Chvojkovy lomy ožijí dětmi

Ve Chvojkových lomech v druhém
plzeňském obvodu začíná v těchto
dnech výstavba nové mateřské škol−
ky. Nákladem téměř 17 milionů ko−
run ji tam nechává stavět obvodní
radnice a plzeňský magistrát. Bude
se jednat o montovanou dřevostavbu
na betonové desce. Technologie
umožní, že školka přijme první děti
už na počátku příštího školního roku.
Kapacita bude 75 míst.
„Bude se jednat o přízemní budo−
vu se třemi plně vybavenými třídami,
nezbytnou technickou a administra−
tivní částí a bude mít i vlastní kuchy−
ni. Školce připadne celý jihovýchod−
ní cíp venkovního areálu slovan−
ských bazénů, který je téměř nevy−
užívaný,“ uvedl starosta druhého
obvodu Lumír Aschenbrenner. Na
tomto pozemku bude kromě stavby
i zahrada s dětskými prvky. Směrem
k Úslavské ulici vznikne 15 parkova−
cích míst.
Výstavba školky formou dřevo−
stavby přinese několik výhod. „Pro−
tože jsme se rozhodli novou školku
postavit technologií montované dře−
vostavby, podařilo se nám podstatně
snížit náklady na její výstavbu oproti
původně předpokládané ceně klasic−
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ké zděné stavby. Přitom i montovaná
školka vyhovuje všem požadovaným
standardům a normám. Navíc i doba
výstavby bude podstatně kratší,“ vy−
světlil první místostarosta MO Plzeň
2 – Slovany Jan Fluxa.
Pracovní název zařízení je Ma−
teřská školka se sportovním zaměře−
ním. Předpokládá se, že vychovatel−
ky budou využívat k většímu pohy−
bovému vyžití dětí i okolní sportovní
zařízení, jako je právě bazén nebo
městská hala. Hlavně ale park
Chvojkovy lomy. O prázdninách chce
obvodní radnice budovu školky vy−
užít k pořádání oblíbených příměst−
ských táborů.
Nová školka se stane odloučeným
pracovištěm 80. MŠ na Mikulášském
náměstí. Tam je školka v nájmu a ne−
ní vyloučeno, že v nejbližších letech

objekt opustí. Přesune se právě do
Chvojkových lomů. Letos to ale ještě
nebude, takže ve školce vzniknou
zcela nová místa. Zatím obsazena
nejsou. Březnový zápis se „sportov−
ní“ školky netýkal. „Zápisy budou vy−
psány podle toho, kdy bude stavba
skutečně dokončena a provozu−
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schopná. Rádi bychom, aby mohly
děti nastoupit hned od 1. září. To by−
chom zápisy vypsali na polovinu srp−
na,“ uvedla druhá místostarostka
Slovan a členka Rady města Plzně
pro sport, školství, mládež a životní
prostředí Irena Rottová.
Druhý městský obvod stejně jako
celá Plzeň se v posledních letech po−
týkají s nedostatkem míst ve škol−
kách. V loňském roce převyšoval po−
čet žádostí o umístění dítěte kapacitu
školek o 1100. Důvo−
dem je, že do školek
nastupovaly silné popu−
lační ročníky. Slovanská
radnice proto v posled−
ních čtyřech letech roz−
šiřovala kapacity školek
zejména rekonstrukcí
bytů školníků.
„V roce 2010 až
2011 jsme zvýšili kapa−
city školek v obvodu té−
měř o 80 míst, celková
kapacita školek na Slo−
vanech tak vzrostla na zhruba 1100
míst. Jednalo se o 5. MŠ v Zeleno−
horské ulici, 17. MŠ na Čapkově ná−
městí, 25. MŠ v Ruské ulici a 89. MŠ
v Habrové ulici. Víc už stávající
školky „nafukovat“ nejdou a výstav−
ba nové je možností, jak situaci
řešit,“ uvedl starosta Slovan Lumír
Aschenbrenner.
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Střípky
z Plzně
S problémy
pomůže e−poradna
Rychlá pomoc Plzeňanům při řeše−
ní jejich nepříznivé sociální situace
je hlavním cílem nové e−poradny
zřízené odborem sociálních služeb
magistrátu, která začne fungovat
od 1. května. Poradna je určena
rodinám s dětmi, seniorům, uči−
telům, výchovným poradcům
a všem, kteří potřebují pomoci či
nalézt optimální řešení zátěžové
životní situace.
„Město Plzeň disponuje širokou
nabídkou sociálních služeb. Pokud
má občan problém se v nich vy−
znat nebo neví, kde mu nejefektiv−
něji pomohou, a zároveň nemá
možnost nás kontaktovat telefonic−
ky nebo osobně, pak nastupuje
elektronická poradna,“ sděluje ve−
doucí odboru sociálních služeb
Alena Hynková.
Sociální pracovníci budou zod−
povídat dotazy týkající se například
problémů při výchově dětí nebo
pomoci rodinným příslušníkům
seniorů, kteří již nezvládají péči
o svoji domácnost. Odpovědi se
zájemci dočkají nejpozději do 36
hodin. Otázky je možné zasílat pro−
střednictvím internetových stránek
www.plzen.eu/socialnisluzby/epo−
radna.

Městu zbyly peníze
Hospodaření města Plzně v loň−
ském roce skončilo s kladným
zůstatkem finančních prostředků
ve výši 397 milionů korun, z toho
rozpočet MMP dosáhl přebytku té−
měř 315 milionů. Přebytek hospo−
daření MMP je tvořen zejména
zlepšenými příjmy z pronájmu vo−
dohospodářské infrastruktury +
19 685 tis. Kč (předplacené ná−
jemné zapracované v rozpočtu
2014, částku je nutné využít pro
krytí rozpočtu 2014), příjmy z ci−
zích daní + 107 449 tis. Kč a zlep−
šené příjmy z prodeje dlouhodobé−
ho majetku + 52 717 tis. Kč.
Dále to byly úspory výdajů:
l běžné výdaje
+ 20 233 tis. Kč
l běžné výdaje – správa městské−
ho majetku
+ 20 186 tis. Kč
l výdajová položka DPH
+ 34 703 tis. Kč
l placené daně vyjma DPH
+ 4 486 tis. Kč
l pořízení budov a pozemků
+ 6 671 tis. Kč
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Léčivé účinky alternativní medicíny

Leukémie
Skupina zhoubných onemocnění
zvaných leukémie, při nichž kostní
dřeň ztratí schopnost produkovat
potřebné množství zdravých bu−
něk, je bez okamžité léčby fatální.
Smrtelným ohrožením může být
i sepse, obecně známá jako otrava
krve. Sepse vzniká, když se choro−
boplodné bakterie dostanou do
krevního oběhu a tam se velmi
rychle rozmnoží.
Lékařská věda uvádí tyto přízna−
ky: krvácení z nosu, dásní, žaludku
a konečníku, bolesti v horní části
břicha, chudokrevnost, horečka
a zvýšená náchylnost k tvorbě pod−
litin a k nákazám.
Alternativní medicína říká, že
skutečné varovné příznaky málo−
kdo zná, spíše je nezná nikdo.
Proto je nutné neustále opakovat,
že např. zvýšená únava nohou,
otoky kotníků, dýchací potíže apod.
bez znatelné příčiny, bolesti břicha
v oblasti trakčníku nebo tříselních
uzlin a všechny projevy v uzlinách
musí být chápány jako nebezpečí
nádorového onemocnění.
Významným příznakem někte−
rých druhů leukémie je zvětšení sle−
ziny a jater, zvětšení mízních uzlin,
kožní změny, poruchy syntézy bílko−
vin, bolesti v kostech a bledost.

Co tělu chybí? Nedostatek zin−
ku, který může být přímou příčinou
nebo alespoň spolupříčinou vzniku
nádorového onemocnění. Při do−
statku vůle je možno zinek zajistit.
Je důležité vědět, že bez zinku ne−
lze ani ten nejjednodušší případ ná−
dorového onemocnění nenásilnou
formou vyléčit.
Doporučená léčba: Doporučuje
se čajová směs 30 g řebříčku, kop−
řivy, mladých výhonků černého
bezu, vlaštovičníku, měsíčku, po
25 g květu tužebníku a nati svízele
syřišťového, 20 g nati rozrazilu
a 15 g třezalky a kořene pampelišky.
6−7 polévkových lžic se přelije večer
2 l studené vody, ráno se nechá pře−
jít varem, scedí a vypije nalačno
1/4 l a zbytek po doušcích během
dne. Nesladit. Kromě toho se připra−
ví nálev z oddenku puškvorce, 3x
denně před jídlem a po jídle vždy
1 polévkovou lžíci, tedy 6 lžic den−
ně. Tento čaj se pije 5 dní, 6. den pít
místo uvedené kombinace nálev
z konopičky – 2 čaj. lž. drogy na
sklenici nálevu, 3x denně. V době,
kdy je k dispozici čerstvá červená
řepa, se naznačená terapie přeruší
a nahradí šestidenní pitnou kúrou
čerstvé řepné šťávy. První 2 týdny
pít 1/2 l šťávy denně, po doušcích,

druhé 2 týdny 1/3 l a poslední 2 týd−
ny 1/4 l denně. Po týdenní přestávce
je možno znovu zahájit bylinnou te−
rapii. Pitnou bylinnou kúru je vhod−
né doplnit obden obklady krajiny ja−
ter a sleziny drcenými kopřivami
a konopičkou, případně obklady na−
močené v odvaru těchto bylin, po−
kud nejsou k dispozici čerstvé.
Obklady se aplikují na noc.
Červená řepa je mimořádně ce−
něna při různých krevních choro−
bách a při nádorovém onemocně−
ní. Její protinádorový efekt je patr−
ný i při užití nejjednodušších léko−
vých forem. Šťáva je výborným
protirevmatickým prostředkem
a dovede na sebe vázat radioaktivní
látky a těžké kovy a pomáhá je vy−
lučovat z organismu.
Lidé trpící leukémií by měli jíst
hodně čerstvého ovoce, zeleniny
a celozrnných výrobků, přiměřené
množství ryb, libového masa a luš−
těnin kvůli nenasyceným tukům
a bílkovinám.
V dietě se osvědčilo vysazení ky−
selin – žádný ocet, kyselé ovoce
apod., s výjimkou jablečného kom−
potu. Prospívá nekysele upravená
červená řepa, ovesné vločky, vý−
robky z otrub.
Léčitel Josef Míka

