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NEJ stavby kraje
vyhlášeny

Klášter Teplá ohlásil
nález století
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Karlovarské
vyhlídky

Psychotronik
Stanislava Brázda radí
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Naše krajské město se rozhod−
lo připojit k Washingtonu,

Dublinu, Barceloně a dalším me t −
ro polím, kde již založili „Havlovo
místo“. Smyslem projektu je vy−
tvoření sítě míst ve veřejném pro−
storu, kde se lidé mohou setká−
vat, vést dialog a diskutovat v du−
chu ideálů a životních postojů
Václava Havla. V Karlových
Varech vybrali za   Havlovo místo
sady Karla IV. naproti Císařským

lázním, poblíž Puppu. Tvořit je bu−
dou dvě  kovová zahradní křesla,
spojená s kulatým stolem, jehož
středem prorůstá lípa jako národ−
ní strom České republiky. Autor
Bořek Šípek nazval instalaci
„Hovoří demokracie“ a pracovně
ji  označuje za lavičku. 

Rozhodnutí o Havlově místu
padlo už koncem dubna. Bez pří−
spěvku lidí se ale instalace místa
neobejde. Cena projektu architek−
ta Bořka Šípka je 280 tisíc korun.
Na další desetitisíce korun přijde
úprava místa z dnešního trávníku.
Město se obrátilo na veřejnost
a podnikatele, aby podpořili vy−
hlášenou sbírku. Zbytek zaplatí
město. Lidé mohou příspěvky
vhazovat do dvou stabilních po−
kladniček. Jedna je v budově
magistrátu na Moskevské ulici
(na snímku), druhá v Infocentru
na třídě TGM. Přispět lze také

... pokračování na straně 3
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Havlovo
místo

KARLOVARSKO

Titulem nejlepší firmy dekoroval
Klub zaměstnavatelů nejúspěšněj−
ší podnikatelské subjekty Kar lo −
 varského kraje. Za nejlepšího za−
městnavatele regionu vyhlásili
společnost WITTE Automotive.
Progresivním zaměstnavatelem se
stala firma Momentive Specialty
Chemicals. Rostoucí zájem o pre−
stižní ocenění se letos pro−
jevil v  rekordním počtu
152 registrovaných firem
ze všech krajů ČR. Gene −
rálním partnerem soutěže
byla společnost Sodexo Pass
Česká republika. Největší novin−
kou letošního ročníku bylo hodno−
cení středních a vysokých škol sa−
motnými zaměstnavateli z pohledu
přínosu pro trh práce s  udělením
titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNA−
VATELI“. Tématem ročníku byla
flexibilita pracovní síly, mzdy a be−
nefity, důchodové zabezpečení,
ochrana zdraví zaměstnanců
a směřování školství pro potřeby
trhu práce.

Vítězná společnost WITTE Auto −
motive se specializuje na zámky,
panty, klíčové garnitury a kliky. S je−
jími produkty se lze setkat ve všech
vozidlech významných výrobců
automobilů na celém světě. 

„Být zaměstnavatelem v kraji, kde
je tradiční lázeňství, cestovní ruch,
těžba uhlí nebo výroba porcelánu,

znamená přinášet nové techno −
logie, nejmodernější výrobní po −
stupy a především rozvíjet a vy −
chovávat špičkové odborníky. Klí −
čovým jsou pro společnost WITTE
Automotive talentovaní, spolehliví
a zruční lidé, kteří navrhují a vyrá −
bějí výrobky pro světové automobil−
ky. Naším krédem je možnost osob−
ního rozvoje a růstu pro každého,
otevřenost v komu nikaci, benefity
v různých formách, které zaměst −
nancům vytvářejí dobré pracovní

podmínky. Jako zaměstnavatel má−
me co nabídnout našim spolupra−
covníkům, studentům, odborníkům
i veřejnosti,“ řekla mluvčí WITTE
Automotive Martina Poštová.

Nejlepší hodnocení v  kategorii
Progresivní zaměstnavatel získala
společnost Momentive Specialty
Chemicals. „Ocenění si velice váží−

me. Získali jsme ho
opět po dvou letech.
Vnímáme to jako oce−
nění našich základních
hodnot a procesů, me−

zi které patří především bezpečnost
práce, bezpečnost našich zaměst −
nanců, životní prostředí, spravedlivé
nastavení personálních procesů
a spokojenost našich zaměstnanců.
V neposlední řadě je to pro nás zají−
mavá příležitost pro zviditelnění
i mezi potenciálními uchazeči o prá−
ci v naší společnosti,“ řekl manažer
Momentive Specialty Chemicals pro
ČR Oldřich Honzák. Na dalších mís−
tech ocenili Karlovarské minerální
vody a firmu LINCOLN CZ. 

Nejlepšími firmami kraje

Witte a MSC
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Chůze láká 
i nejstarší zájemce

Nejstarším účastníkem letošní 
akce Nordic Walking Vary Tour byl
93letý Vlastimil Fiala. Na šestikilo−
metrovou trasu přes Dianu na
Linhart s převýšením 254 metrů
se vydal spolu s Josefem Dlo −
hošem. Na první díl Walking Vary
tour měl nejstarší chodec natréno−
váno, neboť loni nachodil přes
550 kilometrů. V cíli na Linhartu
čekaly dárky na nejstaršího chod−
ce i na nejmladší, devítiletou 
účastnicí pochodu. 

Lanové centrum 
už slouží

Novou sportovní atrakcí v Doubí
se stalo  Přírodní lanové centrum
sv. Linhart. Vybudovaly ho Lázeň −
ské lesy a je otevřeno v pátek od
15 do 19 hodin a o víkendech od
12 do 19 hodin. Návštěvníci zde
najdou lanové prolézačky se
střed ním a vysokým stupněm ob−
tížnosti, různé překážky, dětské la−
nové centrum a top−rope překážky
pro lezení a šplh. Nové sportoviště
v lese se stalo oblíbeným rájem
zejména pro školáky a sportovce,
kteří si na lanech chtějí udržet do−
brou fyzickou kondici.

Patřil a patří k nejznámějším Karlo −
varákům a Západočechům vůbec,
a to dokonce v celosvětovém měřít−
ku. Je jediným z regionu, po němž
pojmenovali planetku ve vesmíru.
František Krejčí, zakladatel karlovar−
ské hvězdárny a nositel řady me −
dailí, se narodil v České Třebové
21. října 1901. Byl strojvůdcem
a v tomto povolání setrval skoro až
do důchodu. Zájem o astronomii
v něm prý vzbudilo pozorování
Halleyovy komety v roce 1910, při−
tahovala ho ale také filosofie, umě−
ní, cestování a poznávání života lidí.
Za německé okupace vstoupil do
České astronomické společnosti.
Do Karlových Varů přišel roku 1947
a založil zde astronomický kroužek,
následně v letech 1959 až 1963 vy−
budoval a vedl hvězdárnu. Obnova
hvězdárny po zničujícím požáru
v letech 1972 až 1977 byla přede−
vším jeho zásluhou. Českoslo −
venská astronomická společnost

