každodenním
životě s nějakým
velkým klidem ne−
počítejme. Podle čínské astrologie je le−
tošek ve znamení koně a to znamená
pohyb, změny. Bude se dařit těm lidem,
kteří se umějí přizpůsobit rychlému tepu
doby, nebojí se změn, dovedou risko−
vat. Není to období pro váhavé, neroz−
hodné, bojácné povahy. Nicméně kaž−
dému doporučuji se zaměřit na duchov−
ní život. Už v roce 2012 jsem věštil, že
podceňujeme duchovní život a že se
nám to vymstí. Důsledky už tu máme.
Rozpadají se vztahy v rodinách, mezi
přáteli, majiteli firem, a to kvůli majetku,

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
bradleay@email.cz
www.brazda−s.cz
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penězům, závisti. Výsledkem
toho je obrovská nenávist, která
končí i kriminálním činem.
Jestliže se nevydáme duchovní
cestou, bude tato situace stále
pokračovat. To znamená pře−
stat myslet na peníze, majetek
a věnovat se rodině, dětem.
Kyvadlo mi ukazuje, že tím, jak
jsme zanedbávali výchovu dětí,
a jen a jen se soustředili na hromadění
majetku, peněz, se nám hrubě vymstilo.
Děti jsou bez citu a v podstatě dokážou
chladnokrevně zabíjet i vlastní rodiče.
Proto tak naléhavě vyzývám k tomu,
abychom investovali do svých dětí, vě−
novali se rodině. Zastavme se na chvíli,
přehodnoťme svoje životní priority
a najděme si míru mezi prací, odpočin−
kem, penězi a láskou ke svým nejbliž−
ším, ke své rodině, dětem. Je to vždy
lepší udělat i pozdě než nikdy. To je mo−
je takové přísloví.
Co nejvíce působí na naše zdraví, pa−
ne Brázdo?
Jednoznačně psychika. Každý den se
s tím setkávám u svých klientů.
Narušená psychika vyvolá stres, který
zablokuje v našem těle příjem energie,
vitamínů a minerálů. Důsledkem toho
jsou nejrůznější onemocnění včetně

infekcí a rakoviny. Proto vyvarujme se
stresů. Eliminovat je můžeme mými
akupresurami, což je zápěstí na zápěstí,
puls na puls jednou týdně 18 až 20 mi−
nut. K tomu brát vitamíny a minerály –
křemík, zinek, rutin, vápník, selen, fos−
for, vitamín C, jód, koenzym Q10, B3,
B6. Oregano doporučuji užívat na zba−
vení infekcí, a to vždy jednou za měsíc
10 až 12 dnů. Je to i dobrá prevence.
Pane Brázdo, co soudíte o ztraceném
letadle malajsijských aerolinií?
Byl jsem požádán, abych vyvěštil, co
se s letadlem, které mělo na palubě
239 lidí, stalo. Podle mé teorie muselo
jít o duševní poruchu kapitána letadla.
Podle mě už tři měsíce předem pře−
mýšlel o tom, že unese letadlo. Chtěl

být hrdina. Ve své choré mysli vůbec
neuvažoval, kam poletí, zda se zřítí na
zem nebo do vody. Zkrátka neměl vů−
bec žádný plán. Virgule mi ukazuje, že
měl nějakého spojence v letadle mezi
cestujícími. Podařilo se jim zpacifiko−
vat druhého pilota, aby nedělal potíže.
Kapitán vůbec nevnímal, že letí v do−
pravním letadle, prostě se chtěl prolé−
távat po světě a nepřemýšlel o tom,
zda mu dojde palivo, co potom udělá,
bylo mu všechno jedno. Ještě letěl dvě
a půl hodiny poté, co vypnul všechny
navigační systémy a ztratil se z radarů.
Byl duševně chorý. Na takové lidi s du−
ševní poruchou se velmi obtížně napo−
juji, protože v hlavě nemají žádnou bu−
doucnost, žádný plán.
(re)

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček
karet za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu,
Vídeňská 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,
pokud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.
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Chebský hrad dostal nový most
Přestože práce na jihovýchodním
obchvatu Chebu začaly už 12. března,
stavba naráží stále na odpor místních.
Nová silnice má napřesrok v srpnu od−
vést těžkou nákladní dopravu z centra
města. Obyvatelé Hájů a Podhradu
se netají obavami, že v lokalitě vý−
razně vzroste dopravní zatížení a stav−
ba bude mít negativní dopad na životní
prostředí. Proto bylo na letošního

Nový most po dokončení
montáže
1. dubna nařízeno další veřej−
né projednání obchvatu. Jde
o slib, který dal odpůrcům
stavby chebský starosta Pavel
Vanoušek. Cílem jednání je dát
obyvatelům dotčeného území
možnost uplatnit připomínky.

