V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě
Vybavena propagačními materiály
přímo z kanceláře primátora města
Plzně, krajského úřadu a Plzeňského
Prazdroje jsem vyrazila do bavor−
ského lázeňského městečka Bad
Birnbach. Pozvání znělo na „Den
cestovního ruchu v regionu Rottal−
Inn“, který byl spojen se Dnem piva.
A to musí každý uznat, že takovou
událost si občan Plzně nemůže ne−
chat ujít. Cesta proto směřuje na ji−
hovýchod Dolního Bavorska, kde
mezi řekami Dunaj, Rott a Inn neú−
navně už více než 40 let vyvěrá z nit−
ra země termální až 70 °C horký léči−
vý pramen. A právě v tomto kraji se
nacházejí termální venkovské lázně
Bad Birnbach – cíl mé cesty.
„Úspěch v cestovním ruchu není
dán pouze tím, že jdou poskyto −

vatelé služeb s dobou. Ale je dů−
ležité, aby vnímali požadavky svých
hostů, vycházeli jim vstříc a pravi−
delně je informovali o aktuálních
nabídkách,“ sdělil před zahá je−
ním 1. místního veletrhu cestovní−
ho ruchu zemský radní Michael
Fahmüller.
Skvěle si odpočinout, uvolnit své
tělo, dobře se najíst... a poznat
něco nového. To vše nabízí Bad
Birnbach – ROTTAL TERME Lázně
v Bavorsku, které mají 31 venkov−
ních a vnitřních bazénů, 2600 m2
vodní plochy. V těchto venkovních
bazénech si hosté mohou po celý
rok užívat léčivou vodu o příjemné
teplotě 26 – 40 °C a přitom se ko−
chat nádherným výhledem na louky
podél řeky Rott na jihu a na vršky

obklopující Bad Birnbach. Termální
voda se získává z 1 618 m hluboké−
ho pramene. Účinek místní léčivé
vody je vědecky prokázán a zname−
nitě se hodí k léčbě onemocnění
páteře a kloubů. V lázních mají ty
nejlepší terapeuty, a dokonce vlast−
ní odbornou školu pro terapeuty,
maséry a lázeňské plavčíky, která
se těší skvělé pověsti.
Lázně nabízejí širokou škálu lá−
zeňských služeb, včetně velmi kva−
litního ubytování. Moderní hotelový
komplex úžasně zapadá do ven −
kovského konceptu jinak nedotčené
bavorské obce. Ať už svou dovo−
lenou chcete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů či v pohodlí
čtyřhvězdičkového hotelu, všem
hostům splní prakticky jakékoli přá−

ní. Místní obyvatelé jsou obzvláště
hrdí na to, že navzdory úspěšnému
rozvoji obce je věž místního kostela
stále jejím nejvyšším bodem.
„Naši hosté k nám přicházejí pře−
devším kvůli atraktivitě lázní Rottal
Terme. Kromě toho využívají pří−
rodních krás údolí kolem řeky Rott
a husté sítě stezek pro nordic
walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Člověk nemusí
hned trénovat jako na olympiádu,
ovšem trochu pohybu nikdy ne −
uškodí. A díky cvičebnám s nej−
modernějšími posilovacími stroji
můžete v Bad Birnbachu „odo −
lávat“ i nejchmurnějšímu počasí,“
zdůraznil starosta lázní Bad Birn −
bachu Josef Hasenberger.
n n n

V „novém“ Vitariu září každou noc všemi barvami kanál s termální vodou v délce 105 m, který je v rámci Evropy jediný svého druhu
Plzeňský rozhled 5/2016

