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Lázně kraje zahajují sezonu

Událostí května bude ve všech
lázních Karlovarského kraje zahá−
jení hlavní sezony. Žádné předbíhá−
ní, žádná změna pořadí, pěkně po−
dle tradice. Tak by se dal uvést
kalendář zahajování lázeňské sezo−
ny v jednotlivých městech. O úvod
se první májový víkend postarají
Karlovy Vary (2.−4. května), ná−
sledují Mariánské Lázně (9.−11.
května), Františkovy Lázně (17.
května) a Jáchymov (24. května).
Zatímco karlovarský magistrát uvol−
nil na zahájení sezony dva miliony
korun a oslavy budou třídenní,
v dalších lázních bude úvod sezony
skromnější. Všude bude svěcení
pramenů, v Karlových Varech pro−
jede družina zakladatele lázní Karla
IV. městem na koních, zatímco
v Mariánských Lázních dali před−
nost pěší promenádě v dobových
kostýmech a švihácké cyklojízdě
kolem pramenů. Ve Františkových
Lázních bude hlavní parádou defilé
mažoretek za doprovodu Mládež−
nické dechovky z Chebu. Originální

SOKOLOVSKO

Jezeru Medard
chybí voda
o plánované výšky hladiny chybí
D
budoucímu jezeru Medard na Soko−
lovsku osm metrů. Napouštění obří ná−
drže mezi městy Sokolov, Svatava, Ha−
bartov, Chlum, Bukovany a Citice zpo−
malil nedostatek vody po suché zimě.
Je jisté, že plánovaných parametrů jeze−
ro letos nedosáhne. Jarní tání přineslo
pouhých 4,5 m3 za vteřinu. Napouštění
Medardu je podmíněno minimálním
průtokem v Ohři, který nesmí klesnout
pod 6 vteřinových kubíků. Jezero má
mít po napuštění plochu 493,4 hektaru
a maximální hloubku 50 metrů. V nádrži
má být po naplnění 120 milionů m3 vo−
dy. Medard se začal napouštět v červnu

Průvod družiny Karla IV. je největší atrakcí v Karlových Varech

zahájení sezony vymysleli v Jáchy−
mově. Už dva měsíce hledají do
průvodu dvojníky slavných histo−
rických návštěvníků města, jako by−
la profesorka pařížské Sorbony
Marie Curie−Sklodowská, její man−
žel francouzský fyzik a chemik

Pierre Curie, prezidenti T. G. Ma−
saryk a Edvard Beneš, cestovatel
František Běhounek nebo třeba ně−
mecký učenec a autor stovky let
užívané hornické příručky Georgius
Agricola.
... pokračování na straně 6
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Kam kráčí české
zdravotnictví

Ruské
reklamy
omezí
vyhláška

Postavit si svůj počítač, sestavit a naprogramovat si svého robota, zvládnout program pro CNC stroj, přesvědčit se
o tom, jak houževnatá je ocel nebo že lze zatlouct hřebík banánem. Tyto úkoly a mnoho dalších experimentů se naučili
zvládat žáci a studenti Základní školy Dobřany a SPŠ Ostrov a SPŠ Tachov v technických kroužcích. Své vědomosti si
mohli rozšířit během školních vědeckých dní, návštěv IQ parků, veletrhů a výstav. Exkurze do strojírenských provozů
jim ukázaly, jak to chodí v praxi. A protože příklady táhnou, během besed zaměřených na volbu povolání se mohli
seznámit s osobními příběhy odborníků, kteří se věnují výzkumu nových materiálů a vývoji strojírenských technologií.
Se svými učiteli pak výzkumníky navštívili na pracovištích a viděli je při práci s elektronovými mikroskopy, dilatometry
a dalšími přístroji pro materiálové analýzy.
To je neúplný výčet aktivit projektu (CZ.1.07/2.3.00/35.0048) zaměřeného na popularizaci strojního inženýrství,
který od června 2012 realizuje konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT z Dobřan.
Cíl je zřejmý – povzbudit zájem dětí a mládeže o techniku a motivovat je pro studium technických oborů na střední
a vysoké škole. Aktivity pilotně ověřené na třech výše uvedených školách členo−
vé konsorcia šíří v regionu celých jihozápadních Čech. Za dva roky bylo podpo−
řeno přes 4,5 tisíce žáků a studentů základních a středních škol a na tři sta
studentů ZČU v Plzni – Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd.

Vody pro napouštění jezera Medard
je stále nedostatek
roku 2010. Původní termín napuštění
byl letošní prosinec, ten se však kvůli
nedostatku vody posune, ačkoliv větši−
na rekultivačních prací na břehu budou−
cího jezera je skončena. Včetně odvod−
ňovacích příkopů, soustavy mělkých
nádrží i napouštěcího příkopu z Ohře.
Podařilo se zpevnit a vymodelovat bře−
hy, poloostrovy a ostrůvky. Břehy tvoří
hrubý i jemnější kámen. Kolem budou−
cího jezera vede už 12 z plánovaných
čtyřiceti kilometrů štěrkopískových cyk−
lostezek. Dosud pusté okolí Medardu se
postupně změní v atraktivní rekreační
zónu s plážemi, přístavy, jachtami, vý−
letními parníky, hotely, cyklostezkami,
zábavním parkem, golfovým hřištěm
i letištěm pro ultralighty. U Svatavy bude
přístav lodí, u Citic jezdecké centrum
a vodácké tábořiště, za Habartovem
směrem na Chlum sv. Maří velká bota−
nická zahrada a kousek dál hotelový
a kongresový komplex. Na břehu rekre−
ační nádrže, která bude dvakrát větší
než Máchovo jezero a o něco menší než
Jesenice u Chebu, se ocitne celkem
šest měst a obcí Sokolovska.

Záchranka získala
finanční pomoc
Částkou bezmála 2,5 milionu ko−
run přispěl Karlovarský kraj a měs−
ta záchranné službě na zakoupení
sedmi přístrojů LUCAS 2 pro me−
chanickou srdeční masáž. Pří−
stroje budou pomáhat výjezdovým
skupinám při záchraně životů.
Cena jednoho přístroje LUCAS 2 je
zhruba 350 000 Kč. Částkou 100
tisíc korun přispělo také město
Karlovy Vary.

Přístroj LUCAS 2 na masáž srdce

Sraz šlechty trval
tři dny
V pořadí 18. setkání evropské
šlechty se konalo koncem dubna
v Karlových Varech. Sjely se na ně
desítky potomků slavných rodů
modré krve. Zatímco páni v cylin−
drech cválali na dostihovém závo−
dišti s dřevěnými koníky, dámy
soutěžily o titul Nejkrásnější klo−
bouk. Vítězka získala křišťálové
sklo od firmy Moser. Tradiční sraz
dědiců hraběcích a knížecích koru−
nek trval od pátku do neděle.