Váš rozhled 4/2014

Nejde o problém malý. Průtahem
Chebu projede denně od šesti do čtr−
nácti tisíc vozidel, z toho minimálně
desetina nákladních. Díky novému
obchvatu by se mělo ulevit cheb−
ským ulicím 17. listopadu a Evrop−
ská, kde si lidé na exhalace, hluk
a otřesy nejvíce stěžují. Téměř 3,4
kilometru dlouhý dvouproudový
obchvat propojí silnici na Podhrad se
Svatým Křížem. Na trase
budou dva mosty a dva
kruhové objezdy. Vý−
stavba obchvatu bude
stát 393 milionů korun,
přičemž 85 % nákladů
pokryje dotace z Regio−
nálního operačního pro−
gramu Severozápad.

Starý most ohrožoval návštěvníky hradu

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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DO ŠVÝCARSKA hledám
skutečně
spolehlivého,
zdatného zedníka se zákla−
dy NJ. Prosím SMS –
605591103 nebo e−mail:
sotrepo@seznam.cz. RR
40284

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické plechové vláčky, Mer−
kur, 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 fungující podnik
zaměřený na polní hosp. či
chov dobytka. Záp. Čechy,
min. 200 ha, také nájem či
podíl. Tel.: 737443065, bar−
bora.zamkova@tiscali.cz.
PM 140076
NEMÁTE nevyužité housle,
violu, cello, basu, el. kytaru
či saxofon, trubku nebo kla−
rinet? Koupím i poškozené
a
nekompletní.
Tel.:
728473687. PM 140084
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. 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), případ−
ně i pásový čelní. Dále vibrač−
ní dvouválec na zeminu do
2 tun. Tel.: 723622663.
PM 140033
KOUPÍM ocelovou nebo ple−
chovou nádrž od 30 do 50
m3. Případně pět 10 m3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050
KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele−
funken 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
10
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KOUPÍM nové i použité auto−
moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedule.
Dále starou vzduchovku
zlamovací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036
STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku, kor−
dík, lovecký tesák, šavli,
helmu, trop. klobouk, uni−
formu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zásob−
níky a bedny od munice,
dalekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou kuklu, bundu,
kombinézu, vrtuli, palubní
ukazatele a součástky z le−
tadel, tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. po−
zůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037
Z POZŮSTALOSTI starý ná−
bytek: Kredenc, skříň, špajz,
stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr,
dále hodiny, obrazy kafemlý−
nek, lit. bábovku, kořenky,
hrnečky, porcelán. figurky,
vázy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 140038
KOUPÍM staré, již nepotřeb−
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon−
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet aj.
staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140039
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lodě
na moři, vojenské motivy,
postavy v krojích aj. (i špina−
vé a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván. ozdo−
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040

l
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KREJČOVSKOU pannu vel.
45−48 a polštář na žehlení,
Plzeň tel.: 728 978 798.

NÁBYTEK našich babiček vyr.
do r. 1955 VÝKUP − RENOVA−
CE − PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lustry, ho−
diny, obrazy a různé staré věci
na dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140005
KOUPÍM na dekoraci starý:
truhlářský ponk, zahradní li−
tinovou pumpu, železné za−
hradní sezení, železný − liti−
nový plot, branku, zábradlí,
balkon, žulové koryto, ka−
ménku, staré lyže, dřevěný
sud, vědro, malý žebřiňá−
ček, špajzku a jiné. Zn.:
PŘIJEDU, tel.: 603512322.
PM 140007A
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereom−
ikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
140016
KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
140017

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556
PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká sto−
dola, kotelna, zahrada, projekt
na rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010
PRODÁM chatu u Mže, ka−
tastr Vížka u Plané, okres
Tachov. Dřevěná, vlastní po−
zemek, zařízená, elektřina, zá−
chod, kůlna, terasa. Cena do−
hodou. Tel.: 721345535. PM
140091
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě ne−
obývaná nebo zchátralý
stav nevadí, do 200 tisíc.
Tel.: 721375326. RR 40207
MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40233
KOUPÍM rodinný domek do
600 tisíc Kč, s koupelnou,
WC a zahradou, rychlé jed−
nání, platba hotově, RK
nevolat, tel.: 606572188.
RR 40234
PRODÁM pozemek o veli−
kosti 440 m2 vhodný k vý−
stavbě chatky v krásné,
klidné, lesnaté lokalitě
Sedmihoří
v
okrese
Tachov. Tel.. 720366322.
RR 40274