Hrdinové Plzeňského kraje
Hejtman Václav Šlajs na krajském
úřadu předal Cenu hejtmana Plzeň−
ského kraje 2013 pěti lidem, kteří
v loňském roce přispěli svým jedná−
ním k záchraně lidského života.
Z došlých nominací, které mohli
občané Plzeňského kraje zasílat do
konce února letošního roku, bylo vy−
bráno pět lidí, kteří neváhali na území
kraje poskytnout první pomoc a při−
volat záchranku. K záchraně lidského

života přispěli jen díky svému od−
hodlání rychle a nezištně pomoci.
„Chceme pokračovat v oceňování
lidí, kteří svým jednáním nezištně
pomohli jiným. Jste skuteční hrdino−
vé, jste příkladem pro ostatní,“ uvedl
při slavnostním předání hejtman
Václav Šlajs.
Ocenění dostali od hejtmana pa−
mětní medaili, pamětní list a finanční
odměnu ve výši 10.000 Kč. Jsou
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jimi Michal Kindl, Karel Kraus, Josef
Petelík, Jiří Sládek a Radek Sutnar.
Michal Kindl pomohl chlapci, který
upadl a o kolej si rozrazil hlavu. Zastavil
dopravu, zastavil krvácení a přivolal zá−
chranku. Pomohl i dívce, která na so−
ciální síti oznámila sebevraždu. Dívku
vyhledal a přivolal policii, se kterou ji
držel při vědomí do příjezdu záchranky.
Karel Kraus při loňských povod−
ních zachránil topícího se muže
z rozvodněné řeky a sám při tomto
odvážném činu riskoval svůj život.
Josef Petelík neváhal do příjezdu
záchranky poskytnout „oživovací
masáž“ muži, jemuž se vinou kom−
plikované srdeční vady zastavilo srd−
ce na stavbě v Železné Rudě. Za tý−
den byl pacient operován a jeho
zdravotní se zlepšil.
Jiří Sládek pomohl nemocnému
muži dostat se ven z hořícího domu.
Poskytl mu první pomoc a předal ho
záchranné službě.
Radek Sutnar ještě před příjez−
dem hasičů vynesl starší paní z hoří−
cího bytu v Plzni.
Plzeňský 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?
Anebo 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
2 minut. 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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Pluto slavilo narozeniny divadla i principálky

Plzeňské Divadlo Pluto, působící ja−
ko jediné kabaretní a šantánové di−
vadlo u nás, oslavilo v dubnu 15. na−
rozeniny. Spolu s ním slavila vý−
znamné životní jubileum i jeho zakla−
datelka a principálka Jindřiška Kikin−
čuková. Šlo o výročí, které přítel
a patron Pluta režisér Zdeněk Troška
popsal elegantně slovy: „Jindřiška
slaví už potřetí své krásné dvacáté
narozeniny!“ Obě oslavy se konaly
9. dubna a společný byl i stylový
dárek – už 21. premiéra Pluta, ten−
tokrát muzikálová komedie Nejkrás−
nější válka, kterou jako
adaptaci Aristofanovy
Lysistraty napsal za−
čátkem 70. let coby
svoji dramatickou pr −
votinu známý kreslíř
Vladimír Renčín. Hud−
bu mu k ní zkompono−
val skladatel Jindřich
Brabec.
„Chtěla jsem udělat
velké
představení,
v němž by si zahráli
skoro všichni členové našeho sou−
boru. Hudbu Jindřicha Brabce mám
navíc moc ráda, na jevišti se s ní set−
kávám už po čtvrté,“ vysvětluje prin−
l

Fejeton

l

Fejeton

cipálka. „Poprvé to bylo v teplickém
hudebním divadle v titulní rolí Víti
v muzikálu Sestřičky. Další setkání
přišlo za pár let v muzikálu
Zvonokosy. Třetí a čtvr té
setkání pak bylo v Plzni
přímo s Nejkrásnější vál−
kou,“ dodává.
K tomuto muzikálu ji
vážou i velmi osobní vzpo−
mínky. „Bylo to jedno
z prvních představení, kte−
ré jsem hrála na jevišti
Komorního divadla v Plzni

Kamilka. A ani ve snu by mne nena−
padlo, že se s tímto muzikálem set−
kám znovu ve svém vlastním divadle

a že tentokrát už dospělá Kamila
ztvární samotnou Lysistratu a můj
manžel Pavel Kikinčuk mazaného vy−
kuka Damiána,“ líčí Jindřiška
Kikinčuková. V některých dalších ro−
lích vystupují i bývalí žáci jejího
Dramstudia.
Viditelnou změnou prošlo Pluto
při loňské rekonstrukci doubravecké−
ho OD Centrum, kde sídlí. Divadlo
tak sice získalo novou tvář – jeho
vstupní prostory nyní působí moder−
ně a elegantně, ale zároveň musí po

po návratu z mateřské dovolené. Na
roli jemné Andrei vzpomínám ráda
i proto, že moje dítě sehrála pak
má tehdy skutečná tříletá dcerka
l
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l

Fejeton

l
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l
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rekonstrukci platit mnohem vyšší ná−
jemné. což představuje existenční
problém. „Pluto totiž nikdy nemělo
dotace a muselo se tak
v konkurenčním prostředí
spoléhat vždy jen na svoje
věrné diváky. Letos nás ale
kromě Plzeňského kraje
poprvé finančně podpořila
i kulturní komise města
Plzně. Moc si té podpory
vážím, také ona je krásným
dárkem k našemu výročí. Je
to první kapka, kéž by ne−
byla poslední," přeje si prin−
cipálka.
Podle jejích slov Divadlo
Pluto umožňuje nově ve
svých prostorách působení i dalším
umělcům, mohou se zde konat vý−
stavy, koncerty, oslavy či představe−
ní hostujících souborů.
Na konec školního roku je při−
chystáno představení pro budoucí
prvňáčky pohádkový minikabaret, na
který děti mohou buď přijít do di−
vadla, nebo může divadlo přijet za ni−
mi do mateřských škol. Po prázdni−
nách pak čeká v Plutu i další novinka
– veřejné divadelní dílny v rámci
Minifestivalu Česky hezky.
rof
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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
24

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
Plzeňský rozhled 5/2014

Střípky
z Plzně
Kongresová
jízdenka MHD
Plzeň zavádí
hromadnou
jízdenku na
podporu kon−
gresového tu−
rismu a for−
mou zlevně−
ného jízdného
v městské veřejné dopravě začne
město podporovat kongresový tu−
rismus a také akce kulturního
a sportovního charakteru. Umožní
pořadatelům s účastí nad 100
osob a jedním přenocováním za−
koupit zlevněné 24hodinové jízdné
v ceně 30 korun za osobu a 15
korun do 15 let věku pasažéra.
Jízdním dokladem bude pro tyto
účely identifikační karta účastníka.
Pořadatel musí pro získání podpo−
ry podat žádost na Plzeňské měst−
ské dopravní podniky.
„Pokud na kongresovou akci
přijede nejméně 300 účastníků
a zároveň ve městě stráví více než
dvě noci v plzeňském ubytovacím
zařízení (jehož provozovatel odvá−
dí městu poplatek z ubytování),
může pořadatel získat dotaci od
města. O podpoře, resp. nepodpo−
ře na základě žádosti, rozhodne
podle výše finančního příspěvku
rada nebo zastupitelstvo,“ vysvět−
luje náměstkyně primátora Bc.
Eva Herinková.
Je běžnou praxí, že organizáto−
ři kongresů nebo velkých sportov−
ních a kulturních akcí mají zájem
o zajištění bezplatné dopravy pro
své účastníky. Podpora města
proto mnohdy u pořadatele rozho−
duje o konání akce.