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

25

Střípky
z Plzně
Mírná zima
přinesla úsporu
Plzeň letos díky velmi mírné zimě
ušetřila na zimní údržbě 1,2 milio−
nu korun, peníze použije na opravy
komunikací. Opakuje se tak stejný
scénář jako v minulých dvou zim−
ních sezonách, jejichž průběh si
nevyžádal žádné navyšování plá−
novaných nákladů, naopak přispěl
k úspoře. Celkem měla radnice,
respektive Správa veřejného statku
města Plzně, pro sezonu 2015/
2016 k dispozici na zimní údržbu
deset milionů korun, použila
8,8 milionu korun včetně DPH.
„Nákladově byla zima jednou
z nejmírnějších za posledních de−
set let. Vzhledem k tomu, že je
zimní údržba hrazena ze stejné
kapitoly rozpočtu jako opravy ko−
munikací, půjdou ušetřené peníze
na opravy silnic a chodníků,“ uve−
dl Petr Náhlík, náměstek primáto−
ra pro oblast dopravy a životního
prostředí. Loni na zimní údržbu
vydalo město 9,9 milionu korun,
předloni 7,7 milionu korun, ve vel−
mi náročné zimní sezoně 2012/
2013 však 18,5 milionu korun.
Plzeň prostřednictvím Správy
veřejného statku udržuje téměř
170 kilometrů místních komuni−
kací zařazených do okresního
operačního plánu zimní údržby,
ostatní místní komunikace udržují
příslušné městské obvody.

Školy si rozdělí peníze na grantové programy
Město Plzeň podpoří důležité aktivity
škol. Ze tří různých grantových pro−
gramů jim rozdělí částku ve výši
2,2 milionu korun. Nejvyšší celkovou
sumu, tedy 1,2 milionu korun, po−
skytne třem desítkám škol na podpo−
ru technického vzdělávání. Další pro−
středky ve výši půl milionu korun si
rozdělí školy na podporu primární
prevence sociálně patologických je−
vů a stejná výše podpory půjde i na
tělovýchovné aktivity. Podporu větši−
ně žádostí schválili již v březnu radní
města, u některých z nich měli ko−
nečné slovo zastupitelé.
„Co se týká podpory aktivit
k technickému vzdělávání pro rok
2016, obdrželi jsme 32 žádostí
na celkovou sumu 2,04 milionu ko−
run. Komise pro výchovu a vzdě −
lávání Rady města Plzně je po −
soudila a doporučila podpořit 30 žá−
dostí, z nichž již byla většina schvá−
lena v radě a šest žádostí schva−
lovalo zastupitelstvo“ uvedla Eva

Herinková, náměstkyně pro oblast
školství a sociálních věcí.
Cílem programu je zvýšit zájem žá−
ků a studentů o studium na středních
a vysokých školách s technickým za−
měřením a příprava odpovídajícího
množství kvalifikovaných pracovníků
pro technické obory. Peníze podpoří
projekty škol, při nichž se například
seznámí s mechanikou a zdroji energií
v praxi. Například podniknou exkurze
na Letiště Václava Havla, vodní mlýn
Choteč, Národní technické muzeum
v Praze a další. Podpoří vybavení
školních dílen pro práci se dřevem,
plasty a kovy, zřízení malé robotické
laboratoře, činnost technicko – opra−
vářského kroužku a další.
K prevenci sociálně patologických
jevů je určen druhý grantový pro−
gram města, díky němuž si tři desítky
škol rozdělí částku půl milionu korun.
„V tomto případě jsme přijali 30 žá−
dostí o finanční podporu, přičemž
celková požadovaná finanční částka

všech žádostí dosáhla 1,4 milionu
korun,“ doplnila Eva Herinková.
Cílem grantového programu je aktiv−
ní zapojení škol do podpory primární
prevence sociálně patologických je−
vů a předcházení rizikovým jevům
v chování žáků, jako jsou záškolác−
tví, šikana, poruchy příjmu potravy,
rasismus, xenofobie, vandalismus
nebo užívání návykových látek.
Stejnou částkou, tedy sumou
500 tisíc korun, podpoří radnice také
tělovýchovné aktivity škol na území
města Plzně. Tady obdržel magistrátní
odbor školství 31 žádostí o finanční
podporu, celková požadovaná finanč−
ní částka všech žádostí dosáhla výše
2,07 milionu korun. Podpora byla na−
vržena 30 žádostem a finanční pro−
středky tak poslouží mimo jiné k ná−
kupu sportovního náčiní a pomůcek,
tréninkové kobercové plochy, zdravot−
nického materiálu, k pořízení odměn
pro sportovní turnaje nebo pomohou
uhradit nájem za sportoviště.

