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Obětaví pomocníci
si odnesli 

ceny Křesadlo

Nazdobené výlohy
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Liman SPORT 
– výstava stanů

Psychotronik a věštec
Stanislav Brázda radí
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Do 17tisícového města Ostrov
na úpatí Krušných hor se vra−

cí stanoviště Zdravotnické zá−
chranné služby. Až dosud sídlilo
v nedalekém Jáchymově, kam ho
z Ostrova před rokem vyhnaly 
nevyhovující prostory. Ostrovská
radnice hledala intenzívně řešení
a to nyní konečně našlo. Ve hře
jsou hned dvě varianty. Zrekon −
struované prostory základní školy
praktické, kde nabídli záchrance

celé křídlo budovy, nebo posta −
vení zcela nového výjezdového
stanoviště u dětského domova. 
V každém případě budou kvílející
sanitky rychlé záchranné služby
vyjíždět z Krušnohorské ulice.

„Děláme maximum pro to, aby
se k nám záchranáři co nejdříve
vrátili,“ říká starosta Ostrova
Pavel Čekan. Karlovarský kraj už
vyčlenil čtyři miliony korun na 
návrat záchranky do Ostrova.
V celém karlovarském regionu
má Zdravotnická záchranná služ−
ba jedenáct stanovišť. Kromě
Karlových Varů, Chebu, Sokolova
a Mariánských, jsou i v menších
městech, jako je Aš, Nejdek,
Kraslice, Toužim a Žlutice.

Četli jste měsíčník Váš
rozhled u sousedů? 

Nedostali jste ho do poštovní
schránky a chcete ho také?

VÁŠ ROZHLED
si můžete každý měsíc 

vyzvednout zdarma v našich
partnerských prodejnách:

KARLOVY VARY
Prodejna novin a sběrna Sazky,

Sokolovská 84 A/1020

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Trafika Blanka Soletová,
Hlavní třída, vedle tržištěR
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Záchranka 
se vrátí

Rychlá záchranka bude 
do Krušných hor 

vyjíždět nyní z Ostrova

Sen cykloturistů se splnil! Na −
příč celým Karlovarským krajem
vede kompletní páteřní cyklo −
stezka. Propojila celé Poohří
z Karlových Varů až do Chebu.
Poslední nově vybudovaná část

cyklostezky Ohře vede z Chebu,
přes Hradiště do Jindřichova
a dále do Chocovic. Cyklistická
dálnice z chebského Zlatého vr−
chu na karlovarský Jalový vrch

a do Svatošských skal tak doho−
nila rychlostní silnici R6. Jenom
náklady na vybudování posled−
ního úseku cyklostezky z Chebu
přes Hradiště do Jindřichova
a dále do Chocovic přišla na 

26 a půl milionu korun, přičemž
85 procent pokryla dotace z Re −
gionálního operačního pro gra −
mu Severozápad a zbylých
15 pro cent, tedy 3,9 milionu ko−

run, uhradil Karlovarský kraj.
„Úsek z Chebu do Chocovic je
4,7 kilometru dlouhý. Cyklisty
přilákal ještě dřív, než byl zcela
dokončen. Myslím, že je zaujala
především dřevěná lávka přes
Ohři u Chebu,“ chválil tečku za
cyklodálnicí kraje náměstek
hejtmana Petr Navrátil. Podle re−
akcí samotných cyklistů patří ny−
ní cyklostezka Ohře k nejvyhle−
dávanějším trasám v regionu.
Nedávno se dělala statistika, ko−
lik turistů ji využívá. V okolí Ne −
banic na Chebsku to bylo 10 ti−
síc lidí za měsíc, ve Svatoš ských
skalách na periférii Karlo vých
Varů dokonce 30 tisíc. Na okraji
chebského sídliště Zlatý vrch se
nyní cyklostezka Ohře napojuje
na trasu napříč městem do Hájů.
Po nedaleké slapanské cyklo −
stezce se pak dá dojet až do
Německa. Dokončená cyklo −
stezka kraje je díky obrovskému
boomu cykloturistiky v posled−
ních letech velkou příležitostí,
jak do Chebu i Karlových Varů
přilákat další návštěvníky, ze −
jmé na ty přespolní z Bavorska
a Saska.  Obě největší města
kraje chtějí svoji infrastrukturu
pro cyklisty dál rozvíjet. 

Celý kraj spojila cyklostezka

... pokračování na straně 3

�

KRUŠNÉ HORY

Poslední úsek krajské cyklostezky slavnostně otevřeli (zleva) místostarosta
Chebu Vladimír Hartmann, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr
Navrátil, místostarosta Chebu Tomáš Linda a bývalý sokolovský místostarosta
Jaromír Dvořák
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Z rozhledny 
bude muzeum 
architektury

Karlovarské Goethově vyhlídce ko−
nečně svitla naděje na obnovu.
Realitní kancelář Loyd reality zde
chce zřídit muzeum Fellnera
a Helmera, tedy vídeňských archi−
tektů, kteří se zasloužili o Zlatý věk

města. Město chce známé výletní
místo pronajmout na 25 let s tím,
že nový nájemce investuje 7,5 mi −
lionu korun do obnovy a oprav vy−
hlídkové věže a restaurace. Roz −
hledna se původně jmenovala Vy −
hlídka korunní princezny Stefanie
podle manželky korunního prince
Rudolfa a byla postavena roku
1889. Spolu s Dianou a Abergem
patří do trojice nejznámějších kar−
lovarských rozhleden. Poslední ro−
ky je však uzavřena a město hleda−
lo nového nájemce.

Oprava bazénu
skončí do měsíce

Další rekonstrukce kryté plovárny
v Aši, zahájená 1. května, má
skončit do konce června. Vý mě −
nou procházejí sprchy a sociální
zařízení, nově se instaluje solární
systém. Na opravu za 4 miliony
korun získalo město dotaci z ope−
račního programu životního pro−
středí EU. Současně probíhá pro−
pojení venkovních a vnitřních ba−
zénů. Modernizace ašského pla−
veckého centra probíhá postupně
už řadu let. V roce 2009 opravili za
šest milionů korun střechu, před−
loni provedli výměnu technologií
úpravny vody a loni zahájili moder−
nizaci šaten a zázemí.