Plzeňský rozhled 5/2014

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 ba−
vorských 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
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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−
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 stránkách
festivalu www.fdh.sumavanet.cz
Vít Aschenbrenner
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V Deggendorfu vedle Dunaje
rozkvetlo květinové moře
V Deggendorfu byla odstar−
tována již 17. bavorská zem−
ská zahradní výstava. Pří−
prava na ni trvala přesně
999 dní. Při slavnostním ote−
vření v rozkvetlé městské
hale pozval ministr životního
prostředí Dr. Marcel Huber
ve svém projevu také své
sousedy z Čech a Rakouska
na skvělou podívanou.
Že je co k vidění, o tom se Květinové moře u Dunaje. Foto Michael Strauch.
přesvědčili slavnostní hosté během Bavorská zemská zahradní výstava je
procházky, kterou osobně vedly mana− opravdu velkolepá. Celé území zabírá
žerky výstavy paní Waltraud Tanner− plochu 34 fotbalových hříšť a nachází
bauer a Ingrid Rott−Schöwel. Celému se převážně na břehu Dunaje, který se
teď mnohem více přiblížil městu. Přes
projektu požehnal kněz.

řeku byl vybudován zbrusu nový most
pro pěší a cyklisty. Je 465 m dlouhý
a patří k nejdelším svého druhu
v Evropě. Každý bude jistě ohromen zá−
plavou květin, které jsou doslova všude.
Bylo zasazeno téměř 160 000 jarních
květů a jejich druhy se budou v průběhu
164 dnů trvání výstavy několikrát měnit.
Pestré záhony a šťavnaté trávníky zdobí
překrásné sklo bavorských mistrů.
V létě se v Deggendorfu představí i kla−
tovské karafiáty. Prostor dostal také

v bílém písku na pláži. Jsou tu skákací
hrady, trampolíny, hřiště podobné ně−
kolika slepeným vosím hnízdům, mon−
goská jurta, kde se neustále něco tvoří.
K odpočinku slouží všem obrovské
travnaté plochy.
Loňské červnové povodně připomíná
velká dřevěná loď – naděje záchrany.
A aby bylo pořád veselo, na to nepře−
tržitě dohlížejí maskoti výstavy – pan
a paní Krtkovi. Nezapomeňte také na
procházku podél Dunaje. Byla tam vy−
budována krásná odpočinková mola
a v létě lze spojit návštěvu výstavy
i s koupáním.
Každý den očekává návštěvníky bohatý
doprovodný program v podobě koncer−
tů a jiných hudebních vystoupení.
Milovníci suvenýrů jistě navštíví bílé,

Bavorský ministr životního prostředí Dr. Marcel Huber spolu s primátorem
města Deggendorf Christianem Moserem otevírají za asistence maskotů vý−
stavy nový most přes Dunaj.
Foto Michael Strauch
Písek, který je partnerem města výsta−
vy. Při procházce návštěvníky zaujmou
sochy z písku představující známé
symboly. Je to především Putimská
brána. Před ní jako v písničce stojí dvě
panenky a mávají na dobrého vojáka
Švejka.
Velký prostor je věnován dětem. Byl na
ně brán zřetel doslova na každém kro−
ku, a tak zde mohou rodiny strávit
opravdu celý den na úžasných hřištích,
která nemají obdobu. Například v jedné
z atrakcí poznáme symbol Deggen−
dorfu – vrhačku knedlíků, další z průle−
zek vypadá jako bratislavský hrad a jiná
jako dům navržený vídeňským archi−
tektem Hundertwasserem. V horkých
dnech malí návštěvníci jistě ocení
brouzdání v Černém moři a válení
26
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v tureckém stylu postavené stánky
a odvezou si odtud třeba hit výstavy −
dekorativní australskou vázu. Slouží
k zavěšení třeba na balkon a květiny
jsou v ní zasázeny i hlavou dolů. Na ce−
lé výstavní ploše je spousta možností
občerstvení.
Bavorská zemská zahradní výstava
v Deggendorfu bude trvat až do konce
letošního října. Věřím, že si uděláte
čas a vypravíte se pokochat pohledem
na květinové moře. Zklamáni jistě
nebudete.
Otevřeno je denně od 9.00 hodin do
setmění.
Vstupné: Dospělí 15 euro, rodina se
dvěma dospělými 30 euro. Děti, žáci
a mládež platí 3 eura.
Romana Merglová
Plzeňský rozhled 5/2014

Geriatrie se mi „připletla“
do cesty šťastnou náhodou

Geriatrie (odvozeno od řeckých slov gerón – starý člověk a iatró – léčím)

Tento medicínský obor se zabývá
problematikou stáří a chorobami
se stářím spojenými. „Populace
stárne, čísla jsou neúprosná.
Naučme se vnímat seniory jako
plnohodnotné členy naší společ−
nosti, protože všichni jednou bu−
deme staří,“ moudře říká pri−
mářka geriatrického oddělení FN
Plzeň MUDr Kateřina Soukupová
a ochotně zodpověděla otázky, kte−
ré se mohou týkat kohokoli z nás.

w

V čem je specifikum komunikace
s geriatrickým pacientem?
Na komunikaci se seniorem velmi zá−
leží. Mnohdy je to však v důsledku roz−
ličných „handicapů“ trochu obtížné. Je
třeba především empatie a trpělivosti.
Vše se musí dít pomalu, velmi pomalu.
Často všechny členy ošetřovatelské−
ho týmu našeho pracoviště obdivuji.
Jsou v těsném kontaktu s nemocnými
mnohem více než lékař. A ani v expono−
vaných okamžicích nepřestanou být
laskaví, milí a vstřícní. To je veliký dar.

w

Když jsme byli dětmi, dívali jsme
na rodiče „čtyřicátníky“ jako na
starší lidi. Dnes my, „čtyřicátníci“,
se stále cítíme mladí a napadá nás
otázka: „Kdy se budu cítit stár?“ Je
určité věkové rozhraní, kdy se lidé
začnou cítit staří?
To se určit nedá. Lidé nejsou stejní.
Někdo je starý již ve čtyřiceti, jiný si
v 80 připadá ještě mlád. Staří jsme
tak, jak se cítíme. A jak jsme aktivní.
Znám několik případů, kdy jsme nad
celkovým stavem, fyzickými mož−

w

Paní primářko, geriatrický obor je
ve výčtu lékařských odborností
poměrně nový. Co vás vedlo k tomu,
že jste si vybrala právě geriatrii?
Geriatrické oddělení ve FN je rela−
tivně mladé. Letos oslaví 14. naroze−
niny. Ale obor jako takový má tradici
delší. U nás zazněla univerzitní před−
náška „O stáří“ již v roce 1843 na pů−
dě Karlovy university a samostatným
oborem se geriatrie v Českosloven−
sku stala v roce 1983.
Osobně jsem se jí začala vážněji za−
bývat od roku 1991. Tehdejší nedosta−
tek lůžek na 1. interní klinice způsobil,
že jsem se v rámci výpomoci jako lé−
kařka Kliniky pracovního lékařství blíže
seznámila s nemocnými v seniorském
věku. Tato problematika mne zaujala
a začala jsem se jí teoreticky i praktic−
ky více věnovat. Složila jsem přísluš−
nou atestační zkoušku a v roce 2000
jsem se stala primářkou nově vzniklé−
ho geriatrického oddělení. Stručně ře−
čeno, geriatrie se mi „připletla do ces−
ty“ náhodou. Určitě to však pro mne
byla náhoda velice šťastná.

w

Geriatrické oddělení je ve FN až
od roku 1991. Jaký je rozdíl
v péči o seniory v období před ro−
kem 1989 a nyní?
Péče o seniory se po roce 1989
značně změnila. Zejména v celkovém
pojetí fenoménu stáří a přístupům k ně−
mu. Celospolečensky mnohem vní−
mavější a etičtější postoje. Komplexní
geriatrická péče se zkvalitnila a zefek−
tivnila. Značně se rozšířilo spektrum
poskytovaných služeb ambulantních
i lůžkových. Na trhu se objevil široký
sortiment moderních ošetřovatelských
a kompenzačních pomůcek a díky ve−
dení FN bylo i naše oddělení jimi po−
stupně vybaveno. Polohovací lůžka,
sprchovací lůžka, zdvihací zařízení, re−
habilitační pomůcky a nejmodernější
převazové materiály. Podstatné je i to,
že s rozvojem oboru se výrazně zlepši−
ly možnosti odborného vzdělávání pro
všechny kategorie zdravotnických pra−
covníků. A zájem je značný.
Plzeňský rozhled 5/2014

Vrchní ošetřovatel Mgr. Jaromír Doležel., mons.František Radkovský
a primářka geriatrického oddělení MUDr. Kateřina Soukupová

w

Občas si veřejnost plete pojmy
LDN, oddělení sociálních lůžek
a geriatrické oddělení. Můžete nám
vysvětlit, v čem jsou jednotlivá
oddělení odlišná?
Na geriatrickém lůžku se komplex−
ně zvládá akutní zhoršení zdravotního
stavu seniora s nutností multidiscipli−
nárního přístupu. LDN, jak již sám ná−
zev říká, pečuje o nemocné dlouho−
době. Tento druh péče je určen pro
pacienty ve stabilizovaném stavu, se
stanovenou diagnózou a stanoveným
léčebným programem, kteří však
v důsledku nesoběstačnosti a míry
ošetřovatelské náročnosti nemohou
být ošetřováni doma. Pobyt na akut−
ním lůžku je časově omezen. Naopak,
na lůžku LDN může být mnohem del−
ší, v mnohých případech i neomeze−
ný. Geriatrie i LDN jsou zařízení zdra−
votnická. Sociální lůžka jsou zaříze−
ním sociálním a pobyt zde je poskyto−
ván za úhradu. Zajišťují zde péči
o klienty ve zcela stabilizovaném
zdravotním stavu, dalo by se říci
„zdravé“, kteří nevyžadují náročnější
ošetřovatelské ani medicínské inter−
vence, ale v důsledku funkčního či
sociálního handicapu nejsou schopni
pobytu v domácím prostředí. Klienti
čekají na umístění v dalších institu−
cích sociální péče (Domovy důchod−
ců, Ústavy sociální péče apod.).