Přispějí
na památník
Město Plzeň poskytne finanční
dotaci ve výši 100 tisíc korun
Českému svazu bojovníků za svo−
bodu. Peníze použije na realizaci
Památníku občanů ČSR vyhna−
ných z českého pohraničí v roce
1938. Územní rozhodnutí pro
stavbu památníku bylo vydáno
v září 2015, k odhalení by mělo
dojít v září 2016.
Vybudování památníku, jenž by
měl být tvořen jedním pylonem na
žulové dlažbě, ke kterému vede
písčitá cesta, je sdílenou investicí
kraje, města a vlasteneckých or−
ganizací. Přiděleno mu bylo místo
v prostoru nově vzniklého troj−
úhelníku za zářezem železniční
tratě Plzeň – Klatovy v pokračová−
ní Klatovské třídy. Realizace je na−
vržena do několika etap, odhalení
památníku je plánováno na 22.
září 2016.
26
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Vodicí bílé značení vozovek je
velkým pomocníkem řidičů
„Celkem 440 kilometrů vo−
dorovného dopravním zna−
čení silnic, to je roční výkon
nového stroje, který v letoš−
ním roce nasazujeme na
značení krajských komuni−
kací,“ říká Pavel Panuška,
generální ředitel Správy
a údržby silnic Plzeňského
kraje. A dodává: „Pořídili
jsme ho za 4,5 milionu
korun z vlastních investič−
ních prostředků, přičemž
stroj „umí“ klasické bílé
čáry, ale i plastické značení,
které motoristé znají z rych−
lostních komunikací. V le−
tošním roce ovšem chceme
od stroje co největší kilo−
metrický výkon, proto bu−
deme využívat pouze nástřik bílou
barvou.“
Podle odborníků vodorovné do−
pravní značení výrazně zvyšuje
bezpečnost silniční dopravy. Každý
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tošním roce byly do plánu
obnovy značení vybrány
silnice, dle stavebně –
technického stavu a zatíže−
ní provozem, tedy přede−
vším silnice druhé třídy.
„Dosud se značení silnic
v Plzeňském kraji realizo−

valo pouze dodavatelsky, v letoš−
ním roce po nákupu vlastního stro−
je razantně snížíme dodavatelský
podíl značení, a pokud se nám po−
daří ušetřit prostředky na nákup
druhého stroje, budeme od příštího
roku zcela soběstační,“ uzavírá
Pavel Panuška.

motorista jistě vnímá, že vodicí bílé
značení okrajů vozovek je velkým
pomocníkem řidičů nejen při sníže−
né viditelnosti, ale i při zhoršených
povětrnostních podmínkách. V le−
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POMOZTE FILMOVÝM NOCÍM
Také letošní léto bude v lochotínském amfiteátru patřit filmům
pod hvězdnou oblohou. Oblíbené Filmové noci se uskuteční opět
v červenci a srpnu a jejich organizátoři chtějí divákům nabídnout
lepší kvalitu projekce.
„Proto potřebujeme vyměnit projektor
v promítací kabině. Dnešním standar−
dem v pomítání jsou projektory s pro−
fesionálním formátem DCP, my však
máme k dispozici projektor DLP. Ten
ovšem zdaleka nesplňuje parametry
pro promítání spousty výborných fil−
mů, protože k nim právě z tohoto dů−
vodu nezískáme autorská práva,“ vy−
světluje organizátor Filmových nocí
Radek Uhlíř.
Pro pořízení nového projektoru
pořadatelské společnosti Filmák
chybí 80 tisíc korun a o ně se roz−
hodla požádat veřejnost prostřednic−
tvím crowfundingové kampaně na
portálu hithit.com.
„Lidé si tu mohou zakoupit různé
varianty vstupenek na filmy dle
vlastního výběru. Tím nám přispějí

částkami od devadesáti do dvanácti
set korun,“ dodává Radek Uhlíř ke
kampani, která potrvá čtyřicet dnů.
Filmové noci v loňském roce přilá−
kaly do lochotínského amfiteátru
9 130 diváků, což znamená průměr−
nou návštěvnost 150 lidí na každé
představení. Letos se sem lidé bu−
dou moci na promítání vypravit od
1. července do 27. srpna.