PRODÁM sedací soupravu
vhodnou do menšího bytu.
Černou, čalouněnou, rozklá−
dací, úl. prostor, pravý roh,
lůžko 140 x 200 cm. Dále ra−
tanové křeslo, bílé polstry
a ratanový stolek. Foto
mailem, Plzeň. E−mail:
kentak@seznam.cz, Tel.:
728848009. PM 140082

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpovic−
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy−
bavení včetně 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
6metrové, 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
PRODÁM 6 ks železobetono−
vých panelů (průvlaky) roz−
měr 6/ 0,8/ 06 m, Plzeň,
vhodné použití pro země−
dělce. Možnost zajištění do−
pravy. Tel.: 603383211. PM
140047

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − montáž.
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 40153
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 − pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 140024
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
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 Avii Furgon
v pěkném stavu, včetně
zabudovaného nezávislého
topení. Cena 20 000 Kč.
Dále Avii − odtahový spe−
ciál. Cena 25 000 Kč.
Tel.: 723622663
PM
140029

RYCHLÉ půjčky, hypo−
téky, am. hypotéky. Půj−
čujeme bez poplatků.
www.kz−finance.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140010
PŘEDVELIKONOČNÍ VÝ−
HODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Tel.: 722042238.
KŘI PM 140012
Váš rozhled 4/2014
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MÁTE doma nábytek a neví−
te, co s ním??? NÁBYTEK do
roku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy, křesla apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. T.: 608887371 / E.:info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 40248

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel zaplatí až 10 tis. Kč za
chybějící pohlednice obcí Šu−
mavy (např. Schukatschen,
Paterlhütte, Glaserwald,
Stadln, atd.). Dobře zaplatím
i jiné pohlednice z celé ČR
do roku 1945, uvítám větší
množství či sbírky, mohu při−
jet, vyplatím ihned. Mobil:
602486490. RR 40286
KARTY−KYVADLO−KOUZLA:
Výklad karet Lenormand,
věštby a předpovědi, odpo−
věď na 4 otázky. Pomoc v mi−
lostných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdravot−
ních problémech, kletby. Tel.:
775901978. PM 140083
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EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy−
koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného 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

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelí−
nající bavlníkovou srstí ne−
vyžaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostra−
žitý, ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůsobi−
vou povahu. Miláček celé

rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kup−
ní 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

Ve sběru nejlepší Plesná
Druhý ročník soutěže EZ−Liga Karlovarského kraje ve sběru vysloužilých
elektrospotřebičů vyhrála obec Plesná na Chebsku. Druhý se umístil
Jáchymov a třetí příčku obsadily Kraslice. Soutěž je společným projektem
Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a hodnotí výtěžnost starých
elektrospotřebičů v kilogramech na obyvatele obce nebo města. Podle vý−
sledků nejefektivněji třídili v Plesné, kde za dvanáct měsíců odevzdal v prů−
měru každý občan čtyři a půl kilogramu vysloužilých spotřebičů. Jáchymov
na druhém místě měl bilanci 2,7 kg na osobu a třetí Kraslice 2,2 kg sběru
na osobu. Trojice vítězných obcí obdržela finanční odměnu ve výši 15, 10
a 5 tisíc korun dle pořadí. Spolupráce Karlovarského kraje se společností
ASEKOL trvá od roku 2009 a jejím cílem je dosáhnout správného chování
obyvatel v nakládání s elektroodpadem.

Výstava legií zamířila do Čech
HODNÝ věrný Bavorák,
tel.: 721511267.
HLEDÁM ženu okolo 35 let
k vážnému seznámení. Tel.:
728847769. PM 140089

Další číslo

Vašeho
rozhledu
vyjde

5. 5. 2014

Výstavu dokumentů o sto letech
československých legií zahájili
v hale karlovarského magistrátu
místopředseda Evropského par−
lamentu Oldřich Vlasák a primá−
tor Petr Kulhánek (na snímku).
Expozice výtvarníků Jana a Sa−
biny Kratochvilových z brněn−
ského Muzea českého a sloven−
ského exilu 20. století obsahuje
fotografie a dokumenty z období vzniku Československých legií. Do Čech
byla převezena ze Štrasburku a ze Senátu přes Liberec zamířila do našeho
kraje. Odtud zamíří do Plzně, Hradce Králové, Nového Bydžova, Pardubic,
Mladé Boleslavi a dalších měst.
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Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavo−
servisu 1, Praha 10, rozšiřuje Mediaservis, s.r.o., registro−
váno MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za
obsah placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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