ho jmenovala čestným členem
a odměnila ho Koperníkovou
a Keplerovou medailí. Zemřel po
těžké chorobě 13. června 1984
v Karlových Varech. Astronomové
z Astronomického ústavu v Ondře −
jově v roce 2002 po Františku
Krejčím pojmenovali planetku číslo
29473, kterou objevili. Nedlouho
poté byla po Františku Krejčím po −
jmenována karlovarská ulice neda−
leko hvězdárny v nově vznikající vi−
lové čtvrti Motýlek. Bylo velmi pří−
jemné, že se tak stalo velmi krátce
poté, co jsme si připomněli 100.
výročí narození této významné kar−
lovarské osobnosti. V tomto roce si
připomínáme 113.výročí jeho na−
rození a je velmi příjemné, že od 

tohoto roku nese také areál hvěz−
dárny jméno svého zakladatele.
Hvězdárna Františka Krejčího Kar −
lovy Vary odhalí slavnostně pamět−

ní plaketu v rámci letošní Evropské
noci vědců v sobotu 28. září 2014.
K tomuto aktu rádi pozveme členy
rodiny, pamětníci, kteří s panem
Františkem Krejčím spolupracovali
i širokou karlovarskou veřejnost.
Chceme ukázat, že hvězdárna po−
kračuje v plnění odkazu svého za−
kladatele. Letos zde  zprovoznili
největší dalekohled v Karlovarském
kraji VL−KVT. V současnosti by−
chom rádi oslovili případné dárce
z Karlovarského kraje o případný
dar na dokončení tohoto plně auto−

matického dalekohledu, který plá−
nujeme zprovoznit dálkově přes
internet. Prozatím je dalekohled ří−
zen off−line a od poloviny května do
konce července s ním mohou náv−
štěvníci pozorovat nejkrásnější pla−
netu sluneční soustavy Saturn 
a v současnosti ještě Mars, který
byl v dubnu v opozici se Zemí.                                

(Miroslav Spurný)

Pojmenovali po něm
planetku

Poloha planetky Krejčí

Osvědčení o pojmenování 
planetky Krejčí

František Krejčí

Nejen pěší, motorizované a cyklo −
hlídky nasadí karlovarská Městská po−
licie během 49. mezinárodního filmo−
vého festivalu. Od 4. do 12. července,
kdy se v ulicích Karlových Varů čeká
na 120 tisíc hostů a návštěvníků včet−
ně cele brit filmu nasadí do ulic také
osobní dvoukolové trans portéry Seg −
way. Ty se již osvěd čily během ne −
dávného karnevalu a zajišťování ope−
rativního přesunu stráž níků. Během
49. MFF se čeká podobná návštěva
jako loni, kdy na 461 projekcí 235 
filmů přišlo 128 031 diváků. Letos bu−
dou mezi  sedmi světovými a pěti
mezinárodními premiérami uvedeny
v soutěži hned dva české filmy a vů−
bec poprvé také snímek animovaný.

Strážníci nasadí posily na Segway

Lanové centrum sv. Linhart v Doubí
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Obyvatelé obce Bublava na Soko −
lovsku budou pít vodu z Německa.
První z nich ji ochutnají ještě letos.
Vodohospodářské sdružení obcí zá−
padních Čech, jehož je Bublava čle−
nem, tu začne stavět směrem k hrani−
ci 700 metrů dlouhé potrubí a napojí
ho na vodovodní síť německého
Klingenthalu. 

Vodohospodářské sdružení
obcí už vypsalo výběrové říze−
ní, z něhož vzejde dodavatelská
stavební firma. Horská Bublava
s 320 obyvateli leží jen pár set
metrů od hranice, v létě občas
trpí suchem a nemá vlastní vo−
dovod. Místní lidé používají své
studny a vrty. Nový vodovodní
přivaděč z Německa bude
mnohem levnější řešení než
pokládat šest kilometrů dlouhé potru−
bí z vnitrozemí z obce Stříbrná i s pře−
čerpávací stanicí kvůli převýšení.
„Navázali jsme kontakt s německými
partnery, investičně za zlomek ceny
přivedeme vodu do Bublavy a v dal−
ších letech postupně vybudujeme
rozvody po obci,“ řekl Zdeněk Frček
z Vodohospo dář ského sdružení. Na

německé straně jsou podle něj sta−
vební náklady nulové. Klingenthalský
vodovod totiž leží v zemi jen pár 
metrů od hranice.

O německou vodu už se hlásí první
rodiny. Starosta Boris Jirsík už obeslal
prvních dvanáct rodin, jejichž domky
stojí podél trasy připravovaného při −
vaděče z Německa. Mohly by se napo−

jit ještě letos. Šest nebo
sedm z nich už ohlásilo, že
vodu budou chtít. Letos si
Vodo hospo dář ské sdru žení
pro členská města a obce
regionu urči lo cenu 72,55
korun vodného a stočného
za kubík. To se bude týkat
i Bublavy, přestože naku−
povaná voda z Německa je

o něco dražší. Obec bude odebírat vo−
du z Německa ve velkém, takže se do−
staneme na sumu, odpovídající ceně
na české straně hranice. V Bublavě
stále čekají na spor kolem rozestavě−
ného aqua parku za sto milionů korun.
Akce byla bývalým vedením obce 
zahájena, přestože Bublava neměla
vlastní vodovod.

Na sedmdesát zástupců měst, obcí
a regionů z okolí železniční trati Cheb
− Norimberk se rozhodlo v bavorském
Pegnitz vytvořit mezinárodní svazek,
který bude prosazovat elektrifikaci to−
hoto koridoru. Modernizace železnice
by mohla přinést prosperitu regionům
na obou stranách hranice. Cheb by se
tak mohl opět stát významným želez−
ničním uzlem. V minulosti projížděl
chebským nádražím například mezi−
národní rychlík do Paříže. Dnes jezdí
noční spoje do západní Evropy jinou
severní cestou přes Ústí nad Labem
a Děčín. Z Chebu je nutné na vlaky
do Německa přesedat, a tak cestující
dálkových spojů raději volí pohodlněj−
ší trasu bez přestupu. Do Norimberka
a Mnichova cestují  přes Plzeň nebo
Domažlice. Všechny plány na propo−

jení elektrifikované sítě železnice
z Chebu do Německa narazily na
technický problém. Sloupy elektrické−
ho vedení mezi Chebem a státní hra−
nicí totiž chybí. Podobně chybí troleje
na německé straně až do Markt −
redwitzu. Zatímco na české straně
zbývá elektrifikovat úsek dlouhý ne −
celých sedm kilometrů, v Německu je
to složitější. Německé tunely v po −
hraničí jsou totiž příliš nízké. Problé −
mem tak není jen natáhnout troleje.
Elektrifikace trati by přinesla těsnější
propojení regionu Norimberk s lázeň−
skou oblastí v Kar lovarském kraji,
a tedy i nový impuls pro místní podni−
katele, průmysl a lázeňství. Optimální
termín je napojit Cheb na evropskou
síť elektrifi kovaných železničních tratí
přibližně v roce 2023.