Letiště plánuje zisk
Mezinárodní letiště v Karlových
Varech plánuje letos obrat ve výši
70 milionů korun a zisk osm milio−
nů korun. Investice mají dosáh−
nout 9,3 milionu korun. Hospo−
daření za loňský rok skončilo zis−
kem ve výši asi devíti milionů ko−
run. Podle Řízení letového provozu
bylo karlovarské letiště loni v ČR
jediným, kde vzrostl počet přistání
letadel. Největší část financí půjde
na splátku úvěru ve výši 6,5 mili−
onu korun. Tolik stál projekt na
zvýšení kapacity odbavovacích
ploch letiště, včetně plochy pro
parkování letadel. Dalších 1,5 mili−
onu korun bude stát studie o vlivu
provozu letiště na životní prostředí
a prodloužení ranveje. Letiště
Karlovy Vary loni překonalo dosa−
vadní rekord a odbavilo 103 682 li−
dí. Letos by jejich počet mohla
zvýšit nová linka do Düsseldorfu.
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Nejnovější trend světové gastrono−
mie – zážitkové restauranty – už
dorazily i na západ Čech. Mezi pre−
mianty, který tento fenoménem ku−
chyní a hotelů gurmánů zavedl do
Karlovarského kraje, patří 48letý
mistr šéfkuchař Jan Krajč. Jeho zá−
žitková restaurace Le Marché slouží
karlovarským hostům od loňského
května v Mariánskolázeňské ulici
č. 4 hned za Císařskými lázněmi.
Mistr této kuchyně se vyučil
v Puppu, pracoval jako šéfkuchař
v karlovarské Toscaně a hotelu
Dvořák, také ve vyhlášené restaura−
ci Plaza v Hamburku i v Grand−
hotelu Sauerhof nedaleko Vídně, je−
hož restaurace získala michelin−
skou hvězdu. Než se vrátil do Kar−
lových Varů, absolvoval stáže v ne−
wyorských restauracích Daniel
a DB Modern a také v Café Boulud
na Palm Beach. Milovníci vaření ho
znají z televizního pořadu ČT Sama
doma – vaření s Janem Krajčem,
který běžel od roku 2003 do 2008.
Působil rovněž jako foodstylista
společnosti Sanoma Media v časo−
pisu Styl a chuť. V roce 2008 vydal
vlastní kuchařku Snadná jídla v bar−
vě, chuti a konzistenci a o rok poz−
ději založil cateringovou společnost
Easyfood Service, která vařila např.
pro prezidenta Václava Klause, a ta−
ké provozovala kavárnu. Nyní by si
rád v Karlových Varech našel a vy−
choval svého nástupce. „Vrátil jsem
se do města, kde jsem začínal.
Vaření beru jako golf nebo spíš te−
nis. U obojího máte forehand, back−
hand, švih i driver, na golf i na vaře−

Pod michelinskou
hvězdou už vařil

Tady v kuchyni jsem ve svém živlu. Je to místo, kde se rodí originály

Flambování je moje druhá vášeň, tvr−
dí Jan Krajč

ní je potřeba speciální nádobíčko,
jen mu neříkám železo nebo putter.
Ráno začínám s čistým stolem
a denně vymýšlím dvě tříchodová
menu. Každé je premiérou mé ku−
chyně. V některých restauracích
vytvoří jídelní lístek, ochutnají a pak
vaří šest měsíců pořád to samé. Já
objednávám denně čerstvé surovi−
ny, zeleninu, ryby, vozíme je z Ně−
mecka, Francie, i podle výlovu,“ ří−
ká Krajč. Zážitková restaurace je
podle něho trojúhelník chuti, barvy
a konzistence, kde je základem
prvotřídní surovina. Proto název Le
Marché (Trh). Kuchař přijde na trh,
vybere si surovinu, dodá nápad
a styl. Kuchyně je otevřená. Hosté
ho při vaření mohou sledovat.
Text a foto Jaroslav Fikar

Ruské reklamy omezí vyhláška
Záplavu cizojazyčných nápisů a rus−
kých reklam omezí v nejbližší době
novela zákona o regulaci reklamy.
Čekají na ni netrpělivě zejména místní
v Karlových Varech, Mariánských
Lázních a dalších městech, kde ruské
reklamy přesáhly únosnou míru.
Návrh novely, která umožní městům
i obcím omezit cizojazyčné nápisy, už
dostala na stůl vláda ČR a začal je
projednávat Parlament. Trvalo to tři
roky, než také poslancům a starostům
došla trpělivost a začali konat. Jedním
z iniciátorů návrhu byl karlovarský
primátor Petr Kulhánek. „Návrh ke
schválení jsme prosazovali spolu
s bývalým poslancem Parlamentu
Rudolfem Chladem již loni. Chyběla
však větší vůle a podpora dalších zá−
konodárců. Pro podporu této legisla−

tivní úpravy Karlovy Vary jsme získali
i další města v republice, která pociťu−
jí podobný problém. Návrh podpořila
Praha, Hradec Králové, Děčín, Jihlava
nebo Přerov, podporu úpravě vyjádřil

také Svaz měst a obcí. Pod návrhem
je podepsána skupina poslanců na−
příč politickým spektrem, což by také
mělo usnadnit cestu novely schvalo−
vacím procesem. Pokud budeme
předpokládat, že v průběhu legislativ−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ní procedury již podruhé sněmovna
rozpuštěna nebude, mohou se
Karlovy Vary a další města nejen v na−
šem kraji dočkat v řádu měsíců účin−
ného nástroje k řešení po mnoho let
neřešitelného problému,“ řekl měsíč−
níku Váš rozhled Kulhánek. Podstata
návrhu spočívá v udělení pravomoci
městům regulovat cizojazyčné nápisy
vlastní vyhláškou. V Karlových Varech
nebo Mariánských Lázních je to řadu
let velký problém, kdy zejména v lá−
zeňské části obou měst jsou popsané
azbukou a terčem kritiky ze strany
návštěvníků i obyvatel. Reklamní ná−
pisy, poutače, vývěsní štíty by nyní
měly vždy začínat českým nápisem,
který bude rovnocenný významem,
čitelností a velikostí textu verzím cizo−
jazyčným.
Váš rozhled 5/2014

KV Arena pamatuje na děti

Největší multifunkční hala Karlovar−
ského kraje pamatuje na děti. Kromě
zábavných a tanečních vystoupení
plánuje KV Arena v Tuhnicích řadu
dalších programů, exhibicí a soutěží
pro děti. Na malé návštěvníky čekají
kostýmovaná taneční vystoupení
malých i velkých tanečníků v rytmu
moderní hudby – Rytmus crew, ská−
kací boty show a půjčovna skáka−
cích bot, malování na obličej, mode−
lování balónků, dětský kreativní kou−
tek a mnohé další akce. Pro neplavce

začala již minulý měsíc plavecká
školička. Bazénové centrum u KV
Areny pořádá od poloviny dubna již
pátý kurz výuky plavání. Kurzy jsou
určené pro děti od 6 let za asistence
rodičů a výuka běží pod vedením
zkušených plavčíků Bazénového
centra, jejichž cílem je naučit děti
základům plavání a také technicky
zvládnout plavecké způsoby jako
jsou prsa, znak, kraul a další. Ne−
jedná se o rekondiční hodiny plavání,
nýbrž o výuku.