Pro mnohé bylo překvapením, že
prvním Francouzem, který získal
čestné občanství města Karlovy
Vary, byl šéfdirigent Karlovarského
symfonického orchestru Martin
Lebel. Stalo se tak v podvečer zahá−
jení letošní lázeňské sezony 2014. 

Čestné občanství dostal tento
významný představitel evropské
a světové kultury jako projev úcty
za mimořádné zásluhy o propa −
gování Karlovarského kraje a kraj−
ského města ve světě. Devěta −
čtyřice ti letý jubilant je původem kla−
vírista a violoncellista. Jako dirigent
absolvoval s vyznamenáním Ná −
rodní hudební konzervatoř v Paříži,
kde dosud dál vyučuje mistrovské
kurzy dirigování. V získávání trofejí
jako první Francouz má už zku −
šenosti. V roce 2003 získal jako
první Fran couz hlavní cenu za diri−
gování v Mezinárodní Prokofjevově
soutěži v Petrohradu. Pak se roku
2000 stal prvním Francouzem, kte−
rý spolupracoval s Karlovarským
symfonickým orchestrem jako stá−
lý hostující dirigent. V sezoně
2009/2010 se stal poprvé šéfdiri−
gentem a na tento post se vrátil
opět v červenci 2011.

„Udělením čestného občanství
chce město Karlovy Vary vyzdvih−
nout tvůrčí a dramaturgickou práci 

Mar tina Lebela s KSO při uvádění
vrcholných děl evropské a přede−
vším české hudby. A zvláště jeho
dirigentský přínos k proměně festi−
valů Dvořákovy a Beethovenovy
hudby. Pod jeho vedením se KSO
stal moderním a respektovaným tě−
lesem, získal značnou pozornost,
renomé a oblibu mezi příznivci kla−
sické hudby,“ řekl k udělení čestné−
ho občanství primátor krajského
města Petr Kulhánek. 

Co víc dodat? Martina Lebela zna−
jí posluchači koncertů KSO jako hu−
debníka, který při gestikulaci orches−
tru, kdy přijde forte a kdy largo, jako
by se s dirigentskou hůlkou mazlil
a tančil. V karlovarském divadle
s ním nedávno vystoupila i jeho žena,
flétnistka Isabela. Byla dojatá, jakou
úctu a vážnost její muž v Čechách
sklízí  a jak si Češi jeho dirigentského
umění považují. Udělení čestného
občanství je toho jasných důkazem.

První Francouz získal
čestné občanství

Martin Lebel

Ze všech historických osobností měl
a dodnes má nejvíce pamětních desek
a tabulek na karlovarských lázeňských
domech a hotelích německý básník
Johann Wolfgang Goethe. Mnohé 
desky jsou už značně poškozené ča−
sem a vybledlé. Proto se nyní  rozhodl
karlovarský Rotary Club tyto zašlé pa−
mětní desky obnovit a vrátit jim lesk.
Nejen v samotných Karlových Varech,
kde připomínají 13 básníkových poby−
tů v letech 1785 až 1823, ale také na
Andělské Hoře, ve Svatošských ska−
lách a v Nejdku. 

V Karlových Varech na Goethově
stezce, vedoucí od Grand hotelu Pupp
ke Galerii umění, chyběl dosud na
desce překlad německého Goethova
verše. Původní text dal Rotary club
společně s Klubem přátel Karlových
Varů přeložit karlovarskému rodákovi,
předsedovi PEN klubu, písničkáři
Jiřímu Dědečkovi. Není tajemstvím, že
jeho otec býval ředitelem zdejšího
Kulturního a společenského střediska.
Písničkář německý text přeložil a při
odhalení nové desky zazpíval dvě 

písně ze své−
ho bohatého
reper toár u.
Po  stopách
Goethových
se vydají kar−
lovarští rota−
riáni ve svém
projektu, kte−

rý je zaměřen na obnovu zmize−
lých pamětních desek připo −
mínajících návštěvy básníka
v celém Karlovarském kraji.  

Ve spolupráci s obcí Andělská
Hora, městem Nejdek a občan−
skými sdruženími Andělská Hora
a Jde o Nejdek je letos připra −
vováno slavnostní odhalení tří pa−
mětních desek  J. W. Goetha: 
21. června na Andělské hoře, 
30. srpna v Nejdku a třetí pamětní
deska bude umístěna 27. září na
pravém břehu Ohře ve Svatoš −
ských skalách. Na goethovských
akcích se také podílejí Česko−ně−
mecký fond budoucnosti a Rotary
kluby v Annabergu a Wýmaru.

Písničkář Jiří Dědeček při premiéře 
svého překladu básníkova čtyřverší

Podnikatelé nezapomněli na básníka
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Od začátku letošního roku jsou
všechny zastávky v Karlových Va −
rech opatřeny hliníkovou samolep−
kou s informacemi psanými braillo−
vým písmem. Lépe orientovat se tak
mohou nevidomí, slabozrací i lidé se
zbytky zraku. Z cedulky se dozvědí
na jaké právě stojí zastávce, jakým
směrem z ní odjedou a telefonní čís−
lo, na kterém jim operátorka sdělí,
v kolik hodin autobus pojede. 

„Jedná se o malou, relativně laci−
nou samolepku, která přináší velkou
pomoc,“ říká karlovarský radní Libor
Šembera. Právě on před nedávnem
zastupoval vedení města na slavnost −

ním udílení výročních cen Národní 
rady osob se zdravotním postižením
v sále hotelu Pyramida v Praze spo−
lečně s Jiřím Tluchořem z Doprav ního
podniku Karlovy Vary, který zajišťuje
městskou hromadnou dopravu ve
městě. Za informační štítky na karlo−
varských zastávkách byly Kar lovy
Vary nominované na prestižní cenu
v I. kategorii – kategorii veřejných 
institucí, kterou nakonec získala
Národní galerie v Praze. Vítězové měli
samozřejmě radost z ocenění své
práce. Těšilo je hlavně přesvědčení,
že mohli lidem s poškozeným zrakem
jejich život ve městě usnadnit.