V Chebu plánují rychlovlaky

zasláním příspěvku na bankovní
účet č. 5200014223/5500, vedený
u  Raiffeisenbank. Historicky první
Havlovo místo vzniklo 3. října 2013
na půdě Georgetownské univerzity
v hlavním městě USA Washingtonu.
Jeho vznik inicioval velvyslanec ČR
v USA Petr Gandalovič a umělecký
tvůrce podoby tohoto místa, archi−
tekt a designér Bořek Šípek. Další
„Havlova místa“ se objevila posléze
v Evropě díky Billu Shipseymu, ředi−
teli organizace Art for Amnesty, a to

v parku Sv. Patrika
v irské metropoli Du b −
linu (10. prosince

2013) a poblíž katalánského parla−
mentu v Parc de la Ciutadella v Bar −
celoně (15. února 2014). Mno  hými
jsou považována za památník
Václavu Havlovi, který ale lze na
rozdíl od většiny jiných památníků
zároveň docela civilně použít k pří−
jemnému posezení. Jejich odhalení
se pravidelně zúčastňují významné
osobnosti České republiky i hosti−
telského města a jsou příznivě při −
jímána místními občany. To vše 
vede k iniciativě ustavit Havlovo
místo také v Karlových Varech.

...dokončení ze strany 1 �

Havlovo místo

Voda pro Bublavu poteče
z Německa ve velkém

Model aquaparku, jehož stavba byla 
zakonzervována
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Obchvat nabírá
zpoždění

Velké zpoždění nabírá stavba silnič−
ního obchvatu Sokolova. Zatímco
první dva úseky se dokončují a bu−
dou hotové letos v září, zahájení
třetí části je v nedohlednu. Šesti −
kilometrový úsek přitom první dva
úseky propojí. Odklad může stavbu
zpozdit až o dva roky. Obchvat po−
může Sokolovu dostat těžkou ná−
kladní dopravu z centra. Původně
se počítalo se zahájením stavby le−
tos v září. Nyní se všechny zakázky
prověřují. Pokud ministerstvo práci
na obchvatu zastaví, zmaří celou
investici předchozích dvou etap,
které přišly dohromady na 300
milionů korun. 

Přejmenovali ulici 
i léčebnu

Krajskou Léčebnu dlouhodobě ne−
mocných v Nejdku přejmenovali na
REHOS – zařízení následné reha −
bilitační a hospicové péče. Zkratka
LDN totiž pacientům nezněla do−
bře. Současně s tím přejmenovali
Osvě timskou ulici, kde léčebna 
sídlí, na Perninskou. Léčebna s ka−
pacitou 82 lůžek, jejíž součástí jsou
i pokoje pro ubytované v hospicu,
získala nyní cer tifikát kvality od
Spojené akreditační komise ČR. 
O získání certifikátu usilovali tři ro−
ky. Nyní mají doklad o tom, že po−
skytují péči na vysoké úrovni a pro
pacienty také bezpečně. Stejné vy−
svědčení získal letos v kraji i sou−
kromý Dům ošetřovatelské péče
v Dolním Rychnově.

Třídění 
elektroodpadu 

se nedaří
Obyvatelé Karlovarského kraje vy−
třídili loni 320 tun drobného elek −
tro odpadu. Znamená to, že ode−
vzdali k recyklaci více než sedm 
tisíc televizí, přes tři tisíce monitorů
a zhruba 85 tun drobného elektra.
Tím uspořili 3 638 MWh elektřiny,
1 774 hektolitrů ropy, 160 100 hek−
tolitrů vody a 141,6 tuny primár−
ních odpadů. Ačkoliv podle této
statistiky vychází, že se za poslední
rok vytřídilo v kraji 1,06 kg drobné−
ho elektroodpadu na obyvatele,
zůstává Karlovarský kraj v pořadí
všech regionů ČR stále na posled−
ním 14. místě. 

NEJ stavby podle hodnocení odborné poroty:
1. místo 
Rekonstrukce rozhledny Klínovec
Přihlašovatelem bylo město Boží Dar,
projek tan tem firma Juri ca a zhotovitelem
firma Chlá dek a Tintěra

2. místo Dům Stallburg Kyselka
Přihlašovatel  BAU−STAV a Karlo var ské
minerální vody, projektoval Zde něk Havlina
z Media projektu Karlovy Vary a zhotovi−
tem BAU−STAV.

3. místo 
Oprava Infocentra v  Lázeňské 14, Karlovy Vary
Do soutěže přihlásilo Statutární město Karlovy Vary,
projektoval architekt Miloslav Bokota a ateliér Bokota
Archi tekti, stavbu provedla  IPM Stars.

Čestné uznání za vysoký inovační přístup ve stavební
výrobě získala tru hlárna 21. století BOHEMIA LIGNUM,
kterou přihlásila KALIBRA NOVA. Další čestné uznání
za zvelebení zanedbané průmyslové části Karlo vých
Varů obdržela stavba č. 17  Areál Dvorana ve Dvorech
a do třetice čestné uznání za příkladné využití staré
železniční tratě dostala cyklostezka Ostrov –
Jáchymov. 

Vavříny 14. ročníku o nejlepší stavbu a projekt Karlovarského kraje
byly rozděleny. Letos se o hlasy veřejnosti i odborné poroty 

ucházelo 27 staveb, 6 projektů a také 6 zachráněných památek.

NEJ stavby kraje vyhlášeny 

Tři nejlepší odborníci v kraji:
Titul Projektant roku udělila odborná porota Ing. Miloši Trnkovi, který se podílel na projektu stavby Hotel Dvorana a za
Stavbyvedoucího kraje byl vyhlášen Milan Niewiak, který vedl soutěžní stavbu č. 4 Rodinný dům ve Staré Roli a splnil
náročné požadavky architektů i nejnovějších technologií i za jeho dlouholeté úspěšné řízení staveb v Karlovarském 
kraji. Jako Osobnost stavitelství Karlovarského kraje vyhlásili Ing. Jana Froňka za  mimořádný přínos k řešení dopravy
a vysokou profesionalitu.

NEJ stavby a projekty podle veřejnosti:
Při hlasování o Cenu veřejnosti bylo odevzdáno celkem 13 865 
platných hlasů. Nejvíce mezi stavbami získala rekonstrukce karlo−
varské restaurace Smíchovský pavilon, který dostal 1020 hlasů.
Dílo architekta Alexandera Mikoláše provedly Stavomontáže Karlovy
Vary. Mezi projekty bodoval u laické veřejnosti, stejně jako u odbor−
né poroty,  Národní dům s 1246 hlasy. Do soutěže ho přihlásil 
investor, firma ELTODO. Projekt vytvořil architekt Jan Fousek a ate −
liér FADW. Mezi zachráněnými památkami se těšily největší podpoře
se 714 hlasy historické stavby Hospo dářských usedlostí čp. 9 
a čp. 12 v Salajně na Chebsku.

NEJ projekty:
Za nejlepší projekty byl
vyhlášen Národní dům
v Karlových Varech
a pro jekt Městských lázní
v Che bu. Cenu hejtmana
Karlovar ské ho kraje do−
stala Revitalizace ne−
mocnice v Sokolově 
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Akce k životnímu
prostředí

Chceme svět bez odpadů se jme−
novala akce, kterou na Světový den
životního prostředí uspořádali stu−
denti karlovarských středních škol
a učilišť. Pletenými výrobky z igeli−
tových  tašek a dalších plastových
materiálů obalili stromy a lavičky,
studentky se oblékly do umělých
materiálů a fólií. Upo zornily tím na
nebezpečný odpad, který se dá na−
hradit výrobky, které nejsou škodli−

vé pro životní prostředí. Akci zorga−
nizovala Obchodní akademie spolu
se  Střední keramickou a sklářskou
školou a také Správou lázeňských
parků. Účastníci  oslovili chodce

a diskutovali společně o hromadění
odpadů, změnách klimatu a zhor−
šování životního prostředí.