Na malé absolventy čeká po skončení kurzu „modré vysvědčení“

Kuriózních odchytů přibývá

Strážníci karlovarské Městské poli−
cie si už poradili s odchytem zbloudi−
lých koček a psů, poraněných labutí
i dalších opeřenců. Během výkonu
služby zaznamenali také řadu ku−
riózních odchytů. Jednou jim vlezla
do klece sojka. Zachutnala jí čerstvá
játra, kterých spořádala celou porci.

A pak ani při opakovaném pokusu
o vypuštění nebyla sojka schopná
vzlétnout. K dalšímu odchytu volali
občané z Drahovic strážníky k zá−
chraně zatoulaného ježka. Zabloudil
mezi paneláky, což se mu málem
stalo osudným, protože spadl do vy−
betonovaného kanálu před sklepním
oknem. Strážníci zkusili demon−
tovat mříž, ta však byla zapuště−
na napevno v betonu. Nezbylo
než po vzoru rybářů použít pod−
běrák. Trpělivost a šikovnost na−
konec slavila úspěch a strážníci
vytáhli vystrašeného ježka z kle−
ce. V trávě evidentně ožil, zvlášť
když mu útrapy v kanále vyna−
hradilo sladké jablíčko.

Ekoškola bude obhajovat titul

První školou v Karlovarském kraji,
která smí užívat titul Ekoškola, se stala
ZŠ Komenského v karlovarské Kollá−
rově ulici 16. Letos v červnu bude titul
obhajovat. Postará se o to ekotým slo−
žený z 25 žáků, vedoucí školní jídelny,
školníka a několika učitelů. Ekotým ře−
ší stav školního prostředí, nakládání
s druhotnými surovinami, organizuje
sběr papíru, textilu, plastů, hliníku i vy−
Váš rozhled 5/2014

sloužilé elektroniky a baterií. Sbírá také
suché pečivo,kaštany a žaludy pro
zvířata. Zrecyklovali rovněž starý škol−
ní nábytku. Kontejnery a odvoz sběru
sponzorovali rodiče a do fondu
Ekoškoly přibyly peníze, díky kterým
mohli vybavit klubovnu ekotýmu. Jeho
členové tam pracují na fresce chráně−
ných druhů zvířat a pořádají doučova−
cí bloky a různé aktivity.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Z kamenolomu u Vřídla bude park

Gymnázium slaví
výročí
Rovných 90 let uplyne letos od ote−
vření prvního gymnázia s českým
vyučovacím jazykem v Karlových
Varech. Pokračovatel této školy,
První české gymnázium, se chystá
jubileum oslavit letos 27. a 28. září.
Přípravný výbor plánuje sjezd absol−
ventů ve Velkém sále Thermalu, abi−
turientský ples v Puppu, vernisáž vý−
tvarných prací a další akce. Zájemci
z řad 7800 absolventů školy najdou
podrobnosti na www.gymkvary.cz

Knihovna zavedla
karty
Vítanou novinku zavedla od dubna
Krajská knihovna. Svým uživatelům
nabízí možnost platit zpoplatněné
služby knihovny a další doplňkové
služby bezhotovostně. Platební ter−
minály pro karty VISA, MASTER−
CARD, MAESTRO a další jsou na
dvou místech u centrálního pultu
knihovny a v informačním středisku
ve Dvorech. Kartami lze hradit re−
gistrační poplatek, rezervace, tisk,
upomínky a také kauce za knihy.

Mladí se zapojili do
diskuzí
Žebříček největších problémů v kraj−
ském městě sestavila anketa, v níž
odpověděly stovky žáků karlovar−
ských základních a středních škol.
Zařadili tam ruské nápisy na do−
mech, havarijní stav Horního nádra−
ží, nevyhovující zázemí rekreační
zóny Meandr Ohře, špatné jízdní řá−
dy a vysoké jízdné v městské do−
pravě. Školáci a studenti rovněž kri−
tizovali absenci webových stránek
pro studentské brigády a nedosta−
tečné financování malých sportov−
ních oddílů. Výsledky ankety tzv.
Mladého fóra budou ještě prověřeny
další anketou mezi žáky a studenty
dalších základních a středních škol.

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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Obávané zbořeniště v centru Karlo−
vých Varů zmizelo. Z divoké skládky
v těsném sousedství kostela sv. Maří
Magdaleny a Vřídla se stává park.
Proslulý „kamenolom“, jak mu míst−
ní přezdívali, hyzdil okolí Maří Mag−
daleny národní kulturní památky ce−
lých 26 let. Zbořeniště vzniklo v še−
desátých letech kvůli demolici pat−
nácti historických domů.
Zmizely celé části náměstí Svobo−
dy a dále Vřídelní a Kolmá ulice (na
snímku původní podoba okolí kostela
sv. Maří Magdaleny). Na místě zbo−
řených domů měl vyrůst moderní
komplex lázeňského sanatoria Fon−
tána. Jeho stavba byla několikrát od−
ložena, naposledy koncem 80. let.
Od té doby ukrývala „kamenolom“
otřesná dřevěná ohrada. Teprve letos
došla městu trpělivost a rozhodlo se
část pozemků o rozloze čtyři tisíce
metrů čtverečních si od společnosti
Eden Invest pronajmout. Z pronájmu
byla nakonec bezplatná výpůjčka.
Město tak mohlo odstranit ohradu
a změnit kamenolom na kout zeleně.
„Část přírodního parku u Vřídelní uli−
ce bude tvořit písčité plató, na kte−
rém zůstanou kvalitnější stromy,

ostatní křoví vyřežeme. Celý poze−
mek vyklidíme od odpadků a smetí,
včetně skládky po bezdomovcích

zdí, bude oddělena plůtkem a v ní
ponecháme zeleň jako kulisu parku,“
slíbil náměstek primátora Petr

Náměstek primátora Petr Bursík sledoval proměnu od prvního dne

a uživatelích drog. Musíme vyklidit
i sklepy vyhloubené do svahu pod
Stezkou Jeanna de Carró, které jsou
odpadky doslova nacpané. Část lo−
kality vyrovnáme a zasypeme jámy.
Větší kameny, co tam zbyly, využije−
me na zpevnění příkopu, který tam
vytvořil divoký vývěr vody. Zadní část
parku, kde jsou svahy, skály a zbytky

Bursík, který si likvidaci rumiště vzal
jako osobní úkol.
Proměna kamenolomu na park přij−
de město na 481 tisíc korun. V době
naší uzávěrky se na výsadbě zeleně
teprve pracovalo, proto nabízíme jen
vizualizaci. V příštím čísle Vašeho roz−
hledu nabídneme snímek, jak promě−
na kritizované lokality dopadla.