Na Plzeňsku vzrostly ceny bytů
V okrese Plzeň−město najdeme téměř
polovinu všech nabízených bytů
k prodeji (42 %), pětina jich je na
Klatovsku (22 %). „Právě v těchto
částech Plzeňského kraje vzrostla od
loňského jara cena bytů nejvíce –
o 15 % resp. 19 %. V reálu to zname−
ná částku dosahující v centru města
až 300 000 korun,“ říká Michal
Zadák, manažer serveru Sreality.cz.
Největší poptávka je po malých,
jedno až dvoupokojových bytech,
majitel je prodá do 49 dní. Cena tří−
pokojových bytů je vyšší o rovnou
desetinu, avšak jejich prodej trvá
o dva týdny déle než vloni na jaře –
82 dní. Prodeje bytů v na západě
Čech následují celorepublikový
trend. Díky výhodné poloze a silné
pozici krajského města trh s byty
ožívá. Ceny od loňského roku
vzrostly o 10 %, doba potřebná pro
prodej se zkrátila o 48 dní. „Avšak
kromě zmíněných regionů je nabídka
v kraji velmi malá. V celorepubliko−
vém měřítku patří Plzeňsko k pěti
krajům s nejmenší nabídkou bytů na
prodej,“ dodává Zadák.
Okres Plzeň−město jasně vévodí
i pronájmům bytů, týká se ho 80 %
celkové nabídky v kraji. Michal
Zadák to komentuje: „Podobný obrá−
zek najdeme ve všech univerzitních
městech. Dvě třetiny nabízených by−
tů jsou garsonky nebo dvoupokojo−
vé byty (68 %). Jejich cena je sta−
bilní i přes to, že pronajmout je – ze−
jména v tomto kraji – nebyl nikdy
velký problém. Nájemníka majitel
28
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bytu sežene v pohodě do dvou týd−
nů.“ Oproti prodejům patří Plzeňský
kraj k pětici s největší nabídkou bytů
k pronájmu. Ceny tu jsou velmi příz−
nivé, v porovnání s obvyklou úrovní
ČR, o pětinu nižší. Měsíční nájemné
je 7 500 Kč a v čase se nemění.
Trh s byty se v minulém roce za−
čal rychle zahřívat – prodává a pro−
najímá se rychleji, lidé investují do
bydlení, nabídkové ceny rychle ros−
tou (podle velikosti a typu bytu
v Plzeňském kraji o 10 %) a všechny
signály naznačují, že nabídka bydle−
ní má navrch nad poptávkou.
Ukazují to údaje z největšího české−
ho inzertního serveru v této oblasti
Sreality.cz. Vývoj realizovaných cen
bydlení za rok 2015 ČSÚ zatím ne−
zveřejnil, nicméně ve třetím čtvrtletí
roku 2015 podle odhadů meziroční
růst dosáhl hranice mezi 4−5 %.
Vývoj na serveru Sreality.cz indikuje,
že by v roce 2016 mohlo dojít k další
akceleraci růstu cen i pronájmů.
„Trhu nahrává řada souběžných
okolností od extrémně nízkých úro−
kových sazeb hypoték až po pozitiv−
ní vnímání ekonomického vývoje,“
komentuje trend Michal Zadák.
„Ceny bytů rostou a porostou i v le−
tošním roce. Zatím se však ceny
i další parametry drží ve stabilních
polohách a nelze tedy hovořit o ce−
nové bublině. Navíc nabídka ve vel−
kých městech spíše klesá, kdežto
poptávka mírně roste,“ doplňuje Petr
Němeček, ředitel odboru Nemo−
vitosti Hypoteční banky.
Plzeňský rozhled 5/2016