Malé samoleky na zastávkách,
které hodně pomáhají

Detail cedulky s braillovým písmem

Do Karlových Varů přijede svě−
toznámý První český Národní
cirkus Jo−Joo, který uvede
před stavení pod názvem Alenka
v říši cirkusu – 2. díl. To  je roz −
děleno do tří dějství, jeho cel −
ková délka je 2,5 hodiny. Malá
dívčina je průvodkyní celým
představením a v jejích snech se
odehrávají nej růz −
nější divy cirkusu,
akrobacie a výcvi−
ků zvířat. Celá
show se tak nese
v pohádkovém
duchu s tradiční−
mi prvky cirkuso−
vého umění.

„Zajímavým čís−
lem je náš unikátní
výcvik miniponíků,
kteří dosahují svou
výškou cvičitelovi
jenom po kolena. Dále jsme roz−
šířili drezuru tygrů sibiřských 
o nové a námi odchované exem−
pláře, jejich nové cviky vycházejí
z posledních stylů humánních vý−
cviků zvířat,“ zdůrazňuje principál
cirkusu Jaromír Joo.

Všeobecně se ví,
že právě šelmy jsou
jeho láskou, s nimi se
nebojí spát v jedné
kleci. Jak sám říká,
zvíře musí cítit lásku,
pak člověku věří a on
zase jemu. V cirkuse
Jo−Joo to platí na sto

procent, jak jinak si vysvětlit, že
během uplynulého roku se tady
narodilo 17 mláďat a  dvě děti.

Své zcela nové vystoupení si
připravili strýc a synovec Jo−
−Joo, které určitě znáte jako fina−
listy soutěže Československo

má talent z roku 2011. Jde o pří−
zemní vtipnou akrobacii s ná−
zvem Excentric. V této disciplíně
se představí nejenom s novým
parťákem, šestiletým vnukem
principála, ale také s jeho dvou−
letou vnučkou.

„V Plzni se nám vždy daří, divá−
ci vědí, že odvádíme dobrou 
práci, proto k nám chodí. My za−
se tak můžeme poskytnout zdar−
ma vstup dětem z dětských do−
movů, handicapovaným a dalším 
potřebným,“ řekl mluvčí cirkusu 
Jiří Výška.

Celý kraj spojila
cyklostezka

...dokončení ze strany 1 �

Připra vují společně vybudování
po sled ního chybějícího úseku 
cy klostezky přes hranici do Ně −
mec ka po bývalé slapanské trati
včetně odbočky do Podhradu,

cyklostezky na Dřenici a do Fran −
tiškových Lázní. Na řadu nyní přij−
dou také úseky z Karlo varského
kraje k hranicím s Pl zeň ským
a Ústeckým krajem. Po komplet−
ním dokončení by páteřní cyklo −
stezka, protínající kraj od západu
na východ, měla měřit celkem
105 kilometrů.

Krajská cyklodálnice 
už slouží veřejnosti

Jo−Joo přiváží Alenku v říši cirkusu
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Cheb chce nový 
terminal

Urbanistickou studii na podobu
náměstí před vlakovým nádra−
žím si nechala zpracovat cheb−
ská radnice. O jeden z pozemků
již projevil zájem investor, který
by zde chtěl vybudovat poly−
funkční dům s obchodními pro−
story, kancelářemi a byty, včet−
ně parkovacích ploch. Zastu −
pitelé města zatím prodej po−
zemků neschválili a chtějí, aby
se o zástavbě lokality vedla na
veřejnosti diskuze.

Až k nádraží má totiž vést pro−
dloužená pěší zóna, začínající
u chebského náměstí se Špa −
líčkem. Po vybudování jihový −
chod ního obchvatu města
a před pokládaném zklidnění do−
pravy v centru radnice zvažuje
přemostění dosud nejfrekvento−
vanější Evropské ulice.  Zpra −
covaná studie ateliéru A69 by
tak měla být východiskem pro
rozvoj celé lokality v následují−
cích desetiletích.

Projekty EU 
podpoří malá 

a střední města
Bezmála jednu miliardu korun
získají z Regionálního operační−
ho programu Severozápad pro−
jekty středních a malých měst
Ústeckého a Karlovarského kra−
je. Jde o investiční akce, které
byly do operačního programu
předloženy ještě koncem loň−
ského roku a byly vyhodnoceny
jako nejlepší.

Peníze pro prvních 32 projek−
tů, tedy 870 milionů korun, jsou
jisté. Například město Aš počítá
s revitalizací městského úřadu,
Cheb připravil zastřešení ven−
kovního kluziště a Ostrov připra−
vil projekt na výstavbu skatepar−
ku. Nejúspěšnějším žadatelem
z našeho kraje je Sokolov, který
uspěl hned se šesti projekty,
mezi které patří například i re−
konstrukce mostů a lávky přes
Lobezský potok, revitalizace
městských sportovišť a koupa−
liště nebo rekonstrukce mostu
přes Ohři v ulici Jednoty.

Jedinečný koncert se odehraje v Kar −
lových Varech 19. června. Spolu
s Karlovarským symfonickým orches−
trem na něm vystoupí japonský kla −
vírní vir tuos Izumi Tateno. Provede
Klavírní koncert D dur pro levou ruku
a orchestr francouzského skladatele
Maurice Ravela. Už samotná účast
japon ského sólisty v našem kraji nese
v sobě silný příběh. Klavírista Izumi
Tateno odehrál přes tři a půl tisíce vy−
stoupení po celém světě a natočil
stovky nahrávek. 

Hrál se slavnými diri genty a orches −
try, obdržel řadu cen a vyznamenání.
Začátkem roku 2002 ho však postihla
mrtvice přímo na pódiu, když odehrál
poslední skladbu svého recitálu ve
Finsku. Následkem bylo ochrnutí pra−
vé poloviny těla. Po houževnaté re −
habilitaci se Izumi Tateno vrátil za dva
roky na koncertní pódia a dodnes po−
kračuje v sólové činnosti pouze s le−
vou rukou. Zahraje skladbu, kterou

Maurice Ravel napsal na objednávku
rakouského klavíristy Paula Wittgen −
steina, který přišel v I. světové válce
rovněž o pravou ruku. 