Svátek sborového zpěvu na Klatovsku
Evropský festival duchovní hudby Šumava−Bayerischer Wald je hudebním mostem
mezi Šumavou a bavorským pohraničím
Již tradičně zve několik desítek sborů
z Čech, Německa a dalších evrop−
ských zemí, aby zde interpretovaly
duchovní skladby. I v tomto roce si
v období od 9. května do 8. června
naplánovaly na Klatovsko cestu ne−
celé tři desítky sborových těles, která
již poosmnácté pomáhají rozeznít
kostelní prostory na Klatovsku tóny
duchovních skladeb.
Klatovy jako festivalové centrum bu−
dou hostit také nejvíce souborů. Téměř
každý z festivalových víkendů si mo−
hou milovníci hudby a sborového zpě−
vu vyslechnout jedno z festivalových
těles, které doprovodí nedělní boho−
službu vždy od 10.00 hodin v jezuit−
ském kostele na náměstí.
Stoupající podíl hudebních těles od
bavorských sousedů se projeví také na
klatovských festivalových koncertech.
První z koncertů v Klatovech je pláno−
vaný na sobotu 31. května od 19.00
hodin do arciděkanského kostela a na−
bídne zajímavé hudební kontrasty.
Pozvání přijalo profesionální mužské
pěvecké kvarteto z Lamu Lamer

Winkel Vierg´sang. O repertoárový
kontrast k tomuto souboru se postará
zvukově zajímavý studentský komorní
sbor Ko.Mar pod vedením Hany
Bezděkové.
Tradičně se v Klatovech uskuteční také
Hlavní koncert festivalu, a to 7. června
od 19:30 hodin v jezuitském kostele.
V podání Dolnobavorského lékařského
orchestru z Deggendorfu uslyšíme
orchestrální verzi světoznámého medi−
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tačního cyklu Josepha Haydna Sedm
posledních slov našeho Vykupitele na
kříži. K interpretaci této geniální kom−
pozice si smyčcový orchestr přizval
české hudebníky. V Klatovech tak usly−
šíme česko − německé hudební těleso.
Bližší informace o festivalových lokali−
tách, termínech i zúčastněných těle−
sech naleznete na webových strán−
kách festivalu www.fdh.sumavanet.cz
Vít Aschenbrenner
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TIP NA VÝLET
Nový vyhlídkový altán otevřeli v kar−
lovarských lázeňských lesích na
Jungmannově cestě 29. dubna v lá−
zeňských lesích. Premiéra se ode−
hrála v rámci představení nových
česko−bavorských projektů Progra−
mu Cíl 3, financovaného EU. Nový
vyhlídkový altán je atypickou stav−
bou, která kopíruje architekturu tra−
dičních lesních altánů. Architekt
František Vondráček zvolil tvar stře−
chy na klasickém sloupoví. Altán
nabízí výhled do údolí Teplé. V ob−
jektu jsou tabule s informacemi
o bavorském partnerovi projektu,
městu Hof a dále o životě a díle
Josefa Jungmanna.

Pasažéry na železnici čekají výluky

Na řadě železničních tratí Karlovar−
ského kraje čekají v nejbližších tý−
dnech cestující rozsáhlé výluky. Vlaky
nebudou jezdit nebo pojedou jinak
mezi Dolním Žandovem a Lipovou
u Chebu a na trati Sokolov − Cheb.
Tyto ohlášené výluky Správy že−
lezniční dopravní cesty na dvou
hlavních tratích kraje ovlivní dálko−
vou i regionální osobní železniční
dopravu. Vlaky budou jezdit podle
výlukových jízdních řádů. Konkrétně
první výluka v úseku trati Dolní
Žandov − Lipová u Chebu bude trvat

od 4. dubna do 1. května. Vlaky
v úseku Planá u Mariánských Lázní −
Cheb pojedou podle výlukového
jízdního řádu.
Za všechny rychlíky v úseku Dolní
Žandov − Cheb a opačně pojede ná−
hradní autobusová doprava. Jízdní
řády budou kvůli výluce odlišné
a například autobusy za rychlíky
z Chebu budou vyjíždět o 25 minut
dříve a přijíždět naopak později.
Další výluka v úseku Cheb − Sokolov
potrvá od 4. dubna do 30. července.
Některé osobní a spěšné vlaky nepo−

jedou a místo nich rychlíky zastaví
ve všech stanicích.
Naopak budou po dobu výluky
jezdit spoje navíc. V období od 2. do
31. května se zcela zastaví železnič−
ní doprava v úseku Nebanice −
Kynšperk nad Ohří, za vlaky pojede
náhradní autobusová doprava a bu−
de platit jiný, tedy výlukový jízdní
řád. Informace o něm jsou k dispo−
zici ve všech dotčených stanicích
a zastávkách, nebo na webu
Českých drah www.cd.cz/omeze−
niprovozu.

Kraslice daly
kamionům zelenou
Přes upravený hraniční přechod
v Kraslicích začala jezdit nákladní
auta a kamiony do 12 tun nákladu.
Až dosud tudy mohla projíždět jen
nákladní auta do 3,5 tuny. Obyvatelé
od roku 2007 protestovali proti prů−
jezdu kamionů městem. Kraj proto
nechal silniční průtah opravit a roz−
šířit. Nyní si dvanáctitunový limit
dopravy pochvalují jako kompromis
místní i dopravci. Obavy z nadměr−
ného hluku a smogu se nepotvrdily.
Změnu si pochvalují hlavně místní
firmy, které přes hranici potřebují
převážet suroviny a zboží. Dosud
musely volit delší trasu přes Pomezí
a Vojtanov. Teď se jim cesta zkrátí
a ušetří ročně až 700 tisíc korun.
Poblíž hraničního přechodu chce fir−
ma MTZ Hachtel stavět halu na vý−
robu rolet. Také jí pomůže vyšší po−
volená tonáž zlevnit přepravu zboží.

Aš plánuje
průmyslovou zónu
Nadšení místních podnikatelů vyvo−
laly v Aši plány izraelského investo−
ra BCD vybudovat na 72 hektarech
za městem obchodní a průmyslo−
vou zónu. Sahala by až k hranicím
s Německem. Na ploše ašské zóny,
kterou BCD již koupila, chce posta−
vit komerční objekty, byty a prů−
myslové objekty. V lokalitě by našlo
zaměstnání až 2000 lidí. Původně
měl být projekt realizován již do ro−
ku 2010. Nyní je reálný výhled na
menší výstavbu do sedmi let.
Váš rozhled 5/2014
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Čtyři podoby zahájení sezony
Úvod zahájení sezony bude v každém ze čtveřice lázeňských měst našeho kraje různý.
Pořadatelé neopisovali od sousedů, a tak čtyři májové víkendy nabídnou různé scénáře.
Podobné bude pouze svěcení léčivých pramenů, slavnostní koncerty a mše.
Karlovy Vary: Největší
atrakcí družina na koních
V Karlových Varech bude úvodním
dnem zahájení lázeňské sezony pátek
2. května, kdy na slavnostním večeru
v Karlovarském městském divadle
budou předány Ceny města a Čestná
občanství. Cenu získají Alois Kůrka za
významný podíl na obnově barokního
kostela v Sedlci a Jiří Böhm za propa−
gaci města, vydavatelskou a sběratel−
skou činnost. Čestná občanství měs−

ských mýtech a legendách. Pro velký
úspěch v loňském roce zakončí so−
botní program unikátní audiovizuální
projekce „Vernum“. První dějství pou−
tavé projekce na fasádu Karlovar−
ského městského divadla s hudebním
doprovodem je na programu ve 22
hodin, následovat budou reprízy ve
čtvrthodinových intervalech až do
půlnoci. Neděle 4. května bude tradič−
ně patřit zejména dětem. V parku
u Alžbětiných lázní mohou strávit od−
poledne ve společnosti městských