nostmi a chutí do života 90letých
seniorů doslova žasli. Ale bývá to
i naopak. Samozřejmě mám na mysli
seniory zdravé. Nemoc hodně změní
náhled na kvalitu života i vlastní „stá−
ří“. Stáří totiž není nemoc, je to stav.

w

Mnoho lidí se stáří bojí. Bojí se
nemocí, případné bolesti, možná
i samoty. Co byste jim poradila?
Stáří je jenom další fáze života. S tím
se musí každý smířit, prostě to tak je. Je
však možné i tuto životní etapu učinit
etapou pozitivní, které se nemusíme
bát. Pokud budeme již ve středním věku
činit určité preventivní kroky, stáří nás
tolik nezaskočí. Je třeba budovat sociál−
ní zázemí, hledat přiměřené psychické
i fyzické aktivity, rozvíjet vlastní koníčky.
Být v každém ohledu aktivní.
Bát se bolesti, nemoci, samoty?
Jistě bych nechtěla, aby mne to potka−
lo. Nejlepší je zemřít tak říkajíc „v bo−
tách“. Ale každému se to nepoštěstí.
V 21. století, kdy je možné využít hus−
té sítě zdravotnických i sociálních za−
řízení a medicína, včetně té paliativní,
má široké manipulační možnosti, už
se tolik nebojím. Nejhorší je asi ta sa−
mota. Ale citlivým a laskavým přístu−
pem celého týmu a cílenými aktivitami
pastoračních asistentek, které k nám
docházejí, se i tento „sociální syn−
drom“ dá částečně příznivě ovlivnit.
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Dotaz čtenáře A.Š. z Plzně:
Nalezl jsem peněženku s část−
kou 12.000,− Kč, a protože v pe−
něžence byla i vizitka majitele,
dovezl jsem mu peněženku
i s penězi domů a předal oproti
písemnému potvrzení. Nálezné
jsme neřešili, přesto se chci
zeptat, měl bych nějaký právní
nárok na nálezné?

Odpověï advokáta:
Ve svém dopise neuvádíte, kdy
k popisované události došlo.
Pokud by k ní došlo do 31. 12.
2013, řídily by se Vaše nároky
ustanovením § 135 občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb., pokud
by k nálezu došlo po 01. 01. 2014,
řídí se Vaše nároky § 1056 nového
občanského zákoníku, tedy záko−
na č. 89/2012 Sb.. V obou přípa−
dech však zákon, pokud jde o výši
odměny nálezci, hovoří shodně,
byť nová úprava je podstatně po−
drobnější. Nálezné činí jednu dese−
tinu ceny nálezu, k hodnotě finanč−
ních prostředků, které byly v peně−
žence, by měla být při výpočtu při−
počtena i cena peněženky případ−
ně dalších věcí, které se v peně−
žence nacházely a lze je nějakým
způsobem ocenit. Kromě nálezné−
ho ve výši desetiny ceny nálezu
máte ještě nárok na úhradu nut−
ných nákladů. Tyto nutné náklady
budou ve Vašem případě zřejmě
představovat náklady na dopravu
k vlastníkovi peněženky, buď tedy
jízdenky na městskou dopravu,
nebo úhradu cestovného osobním
automobilem ve výši určené pří−
slušnou vyhláškou.
Protože se jedná o právní nárok
opírající se o příslušná ustanovení
občanského zákoníku, je tento ná−
rok i právně vymahatelný, a pokud
by vlastník tento Váš oprávněný
nárok odmítl realizovat, můžete se
ho domáhat i soudní cestou. Je
pak zcela nerozhodné, že v peně−
žence byla vizitka a identifikace
vlastníka nebyla složitou záležitos−
tí. Na to pamatuje přímo ustanove−
ní § 1086 odst. 1 občanského zá−
kona, podle kterého nálezné náleží
nálezci i tehdy, když lze vlastníka
zřejmě poznat ze znamení na věci
nebo z jiných okolností.
JUDr. Václav Korecký
Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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Paní Věra Mifková z Horšovského Týna s radostí říká:

Slyšíte, že nic neslyšíte

„Paní Mifková byla překvapena tím,
jaké druhy skel existují a co všechno
nabízíme. Například se obávala, že
nás její zakázka nebude vůbec zají−
mat, protože se podle ní jednalo jen
o výměnu okna. Také měla přání, aby
všechny práce proběhly v sobotu, kdy
je na silnici menší provoz. Pouze
osobním přístupem zjistíme skutečné
potřeby klienta. Manželům Mifkovým
jsme doporučili venkovní zvukově izo−
lační sklo, které zachytí 44 decibelů.
Těchto skel je celá řada a často se
setkáváme s tím, že firmy zákazníkům
tuto možnost nenabídnou. Už při za−
měřování oken se také klientů ptáme,
jak vysoko chtějí dát otevírací kliky,
poradíme jim vhodný systém větrání,
doporučíme sítě proti hmyzu a další
možnosti. Okna si sami vyrábíme,
proto splnit přání klientů není pro nás
problémem. Zákazník u nás také může
vidět na vlastní oči, jak se právě jeho
okno vyrábí.“
Paní Věra Mifková byla překvapena
tím, že i tak malá zakázka zajímala fir−
mu Braun.
„I nad tou sebemenší zakázkou ne−
ohrnujeme nos. Když bude klient spo−
kojený, určitě se po nějakém čase

Manželé Mifkovi z Hor−
musíme snížit. To byla první
šovského Týna bydlí
doporučení pana Hampela,
v rodinném domu přímo
když viděl původní okna.
u mezinárodního silniční−
Byli jsme překvapeni tím, ja−
ho tahu směrem na hra−
ké všechny informace jsme
niční přechod Folmava.
se o plastových oknech do−
Od silnice je dělí pouze
zvěděli a jaké možnosti vů−
chodník. V průměru za
bec existují. To jsme vůbec
hodinu zde projede až
netušili. Dohodli jsme se na
400 aut, a to většinou ka−
celkové konstrukci nových
mionů. Hlučnost a praš−
oken a na termínu jejich vý−
nost je dlouhá léta trápi−
měny. Přijeli přesně na mi−
la. Proto se v roce 1995
nutu a naše všechny poža−
rozhodli vyměnit původní
davky splnili do toho nej−
dřevěná okna za plasto−
menšího detailu.“
Na návštěvě v Horšovském Týně. Zprava: spolumajitel firmy
vá. Nechme vyprávět pa−
Braun Georg Braun, hostitelka Věra Mifková a obchodní zá− Slyšíte, že nic
ní Věru Mifkovou.
stupci firmy Hana Váchalová a Petr Hampel.
neslyšíte
„Mysleli jsme si, že po
výměně oken budeme mít navždy po− si povídat. Proto jsme se rozhodli, že „Konečně jsme se zbavili hluku a pra−
koj. S manželem jsme si říkali, že je vyměníme.“
chu ze silnice. Plastová okna od firmy
nás okna přežijí. Během let se však
Braun jsou perfektní. Během jednoho
ukázalo, že jejich kvalita nebyla tako− Chceme jen kvalitu
dne soboty je vyměnili
vá, jak jsme si představovali. Museli „Po zkušenostech jsme se řekli, že včetně všech zednických
jsme je často seřizovat, okenní křídla chceme jen kvalitní plastová okna. prací. Stará vybouraná
se svěšovala a celkově okna špatně S firmou Braun z Weidingu, která je vy− okna i suť si odvezli a po
těsnila. Hluku i prašnosti jsme se rábí a montuje, jsme se setkali u naší sobě vzorně uklidili. Jako
nezbavili. Stačilo, aby se lidé na chod− dcery. Měnila jí okna i venkovní dve− bývalá kantorka jim dá−
níku u našich oken zastavili a začali ře. Zaujal nás přístup firmy k zákazní− vám podtrženou jedničku.
kovi, ochota, vstříc− S manželem jsme nadše−
nost a kvalita práce ni a znovu se nám potvr−
montérů. Dcera byla dilo, že člověk nemá na
naprosto spokojená, kvalitě šetřit.“
tak jsme se s ob−
chodním zástupcem První setkání se
Petrem Hampelem zákazníkem
dohodli, že se k nám Firma Braun klade velký
důraz na první setkání
přijde podívat.“
„Okny od Brauna jsem nadšená,“ svěřila se nám
s klientem. Volí zcela indi−
To jsme netušili viduální přístup a nikdy paní Věra Mifková z Horšovského Týna.
„Potřebujete proti− nesjednává nebo nevyřizuje připomín− opět ozve. Vzpomínám si na paní, kte−
hluková venkovní ky či zakázky po telefonu nebo e−mai− rá chtěla jen jednu předokenní roletu.
„Za hodinu jsem napočítala 350 až 400 automobilů, skla nejméně o síle lu. Pokaždé se dostaví její obchodní Přijel jsem za ní a ona tomu nechtěla
které projedou kolem nás,“ říká Věra Mifková Petru jeden centimetr a ta− zástupce. Pan Petr Hampel k tomu věřit. Prý jsem jediný, který kvůli jed−
Hampelovi a Georgu Braunovi.
né roletě přijel. Namontovali jsme ji
ké otevírací kličky dodává.
k její plné spokojenosti a do roka se
nám ozvala, že chce vyměnit okna.
Dala důvěru firmě, která k ní byla
vstřícná. To je princip podnikání, který
ve firmě Braun existuje od jejího zalo−
žení,“ říká Petr Hampel.