Ani on se nevzdal své hudební ka −
riéry a na jeho popud složili významní
skladatelé řadu klavírních děl pro 

levou ruku.  Pro Wittgensteina skládali
Benjamin Britten, Paul Hindemith,
Alexandre Tansman, Erich Wolfgang
Korngold, Sergej Prokofjev, Richard
Strauss a další. Nejznámějším dílem
pro levou ruku zůstal právě Ravelův
koncert.

Japonský klavírista Izumi Tateno

Japonec zahraje pouze levou rukou
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Letošní nositelé 
ceny Křesadlo 
v Karlovarském kraji:
Kamila Prchalová –
Cesty z města, o.s.
Je zakladatelkou sdružení Cesty
z města, které vzniklo v roce 2007.
Sama zakladatelka již od roku 2004
realizovala aktivity na podporu ces−
tovního ruchu v regionu jižního Kar −
lo varska. Ve svém volném čase, za
své peníze a ve svých možnostech
vyznačila několik desítek cyklotras.
Z ruiny kostela sv. Blažeje udělala
opět důstojnou památku a kolem
kostela vybudovala naučnou stezku.
Nezištně pomáhá při obnově Be −
čovské botanické zahrady, obnovila
toužimské infocentrum a je jednou
z nejdůležitějších osob v iniciativě
Kraj živých vod.

Milada Bučková –
Chráněné bydlení
Sokolov, o.s.
Byla již držitelkou ceny Křesadlo za
rok 2006. Je členkou Česko bratrské
církve evangelické, kde léta zastávala
funkci předsedkyně. Touto kandida−
turou jí chce poděkovat občanské
sdružení Chráněné bydlení Sokolov,
jehož je předsedkyní dodnes a done−
dávna byla i výkonnou ředitelkou.
Chráněné bydlení spoluzakládala
v roce 1999, jehož posláním je 

pomoc osobám s lehkým handica−
pem. Za dobu předsednictví Milady
Bučkové tímto sdružením prošlo na
60 klientů, z nichž se mnohým poda−

řilo nastartovat nový začátek života.
Podílí se také na činnosti v organiza−
cích zastřešujících neziskový sektor
a sociální služby, jako je ANNA KK
a SKOK o.s. Je pozoruhodné, že
Milada Bučková dostala hned dvě
nominace na cenu Křesadlo.

Edita Kunertová –
Klubíčko, o.s., a ANNA KK
Na její ocenění přišly hned tři nomi−
nace. Poděkovat jí chce touto for−
mou především o.s. Klubíčko Cheb.

Edita přišla do tohoto centra již před
11 lety a hned se chopila první své
práce  – získat nové prostory. Kromě
pravidelné a letité činnosti pomáhá
s organizací Bambiriády a nominová−
na je za její snahu pomoc kdykoliv
a kdekoliv. Během povodní v roce
2013 sehnala obrovskou materiální
pomoc obcím Kly a Záleslice. Aktiv −
ně se podílí na akcích zaměřených
na práci s lidmi s postižením – PATA
Házlov. Svou osobností dokáže 
strhnout pro dobrovolnictví i další
dobré duše ve svém okolí.

Ing. Renata Kunešová  –
Aragonit o.s.
Již patnáctým rokem se obětavě po−
dílí na přípravě hudebního festivalu
Souznění, který se pořádá v Chebu,
Františkových Lázních a Karlových
Varech. Tento festival se skládá z pěti
koncertů handicapovaných umělců
z celé České republiky. Paní Kune −
šová se podílí na přípravě a realizaci
a řeší i mnoho dalších činností spo−
jených s touto organizací. Je zakla−
datelkou i ředitelkou Denního centra

Žirafa a založila občanské sdružení
Nejste sami. Poděkovat touto nomi−
nací by jí chtělo občanské sdružení
Aragonit, a to za její neutuchající
snahu a sílu překonat veškeré pře−
kážky ve snaze pomoc potřebným.

Miriam a Ondřej Žákovi –
Pomoc v nouzi, o.p.s., 
a ČoKy o.p.s.
Obětaví manželé pracují a žijí v Kynš −
perku nad Ohří na Sokolovsku. Spo −
lečně se dlouhodobě věnují lidem ze
sociálně vyloučených skupin a nad

rámec svých pracovních
povinností se zabývají
charitativní činností a šíří
myšlenku dobrovolnictví
mezi širokou veřejnost.
Ondřej Žák byl nominován
především za obětavou
práci v organizaci Pomoc
v nouzi, kde zastává funkci
vedoucího Domu na půl
cesty v Nebanicích a Kynš −
perku nad Ohří. Odvádí
však mnoho práce nad rá−
mec svých pracovních po−
vinností. K práci přistupuje
s nasazením a usnadňuje
život potřebným. Je zakla−
datel linky AT Linka posky−

tující pomoc pro uživatele návyko−
vých látek a alkoholu.

Miriam Žáková byla navržena na
cenu Křesadlo za založení sociálního
podniku ČoKy, o.p.s., kde je nyní ře−
ditelkou. Tato společnost si dala za
cíl v Kynšperku nad Ohří vyrábět čo−
koládu a zaměstnávat tak zdravotně
a sociálně znevýhodněné osoby. Oba
manželé spolupracují s církevním
sborem a vzájemně organizují chari−
tativní sbírky pro chudé. K dobrovol−
nickým aktivitám strhávají i další lidi
ze svého okolí, kteří mají snahu 
nezištně pomáhat druhým.