Zpívající fontána je v Mariánských Lázních součástí zahájení sezony

ta budou udělena Martinu Lebelovi,
šéfdirigentu Karlovarského symfonic−
kého orchestru, a Ing. Svatopluku
Zídkovi za celoživotní práci ve staveb−
nictví. Program v divadle doplní kon−
cert Karlovarského symfonického
orchestru a komorního tělesa In
Trio.V sobotu 3. května bude místem
oslav Mlýnská kolonáda, kde v 10 ho−
din papežský nuncius Giusepe Lean−
za vysvětí prameny. Jedním z vrcholů
sobotního dění bude průvod Karla IV.
Královská družina s rytíři a koňmi vy−
razí na cestu městem v 15 hodin od
Letního kina a svou pouť zakončí
v parku u Alžbětiných lázní rytířskými
souboji a historickými tanci. Součástí
Zahájení lázeňské sezony bude opět
Food Festival (před LH Thermal)
s ochutnávkami a soutěžemi. Chybět
nebude ani běh o ceny ve stylu slav−
ného úprku Vrchní, prchni. Agentura
CzechTourism připravila sérii divadel−
ních představení, která do dění zapojí
i diváky a zavede je na zajímavá místa
Česka. Novinkou letošního programu
je netradiční hraná prohlídka města
„Karlovy Vary – co v průvodci nenaj−
dete“, která je postavena na karlovar−
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a dopravních policistů a hasičů. Na
prostranství před Thermalem na ně
čeká vystoupení kouzelníka, koncert
Heidi Janků a soutěže. Dětem i do−
spělým je určen první díl nového pro−
jektu „WALKING VARY“, který má za
cíl rozvíjet stále oblíbenější nordic
walking v lázeňských lesích, tedy
v místě, které nabízí jedinečné klima

pro regeneraci organismu. Ve 13 ho−
din odehraje v Mlýnské kolonádě
Karlovarský symfonický orchestr svůj
první promenádní koncert. Celé zahá−
jení sezony uzavře koncert Frank
Sinatra v Karlových Varech na sv.
Linhartu. Koncert swingové hudby se
váže k údajné historické návštěvě
Franka Sinatry 12. května 1946.

Mariánské Lázně:
Šviháci pojedou na kolech
V Mariánských Lázních otevřou sezo−
nu v pátek 9. května Staročeským jar−
markem od 15 do 19 hodin. Vystoupí
rovněž místní pěvecký sbor ZUŠ
F. Chopina a taneční soubory Tonely
a Ubaari. Večer se pak koná od
19.30 hod. Slavnostní zahajovací
koncert Západočeského symfonické−
ho orchestru, na jehož programu jsou
skladby Antonína Dvořáka. Sólistou
bude houslista Václav Hudeček.
Svěcení pramenů bude událostí sobo−
ty 10. května u Křížového pramene na
kolonádě, kde nejprve zazpívá Smí−
šený pěvecký sbor Fontána a po něm
se rozezvučí zpívající vodní fontána.
Deset minut po poledni pak začne
JAZZ SWING KONCERT S KOLONÁ−
DOU, což bude představení známých
historických osobností, které navští−
vily Mariánské Lázně. Účinkující: Jiří
Stivín, Taneční soubor Ubaari ZUŠ
F. Chopina, Jazz band Plzeň, Světlana
Nálepková, Taneční soubor Tonely
ZUŠ F. Chopina, Ondřej Ruml a spol.
Před sobotní půlnocí pak nad městem
zazáří velký ohňostroj. Staročeský
jarmark a střídání orchestrů pak v ne−

Tradiční součástí budou rovněž mažoretky
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Svěcení léčivých pramenů bude ve
všech lázních

děli zahájení sezony v Mariánských
Lázních zakončí. Jako bonbónek se
chystá na neděli ve 13 hodin start švi−
hácké cyklojízdy kolem léčivých pra−
menů. Pořadatelem je místní spolek
Švihák.

Františkovy Lázně: O půvab
se postarají mažoretky
Ve Františkových Lázních vsadili při
zahájení 221. lázeňské sezony na tra−
dici. Jako každoročně probudí oby−
vatele a lázeňské hosty do slavnostní−
ho rána průvod mažoretek za dopro−
vodu Mládežnického dechového
orchestru města Chebu. Po slavnost−
ní mši svaté budou vysvěceny
Glauberovy prameny. Celodenní pro−
gram ukončí ohňostroj ve 22 hodin.

Jáchymov: Průvod lázněmi
v režii dvojníků
V Jáchymově vsadili letos na origina−
litu. Z plejády nejslavnějších návštěv−
níků města všech dob sestavili šesti−
ci těch nejznámějších, k nim hledají
od března dvojníky. Třeba ženu, která
se podobá Marii Sklodowské−Curie.
Ta za objev dvou nových chemických
prvků radia a polonia vděčí právě já−
chymovským pobytům. Curie získala
dvakrát Nobelovu cenu za výzkumy
radioaktivity a za izolaci čistého radia
z jáchymovského smolince. Podobně
budou pořadatelé v Jáchymově sle−
dovat podobu dvojníků Pieera Curie,
Tomáše Garrique Masaryka, Edvarda
Beneše, akademika Františka Bě−
hounka nebo Georgiuse Agricoly,
saského učence z nedalého Chem−
nitzu, který je nazýván otcem minera−
logie. Jáchymovští patrioti sledují na
mailu polednicek@laznejachymov.cz
už řadu týdnů fotografie a tipy na
dvojníky těchto historických osob−
ností. Zda se povede sestavit celou
šestici, posoudí diváci během zaháje−
ní lázeňské sezony 24. května.
Váš rozhled 5/2014

Proč uzavřít cestovní
pojištění s Allianz?
Je proto hned několik důvodů. Všichni víme, že dnes již více než
polovina lidí sjednává cestovní pojištění prostřednictvím internetu a stále
více také přes mobilní telefony. I to nabízí Allianz!
Prosluněná pláž, vítr na moři, hory, lyžování, adrenalinový sjezd?
A nebo snad pyramidy, safari či se toulat napříč australskou divočinou?
Je jedno, kam pojedete, důležité je, abyste se v pořádku vrátili a strávili
tyto chvíle bez zbytečných starostí.
Cestovní pojištění od Allianz je takřka jediné, které nemá žádné finanč−
ní limity na ošetření. Zároveň se, třeba v případě, že se vaše cesta pro−
táhne kvůli stávce na letišti nebo jiným nepředloženým událostem, auto−
maticky a bezplatně prodlouží i cestovní pojištění.
Od loňského roku Allianz nabízí i mobilní aplikaci vytvořenou společně
s naším, v současnosti, nejznámějším cestovatelem Jirkou Kolbabou.
Obsahuje jeho postřehy o zemích, do kterých cestoval. Také je zde
spousta informací pro případy, ve kterých se můžete na cestách ocitnout.
Z mobilní aplikace lze sjednat i cestovní pojištění během necelých
2minut. Stačí jenom jednou uložit své údaje. Při každé další cestě již za−
dáte jen destinaci, počet dnů, spolucestující a je to. Na každé cestovní
pojištění navíc získáte 15% slevu.
Cestujte bez starostí s cestovním pojištěním do zahraničí od Allianz −
největší a nejstabilnější pojišťovny na světě. Ochráníme rekreační
cestovatele, milovníky extrémních sportů i byznysmeny na služebních
cestách.
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Kam kráčí české zdravotnictví?