Karlovarští byli 
nejrychlejší

Na 11. ročníku střelecké soutěže
městských policií kraje změřili své
mušky strážníci ze Sokolova,
Chodova, Ostrova, Františkových
Lázní a Karlových Varů. Soutěže se
zúčastnilo 29 střelců a devět druž−

stev. Ve střelbě tříčlenných družstev
na 25 metrů se z vítězství radoval
tým ze Sokolova a soutěž jednot −
livců vyhrál ostrovský La dislav
Martínek. Disciplinu v rychlopalbě
na kovové terče ovládli karlovarští
strážníci Stanislav Ma kovička
a Milan Filip, který nakonec vyhrál.
Na snímku vítězové soutěže.

Varující údaje o trvalém propadu po−
čtu obyvatel v Karlovarském kraji
zveřejnil Český statistický úřad.
Svědčí o tom, že některé lokality 
regionu se pomalu, ale jistě vylidňují.
Celkový počet obyvatel kraje klesl
nyní poprvé v historii pod 300 tisíc
osob. Zatímco loni v březnu chybělo
do magické 300tisícové hranice 
pouhých 99 osob, nyní chybí již 
398 osob. Úbytek obyvatel je trvalý
od roku 2000. 

V době svého vniku měl kraj 
304 823 obyvatel. Hned během prv−
ního roku existence kraje ubylo 
300 obyvatel.  Pak se
mezi roky 2005 až
2008 počet lidí ne −
patrně stabilizoval,
příč ku nej méně lid−
natého kraje ČR však
Kar lovarský kraj ne−
opustil. Pří činy úbyt−
ku obyvatel jsou 
známé, představitelé
kraje s tím však nic
nedělají. Dokonce na
varovnou statis tiku
ani nereagují. 

Příčiny poklesu?
Ne jde jen o poměr
těch, kteří zemřeli a nově naroze−
ných. Kraj má nejnižší výdělky a nej−
nižší vzdělání v ČR. Úroveň škol, slu−
žeb i domů s pečovatelskou službou
patří k nejhorším v Česku. Region
se v anketách řadí k těm, o které 
čerství vy sokoškoláci i stře doškoláci

nemají zájem.
Rovněž migra−
ce má záporné
hodnoty. Stále
víc lidí se z kra−
je odstěhuje
než nově při−
chází a to ještě
dnešní  statisti−
ku velmi výraz−
ně ovlivňují ci−

zinci, zejména Ukrajinci. Za poslední
rok se do kraje přistěhovalo 762 lidí,
ale 1060 z něj odešlo. 

Nejvíce lidí ubylo na Sokolovsku.
Za poslední rok to bylo 154 osob.
Narodilo se zde 218 dětí, zemřelo
239 lidí a mezi těmi, co se odstěho−

vali a přistěhovali, je rozdíl minus 
133 osob. Na Sokolovsku dnes žije
pouze 90 647 osob. Na sousedním
Chebsku je o dva tisíce osob víc,
přestože počet klesl stěhováním 
o 73 obyvatel. Průměrná hustota
osídlení 93 obyvatel na čtvereční
kilometr je tak neudržitelná.  

Pod magickou hranici 50 000 oby−
vatel už letos klesl počet obyvatel 
i v samotném krajském městě
Karlovy Vary. Od roku 2010 jsme
nej starším regionem v ČR. Za po−
slední roky přibylo v kraji  o více než
pětinu lidí starších šedesáti let. V příš −
tích letech se počet důchodců ztroj−
násobí a těch nejstarších bude do−
konce osmkrát více než v roce 2002.

V našem kraji dál ubývají obyvatelé

Složení obyvatel Karlovarského kraje je velmi různorodé
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Letos na podzim 27. září vyvrcholí
oslavy 90. výročí založení českého
gymnázia v Karlových Varech. His −
torie je to úctyhodná. Z druhého 
patra budovy české státní školy
v Ry bářích, kde byly v září 1924 zří−
zeny dvě třídy nového Českého stát−
ního reformního reálného gymnázia,
se škola několikrát přestěhovala
a měnila i svůj název v souvislosti
se společenskými a politickými
změnami. Od roku 1961 sídlí v  Dra −
hovi cích a od roku 1995 se oficiálně
nazývá První české gymnázium
v Kar lových Varech.

Budova školy prošla během svého
trvání několika rekonstrukcemi, ale
největší změnou prochází právě nyní,
v jubilejním roce. Buduje se moderní
přístavba pro umělecké obory a aulu,
která nahradí dosavadní „školičku“.
Hlavní modernizace školy však probí−
há v samotném procesu vzdělávání.
Modernizují se laboratoře, škola je
stále vybavována moderní výpočetní
technikou, mění se sportovní vybave−
ní školy, včetně nového sportovního
areálu. Gymnázium se může pochlu−
bit tím, že jeho studenti jsou úspěšní
na vysokých školách i v praxi. Řada
absolventů gymnázia se stala úspěš−
nými vědci, umělci, lékaři, právníky.

Mnozí z nich se dokázali prosadit
už během studia v rámci Studentské
odborné činnosti, například v oboru
fyziky nebo biologie. Ke zkvalitnění
vzdělávání nutně přispívají i projekty,
ve kterých je gymnázium zapojeno.
Ve škole jich současně běží ně −
kolik, např. EU středním školám,
Sejdeme se mezi řádky, Jazyky
jinak, Oranžová učebna, pro−
gram Globe, Film a škola. Velmi
dobré zázemí má v současném
gymnáziu sport. Kromě spor−
tovních kroužků se studenti 
zúčastňují například středo −
školských sportovních soutěží,

Pražského mezinárodního maratónu.
K vynikajícím výsledkům patří účast
našich basketbalistek na Mistrovství
světa středních škol na Kypru. Kromě
toho máme i vynikající atlety, běžce
na lyžích, plavce, orientační běžce,
šachisty apod. Jednou z tradičních
akcí je Gympl štafeta. V rámci oslav

se poběží v délce symbolických 
90 km. V rámci oslav 90. výročí gym−
názia bude vydán jubilejní sborník,
v němž absolventi najdou ukázky nej−
lepších výtvarných a literárních děl
studentů. Sborník bude dárkem k osla−
vám 90. výročí založení českého gym−
názia v Karlových Varech. Pro gram
oslav najdete na www.gymkvary.cz.

Pro Váš rozhled Ilona Baarová

Cheb vyveze 
prostitutky za město
Městská policie v Chebu přitvrdí
proti dotěrným prostitutkám. Do sa −
vadní pokuty a napomenutí se míje−
jí účinkem, a proto je nahradí více
represivní prostředky. Stráž níci bu−
dou moci  vyvážet prostitutky do
odlehlých končin za město, kde bu−
dou hledat klientelu jen stěží. 

Právě tam by mohla městská
policie zřídit detašovanou služeb−
nu z obytných buněk. Do nich bu−
dou problémové lidi převážet k po−
dání vysvětlení. Radnice chce
pros titutkám řemeslo znepříjemnit
natolik, aby se jim šlapat chodníku
nevyplatilo. Podobně sem bude
vyvážet i opilce, kapsáře a otrapy
pod vlivem drog.