Obětaví pomocníci si odnesli ceny Křesadlo

Nositelé ceny Křesadlo v Karlovarském kraji 2014

Již poosmé se v Karlovarském kraji vybírali dobrovolní nadšenci, kteří
ve svém okolí dělají dobré skutky a pomáhají potřebným bez ohledu
na odměnu i ocenění. Z celkem 21 navržených lidí vybrala devítičlen−
ná porota, složená ze zástupců neziskových organizací, pět těch, kteří
si odnesli domů Křesadlo – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neoby−
čejné věci. Byla to jen cena symbolická, smyslem vyhlašování bylo už
tradičně poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také
zviditelnit dobrovolnictví. Cena Křesadlo (na snímku) je dílem umě−
leckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.
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Nazdobené výlohy
Výlohy obchodů nepředvádějí
jen zboží, které lze hledat uvnitř.
Jsou vypovídací výkladní skříní
o kulturnosti každého města 
i obce a ukazují současný život
místních občanů. Návštěvníci
měst hledají náměstíčka s hotely,
pěší zóny. a nejraději chodí do
těsných a křivých uliček, protože
ty svědčí o starobylosti prostředí
a dýchá na ně tajemno. Hledají
romantické kavárničky, cukrárny,
obchůdky, ve kterých lze koupit
něco na památku k nostalgickým
vzpomínkám. 

Samozřejmě i v tehdejších
československých městech byly
obchody a krámky s výlohami,
jenomže naše státní obchodní síť
byla uspořádána spíš jako fabri−
ka. Musela mít návaznost, režim
a řád, tudíž v každé ulici bylo pa−
pírnictví, drogerie, potraviny, ga−
lanterie, obchod s obuví a prád−
lem. Zcela vyloučená byla třeba
nehtová nebo kosmetická studia.
Tenkrát před čtvrt stoletím jsem

denně poslouchala spoustu stes−
ků a lítosti nad naší kulturně za−
ostalou obchodní sítí, která nevy−
tváří romantické obchůdky, kde
před dveřmi krámku prostě musí
být kus červeného nebo zelené−
ho koberce, a na něm kvetoucí
azalky, či v zimě květináče s ma−
lými smrčky, jako je to ve Furth
im Waldu, Chamu, Deggendorfu,
Regensburku a dalších městech
v kapitalistické cizině. Kdyby to
v té době bylo možné, určitě by−
chom to dělali. Živě jsem si před−
stavovala třeba mého soudruha
vedoucího, jak řadí v romantické
cukrárničce na tácky rakvičky se
šlehačkou a ve dveřích  na zele−
ném koberečku mezi kvetoucími
azalkami vítá zákazníky s podbí−
zivým úsměvem ozdoben bílou
košilí s motýlkem nebo sekretář−
ku našeho generálního ředitele
s nehty delšími než klávesnice
psacího stroje, jak váží šrouby
a matky v romantickém a výnos−
ném kapitalistickém železářství.

Že potlačovali svoje skryté před−
stavy, vyšlo najevo krátce poté,
co kapitalizmus u nás byl vycin−
kán a státní obchody dány do
dražby. Možná, že budoucí vlast −
níci krámků z vedoucích míst so−
cialistických kanceláří opravdu
toužili pořizovat koberečky
a smrčky alespoň zpočátku, ale
brzy je to přešlo, protože přede−
vším toužili přeměnit rakvičky se
šlehačkou na diamanty a drahé
kamení a šrouby a matky na ces−
tu luxusní lodí kolem světa. To
vše v přijatelném čase, pokud
možno do půl roku.

Nejspíš se to nepovedlo, pro −
tože v rychlejším než přijatelném
čase se na cukrárničce objevilo
jméno Nguyen van Thuyen,  když
jméno Václav Novák bylo odstra−
něno a neznámo kam zmizelo
z ulice i nové Ferrari sekretářky
pana generálního. Spolu s těmito
atributy bohužel zmizela i naše
papírnictví, železářství, galanterie
a drogerie, i když výlohy zůstaly.

Na první pohled je jasné, že od
rohlíků přes kalhotky a šampon
na vlasy najdeme uvnitř zkrátka
všecko. Ani s mytím a úpravou
výloh si vietnamští hoši starosti
nečiní. Rychle se inspirovali na−
šimi vozidly MHD olepenými
čímsi poutavým, přes co není 
vidět dovnitř ani ven. Po počá−
tečním úžasu nad skvělým ná −
padem chodíme bez vzrušení 
kolem ošatek krásně žlutých roh−
líků spolu s hlávkou zelí a čer −
venými paprikami naaplikované
přímo na skla výloh. Je to skvěle
barevně odlišné, výlohy se ne−
musí upravovat ani mýt. Až na
barvy na skle usedne prach, bu−
de to mít patinu nostalgie. A když
zatoužíme obdivovat romantiku
obchůdků, krámečků, upravené
výlohy, koberečky s azalkami
a přívětivé prodavače, je třeba
vyjet za hranice  do Furth im
Waldu, Chamu, Deggendorfu 
nebo Regensburku. 

Dagmar Hermanová
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V Sokolově začaly
opravy mostů

Rekonstrukce mostů a lávek přes
Lobezský potok začaly v Soko −
lově. Přijdou na 10,8 milionu ko−
run. Kromě nich se ve městě
opra vuje i velký most přes Ohři
u vlakového nádraží za 14,3 mi −
lionu korun. Na oba projekty do−
stalo město dotaci z Regionálního
operačního programu Severo −
západ. S dalšími opravami mostů
začalo město na sídlišti Stará
Ovčárně a u městského úřadu.
Všechny opravy musejí být do−
končeny do října příštího roku.
Lobezský potok, který protéká ce−
lým Sokolovem a ústí do Ohře, je
většinu roku klidným tokem. Při
velké vodě a povodni se ale může
stát hrozbou zejména pro mostní
konstrukce a nezpevněné břehy.
Proto radnice spolu s Povodím
Ohře urychluje úpravy koryta, bře−
hů a mostů Lobezského potoka,
aby se komplikacím zabránilo.