Když se před dvaceti léty, někdy
v roce 1994, nebojácný rytíř
Železný zmocnil části vysílacího
prostoru a vybíral nám kulturu, která
nás měla přiblížit světu neomeze−
ných možností, některé televizní
filmy a pořady českému Honzovi
doslova braly dech. Seriál „Nemoc−
nice Chicago Hope“ je o nemocnici,
kde roztržitý lékař vyoperuje pacien−
tovi místo ledviny slinivku břišní,
nebo zamilovaný sanitář místo na
operační sál odveze pacienta na
patologii, kde se zachrání jen tím,
že otevře oči v okamžiku, kdy chce
patolog začít provádět pitvu a leknu−
tím padne do mdlob. Podobné pří−
pady jsou ve zdravotnictví zemí ne−
omezených možností chápány jako
legrační.
V té době už jsme také měli za
sebou i počáteční nadšení ze změ−
ny poměrů, předvedené hochy
v nejlepších letech, kteří v tesilo−
vých oblecích nakráčeli do vrcholné
politiky státu rovnou z paneláko−
vých králíkáren s nadšením batolat,
jimž se podařilo vtrhnout do hrač−
kářství. S čím si pohráli, to skončilo
Váš rozhled 5/2014

rozlámané někde pod stolem a dě−
tičky volaly po dalších hračkách.
Tehdy jsme si fandili, že zdravot−
nictví v nenechavých ručičkách
snad neskončí, ale zmýlili jsme se.
V době, kdy sličný David poukazoval
na nenechavého Goliáše, jak s ote−
sánkovským apetitem privatizuje stát
za přiměřený bakšiš, a varoval před
privatizací nemocnic a výprodejem
léků do zahraničí, bylo už pozdě.
Nemocnice byly z padesáti procent
již zprivatizované a odvážný David
byl následně zneuctěn a smeten
z politického povrchu.
Nevyléčitelně důvěřivý český
Honza si ale fandil dál. Když si
všichni povinně platíme nemocen−
ské pojištění, platíme si tím i nárok
na lékařskou péči. I když je to mě−
síčně solidní balík, sedmdesát pro−
cent z něho stačí českým zdravot−
ním pojišťovnám jen na samofinan−
cování vlastního provozu a na zby−
tek stojí ve frontě řada nemocnic.
K navýšení balíku bylo proto třeba
vymyslet ještě nějaký další způsob,
a proto se narodil poplatek. O do−
brých nápadech se tradičně už ví,

že se realizují velmi pomalu, zatím−
co čím je nápad horší, tím rychleji
je na světě. Goliáš hravě přesvědčil
laickou veřejnost, že je třeba „regu−
lovat“ zneužívání lékařské péče
a nějak postihovat občany, kteří ma−
jí tu drzost vyžadovat lékařské ošet−
ření. Proto byl poplatek pojmenován
jako „regulační“ a uzákoněn přes
noc. Vedle mladých lékařů, kteří na
kšeftech se zdravím nevidí nic zlé−
ho, jsou i starší lékaři, kteří dosud
ctí aeskulapův odkaz i vlastní přísa−
hu, a bylo jim žinantní od babiček
a dědečků brát 30 korun za předpis
receptu na kapky proti kašli, za kte−
rý si rozšafný lékárník pak vezme
ještě jednou tolik, protože musí být
taky z něčeho živ. Bez účtování po−
platků by totiž porušovali zákon
a jednali protizákonně. Český Goliáš
nemá soupeře.
Naše zdravotnictví dostalo novou
patinu výnosného kšeftu. Zpriva−
tizované nemocnice mohou vytvá−
řet zisk, z čeho se jim zachce, a za−
tímco část lékařů si ve sterilních ru−
kavicích mne radostně ruce, další
lékaři, kteří ještě nezapomněli počty
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ze čtvrté obecné, mají důvodné
starosti, co bude dál, až zregulova−
ní pacienti nebudou.
České zdravotnictví zatím ne−
skončilo jako totálně rozlámaná
hračka vedle jiných odvětví. Dosud
stojí na šachovnici s bílými a čer−
nými figurkami, přičemž ve hře se
už vystřídalo a dál střídá mnoho
soupeřů. Stát převzal pouze skrom−
nou roli kibice, a hráčům prochází,
když pravidla hry mají na háku a ne−
respektují, že není přípustné dělat
rošádu v jedné partii vícekrát.
Střídavě padal šach i mat na obou
stranách a hru doprovázelo mediál−
ní vzrušení, až konečně je partie
v postavení patovém. Ani jeden ze
soupeřů už nemá tah a kibic s napě−
tím očekává, s jakými účinky si dají
partii „za remízu“.
Už dlouho čekají i ti, jimž záleží
na zdraví svém i na zdraví jejich
blízkých. „Kam kráčíš?“…. by bylo
možné ptát se tam, kde je pohyb
směřující někam, ale to není případ
našeho zdravotnictví. Kupředu není
kam a zpátky už to nejde.
Dagmar Hermanová
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Nejznámější český psychotronik Stanislav Brázda věští:

Na Ukrajině mezi sebou zápasí USA a Rusko
V poslední době se na mě klienti
stále více obracejí s různými otáz−
kami, které se týkají vývoje situace
na Ukrajině. Také se ptají, zda se
neschyluje ke třetí světové válce.
Kyvadlo mně ukazuje, že na
Ukrajině dochází k souboji mezi USA
a Ruskem. Tyto dvě velmoci se stále
přetahují o moc ve světě a na
Ukrajině vidí možnost svůj celosvěto−
vý vliv posílit. Moje věštba mi říká, že
v současné době mají USA 65 % vli−
vu a Rusko jen 35 %. Ovšem Rusku
se daří tento pro něho nepříznivý po−
měr vyrovnávat a díky Ukrajině by se
jim to mohlo částečně podařit. Vše
směřuje k tomu, co jsem věštil před
pěti léty. Do 20 až 25 let vzniknou ve
světě tři unie, a to americká, evrop−
ská, asijská a vedle nich bude
Rusko. Rusko se k žádné unii nepři−
kloní, protože má své ambice. V sou−
časné době je světová ekonomika
rozdělena mezi USA, Evropskou unii,
Rusko a Čínu. Ekonomiku světa ovlá−
dá Čína a vyjádřeno v procentech je
to 55 %. USA zase vedou v oblasti
vojenství a je to 75 %.