Zakázky bez záloh
„Většina klientů se nás ptá, jaké pe−
něžní zálohy bereme předem,“ sděluje
další poznatek paní Hana Váchalová,
obchodní zástupkyně firmy, a pokra−
čuje. „Zákazníci se diví, že předem
nechceme žádné peníze a zakázka se
platí fakturou až po jejím předání.
Rovněž se dohodneme na termínu
splatnosti. Pokaždé vyjdeme klientovi
vstříc. Na faktuře je vždy finanční
částka, na které jsme se domluvili 4
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4 při podepsání smlouvy. Nikdy ne−
ní ani o haléř navíc, například za více
práce a podobně. Průběžně naše zá−
kazníky kontaktujeme nebo osobně
navštěvujeme a zajímáme se, jak jsou
spokojeni a zda něco nepotřebují.
Mají od nás veškerý záruční i pozá−
ruční servis. Za vše, co od nás zákaz−
ník dostane, stoprocentně zodpovídá−
me, jinak řečeno od A až do Z.
Vyrábíme, montujeme a servisujeme.
Mezi námi a zákazníkem není žádný ji−
ný mezičlánek.“

Kvalita pro život
To je slogan firmy Braun už od jejího
vzniku před více než 50 léty.
Spolumajitele firmy Georga Brauna
jsme se proto zeptali.
Občas se mě lidé ptají, proč firma
Braun nemá žádné slevy. Nejste pří−
znivcem slevových akcí?
Nejsem, a to z jednoho důvodu.
Kvalita se levně nedá vyrobit. Po celý
rok nabízíme reálné ceny a ne žádné
jarní nebo zimní slevové šoky. U nás
má zákazník naprostou jistotu, že do−
stane prvotřídní kvalitu se vším všudy.
Říká se, že nemám tolik peněz,
abych si mohl koupit levnou věc.
To je skutečně pravda. Levná věc se
vám pořádně prodraží. Uvedu příklad
z naší praxe. Máme klienty, kterým
před 20 i méně léty namontovaly
různé firmy plastová okna. Jako
u paní Věry Mifkové v Horšovském
Týně. Řada těch firem už z nejrůzněj−
ších důvodů neexistuje. Obrací se na
naši firmu, že chtějí vyměnit plastová
okna od nás. Od svých přátel, kteří
mají okna Braun, se dozvěděli, že už
40 let jim fungují spolehlivě bez jedi−
né závady. Argumentují právě kvali−
tou. A nyní si odpovězme na otázku.
Co je levnější? Vyměnit za život jed−
nou nebo třikrát okna? Proto naším
sloganem je KVALITA PRO ŽIVOT.
Není cílem jen jednou někomu něco
prodat, ale přesvědčit klienta kvalitou
a dokonalým servisem, aby se k nám
zase vrátil.
Nebo si vás předem vyzkoušet.
To doporučujeme všem, kteří váhají
a nevědí. Říkáme jim, vyzkoušejte si
nás. Nechte si namontovat jedno, dvě
okna, a když budete spokojeni, může−
me pokračovat dál. Je to taková va−
rianta, aby si klient vyzkoušel firmu,
která pracuje v německém standardu.
Jinak řečeno, český i německý klient
je hodně podobný. Nejsou mezi nimi
zásadní rozdíly. Někdo slyší na slevy,
druzí dávají přednost kvalitě, někteří si
firmy testují drobnými zakázkami.
Jaký je v současnosti módní dekor
u plastových oken?
Na německém trhu dominují antracito−
vé barvy, zejména šedá. Na českém tr−
hu u střední generace je to dřevodekor,
ale mladí lidé už chtějí antracit a nere−
zové doplňky. Jinak bílá je stále na
předním místě zájmu.
(red)
Plzeňský rozhled 5/2014

Když děti technika baví

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.
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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
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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

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.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁME svářeče Tig, i bez
papíru − výhoda Co2 a čtení
dokumentace. Práce v Plzni
a okolí. Možnost ubytování. Vy−
soké výdělky. Tel.: 777486071.
KŘI PM 140086
NABÍZÍME dlouhodobé i jedno−
denní brigády: Práce ve skladu
− s VZV i bez, vybalování a dopl−
ňování zboží, pekařské práce
a další. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy a další výhody.
70−90 Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 140014
HLEDÁM seriózní důchodkyni
na střídavou péči o něm. senior−
ku, tel.: +491716510755. RR
40294
HLEDÁM někoho na výpomoc
při zednických a malířských
pracích, vhodné pro důchodce,
tel. 602811834. RR 40364
PRÁCE pro studenty: Na víken−
dy a letní prázdniny hledáme
brigádnice do kavárny v Želez−
né Rudě. Pěkné ubytování zdar−
ma, turnusy, část. NJ výhodou.
Tel.: 725835555. RR 40371

PRODÁM sedací soupravu vhod−
nou do menšího bytu. Černou,
čalouněnou, rozkládací, úl. pro−
stor, pravý roh, lůžko 140 x 200
cm. Dále ratanové křeslo, bílé
polstry a ratanový stolek.
Foto mailem, Plzeň. E−mail:
kentak@seznam.cz,
Tel.:
728848009. PM 140082
KOTEL Buderus na LTO + 2 ná−
drže na 1000 L, cena dohodou,
volat po 17 h na 602113138 ne−
bo 721245659. RR 40301

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM starší pásový bagr 15−
25 tun s točnou a kolový čelní
nakladač (HON), případně i pá−
sový čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033

PŘIJMU kosmetičku a nehtařku
na ŽL. v Plzni, s praxí. Tel.:
602682843. KŘI PM 140093
DOMÁCÍ pracovníky – komple−
tace, možnost dodávky domů.
Tel.: 720590543 po−pá, 13−15
h., DE41@seznam.cz KŘI PM
140018

l

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032
PRODÁM 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 mobilní buňku, Slu−
šovickou, rozměry 6m x 3m x
3m, vnější opláštění dřevěné pa−
lubky a Ejpovickou 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále mobilní
kontejnerovou dvojbuňku, zánov−
ní plast. okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně klima−
tizace. Rozměr 6,5x2,40x2,80
m, vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění dopravy na
místo určení. Tel.: 723622663.
PM 140022
PRODÁM 1−3 ks maringotek
jednoosých a dvouosé, vhodné
na stavbu. Cena dohodou. Místo
prodeje Plzeň Tel.: 723622 663
PM 1140026
PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x120x15 cm
a 300 x 120 x 20 cm, Plzeň,
vhodné použití pro zemědělce.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211. PM
140047
NÁDRŽE plastové 1000−2000 l,
šířka 75, výška 170, délka
dle objemu 120−210 cm, vhodné
na vodu, naftu, septik, cena
1 Kč za 1 litr, tel.: 607236995.
RR 40224
ZÁNOVNÍ sporák na tuhá paliva,
litinová plotna, barva světle okro−
vá, vhodný na chalupu, vaří, pe−
če a vytápí. Foto zašlu, tel.:
776005220. RR 40300

PRODÁM palivové dřevo – smrk,
bříza, buk, s dopravou. Tel.:
774086417. RR 40306

KOUPÍM zemědělskou půdu cca
50 ha, oblast PS, PJ, Klatovsko,
Horažďovicko, Sušicko a Srní
Tel.: 723622663. PM 140034

TEPLOVODNÍ kotel Verner V20E,
r. výroby 2002, tepelný výkon –
dřevo 20kW, hmotnost 400kg,
nerezová vložka, nejvyšší prac.
př. vody 0,2MPa, příkon el.
100W, cena dohodou, tel.:
728258475. RR 40312

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

NOVÉ vnitřní dveře plné i pro−
sklené, buk, dub, třešeň, javor,
rozměr 60, 70, 80, 90 za polo−
viční cenu. Protipožární s ates−
tem, rozměr 90, buk, dub, olše,
javor za 2000 Kč. Bukové fošny
tl. 5cm, cca 10m3, přírodně su−
šené, tel.: 604134214. RR
40316
PRODÁM nahrabovač šířka 3,50
m tandem – levně, obraceč sena
za menší traktor čtyřmotorový
šíře 3,40 m cena 2.800 Kč, pluj
dvoják cena 2.500 Kč. Tel.:
724003512. RR 40331
PRODÁM krejčovskou figurínu
(lze použ. jako řekl. do výlohy),
60ks ramínek na šaty, stojan na
oblečení, zkušební kabinu, tel.:
728398222. RR 40328
ZRNOMET na obilí s motorem,
secí stroj na obilí za traktor nese−
ný, tel.: 773584686. RR 40332
AIRSOFT – AK47 (CM 0.28) +
akumulátor 8,4V – 1600 mAh +
inteligentní nabíječ HN3020, no−
vá vánoce 2013. Rod. důvody –
pův. cena 4000 Kč. Vše za 3000
Kč. Tel.: 728936319. RR 40347
STŮL a čtyři židle masivní, vhod−
ný na chatu nebo chalupu světlý
(výroba Tvar), cena 2000 Kč,
tel.: 376315831. RR 40363
PRODÁM menší sběrný vůz 3,6
tuny – 12.000 Kč, obracečku
3,5m záběr, 4 rotory – 5.500 Kč,
koňskou obracečku za traktor
1000 Kč. Vše jsem tahal třicít−
kou. Kdyňsko, tel.: 723877969.
RR 40368