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za výhodné ceny Vaše zlaté šperky!
Jestliže jste během jarních úklidů do−
ma objevili ztracený poklad v podobě
prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbr−
ných mincí, broží, řetízků či jiných
šperků nebo třeba i stříbrných příbo−
rů, neváhejte nás navštívit ve Zlaté
Bance na adrese náměstí Republiky

3/4, Plzeň, kde Vaši
vzácnost proměníme
v peníze, mnohdy
v částky přesahující až
desetitisíce korun, a to
v povánočním období
jistě každý ocení.
Vaše šperky mají
v tuto chvíli velmi vý−
hodnou cenu, tak proč
toho nevyužít.
„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 980
Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom zla−
to veřejností podceňováno, např. ne−
vzhledné zubní korunky, které často
končí přímo v zubních ordinacích
nebo doma odložené v šuplíku, je
možné proměnit v částky pohybující
se kolem 2000 až 4 000 Kč,“ kon−
statuje manažer Zlaté Banky.
Paní Dvořáková objevila při jednom
z úklidů zlaté šperky po prarodičích.
„Našla jsem doma pár starých za−
Plzeňský rozhled 5/2016

šlých prstýnků a roztrhaných řetízků
po babičce, jsou nemoderní a vnou−
čata je nechtějí. Tak jsem se rozhodla
zjistit, kolik bych mohla dostat peněz,
když stejně jen doma leží nevyužité.
Hodnota mého pokladu nakonec do−
sáhla částky 15 000 Kč,“ popisuje
s radostí.
Výhodou
Zlaté
Banky je především
skvělý kurz na výkup
drahých kovů. Kromě
seriózního a kompe−
tentního stanovení
ceny nabízíme také
odborné poradenství
a samozřejmostí je
osobní a individuální
přístup ke každému
zákazníkovi. Spokoje−

nost našich klientů je nám dokazo−
vána jejich zvyšujícím se počtem,
a to díky tomu, že zákazníci šíří dál
naše dobré jméno. Tak neváhejte
a přijďte také do Zlaté Banky a pře−
svědčte se, že je tomu skutečně tak.

náměstí Republiky 3 / 4,
Plzeň – u radnice
Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 18:00
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Pojďte s námi do přírody 2016
Plzeň má strategii
bezpečnosti
Strategii bezpečnosti na léta 2016
až 2018 vytvořil magistrátní odbor
bezpečnosti a prevence kriminality
spolu s Městskou policií Plzeň
a Policií ČR, poslouží jako podpůr−
ný podklad pro řešení bezpečnosti
a veřejného pořádku na území
města. Analyzuje vnější a vnitřní
prostředí, zabývá se i migrační krizí
a navrhuje opatření ke zvýšení bez−
pečnosti. Mezi ně patří zavedení
kontrol ubytoven na území města,
zřízení přímé telefonní linky mezi
dispečinkem dopravních podniků
a městskou policií, plánuje i vý−
razné oživení a posílení projektu
Bezpečné město.
„Bezpečnost je vnímána jako
jedna z hlavních priorit města
Plzně, a tak k tomuto tématu také
přistupujeme,“ řekl primátor Martin
Zrzavecký, jenž má problematiku
na starost.
V oblasti vnitřní bezpečnosti a ve−
řejného pořádku má v následujících
dvou letech v Plzni mezi strategické
cíle patřit posílení projektu Bezpečné
město, s čímž souvisí také navýšení
počtu strážníků Městské policie
Plzeň o 30 lidí, dále rozšíření spolu−
práce s vysokým školstvím v oblasti
výzkumu a vzdělávání, prohloubení
a zefektivnění kooperace bezpeč−
nostních složek na území Plzně,
podpora asistentů prevence krimina−
lity v problematických lokalitách,
rozšiřování městského kamerového
dohledového systému, eliminace ri−
zik spojených s migrační krizí a reali−
zace systémových změn ve struktu−
ře a činnosti Městské policie Plzeň.
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přírodovědná vycházka Po hřebeni
Přimdského lesa, v červnu Můří noc
v Caparticích, v srpnu geologická
exkurze na fenomén Český křemen−
ný val a v průběhu celého roku mno−
ho dalších výletů a exkurzí.
Kalendář, který od roku 2009
vydává MEZI LESY, z.s., je vý −
sledkem spolupráce celé řady
organi zací i jednotlivců. Tištěná
brožura je zdarma k dostání v re−
gionálních infor mačních centrech,
nabízejí ji muzea a pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR v Karlovarském a Plzeňském
kraji. K dispozici je také její elek−
tronická verze, a to na interneto−
vých stránkách Regionálního pra−
coviště Sprá vy CHKO Český les
www.ceskyles.nature.cz, v sekci
publikační činnost, publikace ke
stažení. Na požádání je možné ka−
lendář zaslat také e−mailem.