U Špalíčku 
se parkuje zdarma

Na chebském náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad je možné zaparkovat od
začátku května na dobu 90 minut
zcela zdarma. Jde o opatření rad −
nice, které má oživit vylidňující 
se střed města. Město tím chce 
pomoci podnikatelům, kteří mají
v centru obchody, restaurace a dal −
ší provozovny. Možnost bezplatně
zaparkovat by na náměstí a do cen−
tra mělo přilákat další návštěvníky.
Radnice tím přijde o část z více než
milionového příjmu, který z auto−
matů na náměstí dosud mělo.
V ostatních částech Chebu, kde
jsou umístěny parkovací auto maty,
se platí za první půlhodinu parko −
vání 10 korun, za hodinu 20 korun
a za celodenní stání 60 korun.
Parko vání je přitom na Kasárním
náměstí a v částech ulic Obrněné
brigády, Komen ského a Svato pluka
Čecha zpoplatněno ve všední dny
v době od 8 do 18 hodin a v sobotu
od 8 do 12 hodin.

Od 24. května začaly opět cyklistům
a cykloturistům sloužit pro přepravu
osvědčené cyklobusy. V celém Kar −
lo  varském kraji budou letos jezdit na
pěti trasách až do 28. září vždy o ví−
kendech a také o svátcích. Každá
z pěti tras má své vlastní barevné
označení. 

Červená trasa je Krušnohorská,
zelená kříží rezervace Slavkovského
lesa a modrá trasa cyklobusu vede
mezi Střelou a Vladařem na Žluticku.
Po oranžové trase se mohou cyklisté

svézt z Chebu, Aše a z Kraslic přes
přírodní park Přebuz do Nejdku
a žlutá trasa vede Porolavím k Bla −
ten skému příkopu. Přepravu cyklistů
cyklobusy každoročně finančně
podporuje Karlovarský kraj. 

Letošní novinkou je zajíždění spo−
jů červené linky do Lokte a rozšíření
provozu modré linky o první sobotu
v měsíci navíc. Zelená linka jezdí po
předchozí objednávce.  

Jízdní řády cyklobusových linek
jsou zveřejněny na zastávkách, kde

staví autobusy společnosti Auto −
busy Karlovy Vary. Veškeré informa−
ce včetně tarifních podmínek získají
cyklisté rovněž v předprodejních
místech společnosti, u řidičů cyklo−
busů nebo na internetových strán−
kách firmy. 

Poplatek za dopravu kola cyklo−
busy je 20 korun, držitelé jízdenky
Egronet mají přepravu kola v ceně.
Jízdenky na cyklolinky lze zarezer −
vovat prostřednictvím předprodeje
AMS. Kompletní informace o pře −
pravě cyklistů v regionu také přináší
Cykloportál Karlovarského kraje.

Cyklobusy opět jezdí
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S velkým zájmem řidičů, cyklistů
a dalších účastníků silničního provo−
zu včetně chodců se setkala akce
Bezpečnost na silnicích 2014, kte−

rou uspořádal v Karlových Varech
Český červený kříž v Karlových
Varech. Cílem kampaně bylo upozor−
nit na nebezpečí vyplývající z chová−

ní řidičů a účastníků
silničního provozu,
zejména dětí. Jak
ukázali během akce
instruktoři, vítanou
novinkou při posky−
tování první pomoci
se staly specializo−
vané aplikace mo−
bilních telefonů, kte−
ré umožňují přístup
v momentě posky−
tování první pomo−
ci. Aplikaci v češtině
si lze stáhnout do

mobilu s OS Android a Apple iOS.
Nenahrazuje však účast na kurzu
první pomoci, neboť neposkytuje
praktický nácvik. Během akce za−
znamenali pořadatelé reakce účast −
níků na poskytování první pomoci.
„Nejvíc zaujal praktický nácvik, cvi−
čení na kardiopulmonálních resusci−
tačních modelech a použití brýlí 
D. W. Eyes.Ten, kdo si brýle vyzkou−
šel, zažil deformaci vidění, ztrátu
rovnováhy a nedostatek ovládání.
Tedy příznaky, které dělají opilé řidi−
če a vyznavače tzv. „binge drinking“
tak nebezpečnými na silnici. O vy−
zkoušení chůze s těmito brýlemi byl
opravdu velký zájem.“ řekla ředitelka
občanského sdružení Českého
Červeného kříže Věra Sládková. 

Řidiči cvičili první pomoc

Chůzi s brýlemi, které simulovaly
stav opilosti nebo po požití drog, si
vyzkoušely i děti

Středem pozornosti byly zejména figuríny

Kdo chce moc, nemá nic. Tato
stará moudrost má stalou plat−
nost, bohužel na ni zapomínáme.
Vidím to denně kolem sebe a stále
více se s tím setkávám u svých
klientů. Vzali si půjčky, hypotéky
a nestačí je splácet a pak přichá−
zejí exekuce. Chtěli všechno mít
a nemají nic. Letošní rok je ve zna−
mení rychlých změn a je potřeba
se tomuto trendu přizpůsobit.
Podle čínské astrologie jsme v ro−
ce  Koně, což je pochyb a změny.
Rychlou dobu řada lidí nezvládá.
Nenechme se strhnout tímto tem−
pem, protože spěch za penězi,
bohatstvím nám urychlí nemoc,
rozpadnou se nám vztahy a zůsta−
neme sami. 

Je škoda dávat energii do lpění
na něčem, do očekávání, které nic
nepřinese, protože být v očekávání
je žít ve snu. Radím každému, aby
se na chvíli zastavil a dal do harmo−
nie duši a tělo. Všem, kteří jsou v
krizi doporučuji si udělat 10 dnů

volna a podle finančních možností
odjet daleko. Čím dál od domova,
od zdroje problémů, tím lépe.
Nečekejme, že jako mávnutím kou−
zelného proutku bude lépe. Ne −
bude. Kyvadlo mi ukazuje, že leto−
šek je rokem klidu před bouří.
V příštím roce a následujících dal−
ších dvou očekávejme zvýšený po−
čet katastrof  ve světě i u nás. Při −
pravme se na záplavy, sesuvy pů−
dy, zemětřesení a uragány. Bude −
me vystaveni daleko více infekcím
a stresům. Doporučuji užívat pří−
rodní antibiotikum. Přišel jsem na
to, že nejúčinnější je oregano.
Doporučuji ho užívat  3 až 4 měsíce
nepřetržitě. Směs louhujeme v hor−
ké vodě maximálně 70° C a to 35

minut. Vhodný je také česnek, ale
není tak účinný jako eregano.