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

KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken aj.
Staré hodinky Omega, Heuer,
Glasshütte, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové sošky,
sklo, lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960. Sběra−
tel. Tel.: 604343109 PM 140035
KOUPÍM nové i použité auto−
moto díly: Jawa, ČZ, přívěsný
vozík PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda − Spartak, Octa−
via, STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od ole−
je, reklamní auto−cedule. Dále
starou vzduchovku zlamovací,
vojenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku. Děkuji
za nabídku − přijedu Tel.:
604343109 PM 140036
Z POZŮSTALOSTI starý náby−
tek: Kredenc, skříň, špajz, stůl,
ložnici, truhlu, voj. kufr, dále ho−
diny, obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrnečky, por−
celán. figurky, vázy, skleněnou
karafu a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město. PM
140038
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KOUPÍM staré, již nepotřebné
housle s pouzdrem i bez pou−
zdra, dále violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré ná−
stroje. Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039
KOUPÍM staré obrazy českých
i cizích autorů s námětem kraji−
na, lovecké zátiší, portréty, dív−
čí akty, lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo jen
rám). Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. staré
a starožitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přijedu.
Tel.: 604343109. PM 140040
STARÉ vojenské věci prodá−
te nejlépe sběrateli! Koupím
bajonet, dýku, kordík, lovec−
ký tesák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro na
pistoli, zásobníky a bedny od
munice, dalekohled, puš−
kohled, vysílačku + sluchát−
ka, čutoru, ešus, teletinu,
odznaky a vyznamenání, ná−
šivky, leteckou kuklu, bun−
du, kombinézu, vrtuli, pa−
lubní ukazatele a součástky
z letadel, tech. příručky,
knihy o vojácích aj. voj.
pozůstatky až do r. 1960.
Přijedu,
děkuji.
Tel.:
604343109. PM 140037
STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Lei−
ca, měchové aj.) barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
mysliveckou brašnu, lesní
roh, housle, vojenskou vzdu−
chovku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti
apod. až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015
KOUPÍM vše z pozůstalosti – ná−
bytek, lustry, lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová radia,
knihy a časopisy o automobilis−
mu, vše skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

NÁBYTEK našich babiček vyr. do
r. 1955 VÝKUP − RENOVACE −
PRODEJ (chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, hodiny, obra−
zy a různé staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322, pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 140005
SBĚRATEL koupí staré: loutkové
divadlo i části, loutky, betlém,
vánoční ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice, plakáty,
hračky, autíčka na kabel i bez, na
klíček, vláčky, pokojík pro panen−
ky, hodiny a hodinky Děkuji za
nabídku.Tel.: 603512322. PM
140006
VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vojen−
ského muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty a časo−
pisy. Velice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army muzeum
tel.: 777263546.
SBÍRKU zápalkových nálepek
Austrie – jednotlivé i nerozstříha−
né série, domácí, export i cizinu.
Hledám nálepky sirkáren Klatov,
Horažďovic, Českých Budějovic
i jiné. Za nabídku děkuji. Tel.:
776221761. RR 40333

NEMÁTE nevyužité housle, violu,
cello, basu, el. kytaru či saxofon,
trubku nebo klarinet? 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
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PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14
DNŮ. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami. Pouze solidní
klientela. Právní servis, převody
energií a klientský servis je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt vám
nevydělá. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140070

PRONAJMU garáž v Plzni na
Slovanech − Brojova ul., vni−
troblok. Suchá, nezatéká.
Nájem 550,− Kč/měsíc. Tel.:
728486415.

DO FRÉZY PF62 převodová ko−
lečka a startování pákou. Prosím
nabídněte. Tel.: 721124597. RR
40313
VÝKUP HUB: veškeré informa−
ce o letošním výkupu najdete
na www.vykup−hub.cz, Bělá
nad Radb., tel.: 604807004. RR
40327
KOUPÍM obrazy od malíře G.
Tomana, tel.: 602811834. RR
40205
HISTORICKÁ rádia, gramofony,
krystalky, měřicí přístroje,
elektronky a jinou elektroniku do
roku 1957. Možno i nefunkční
nebo jen části a náhradní díly.
Dále tématickou literaturu, re−
klamní tiskoviny, katalogy. Tel.:
724675967, radio−museum@
seznam.cz. RR 40336
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
zaplatí až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Paterl−
hütte, Glaserwald, Stadln, atd.).
Dobře zaplatím i jiné pohledni−
ce z celé ČR do roku 1945, uví−
tám větší množství či sbírky,
mohu přijet. Mobil: 602486490.
RR 40370

PRONAJMU dlouhodobě nově
zrekonstruovaný slunný byt
3+1 s balkonem Pod Koníčky
v Klatovech, 4. patro s výta−
hem, nové jádro = WC, kou−
pelna, kuchyňská linka a sporák,
v bytě lednice, pračka, ve−
stavěné skříně, parkety na po−
dlahách, nová okna, náklady
na bydlení: 4000 Kč nájem +
5000 energie, kauce 8000 Kč,
tel. po 16. hodině: 777225495.
RR 40314

PRONAJMU byt 2+1 v Kla−
tovech, Plz. ul., 70 m2, po rek.,
výborný stav, zaskl. balkon, 1.p.,
dům zateplený, 3 min. pěšky do
centra, tel.: 725207498 po 13.
hod. RR 40310
PRONÁJEM uzavřené samostat−
né garáže u konečné zastávky
tramvaje U Světovaru. Tel.:
775921234. PM 140101
PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném prostoru
chráněném vraty − 5 min pěší
chůzí od konečné stanice tram−
vaje č.4 za Úřadem práce.
Sousedí s areálem hasičů a poli−
cie. Nájem 1000 Kč/měsíc.
Platba vždy 3 měsíční nájmy do−
předu. Žádná kauce. 21 m2. Bez
el. Tel.: 602334884. PM 140004
K PRONÁJMU nebytové prostory
v centru Klatov – 3 místnosti,
soc. zař. a výloha, tel.:
720162949. RR 40304

PRONAJMU garáž v Klatovech
u ČS ÖMV, směr Luby. Tel.:
602882461. RR 40343
PRONAJMU byt 2+kk v Horaž−
ďovicích. Cena 6000 Kč + elek−
trická energie. Byt je volný od
1.6.2014. Tel.: 723513215. RR
40350
PRONAJMU nebyt. prostory
v KT−Lubech u hl. silnice směr
Žel. Ruda. Výměra 50m2 a 80m2
(oba prostory lze sloučit). Jedná
se o býv. prodejny a kanceláře.
Cena dohodou. Tel.: 724824200.
RR 40356
K PRONÁJMU rodinný dům
v Kašovicích u Sušice, 3+1 +
terasa + garáž. stání, ústř. tope−
ní, vybavený dům, udržovaný,
pro trvalé bydlení, 8.000
Kč/měs., vratná kauce 17.000
Kč, tel.: 777595318. RR 40358
PRONAJMU byt 2+1 v Do−
mažlicích, částečně zařízený,
dlouhodobě, tel.: 608100202.
RR 40359

KOUPÍM les nebo ornou půdu –
jakoukoliv výměru. Platím hoto−
vě, tel.: 773585290. RR 40001
PRODÁM RD v Janovicích nad
Úhlavou. Tel.: 604707463. RK
nevolat! RR 40142
PRODÁM p. p. o výměře 12
a v ÚP na stavbu RD, chaty,
5 km od Domažlic, el., plyn u
pozemku. Vlak., autobus. spoj
cca každou 1/2 h. V místě
obchod, pohostinství. Cena do−
hodou. RK ne!!! Tel. č.
728137467. RR 40098
PRODÁM pozemek o velikosti
440 m2 vhodný k výstavbě
chatky v krásné, klidné, lesnaté
lokalitě Sedmihoří v okrese
Tachov. Tel.. 720366322. RR
40274

PRONAJMU byt v Klatovech, jen
solidní záj., tel. 734200646. RR
40378

PRONAJMU zděnou garsonku na
Slovanech, vým. 33m2, sklep.
Vybavená. Volejte 603049086.
RR 40339
PRONAJMU byt 2+KK (60m2)
v Klatovech v Dukelské ul. Byt
prošel celkovou rekonstrukcí
v roce 2012. Možnost připojení
krbových kamen, velký sklep
(11m2), zahrada ve vnitrobloku,
nově opravena fasáda domu.
K nastěhování od 1.7.2014, tel.:
724675967, e−mail: vito−
vecm@seznam.cz. RR 40337
PRONAJMU mezonetový byt
2+1, I.patro v rezidenčním do−
mě v centru Klatov, klidné místo
s parkováním a Wi−Fi zdarma.
Cena nájmu 7.500 Kč + energie,
garance 18.000 Kč, byt je zánov−
ní, nízkonákladový, eurookna,
v blízkosti veškerá nákupní
centra – interesantní. Tel.:
602614480. RR 40348