Archiv prošel 
digitalizací

Díky finanční podpoře EU byl do−
končen náročný projekt digitaliza−
ce stavebního archivu města Kar −
lovy Vary. Akce, která skončila loni
na podzim, byla součástí rozsáh−
lejšího projektu Zajištění přenosu
dat a informací v území statutární−
ho města Karlovy Vary. Převedení
všech projektů a dokumentů trvalo
od dubna 2012 do konce září
2013. Kromě digitalizace staveb−
ního archivu došlo k dobudování
jednotné datové sítě organizací
města, vytvoření bezpečného
a ka pacitního datového úložiště
a vytvoření elektronického systé−
mu dokumentů pro jejich tvorbu
a zpracování. Celkové náklady
projektu činily 81,5 mil. Kč, 85 % 
z toho pokryla dotace EU.

Most čeká oprava
Visutý houpací most ve Svatoš −
ských skalách nad Ohří,  kterým
projede ročně 30 tisíc turistů
a cyklistů, čeká nutná oprava.
Výměna trámů a prken vyjde měs−
to Loket na dva miliony korun. To
chce o finanční pomoc na turistic−
kou atrakci požádat kraj. Most je
totiž součástí páteřní cyklostezky,
která vede napříč celým Karlovar −
ským krajem. Na uzavírku mostu,
která musí být mimo hlavní sezo−
nu, chce město jako majitel mostu
upozornit cyklisty včas informativ−
ními cedulemi. 

Ztráta desítek milionů korun hrozí 
městům a obcím Karlovarského
kraje, pokud projde novela tzv.
Horního zákona o těžbě. Až dosud
dostávaly obce formou odvodů pe−
níze z každé vytěžené tuny uhlí, 
kaolinu a dalších nerostů na svém
katastru. 

Z částek, odváděných těžebními
společnostmi, tak přišlo do obec −
ních rozpočtů 75 procent, zatímco
stát dostal 25 procent. Nové přeroz−
dělení těchto finančních prostředků
by znamenalo, že by 92 procent při−
padlo státu a pouze osm procent 
obcím. Novela má přinést navýšení

příjmů veřejných rozpočtů ze sou−
časných 600 milionů korun ročně na
tři miliardy korun. K navýšení má
dojít zvýšením sazby za těžbu hně−
dého uhlí na deset procent, což
je přibližně osmkrát více než nyní,
a zdvojnásobením této sazby
u ostat ních nerostů.

Obce přijdou o desítky milionů korun

Karlovarské gymnázium oslaví 
90 let

Slavnostní zakončení celostátního kola Studentské odborné činnosti v Puppu

Úspěšné družstvo basketbalistek,
účastnic loňského mistrovství světa
na Kypru
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Karneval slavil
úspěch

Již 7. ročník Karlovarského karne−
valu ovládl ulice krajského města.
Nad vozovkou kroužily tanečnice,
skákali kejklíři, zněly bubny a na
pěší zónu se snesly stovky konfet.
Na karnevalu nechyběli dvojníci
hvězd, Elvis Presley, skupina AB−
BA, Masaryk na koni, Marilyn
Monroe v kabrioletu. Nad hlavami
účastníků kroužil oranžový čínský
drak a na dlažbě cvakaly podpadky
mažoretek.

Vyhlásili tři nové
památky

Tři nové národní kulturní památky
přibyly na mapě Karlovarského
kraje. Vláda ČR zařadila  do sezna−
mu Královskou mincovnu v Já chy −
mově, Důl Mauricius v Hřebečné
a Dlouhou stoku s Kladským a No −
vým rybníkem. Neporušený areál
objektu bývalé královské mincovny
se řadí mezi ojedinělé evropské
stavební památky hornictví a min−
cování 16. století. Také 400 let sta−
rý cínový Důl Mauricius u Abertam
by mohl na podzim přivítat první
turisty. Rovněž 30 kilometrů dlou−
hý umělý vodní kanál Dlouhá stoka
přiláká ještě více turistů. Na sezna−
mu je nyní v kraji 13 nemovitých
národních kulturních památek
a dvě movité. Statut národní kul −
turní památky jim umožní lepší 
přístup k dotacím z ministerstva
kultury.

Klášter Teplá 
ohlásil 

nález století
Nečekanou trofejí archeologů se
stal objev kostrového pohřebiště,
které odhalili před průčelím opat−
ského chrámu premonstrátského
kláštera v Teplé. Při rozsáhlých vy−
kopávkách objevili v hloubce ko−
lem půldruhého metru pod zemí
dvacet kosterních pozůstatků.
Nálezci neskrývají nadšení a ještě
než objev odeslali k podrobnému
prozkoumání do laboratoří, ho
označili za nález století v celém
Karlovarském kraji. Podle Radka
Širokého, ředitele Západočeského
institutu pro ochranu a dokumen−
taci památek v Plzni, je objevené
kostrové pohřebiště středověkého
původu a vzniklo podle všeho
v počátcích kláštera na přelomu
12. a 13. století. Plzeňský institut
má  od roku 2010 na starosti ve−
dení a koordinaci archeologického
výzkumu v tepelském klášteře.
Nejen v Teplé, ale v celém Karlo −
var ském kraji je objev kostrového
pohřebiště svým rozsahem srov−
natelný s vykopávkami v areálu
Chebského hradu v roce 1911.

Z tohoto pohledu se skutečně jed−
ná o nález století, protože mezi tě−
mito daty byly v regionu objeveny
jen jednotlivé hroby, ale ne celé
pohřebiště. K objevu kostrového
pohřebiště došlo při výstavbě hyd−
roizolace u vstupního por tálu
opatského chrámu v Teplé, které
předcházel archeologický výzkum.
Hroby s dřevěnými rakvemi byly
objeveny před hlavním portálem
kostela, z čehož vyplývá, že do
chrámu se nevstupovalo přímo,
ale muselo se procházet mezi hro−
by. Zatím není jasné, komu kostry
nalezené v pohřebišti patřily.
Archeologové ale předpokládají,
že se nejednalo o řeholníky pre−
monstrátského kláštera v Teplé.
Rozsáhlý archeologický výzkum
ve zdejším premonstrátském kláš−
teře  probíhá v rámci celkové re−
konstrukce, jejímž cílem je obnovit
památku a zpřístupnit ji veřejnosti.
Na projekt přispěla EU částkou
500 milionů korun.