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

O knihu je velký
zájem
Seriál Karlovarské městské části,
který vycházel v Karlovarských rad−

Když se podívám na to, jakou úlo−
hu hraje Evropská unie v současné
zjitřené situaci na Ukrajině, tak mě
kyvadlo ukazuje, že téměř žádnou.
Dominantní roli mají USA a Rusko.
Obavy z toho, že by mohla vznik−
nout třetí světová válka, mít nemu−
síme. Kvůli Ukrajině se nikdo prát
nebude. V této souvislosti spatřuji
zajímavou věštbu ohledně Číny.
Zatímco svět se soustřeďuje na
Ukrajinu, ve vší tichosti nejpozi−
tivněji a nejrychleji jde dopředu ve
všech oblastech Čína. To je velice
pozoruhodné.
Je mylná představa mnohých lidí,
že Evropská unie má silný vliv na
vývoj na Ukrajině. Všechny moje
věštby mi prozrazují, že tento vliv je
mizivý a týká se to i České republi−
ky. K situaci v Česku mi kyvadlo
věští, že klesá vliv politických stran
a do popředí jdou hnutí, která se

ničních listech od dubna 2011 do
května 2012, má úspěch i jako kni−
ha. Má 200 stran, množství dobo−
vých fotografií a název Karlovarská
předměstí. První vydání s nákladem
800 výtisků bylo rozebráno během
několika dnů. V minulých dnech byl
objednán dotisk dalších 600 vý−
tisků. Zájemci si ho mohou knihu
objednat na: serial.kv@seznam.cz.

Radnice vysadila
ryby pro děti

Obálka nové knihy Karlovarská
předměstí
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Radost malým rybářům udělala
chebská radnice. Na rybníku
v Podhradě na okraji města vysadilo
město tři metráky ryb. Mohou si
je vylovit děti, jejichž rodiče požádali
město o povolení na rybolov. Po
loňské úpravě rybníka v Podhradě
do něj radnice nechala vysadit
metráky kaprů, candátů, línů, štik
a amurů. Rybník zároveň vyčlenila

nyní po volbách dostaly k politické
moci. Ukazuje se mi rostoucí ne−
spokojenost lidí, kteří se odklánějí
od politických stran a stále více za−
čínají věřit nově vzniklým politic−
kých subjektům. Jejich hlavním
argumentem je, že za 23 let se
u vlády vystřídaly všechny politické
strany, které vůbec nic neukázaly.
Pouze se mezi sebou hádaly, zemi
neřídily, ve vší tichosti nechávaly
průchod nejrůznějším aférám spo−
jených s rozkrádáním státních pe−
něz a vůbec nic nevyšetřily. Lidem
nejvíce vadí korupční prostředí.
Moje věštba mi napovídá, že ani
současná vláda nevydrží do konce
svého volebních období a čekají
nás předčasné volby. Budou ve
znamení nově vzniklých politických
hnutí. Pouze z těch tradičních poli−
tických stran budou mít podporu
u lidí lidovci.
Stále platí moje věštba, že za 9 až
10 let bychom mohli být právním
státem, ve kterém se konečně

dočkáme toho, že nejdéle do dvou
let se domůžeme svého práva.
Současný stav je neúnosný a mno−
zí se soudí i 20 let, aby to nakonec
pro všechny podezřelé a odsouze−
né skončilo velkou amnestií. Lidem
se začne dařit lépe a bude zde pa−
novat přijatelné prostředí pro pod−
nikání. Rozhodně se zbavme pesi−
mismu a více se věnujme duchov−
nu. Jak mohou dopadnout lidé,
kteří se zhlédli v materiálním pojetí
svého života a nechali se zlákat vi−
dinou lehkého získání peněz, nyní
vidíme na každém kroku. Dopo −
ručuji vrátit se zpět k tradičním
hodnotám rodinného systému
a mnohem více se věnovat svému
zdraví. Věštím, že Česká republika
překoná současné problémy a do
10 let se nám bude dařit velmi
dobře a lidé budou spokojeni.
Budoucnost si můžete také sami
vyvěštit pomocí mých karet. Přeji
Vám šťastnou kartu.
Stanislav Brázda.

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.

pro rybaření dětí ve věku do 15 let
v doprovodu osoby starší 18 let.
Zájemce musí mít od města Po−
věření k lovu ryb v rybníku Podhrad.
Lov na udici je povolen od 1. dubna
do 30. září od 8 do 22 hodin.
Podmínkou pro získání pověření je,
aby dítě nebo jeho doprovod byli
držiteli platného rybářského lístku
a měli trvalý pobyt na území města
Cheb, popř. vlastnili na území města
Cheb nemovitost. Pověření jsou
vydávána zdarma, ale jsou ne−
přenosná. Obsahují také tabulku
úlovků, kterou je malý rybář povinen
vyplnit.

Prioritou kraje
zůstává lázeňství
Karlovarský kraj rozdělí letos 1,2
milionu korun subjektům podni−
kajícím v cestovním ruchu.
Příspěvky mohou žadatelé využít na
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pořádání akcí, tvorbu webových
stránek či vydání publikací s turistic−
kou tematikou. Kraj už celkem ob−
držel 66 žádostí, zatím mezi jednotli−
vé žadatele rozdělil 210 tisíc korun.
O dalších příspěvcích v celkové výši
1 020 000 korun budou rozhodovat
krajští zastupitelé. Díky finančnímu
příspěvku Karlovarského kraje di−
váci nepřijdou o Karlovarskou ve−
terán rallye. Uskuteční se další
ročník Sochařského kempu, v jehož
rámci postupně vzniká sochařský
park v areálu hotelu Krakonoš
v Mariánských Lázních. A do třetice
chystá se vydání Cyklomapy
Karlových Varů, kterou budou mít
turisté k dispozici kromě češtiny ješ−
tě v němčině, angličtině a ruštině.
Karlovarský kraj také podpoří tradič−
ní akce, jako je festival filmů s turis−
tickou tematikou Tourfilm nebo
Mezinárodní kovářské sympozium
v Bečově nad Teplou.
Váš rozhled 5/2014

Historie zahájení sezony
Vítání sezony u pramenů s vůní ka−
didla, fanfárami i průvodem družiny
Karla IV. má ve zdejších lázních více
než 300letou tradici. Podle kronikářů
bylo dosud nejvelkolepější zahájení
sezony roku 1858, kdy se slavilo
500 let Karlových Varů, a pak roku
1958 (600 let od založení). Sezona
se otevírala nejčastěji 6. května
a čest ji zahajovat měli veteráni,

střelci a hasiči. Později starosta
a primátor. Zatímco v roce 1795 tr−
valy slavnosti celý týden, v posled−
ních letech probíhá zahájení lázeňské
sezony nanejvýš tři dny. Pouze v ro−
ce 2008, kdy lázně slavily 650 let,
byly slavnosti čtyřdenní. V roce