Nový kalendář akcí pro rok
2016, s názvem „Pojďte s námi
do přírody!“, je k dispozici všem
zájemcům o přírodu západočes−
kého regionu. Na čtyřiceti šesti
barevných stranách zve na více
než sedmdesát různých vychá−
zek, výletů, přednášek, besed,
výstav a dalších akcí s přírodo−
vědnou tematikou.
Mezi tradiční akce, pořádané Re−
gionálním pracovištěm Správou
CHKO Český les, patří například ně−
kolik květnových Vítání ptačího zpě−
vu, zaměřená na pozorování ptáků,
červnový Den Českého lesa s bo−
hatým doprovodným programem
v Domě přírody Českého lesa
(Klenčí pod Čerchovem), zářijová
Mezinárodní noc pro netopýry letos
na ZŠ Poběžovice či přednáškový
večer Setkání příznivců Českého
lesa. V květnu proběhne historicko−

ZOO získá téměř 5,8 milionu korun
Plzeňská zoologická zahrada musí
opravit střechu na dvou svých ob−
jektech, finanční prostředky na od−
stranění havarijních stavů jí poskyt−
ne město z přebytku svého rozpočtu
za rok 2015. Na opravu části střechy
pavilonu „Z“, tedy takzvaného tro−
pického pavilonu, radnice uvolní
4,7 milionu korun, částku 1,03 mili−
onu korun pak zoologické zahradě
poskytne na opravu střechy u re−
staurace Kiboko.
„Co se týká pavilonu ‚Z‘, ten byl
vystavěn v roce 1964. Vzhledem ke
stáří objektu, ale i jeho využívání,

kdy je v něm velká vlhkost vzduchu
a teplotní rozdíly, jsou dřevěné
a ocelové konstrukce krovu poniče−
né rzí a hnilobou, místy i dřevokaz−
nými houbami. Střešní krytina je zre−
zivělá, polykarbonátové světlíky ne−
těsní,” přiblížil první náměstek pri−
mátora Martin Baxa. Stropní kon−
strukce u pavilonu také není v dosud
nerekonstruovaných částech dosta−
tečně zateplena. Součástí úprav pro−
to bude demontáž krytiny i konstruk−
ce, stávající obvodové zdivo odbor−
ná firma vyztuží novým železo−
betonovým věncem. Pavilon dosta−
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ne novou střešní krytinu, součástí
budou i nová elektricky otevíraná
okna. Štíty budou vyzděny nad úro−
veň střešní krytiny a oplechovány.
U restaurace Kiboko konstatovala
specializovaná firma při odborné
prohlídce, že obě rákosové střechy,
tedy na restauraci a na stánku, jsou
již značného opotřebení. Na obou
je patrné částečné či celé odehnití
svrchní vrstvy rákosu, která kryje
šicí materiál. Nutná je proto kom−
pletní výměna krytiny střechy, na
což město poskytne částku 1,03 mi−
lionu korun.
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Dotaz čtenářky OT:
Jsem 5 let rozvedená a můj bývalý
manžel má a vždycky měl finanční
problémy. Nyní mi sdělil, že po mně
bude chtít zaplatit polovinu nějaké
půjčky, kterou si měl vzít během
manželství. Musím mu opravdu ně−
co platit, když už nejsme manželé
tak dlouho?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko OT,
Váš dotaz se netýká ani tak man−
želství a rozvodu, jako majetkových
vztahů mezi manželi. Jistě víte, že
za trvání manželství vzniká manže−
lům tzv. společné jmění manželů,
které v sobě zahrnuje, zjednoduše−
ně řečeno, majetek, ale i dluhy, kte−
ré manželé nabyli za manželství.
Nebudu zde zmiňovat výjimky,
u kterých nevzniká společné jmění
manželů, protože to bychom zabí−
hali asi do zbytečných detailů.
Společné jmění manželů zaniká roz−
vodem a je potřeba jej vypořádat,