Podobně jako vřídlo, becherovka či
oplatky patří neodmyslitelně ke
Karlovým Varům i slavnostní fanfáry.
Jejich zvuk doprovází společenské
i kulturní události, zahájení lázeňské
sezony i Mezinárodního filmového
festivalu, různé soutěže, vernisáže vý−
stav, setkání šlechty a oslavy všeho
druhu. V seznamu fanfár, intrád či ha−
lali zaujímají čestné místo Karlo −
varské fanfáry, které vedle Králov −
ských či Korunovačních patří k nej−

častěji hraným. I když rok jejich vzni−
ku kroniky nezaznamenaly, vznikly
v době rekonstrukce Zámecké věže
po roce 1604. Dvoupatrová Zámecká
věž s arkádovým ochozem byla ideál−
ním místem, odkud se troubení na
uvítání vzácných hostů mohlo rozlé−
hat. Vzácných hostů s léty přibývalo.
Každý z nich se považoval za důležité−
ho a rád si takovou poctu zaplatil.
Trubači troubili od ráda do večera.
Často i v noci. Městská rada, do jejíž

pokladny přitékaly z fanfár tučné po−
platky, musela nakonec kvůli pro −
testům občanů kapitulovat a troubení
z věže zakázat. Jak uvádí karlovarský
hudebník Bohumír Hájek, Karlovarské
fanfáry byly zvláště žádané v 70tých
a 80tých letech minulého století, kdy
se dokonce objevovaly podobné stíž−
nosti občanů jako v minulosti. Teh −
dejší Karlovarské kvarteto lesních ro−
hů, které vedl Josef Šálek, bylo aktivní
až do konce devadesátých let a kon−

certovat vyjíždělo často i do blízkého
Německa. Dnes znějí fanfáry ze Zá −
mecké věže opět, ale jen při zvláště
vzácných příležitostech. Někdy stačí
jeden trubač, jinde zahraje tří či čtyř−
členná skupina. Autorství Karlo −
varských fanfár patří Josefu Labitz −
kému (1802 – 1881) a Robertu Man −
zerovi (1877 – 1942), který svoji ver−
zi zpracoval na motivy svého před−
chůdce. Fanfáry patří k rodinnému
stříbru Karlových Varů. 

Slavnostní fanfáry

Foto archiv Drahomíra Hájka
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Jsme v roce, který je ve znamení ko−
ně, což znamená pohyb. Kyvadlo mi
ukazuje, že tento pohyb je pozitivní
pro  60 až 70 % lidí. Nevýhodu mají ti,
kteří neumějí okamžitě reagovat na
vzniklé situace. Čekání na náhodu
nebo odkládání problémů se nevyplá−
cí. Vidím to u svých klientů, kteří na−
příklad týden neřešili problém a pak
už bylo pozdě.  Když se podívám na
měsíce březen, duben, květen, tak mi
vůbec nepřipomínají rok koně. 
Jako by se lidé zastavili a vyčkávali,
co bude. Podnikatelům ubyla kliente−
la, lidé přestali utrácet a začali šetřit,

u mnohých zesílily  obavy ze ztráty
zaměstnání. Na druhé straně štěstí
nahrává těm, kteří jsou akční a mají
rychlý tah na branku. Každému dopo−
ručuji, aby na nic nevyčkával. Když
zůstane stát a rozhlížet se, bude se
jeho beznaděj prohlubovat a jeho
psychika bude v minusu. Psychika
a rychlost rozhodování hrají v letoš−
ním roce  velkou roli.

Když budete mít nepříjemné pocity,
nejste schopni vidět řešení. Kyvadlo mi
ukazuje, že 70 % lidí má své podvědo−
mí totálně zahlceno svými problémy,
a to až ze dvou třetin. Ve svém podvě−
domí obrazně řečeno nemá téměř žád−
ný prostor pro radost. Zkrátka radost se
už do podvědomí nevejde. Potře bu jete
mít minimálně 55 % prostoru v podvě−
domí pro radost. To znamená smazat
a vypustit nepříjemné pocity a mít pros −
tor pro radost. Když to uděláte, zjistíte
řadu možností, jak problémy řešit. 
Jsme strůjci svého štěstí, ale ne svého
osudu. Číňané říkají, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má, a já tvr−
dím, že šťastný je ten, kdo se spokojí
s tím, co má.  Ovšem nikdy nezapomí−
nejte na to základní a to je být zdravý.
Dopo ručuji jednou týdně 20 minut
opakovat moji akupresuru – zápěstí na
zápěstí. Je to můj recept na zdraví, kte−
rý za 25 let mé praxe ocenilo mnoho
a mnoho mých klientů. Nezapomínejte
užívat minerály a vitamíny, které nejste
schopni přijímat ze stravy. Vedle zdraví
nezapomínejte na další důležitou věc –
být nezávislý. Zjistil jsem, že téměř 

80 % lidí v Česku zamrzlo v dětství. Jak
to u sebe zjistíme? Udělejte si jednodu−
chý test. Řekněte ihned první číslo,
která vás napadne. Jaké že je to číslo?
Jakmile řeknete menší číslo než osm−
náct, zařadili jste se mezi těch 80 % 
lidí, kteří zamrzli v dětství. Číslo 18 je
hranice dospělosti. 
Kdo by se chtěl se mnou osobně 
setkat, tomu nabízím jedinečnou příle−
žitost, kterou lze spojit s příjemnou 
dovolenou u moře.

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Zdravím své příznivce a zvu
všechny na společnou dovolenou
v magickém Řecku pod Olympem. 
V ceně zájezdu je věštění, rodinná
konstelace, kurz věštění a před −
náška. Jezdíme do Leptokárie už 14
let s osvědčenou CK Iriny−tours
Příbram, což je spolehlivá rodinná
firma. 
Termín je od 31. 8., odlet ve 14.00
hod. z Prahy, přílet 11. 9. v 17.40
hod. do Prahy.  
Informace na: info@iriny−tours.cz
nebo tel. +420 318 620 542
Stanislav Brázda, tel. 777 119 600

Pozvání do Řecka

Psychika a rychlost rozhodování 
hrají letos velkou roli

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��� Fejeton ����Fejeton ����Fejeton ����Fejeton ����

Už nevím, kdy jsem si s nimi tady
ve městě  začala. Před mnoha
lety jsme měli ve školní čítance

článek „Sypte ptáčkům“ s ukázkami
krmítka. Prosadila jsem krmítko na za−
hradě u babičky na vsi, a pak jsem
měla starost, jak si ptáci  krmení na −
jdou. Moje zkušená babička mne
uklidnila, že kde je krmelec, strávníci
se najdou vždycky. Dnes bydlím v bytě
pod střechou starého městského čin−
žáku, postaveného asi před sto lety
pro městskou chudinu bezplatně, ale
během posledních pár let získaly byty
i zde finanční parametry luxusních
apartmánů. Ptactvo pod střechou to
přesto neodradilo, modří a šediví holu−
bi, jimiž je vybaveno snad každé naše
město, jsou tady pořád. Kdysi k tomu
patřila i hejna vrabců, ale ty dnes sko−
ro není vidět.

Před dvěma lety byla dlouhá a krutá
zima, a když jsem viděla prochladlé
holuby tísnit  se a mačkat kolem komí−
nového tělesa na střeše protějšího čin−
žáku, slitovala jsem se, a začala jsem
jim sypat krmení za okno. Protože
před okny mého podpůďáku ve čtvr −
tém poschodí je dlouhá a  široká oken−
ní římsa, mají tady holubi k zobání do−
statečný prostor. Zpočátku si netroufali
a na římsu usedali velice opatrně –
možná se báli, že si je polapím k obě−
du – ale postupně jsme si na sebe
zvykli. Už se mě nebojí, a taky se po−
tvrdilo, že babička měla pravdu. Na

prvních pár ptačích kousků  se naba−
lovali další a teď už je na mé okenní
římse slušný zástup holubů z celé uli−
ce. Plný  krmelec nejspíš dělá divy
s každým tvorem napříč celým živým
tvorstvem. Holubi se sletí, jakmile okno
otevřu, a kdybych někdy zapomněla, za
oknem vrkají a bublají. Nejra ději mají
čínskou rýži, a mohu je pozorovat jak
dlouho chci – už jim to nevadí.