PRODÁM chatu na Hnačově ne−
bo vyměním za zahrádku
v Klatovech. Tel.: 732864170.
RR 40305
MLADÁ rodina koupí skromnější
chalupu do 300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.: 607837208.
RR 40365
PRODÁM částečně zasíťovaný
stavební pozemek v obci Točník
o rozměru 1348 m2. Cena po−
zemku 500 Kč/m2. V okolí již zá−
stava nových rodinných domů.
Jen vážní zájemci. Více info na
tel. 602118566. RR 40373
PRODÁM zahradu u Sušice,
2963 m2, dobrý příjezd, výhled
na Otavu, schválena přípojka el.
en., cena 120.000 Kč, tel.:
777338562. RR 40360
PRODÁM novostavbu rod. domu
4+1, bazen, v Hluboké u Kdyně.
Nádherný
výhled,
tel.
734200646. RR 40374
PRODÁM chalupu před rekonstr.
v Mezholezech okr. DO, 370.000
Kč,tel.734200646. RR 40375

PRONÁJEM bytu – garsonky v
Domažlicích, v centru města, tel.:
+420 602396666. RR 40308

PRODÁM chalupu v Plánici okr.
KT, tel. 734200646. RR 40376
PRODÁM byt v přízemí 1+1 +
sklep, cca 43 m2, v Klatovech u
Bouchalky, nová plast. okna, ce−
na 900.000 Kč. Písemné nabídky
prosím do redakce. RR 40296
PRODÁM byt 1+1, Zahradní ul.
v Klatovech, 41 m2, byt po re−
konstrukci (koupelna, kuch. lin−
ka, podlahy, okna). Cena doho−
dou, tel.: 721977839. RR 40361

PRODÁM rodinný domek v Ky−
šicích u Plzně (10 km), cena
2 500 000 Kč. Tel.: 608777556
PRODÁM nebo dlouhodobě pro−
najmu větší RD 2 km od Konst.
Lázní, vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, kotelna,
zahrada, projekt na rekonstrukci
hotov. Tel.: 777110010
PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
IHNED! Vykoupíme vaši chalupu,
chatu. Podmínkou vlastní poze−
mek, zavedená el.. Peníze vyplá−
címe do 3dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM 140069
PRODÁM pěknou chalupu v ma−
lé klidné obci u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, 2x sto−
dola, uzavřený dvůr, zahrada,
soukromí, vhodné k rekreaci i tr−
valému bydlení, 399 tis. Kč, tel.:
721004299. RR 40206
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1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NE−
MOVITOSTI. Svěřte nám k pro−
deji svoji nemovitost. Rychlé jed−
nání a solidní přístup našich
obchodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 140071

PRODÁM stav. parcelu v Dola−
nech u KT, 734200646. RR
40377

PRODÁM byt 1+1, cca 43 m2
v Klatovech, Plzeňská ul., nová
okna, nové rozvody, zateplení,
dig. TV, internet, cena dohodou,
tel.: 723281977. RR 40311
PRODÁM chatu na Hnačově, tel.:
606200750. RR 40341

PRODÁM motorovou sedmi met−
rovou loď s malou kajutou, ně−
mecké výroby se Z nohou a se
zabudovaným,
nefunkčním
osmiválcovým karburátorovým
motorem GMC, včetně dvou−
nápravového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
120 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028
PRODÁM nákladní automobil
V3S, třístranný sklápěč, v provo−
zním stavu a k tomu sadu kol.
Velmi pěkný motor, převodovka
řízení, vše dobrý stav. Cena
60 000 Kč. Dále prodám Liaz
Trambus se zadní a přední hna−
nou nápravou, uzavírání diferen−
ciálu, třístranný sklápěč − dvě
korby, velká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3 korba. Cena
70 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140027
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 po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161

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

PRODÁM býv. zem. usedlost
7km od Klatov, na pěkném místě
na kraji obce, bez přímého sou−
seda, velký pozemek, vhodné
k bydlení, podnikání a k chovu
koní včetně ostatních zvířat.
Časem nutná rekonstrukce. 3x
studna, 220V, 380V a v blízkosti
plyn. Lesy, klid. Cena 1.390.000
Kč. Tel.: 602614480. RR 40349
KOUPÍM dům, chalupu, chatu.
Uvítám samotu, les, rybník, řeku.
Tel.: 736778406. RR 40351

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

PRODÁM Ferrari 355, jedná se
o repliku na podvozku Pontiac
Fiero, chybí dodělat zrcátka, otví−
rání benzínu, vsadit kapotu apod.
Auto je kompletní. Cena 39.000
Kč. Tel.: 604134214. RR 40315
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM Fabii 1.2, informace na
tel.: 737866303. RR 40320

PRODÁM Avii Furgon v pěkném
stavu, včetně zabudovaného ne−
závislého topení. Cena 20 000
Kč. Dále Avii − odtahový speciál.
Cena 25 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140029

PRODEJ 55.895 m2 pozemků
s rozest. rodinným domem,
polosamota v Chlumu u Hart−
manic, potok, les, studna + vrt,
cena: 3.290.000 Kč. Tel.:
777338552. RR 40357
PRODÁM pěknou chalupu v ma−
lé klidné obci u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, 2x sto−
dola, uzavřený dvůr, zahrada,
soukromí, vhodné k rekreaci i tr−
valému bydlení, 399 tis. Kč, tel.:
721004299. RR 40362
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HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25 Jahre, lebe
in Wörth an der Donau, bei
Regensburg und suche ein
Frau aus CZ und vielleicht für
eine gemeinsame Zukunft! Du
solltest etwas deutsch spre−
chen! Ich bin 175cm, schlank,
humorvoll und vorzeigbar. Du
solltest Nichtraucherin sein
und ohne Kinder. Ich habe ei−
nen sehr sicheren Arbeitsplatz
und führe meinen eigenen
Haushalt. Bin finanziell gut
gestellt und kann Ihnen viel
bieten. Meine Hobbies: Natur,
Musik (Tanze gern), Sauna, ha−
be schönes Auto. Interesse?
Dann freue mich auf Antwort.
Vielleicht bist Du die richtige
Frau für mich. Bayern ist ein
schönes Land. Handy Nr.
01769786433. RR 40302
53/170 NEKUŘÁK, hledá štíhlou
ženu, drobnější postavy. Tel.:
723022697. PM 140108
SVOBODNÝ 48/170/75, nekuřák
hledá dívku k vážnému seznáme−
ní a založení rodiny. Plzeňsko.
Tel.: 605407021. PM 140097
45/176 hledá obyčejnou upří−
mnou a vyrovnanou ženu do 37
let s vyřešenou minulostí. Může
být i rozvedená nebo svobodná.
Nejlépe z Plzně a blízkého okolí,
na celý život. Tel.: 605022623.
PM 140099
JE MI 46 let, a ještě jsem nena−
šel tu pravou k sobě. Měla by mít
vyřešenou minulost a být upří−
mná. Jsem finančně zajištěný.
Tel.: 605022623. PM 140100
60/177 hledá štíhlou ženu
z Plzně do 58 let. Chcete li strávit
příjemné chvíle o dovolené, na
výletech, při procházkách v pří−
rodě nebo ve společnosti. Přeci
nechcete být sama! SMS na tel.:
605424650. PM 140081
42/175/80 hledá ženu přimě−
řeného věku, štíhlejší postavy,
s vyřešenou minulostí, nekuřač−
ku, všeobecných zájmů. Tel.:
728847769. PM 140107
JISTOTA a láska s mužem
z Bavorska přes Ag. Arendas.
Tel. 721511267.
SVOBODNÝ štíhlý střed. let hledá
dívku, ženu, která je také sama a
schází jí též něžný dotek a pohla−
zení a je štíhlá. Ozve se mi ně−
kdo? Pište kdykoliv, z okresu –
PJ, PM, KT, DO a okolí. Děkuji!
SMS – 722512502. RR 40369

MUŽ 193/97/38 svobodný
a bez závazků, prý pohledný
a sympatický, hledá příjemnou
štíhlejší ženu do 35 let, též zatím
bez závazků. Z okr. RO a PM.
Jsem milovník rodinného krbu,
rád zvelebuji svůj dům a za−
hradu a ve volném čase rád ces−
tuji. Bydlím 30 km od Plzně.
Více si povíme osobně. Tel.:
723838393, e−mail.: lubos.rh@
seznam.cz. PM 140080
ER, deutsch (spricht auch en−
glish), 36 Jahre, 181cm,
schlank, nett, sympathisch, le−
dig (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:
00491702408566,
E−Mail−
Adresse:
leon7071@
t−online.de. RR 40303
RÁD bych poznal příjemnou ženu
se srdcem na pravém místě.
Procházky, výlety a vzájemné po−
rozumění. Martin 35/187, Sušice
a blízké okolí. RR 40317
JMENUJI se Josef a pocházím
ze Slovenska. Už dlouho žiji
v České republice. Rád bych se
seznámil s hodnou ženou 40−59
let. Mně je 59 let, měřím asi tak
178cm a vážím asi tak 79kg.
Hledám něžné pohlazení, pocho−
pení a hlavně lásku, která mi teď
chybí. Nechci zbytek svého živo−
ta prožít sám. Jen Klatovsko.
Více informací na mém tel. čísle
– 728416276. RR 40325