Velkým nebezpečím je pro nás
stres, který nám odebírá mnoho
energie. Proto nezapomínejte
na užívání vitamínů a minerálů.
Doporučuji jednou týdně alespoň
17 – 20 minut dělat moji akupre −
suru – ruce křížem a zápěstí na 
zápěstí. 

Moje věštba na další 3 roky ne−
ní nijak příznivá, nicméně v roce
2018 už bude lépe. Když jsem 
v roce 2008 věštil, že bude hůř, lidé
tomu nechtěli věřit. Každý je 
strůjcem svého štěstí, ne osudu.
Mnoho lidí svoje problémy svádí na
osud a to je velký omyl. Zastavme
se na chvilku a odpovězme si na
otázku: Kam vlastně kráčíme
a kam chceme dojít? Měli jsme to
udělat už dříve, teď je  pět minut po
dva nácté, ale pořád lepší později,

než nikdy.  Kdo chce moc, nebude
mít nic. Naučme se odpouštět, ne−
očekávat a nelpět. Když nebude−
me nic očekávat, můžeme mít
všechno. Když nebudeme na ni−
čem lpět, tak to můžeme mít.
Nežijte s představou, že toho dru−
hého změníte. Změnit můžete pou−
ze sami sebe. Doporučuji předem
vyřešit svoje problémy. Proč?
Věštím, že když tak neučiníte, 
určitě potkáte člověka se stejnými
problémy. Kdo má dluhy setká se
dlužníkem. Kdo nemá vyřešeny
manželské vztahy narazí na člově−
ka se stejným životním problé−
mem. Vyvarujme se závisti, která
vám, aniž o tom víte, může vyvolat
velké zdravotní problémy. Buďte
tolerantní a schopni kompromisů.
Jak jste na tom, si můžete sami vy−
věštit pomocí mých  karet.

Stanislav Brázda

Nejznámější psychotronik a věštec Stanislav Brázda radí:

Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA

mobil:  
777 119 600  −  606 119 600

e−mail:
stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Šťastný může být ten, kdo se spokojí s tím, co má

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná
sleva. Místo původních 275 Kč koupíte nyní
jeden balíček karet za 200 Kč. Karty lze 
koupit v redakci Rozhledu, Vídeňská 218,
339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského roz−
hledu, 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 navý−
šena o poštovné. Při poslání jednoho balíčku
karet zaplatíte za poštovné  84 Kč,  pokud si
objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.
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UŽ JSTE VIDĚLI LENTILKOVÝ STAN? ŽE NE?

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni.
Nejen stan, který vypadá jako hro−
mada lentilek, ale i spoustu dalších
si můžete prohlédnout na tradiční
prodejní výstavě, která star tuje 
12. června v Plzeňské hale T. J.
Loko motiva. 

Kro mě téměř stovky posta −
vených turistických i rodinných sta−
nů tu najdete i spací pytle, kari −
matky, batohy, kempingový náby−
tek a další doplňky zpříjemňující 
pobyt v přírodě. Může te se těšit 
i na různé akční a výstavní slevy,

a už neodmyslitelný „outlet“ oble−
čení a obuvi. 

Výstava potrvá do 27. června,
a to denně od 11 do 19 hodin. V so−
botu 28. 6. pak na vás od 9 hodin
čeká velký výprodej vysta veného
zboží. Vstup na výstavu je zdarma. 

Pokud výstavu nestihnete, nebo
se nerozhodnete hned na místě, 
nezoufejte, vystavovaný sor ti −
ment je možné zakoupit i v obcho−
dech LIMAN SPORT a OUTDOOR
SHOP Bezručova v Plzni nebo na
www.limansport.cz

Novou přírodní památkou Chrá něné
krajinné oblasti Slavkovský les je
Velikonoční rybník. Leží nedaleko
Měchova u Bečova nad Teplou a má
rozlohu 1,75 hektaru. Na výjimeč−
nou hodnotu této lokality přišli příro−
dovědci při mapování obojživelníků
již v roce 2009, ale přírodní jako pří−
rodní rezervaci se ho podařilo vyhlá−
sit až po roce. Rybník byl desítky let
hospodářsky nevyužíván, a tak se
stal ideálním útočištěm pro chráně−

né druhy živočichů, zejména obojži−
velníků a vážek. Rybník se může po−
chlubit jednou z nejbohatších popu−
lací blatnice skvrnité. Své útočiště
zde má také skokan ostronosý
a krátkonohý či čolek velký, obecný
a horský. V lokalitě žije na dvacet
druhů vážek, z nichž některé patří
mezi velmi vzácné. Nejvýznam nější
je však výskyt vážky jasnoskvrnné,
která se řadí mezi zákonem chrá −
něné druhy.

Novou rezervací je Velikonoční rybník
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NEMÁTE nevyužité  hous−
le, violu, cello, basu, el.
ky taru či saxofon, trubku
nebo klarinet? Koupím 
i poško zené a nekomplet−
ní. Tel.: 728473687.  PM
140084 

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

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

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

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

KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
dinky Omega, Heuer,
Glas shüt te, Prim aj., se
stopkami i bez. Por celá −
nové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do 
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité au−
to−moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−ce−
dule. Dále starou vzdu chov −
ku zlamovací, vojenskou,
pouťovou, vzdu  cho vou pis−
toli, flobertku. Dě kuji za na−
bídku − přijedu Tel.:
604343109 PM 140036

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, uniformu,
maskovací oblečení,
opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zá−
sobníky a bedny od mu−
nice, dalekohled, puš−
kohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy−
znamenání, nášivky, le−
teckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vr tuli, pa−
lubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, ob−
razy kafemlýnek, lit. bá−
bovku, kořenky, hrnečky,
porcelán. figurky, vázy,
skleněnou karafu a skle−
ničky aj. věci  z domác−
nosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, líva−
nečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouz −
drem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum−
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sbě ratel – při−
jedu. Tel.: 604343109.
PM 140039