Jakmile na římsu začnou padat 
první hrsti rýže, ptáci zobou svorně
a způsobně a dal−
ším, kteří se přidá−
vají, ochotně dělají
mezi sebou místo.
Jelikož jim sypu na
obě strany římsy,
hejno se spořádaně a postupně rozdě−
lí. Jakmile ale krmení dochází, přítulní
ptačí kámoši po sobě začnou sekat
zobáky, křičí, bijí se křídly, a po zbylém
zrní dupou pařáty, dokud ho nenahází
z okna dolů. Zajímavé! Trocha peříček,
v barevné hlavičce sotva centimetrový
mozeček, a přesto to dokázalo odkou−
kat roztomilé způsoby lidské, které
zrovna tak  realizují v ptačí praxi. A ma−
jí vžitou i  jakousi ptačí hierarchii, ne−
boť svým agresivním jedincům ustra−
šeně ustupují, a stahují se až na okraj
římsy, aby stihli sezobnout alespoň
pár zrníček. Holubí agresoři se poznají
podle toho, že jsou tlustí, načepýření,
hlasitě vrkají a bublají, zobají první 
a nejvíc, a po nových, nepoučených

holubech, kteří by se odvážili zobat ve−
dle nich, vyjíždějí zobákem i pařáty,
případně opovážlivému holubímu no−
váčkovi skočí na záda a tlučou ho kříd−
ly. Na římsu mého okna se slétají holu−
bi z naší ulice a z ulic přilehlých, ale
běda kdyby sem přistál přivandrovalec
třeba z náměstí! Emigranty nesnášejí,
proti těm se spojí ptáci agresivní spo−
lečně s uťápnutými a nenechají si
uzmout ani jediné zrníčko. Přivan −
drovalcům musím proto sypat na krat−

ší římsu před ve−
dlejším oknem.

Ze všech ho−
lubích agresorů
je nejvíce zlý ten
nejvykrmenější,

modrošedý, se zelenými a fialovými
lesklými peříčky kolem krku. Ten je tak
nepřející, že sám nestíhá zobat, když
všechny ostatní ptáky odhání z části
římsy, kterou si zabral pro sebe a je
tam vždycky první. Krmení, které sem
přistane, okamžitě obkročí svými pa−
řáty a rozloží nad ním křídla do šířky,
dívá se velice zle, křičí a každého ope−
řeného odvážlivce odtud vystrká a vy−
štípe.  Proto má všechno jen pro sebe,
zatímco ostatní ptáci se musejí dělit
o zrní z druhé části římsy. Holubí 
principál často ani zobat nezačne,
protože je přežraný, ale s ostatními se
nerozdělí. Dala jsem mu jméno holou−
sek a nemohu přijít na to, proč se ho
ostatní bojí, a proč ustrašeně uskočí

kdykoliv holousek na římsu přilétne.
Ale sotva přistane, celé hejno holubů,
kteří by ho jinak s přehledem převálco−
vali, se stáhne ustrašeně na vedlejší
římsu a on si na svém zrní trůní sám.
Odlétá, jen když má potřebu se napít
a tu má dost často, a jen tehdy se mo−
hou ostatní holubi rychle nazobat z je−
ho hromady. Když ale přiletí napitý
a přistihne je, řve, vrká jak pominutý,
třepe křídly, nadýmá se, a ťape po
římse sem a tam. Na holouska nikdo 
nemá. Možná můj kocour středula by
si s ním poradil, jen kdyby na ptáky
na římse mohl. Parádně ho otravují,
a proto jakmile zaznamená údery
zobá ků do plechu, přeruší spánek,
vysko čí na okno, na sklo doráží ve
vztyku všemi čtyřmi, chrčí, vrčí
a pouští hrůzu, než se holubí hejno
rozlétne. Ale holousek je mazaný –
ten se nikým zastrašit nedá. Uskočí
jen kousek dál z kočičího zorného po−
le, a jakmile se středula unaví a pře−
stane věnovat ptákům pozornost, na−
fučený a naježený holousek hned za−
se přiťape a dívá se zle. Středula ptá−
kům samozřejmě zrní nezávidí, má
dole u kredence slušný výkrm a kr−
melec udržován stabilně naplněný, je−
nom si  občas zastraší, pak sleze
z okna a hledí si svého.

Ráno vstávám brzy, když ptáci ještě
nelétají, přesto vím, že až rozhrnu zá−
clony, bude už holousek sedět na své
římse. Dagmar Hermanová

Ptactvo
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Kopce a lázeňské lesy nad Karlovými
Vary jsou posety vyhlídkovými věže−
mi a protkány kilometry vycházko−
vých cest. První z nich nechal vybu−
dovat už v 18. století  hrabě Chotek
a po něm další mecenášové. 

Dnes je nad městem přes 20 zna−
čených tras a desítky vyhlídek a roz−
hleden. Nejznámější z nich je
Maierův gloriet, vyhlídkový altán pří−
mo nad divadlem. Letos slaví 210 let
od postavení. Dřevěnou zastřešenou
vyhlídku na upravené skále u Jele −
ního skoku dal postavit v roce 1804
vídeňský obchodník s galanterií
Franz Maier. 

Podle záznamů v  kronikách byl
v roce 1821 altán silně poškozen

větrem. Nakonec musel být nahrazen
dnešní stavbou, která  nezapře po −
dobu s čínskými pavilóny. Od základ−
ny po špičku měří téměř 11 metrů.
Vlastní dřevěná trámová konstrukce
tvoří v  půdorysu osmihran o straně

1,5 metru. Poslední
opravy finan covaly
různé karlovarské fir−
my a hotely. 

Například v  roce
1994 spojily při opra−
vách síly Grandhotel
Pupp a společnost
Manobo Mix, o pět let
později přispěla sto 
tisíci korunami na
opravu likérka Jan
Becher a pak nechalo
město opravit naru−
šenou statiku po or−
kánu Kyril. V posled−
ních letech došlo
k výměně části trá−
mů, nosných sloupů
a některých ozdob−
ných prvků. Altán ta−
ké dostal zcela nový
nátěr. 

Na opak  nejmladší
z karlovarských vyhlí−

dek je nový altán na Jung man nově
cestě. Byl dokončen letos v březnu
díky dotaci z EU. Stavba vychází
z tradiční architektury karlovar−
ských altánů. Architekt František
Vondráček zvolil tvar střechy, připo−
mínající krystal. Ten podpírá klasické
sloupoví a altán nabízí ideální výhled
do hlubokého údolí řeky Teplé. 

Nová vyhlídka je častým cílem
cykloturistů, neboť k ní vede mezi −
národní cyklotrasa Euregio Egrensis.

Karlovarské vyhlídky
slouží už 200 let

Maierův gloriet před opravou 

Nejnovější z karlovarských vyhlídek − altán na Jungmannově cestě
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HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 40528

STARÝ včelař koupí úly
Ležany i v horším stavu.
Tel.: 374 625 325, 606
375 394. 