Byl jsi štěstím mým.
Dne 20. 4. 2014
by se dožil 68 let.
13. 5. 2014 to budou
3 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Ladislav Výborný
z Plzně – Nové Vsi.
Za tichou vzpomínku děkuje družka Libuška.
Plzeňský rozhled 5/2014
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ROZ. 56/180 všestr. zájmů, hle−
dá symp. štíhlou ženu do 53 let
k vážnému seznámení. Samota
tíží.
Domažlicko,
tel.:
737671535. RR 40319
MUŽ 53/171 hledá kamarádku
nebo přítelkyni, okr. KT. Zn.:
Najdu? Tel.: 606809604. RR
40326
SYMPATICKÝ Němec, 54 let,
180cm vys., bezdětný, hledá
štíhlou ženu (nejl. bez závaz.), do
cca 42 let s alesp. částeč. znal.
NJ. Tel.: 723672671. RR 40329
ŽENY POZOR! Chcete se sezná−
mit s úspěšným mužem ze SRN
(Švýcarska?), vše zdarma! Zna−
lost NJ, alesp. částeč. podmín−
kou. Tel.: 723672671. RR 40330
VŠ 32/180, štíhlý nekuřák hledá
milou a sympatickou dívku pro
vážný vztah. Zavolej nebo napiš
SMS na tel. 728581657. RR
40334
VESELÝ a optimisticky naladěný
učitel 50/175 hledá ženu, která
touží tak jako já po láskyplném
vztahu, tel.: 724735293. RR
40340
HLEDÁM dominantní přítelkyni –
paní, na krásné chvíle i život
v malém městě. Rozv. 59/171,
zajištěný, klidný, sympat. Mezi
Plzní a Domažl. Zn.: Souznění
duší. Tel.: 607293848. RR
40346
HALLO, mein Name ist Andreas.
Ich bin 25 Jahre, lebe in Wörth
an der Donau, bei Regensburg
und suche ein Frau aus CZ und
vielleicht für eine gemeinsame
Zukunft! Du solltest etwas de−
utsch sprechen! Ich bin 175cm,
schlank, humorvoll und vorzeig−
bar. Du solltest Nichtraucherin
sein und ohne Kinder. Ich habe
einen sehr sicheren Arbeitsplatz
und führe meinen eigenen
Haushalt. Bin finanziell gut ges−
tellt und kann Ihnen viel bieten.
Meine Hobbies: Natur, Musik,
tanze gerne, Sauna und habe
schönes Auto. Interesse? Dann
freue mich auf Antwort. Viel−
leicht bist Du die richtige Frau
für mich. Bayern ist ein schönes
Land. Ich höre gerne von Dir,
vielleicht mit Foto! Handy Nr.
01769786433. RR 40344
42LETÝ štíhlý muž hledá štíhlou
ženu z Klatovska (30km) na po−
hodový vážný vztah. Jsi−li štíhlá,
pohledná, pohodová žena, rád Tě
poznám. Piš na tel.: 702681073.
RR 40366
37/172, hledám ženu či dívku
k vážnému seznámení, Klatov−
sko, tel.: 704099573. RR 40354
ZRALÝ milující muž štíhlé posta−
vy 47/189 hledá mladou ženu,
které také chybí láska, diskrét−
nost zaručena, bez omezení sou−
kromí Zn. časem možná i více.
Tel.: 606598464. RR 40372

63LETÁ vdova hledá přítele
pro společné chvíle, motorista
vítán. Zn.: Plzeňský kraj. Tel.:
720448642. RR 40221

72LETÁ vdova hledá příjemného
vysokého přítele a kamaráda pro
společné chvíle. Jsem vysoká,
štíhlá, blond. DO – TC, tel.:
723568565. RR 40318
JSEM SAMA, ráda bych poznala
muže 60+, nekuřáka, vitál. tělem
i duší pro hezký trval. vztah.
Hezky se dá žít i po 60, nejen
přežívat.
Z KT−PM. Tel.:
723115641 – SMS neposílat. RR
40322

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/90
hledá Plzeňáka na popovídání
u videa. Může být i lékař, který je
také sám jako já.. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce v Plzni –
Božkově.Trolejbusová linka č.
12, výstup v ulici Petřínská.
Pouze volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 140066

UBYTOVÁNÍ Berounka, květen –
červenec, www.krivoklatsko.cz.
Tel.: 725038339. KŘI PM
140096

COUNTRY TRIO zahraje k tanci
i poslechu (kytara, f. harmonika,
buben). Odměna dle dohody.
Plzeň. Tel.: 737361299. PM
140098
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
140030

KARTY A MAGIE – výklad karet
Lenormand, odpověď na otázky,
pomoc v milostných a mezilid−
ských vztazích, ve finančních a
zdravotních problémech. Osobně
nebo písemně. Volejte, pište na
tel.775901978. PM 140106
CHCI tímto varovat před p. Fran.
Pechem z Plzně Slovan. Půjčuje
si peníze, ale nevrací. Jezdil v pe−
kárně v Plzni, tel.: 606231922.
RR 40355

SW profylaxe počítače 99 Kč.
www.SoftAg.cz, 374 624 742.
KŘI PM 140102
VYKLÍZECÍ práce – kompletní
vyklizení, odvoz a likvidace
různého odpadu, dále možnost
vymalování,
úklid.
Tel.
603512322, e−mail: pavel.rej−
sek@ seznam.cz. PM 140007

PROVÁDÍM práce motoro−
vou pilou – ořezy, pokácení
nežádoucích a přerostlých
větví, kmenů, stromů a vý−
řez nevhodných dřevin, křo−
vin a náletů. Plzeň a okolí.
Tel.: 773028439. PM
140087
TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXEKUCE
NEMOVITOSTI. Bojíte se, že přij−
dete o majetek. Vše se dá řešit!
Naše právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je začít jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 140072

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – zna−
lecké posudky. Herzová, tel.:
608117789. RR 40108
HODINOVÝ MANŽEL − služby
pro domácnost, byt, zahradu.
Opravy, údržba, montáže,
renovace, úklid, SEKÁNÍ TRÁVY.
www.hodman.eu.
Tel.:
736797470. RR 40094

MÁJOVÁ NABÍDKA: výhodné
půjčky od 50 tis. do 3 mil., dále
hypotéky, přeúvěrování stávají−
cích smluv. Tel.: 722042238.
KŘI PM 140012

PŮJČKY od více věřitelů,
konsolidace atd.
Pražská 41, Plzeň,
pujcky.financ@seznam.cz
tel.: 605760958.
KŘI PM 140104
RYCHLÉ půjčky, hypotéky,
am. hypotéky. Půjčujeme bez
poplatků. www.kz−finance.cz,
e−mail: karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140010

ODDLUŽENÍ osob!
dluhy.ne@seznam.cz
tel.:734741216.
KŘI PM 140105

NABÍZÍM rekr. ubyt. v patře RD,
2 pokoje, spol. kuch. a koupelna,
cena 140 Kč na os./den, Šumava
– Sušicko, tel.: 376526153. RR
40345
ÚDRŽBA zahrady, Klatovsko
a Horažďovicko, Šumava, tel.:
721728644. RR 40353

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý pej−
sek s nelínající bavlníkovou srs−
tí nevyžaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je antide−
presivní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale zbyteč−
ně neštěká. Vhodný na caniste−
rapii – k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
www.hajami−talisman. wz.cz,
e−mail:
hajami@volny.cz,
602823882
sms−ne,
378774498. RR 40154

NABÍZÍME rekvalifikační kur−
zy: masér, pedikúra, manikú−
ra, nehtová modeláž, kos−
metika a další. Akreditováno
MŠMT ČR, MAVO s.r.o.,
individuální výuka! www.
vip−relax.cz, www.mavo.eu.
Tel.: 602478448, 603284493.
KŘI PM 140053

POHLÍDÁM vašeho psa o vaší
dovolené i jindy. K dispozici také
vytápěný prostor, zateplené
kotce. Zkušený chovatel, výcvi−
kář, etolog. Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011
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PRODÁM dospělé králíky (novo−
zélandský bílý) − cena 200 Kč za
kus. Chanovice − tel. 376514493,
728919839. RR 40352
PRODÁM únorová jehňata mas−
ného plemene 1300 Kč/kus, pro−
dám králíky různého stáří 200−
250 Kč/kus, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 40367
PRODÁM parkurového hřebce,
holštýnské plemeno, narozen
2004, skáče 140 centimetrů.
Cena 200.000 Kč. Dále prodám
plemennou kobylu, trakénské
plemeno, narozena 2000. Cena
50.000 Kč. Dále prodám ple−
mennou kobylu, narozena
2012. Cena 40.000 Kč. A hře−
bečka, narozen 2013. Cena
20.000 Kč. Tel: 7774417400.

Další číslo
BRIARD, štěňata bez PP, cena
5000
Kč,
Sušice,
tel.:
607418571. RR 40335
PRODÁM kozlátka k chovu, stáří
2,5 měsíce, dojné plemeno – ko−
za hnědá, Klatovsko, tel.:
776548064. RR 40321

Plzeňského
rozhledu
vyjde 2. 6. 2014

Najdete nás na

www.plzenskyrozhled.cz
Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !
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