KOUPÍM staré obrazy čes −
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,

lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz.
nebo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky,
vyznamenání, ván. ozdo−
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

JAWA, ČZ a jiné, koupím
staré motocykly v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned v
hotovosti, tel.:
607946866. RR 40417

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty – firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamenání
– vojenské, různé předvá−
lečné, komunistické, min−
ce, odznaky, hodinky – ná−
ramkové, kapesní. Děkuji
za nabídku. Zn.: přijedu tel.
603512322. PM 140005A

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

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do−
kumenty, pohlednice, pla−
káty, hračky, autíčka na
kabel i bez, na klíček ,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za na bídku.Tel.:
603512322. PM 140006

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel zaplatí až 10. tis
Kč za chybějící pohledni−
ce obcí Šumavy (např.
Schukat schen, Paterl −
hütte, Glaser wald, Stadln
atd.). Dobře zaplatím i  ji−
né pohlednice z celé ČR
do roku 1945, uvítám
větší množství či sbírky,

mohu přijet.  Mobil:
602486490. RR 40429

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

PRODÁM truhlu z r. 1930,
částečně malovaná, roz−
měry 120 x 62 cm. Dále
prodám zahradní kolečko.
Tel.: 602602654. PM
140119

PRODÁM dům se čtyřmi
bytovými jednotkami v Plz −
ni, ulice Mánesova – Bory.
RK ne. Tel: 602602654,
377310020. PM 140120

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky  a
Ejpovic kou 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan −
dard ní vybavení včetně kli−
matizace. 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 silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 140047

PRODÁM pěknou chalupu
v malé klidné obci u Blí −
žejova na Domažlicku,
2+1, chlév, 2x stodola,
uzavřený dvůr, zahrada,
soukromí, vhodné k rekre−
aci i trvalému bydlení, 399
tis. Kč, tel.: 721004299.
RR 40206

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
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci 
hotov. Tel.: 777110010

PRONAJMU v centru Plzně
1+3−4, 95 m2, částečně
zrekonstruovaný, 2x koup−
lena s WC, i studentům ne−
bo dvěma párům. Volný ih−
ned. Tel. 777110010.

PRONAJMU v centru Plzně
1+2, 65 m2, částečně 
zrekonstruovaný. Nájem
6000,− Kč + služby a
energie. Volný ihned. Tel.
777110010.

PRODÁM rodinný dům
s velkou zahradou 1 158 m2
ve Starém Plzenci, v klid−
ném prostředí u lesa. Tel.:
777165940. PM140113

HLEDÁME ke koupi starý 
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě ne −
obývaná nebo zchátralý
stav nevadí, do 200 tisíc.
Tel.: 721375326. RR 40406

PRODÁM nebo pronajmu
býv. zem. usedlost k rekon−
strukci, výborná lukrativní
lokalita i pozemek bez pří−
mých sousedů, vhodné
k bydlení, rekreaci i pod −
nikání s možností využití 
20 ha travních porostů.
Cena 1.390.000 Kč. Tel.:
602614480. RR 40427

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40407

PRONAJMU byt 1+1, plo−
cha 45 m2 (i zařízený),
zvýšené přízemí, možný
přístup na dvorek a za−
hradu. Klidné bydlení v
blízkosti Chod ského ná−
městí. Vhodné max. pro 2
osoby. Tel.: 543238472.
PM 140118

PRONAJMU dlouhodobě
pěkný zánovní mezonetový
byt 2+1, 70 m2 v rezi−
denčním domě v centru
Klatov, klidová zóna s do−
sahem nákup. center. I. pa−
tro za 7500 Kč + energie,
parkování a wifi je v ceně
zdarma. Kauce = 18000
Kč. Tel.: 602614480. RR
40426

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

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

PRODÁM motorovou sed−
mimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudova−
ným, nefunkčním  osmi−
válcovým  karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzdě−
ného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120
000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028 

PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
140029

POČÍTAČE prodej a opra −
vy. www.SoftAg.cz. Tel.:
374624742. KŘI PM
140116

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech.
Osob ně nebo písemně.
Volejte, pište na tel.
775901978. PM 140106

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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE 
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná −
kladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a ze −
mědělské stroje. Dále
pro vádíme demontáž
oce lových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup že  lezného šrotu. 
Tel.: 723622663. PM
140030

VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Tel.: 723780318.
KŘI PM 140115

RYCHLÉ půjčky 10 tis.−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−ma−
il: karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
140009 

43/175 hledá příjemnou 
ženu, štíhlé postavy, vše −
obecných zájmů. Tel.:
728847769. PM 140117

PRVNÍ krok ke štěstí − se−
známení s Bavorákem.
Mob.: 773599200.

SYMPATICKÝ pohodář,
s citem pro rodinu, 35 let,
se srdíčkem na správném
místě, hledá touto cestou
obyčejnou, upřímnou že−
nu, která už také nechce
být sama. Na kráse ani
vzhledu nezáleží, důležité
je, jaká jsi uvnitř svého
srdíčka. Děti nejsou pře−
kážkou, vzdálenost není
rozhodující. Prosím pouze
odpovědi se zájmem 
o vážný vztah. Tel.:
773569375. PM 140111

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zku šený chovatel, výcvi−
kář, eto log. Plzeňský kraj.
Tel.: 737824579. PM
140011

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek s ne −
lí  nající bavlníkovou srstí
nevyžaduje střihovou úpra −
vu, jenom se pro česává. 

Je antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostra žitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca −
nisterapii – k reha  bilitaci.
Oblí  bený pro vý stižnou
a přizpůsobi vou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nad še −
ním. Kup ní smlouva při
od bě ru. Do dobrých rukou. 
www.hajami−talisman.wz.cz 

mobil: 602823882 
e−mail: hajami@volny.cz  

sms−ne, 
tel.: 378774498. 

RR 40154

Další číslo
Vašeho 

rozhledu
vyjde

7. 7. 2014
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Vyberte nejlepší stavbu Karlovarského kraje 2014
www.stavbykarlovarska.cz