Váš rozhled 5/2014

1713 se svěcení pramenů odehrálo
2. ledna, podobně i roku 1770. Až
v sezoně 1848 se slavnost svěcení
pramenů konala poprvé 1. května.
V roce 1900 málem stížnosti majitelů
domů v centru zahájení sezony pře−
kazily. Pak během 1. a 2. světové
války a v době hospodářské krize by−
lo svěcení omezeno, než se město
12. května 1946 opět k obřadu vráti−
lo. Poslední svěcení
pramenů se konalo
2. května 1948, než
je v letech 1949 až
1967 nahradila akce
Zahájení lázeňské se−
zony. Ke svěcení pra−
menů se ve všech
lázních vrátili až od
května 1990. Od ob−
novy tradice se na
něm střídají církevní
hodnostáři. V letech
1995 až 2001 vykro−
pil karlovarské pra−
meny
apoštolský
nuncius Giovanni Copa, po něm bis−
kupové František Lobkowitz, Erwin
Joseph Ender a Diego Causero. V le−
tech 2009 a 2011 to byl litoměřický
biskup a karlovarský rodák Jan
Baxant. Poslední dva roky je to pa−
pežský nuncius Giuseppe Leanza.
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HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, vhodné
pro
důchodce,
tel.
602811834. RR 40364

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel zaplatí až 10 tis. Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat−
schen, Paterlhütte, Glaser−
wald, Stadln, atd.). Dobře
zaplatím i jiné pohlednice z
celé ČR do roku 1945, uví−
tám větší množství či sbírky,
mohu
přijet.
Mobil:
602486490. RR 40370
NEMÁTE nevyužité housle,
violu, cello, basu, el. kytaru či
saxofon, trubku nebo klari−
net? Koupím i poškozené a
nekompletní.
Tel.:
728473687. PM 140084
KOUPÍM elektrické a mecha−
nické 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 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

l
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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, 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, přívěs−
ný 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 zla−
movací,vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku −
přijedu Tel.: 604343109 PM
140036
STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
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, daleko−
hled, puškohled, vysílač−
ku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky a
vyznamenání, nášivky, le−
teckou kuklu, bundu,
kombinézu, vrtuli, palub−
ní ukazatele a součástky
z letadel, tech. příručky,
knihy o vojácích aj. voj.
pozůstatky 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 domác−
nosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 140038
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NOVÉ vnitřní dveře plné
i prosklené, buk, dub, tře−
šeň, javor, rozměr 60, 70,
80, 90 za poloviční cenu.
Protipožární s atestem, roz−
měr 90, buk, dub, olše, javor
za 2000 Kč. Bukové fošny tl.
5cm, cca 10m3, přírodně
sušené, tel.: 604134214. RR
40316
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s námě−
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po−
stavy v krojích aj. (i špinavé
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
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
140015
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoč−
ní ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
140016
KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová ra−
dia, knihy a časopisy o auto−
mobilismu, vše skautské a
junácké, pohlednice a sta−
rou
bižuterii.
Tel.:
603872698. PM 140017
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 vyklize−
ní celé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU.Tel.: 603512322,pa−
vel.rejsek@seznam.cz. PM
140005

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
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré doku−
menty, pohlednice, plakáty,
hračky, autíčka na kabel i
bez, na klíček , vláčky, po−
kojík pro panenky, hodiny a
hodinky
Děkuji
za
nabídku.Tel.: 603512322.
PM 140006

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
MLADÁ rodina koupí skrom−
nější chalupu do 300 tis. Kč,
vhodnou k opravě, tel.:
607837208. RR 40365
PRODÁM chatu na Hnačově
nebo vyměním za zahrádku
v
Klatovech.
Tel.:
732864170. RR 40305

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@se−
znam.cz, Tel.: 728848009.
PM 140082
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 140047

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky
a
Ejpovickou 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 dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vyba−
vení 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 lis UNIBAL na se−
no a slámu.Dále balíky se se−
nem průměr 125 cm z oblasti
Šumavy−Srní. Při kompletním
odběru
sleva.
Tel.:
603383211. PM 140023

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 − pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
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 zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
120 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM Ferrari 355, jedná
se o repliku na podvozku
Pontiac Fiero, chybí dodělat
zrcátka, otvírání benzínu,
vsadit kapotu apod. Auto je
kompletní. Cena 39.000 Kč.
Tel.: 604134214. RR 40315
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PRODÁM nákladní automobil
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 70 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140027
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudova−
ného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena 25
000 Kč. Tel.: 723622663 PM
140029TAŽNÉ zařízení na
jakýkoli automobil. Prodej −
montáž. www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
40153

MÁJOVÁ NABÍDKA: výhodné
půjčky od 50 tis. do 3 mil.,
dále hypotéky, přeúvěrování
stávajících smluv. Tel.:
722042238. KŘI PM 140012
RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
am. hypotéky. Půjčujeme
bez poplatků. www.kz−fi−
nance.cz, Tel.: 737607405
e−mail:
karel.zahn@−
seznam.cz. KŘI PM 140010

ÚČETNÍ SW. Počítače
eshop.www.SoftAg.cz, 374
624 742. KŘI PM 140103

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KARTY A MAGIE – výklad ka−
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných a
mezilidských vztazích, ve fi−
nančních a zdravotních pro−
blémech. Osobně nebo pí−
semně. Volejte, pište na
tel.775901978. PM 140106

POHLÍDÁM vašeho psa o va−
ší dovolené i jindy. K dispozici
také vytápěný prostor, zatep−
lené 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.

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

hajami−talisman.wz.cz,
mobil: 602823882, e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
sms−ne, tel.: 378774498.
RR 40154

HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25 Jahre,
lebe in Wörth an der Donau,
bei Regensburg und suche
ein Frau aus CZ und vielle−
icht für eine gemeinsame
Zukunft! Du solltest etwas
deutsch sprechen! Ich bin
175cm, schlank, humorvoll
und vorzeigbar. Du solltest
Nichtraucherin sein und
ohne Kinder. Ich habe einen
sehr sicheren Arbeitsplatz
und führe meinen eigenen
Haushalt. Bin finanziell gut
gestellt und kann Ihnen viel
bieten. Meine Hobbies:
Natur, Musik (Tanze gern),
Sauna, habe schönes Auto.
Interesse? Dann freue mich

auf Antwort. Vielleicht bist
Du die richtige Frau für
mich. Bayern ist ein schö−
nes Land. Adresse: Andreas
Gürster, Am Königsberg 15,
93086 Wörth / an der
Donau, Deutschland, Handy
Nr. 01769786433. RR 40302
ER, DEUTSCH (spricht auch
english), 36 Jahre, 181cm,
schlank, nett, sympathisch,
ledig (ohne Kind), mit gutem
Beruf, wohnhaft in Bayern in
der Nähe der tschechischen
Grenze, sucht die nette Sie
für eine feste Beziehung und
eine glückliche Zukunft
(Familie). Ich freue mich
über eine Antwort. Tel.−Nr./
SMS: 0049 1702408566,
E−Mail−Adresse:
leon7071@t−online.de.
RR 40303
JISTOTA a láska s mužem
z Bavorska přes Ag.
Arendas. Tel. 721511267.

Další číslo

Vašeho
rozhledu
vyjde
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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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