NEMÁTE nevyužité housle,
vio lu, cello, basu, el. ky −
taru či saxofon, trubku 
nebo klarinet? Koupím
i poškozené a nekom −
 pletní. Tel.: 728473687.
PM 140084

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.:603383211,
723622663. PM 140031

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

KOUPÍM staré bakelit. 
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
dinky Omega, Heuer,
Glasshütte, Prim aj., se
stopkami i bez. Por −
celánové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a ba −
kelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. sta −
ré věci do r. 1960. Sbě −
ratel. Tel.: 604343109
PM 140035

KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, 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, re−
klamní auto−cedule. Dále
starou vzduchovku zla−
movací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pisto−
li, flobertku. Děkuji za na−
bídku − přijedu Tel.:
604343109 PM 140036

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. po −
zůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037   

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, 
obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrneč−
ky, porcelán. figurky, 
vázy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci  z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

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 do−
pravu zajistím. Tel.:
603383211. PM 140050

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouz −
drem i bez pouzdra, dá−
le violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, 
tubu, voj. polnici, klari−
net aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. 
Tel.: 604343109. PM
140039 

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP −
RENOVACE − PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny, 
obrazy a různé staré věci
na dekoraci, možnost 
vyklizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322, pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 140005

KOUPÍM na dekoraci sta−
rý:  truhlářský ponk, za−
hradní litinovou pumpu,
železné zahradní sezení,
železný − litinový plot,
branku, zábradlí, balkon,
žulové koryto, kaménku,
staré lyže, dřevěný sud,
vědro, malý žebřiňáček,
špajzku a jiné. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322. PM
140007A

KOUPÍM les vytěžený
i nevytěžený. Platba 
hotově. Cena od 5 do 
15 Kč/m2. Od 2 ha až 400
ha. Nejraději Plzeňský
kraj. Děkuji za nabídku.
Tel.: 731027795. RR
40547

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel zaplatí až 
10 tisíc Kč za chybějící
pohled nice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa −
terl hütte, Glaserwald,
Sta dln atd.). Dobře za −
platím i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945,
uvítám větší množství 
či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490.

KOUPÍM staré obrazy 
českých i cizích autorů
s námětem krajina, lo−
vecké zátiší, portréty,
dívčí 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,
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro−
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – při −
jedu. Tel.: 604343109.
PM 140040

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš −
tění dřevěné palubky a Ej −
po vic kou 5−6m x 3m x 3m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní 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 do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
140022

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300
x120x15 cm a 300 x 120 x
20 cm, Plzeň, vhodné
použití pro ze mědělce.
Možnost  naložení a za −
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 140047

PRODÁM nebo dlouhodo−
bě pronajmu větší RD
2 km od Konst. Lázní,
vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, ko−
telna, zahrada, projekt na
rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010

PRODÁM pěknou chalupu
v malé klidné obci
u Blížejova na Do maž −
licku, 2+1, chlév, 2x sto−
dola, uzavřený dvůr, za−
hrada, soukromí, vhodné
k rekreaci i trvalému byd−
lení, 399.000 Kč. Tel.:
721004299. RR 40538

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku
na venkově, dlouhodobě
neobývaná nebo zchátra−
lý stav nevadí, do 200 ti−
síc. Tel.: 721375326. RR
40536

KOUPÍM rodinný domek
do 600 tis. Kč, s koupel−
nou, WC a zahradou,
rychlé jednání, platba ho−
tově, RK nevolat, tel.:
606572188. RR 40527

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do
300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.:
607837208. RR 40529

PRODÁM bývalou zem.
usedlost 7 km od Klatov
na krásném místě, vhod−
né k podnikání, bydlení
i rekreaci, na okraji obce
bez přímého souseda, 2x
studna + 1x studánka,
nádherný výhled na Šu −
mavu, mimořádná po lo −
ha, 3.500 m2 + možnost
nájmu 22 ha trav. por.,
cena 1.390.000 Kč, tel.:
602614480. RR 40518

PRONAJMU zánovní pro−
storný mezonetový byt
2+1, I. patro v reziden −
čním domě v centru Kla −
tov, parkování u domu
a Wi−Fi – internet zdar−
ma. Nájem 7.500 Kč +
energie. Byt je vymalova−
ný a nové koberce. Ga −
rance 18.000 Kč. Klidová
zóna + obchody. Tel.:
602614480. RR 40519

TAŽNÉ zařízení na 
ja kýkoli automobil. 
Pro dej−montáž. www.
e−tazne zari zeni.cz, tel.:
775104121. RR 40153

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 zabudo−
vaným, 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

ÚČETNÍ SW. Počítače 
eshop. www.SoftAg.cz,
tel.: 374624742. KŘI PM
140129 

TVAROVÁNÍ živých plotů
– tel.: 606420751. RR
40488

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de −
mon táž ocelových kon −
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

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

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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40514

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
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VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stá vají cích
smluv. Tel.:722042238.
KŘI PM 140128

FOFR PŮJČKA. Potřebu −
jete peníze? Nebank.
soukromé zdroje. Ne pro −
vo lávejte kredit. Napište
SMS ve tvaru: Vaše jmé−
no, příjmení, rodné číslo,
telefonní číslo, příjem,
Vaše splátky, požadova−
nou částku půjčky, měs−
to.  Tel.: 728657931. KŘI
PM 140135

ROBERT 36let / 179 cm/
80 kg/ 21/5 cm, hnědé vla−
sy – krátký sestřih, bývalý
pornoherec, hledá roštěn−
ku či pár do svého pelíšku.
Telefon: 778504204 (nejlé−
pe SMS, ozvu se Vám
zpět). PM 140136

42/175 hledá ženu k váž−
nému seznámení, štíhlé
postavy, všestranných záj−
mů. Tel.: 728847769. PM
140137

ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel.: 721511267.

HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25
Jahre, lebe in Wörth an
der Do nau, bei Regens −
burg und suche ein Frau
aus CZ und vielleicht für
eine gemeinsame Zu −
kunft! Du solltest etwas
deutsch sprechen! Ich
bin 175cm, schlank, hu−
morvoll und vorzeigbar.
Du solltest Nicht −
raucherin sein und ohne
Kinder. Ich habe einen
sehr sicheren Arbeits −
platz und führe meinen
eigenen Haus halt. Bin fi−
nanziell gut gestellt und
kann Ihnen viel bieten.
Meine Hob bies: Natur,
Musik (Tanze gern), Sau −
na, habe schönes Auto.
Inte resse? Dann freue
mich auf Ant wort. Viel −
leicht bist Du die richtige
Frau für mich. Bayern ist
ein schönes Land. Handy
Nr. 01769786433. RR
40470

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek

s  ne lí  nající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpra vu, jenom se
pro česává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostra žitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na ca nisterapii –
k reha  bilitaci. Oblí  bený
pro vý stižnou a přizpůso −
bi  vou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s  nad še ním.
Kup ní smlouva při od bě −
ru. Do dobrých rukou.
www.hajamitalisman.wz.cz 
mobil: 602823882 
e−mail: hajami@volny.cz  
sms−ne, tel.: 378774498. 
RR 40154

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvikář,
etolog. Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

Další číslo
Vašeho 

rozhledu
vyjde

4. 8. 2014
Ve schránkách v pondělí, 
na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na
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