tzn. říct si s bývalým manželem,
kdo si ponechá jaký majetek a kdo
na sebe přebírá jaké závazky.
Vypořádání by mělo proběhnout
ideálně formou dohody manželů.
Pokud dohoda není možná, podává
se žaloba k soudu, který společné
jmění manželů vypořádá. Zákon ale
myslí také na variantu, že si manže−
lé nevypořádají své jmění ani jed−
ním z popsaných způsobů, pak na−
stupuje zákonná fikce, podle které
3 roky od zániku společného jmění
manželů (právní moc rozsudku
o rozvodu manželství), hmotné mo−
vité věci jsou toho z manželů, kdo je
užívá pro potřebu svou nebo své ro−
diny, ostatní věci se stávají podílo−
vým spoluvlastnictvím s podíly jed−
na polovina pro každého a stejně
tak závazky (i dluhy) přebírají man−
želé každý ve výši jedné poloviny.
Z Vašeho dotazu není patrné, zda
mezi Vámi došlo k vypořádání či ni−
koli. Přestože se domníváte, že jste
za manželství nenabyli žádný maje−
tek, který byste si rozdělovali, je
vhodné uzavřít dohodu, ve které
upravíte právě i takové případy, jaké
se mohou objevit v budoucnu.
Typicky se do dohody dává formu−
lace, že pokud se objeví nějaký mo−
vitý majetek, tak spadá do vlastnic−
tví toho, kdo jej má v dané době
v držení, podobně v případě závaz−

ků se sjednává, že jej přebírá ten
z manželů, v jehož prospěch byly
zřízeny, a pokud je na smlouvě uve−
den jeden z manželů, tak pak je věc
jasná. Musím ještě upozornit na
ustanovení občanského zákoníku,
které stanoví, že vypořádání dluhů
má účinky jen mezi manželi, nemů−
že jít k tíži věřitele.
Budeme−li uvažovat situaci, že
mezi Vámi k žádnému vypořádání
nedošlo, tak by skutečně mohla teo−
reticky nastat situace, že jste na zá−
kladě zákonné fikce, kterou vysvětluji
výše, převzala polovinu dluhu po
3 letech od rozvodu. V prvé řadě je
ale nutné zkoumat, zda dluh skuteč−
ně spadá do společného jmění man−
želů, jestli vzniknul za trvání manžel−
ství. I když vzniknul za trvání manžel−
ství, tak existuje výjimka, kdy se dluh
nestává společným jměním man−
želů, jestliže jej převzal jen jeden
z manželů bez souhlasu druhého
manžela, aniž se přitom jednalo
o obstarání každodenních nebo běž−
ných potřeb rodiny.
V případě, že by po Vás Váš bý−
valý manžel, nebo dokonce přímo
věřitel, chtěl polovinu dluhu platit,
a Vy si myslíte, že dluh nespadal do
společného jmění manželů, bude
nutné obrátit se s řešením na soud.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Plzeňský rozhled 5/2016
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Minulostí
západních Čech
Archiv města Plzně vydává nové
číslo sborníku Minulostí západo−
českého kraje, který vychází
každoročně už od roku 1958
a obsahuje odborné články
z oblasti historie a archeologie.
Třísetstránková publikace je při−
pravena v celkovém nákladu
450 kusů, cena ve výši 250 ko−
run za kus. Sborník bude dis−
tribuován zájemcům z celé
České republiky, koupit jej mo−
hou i přímo v plzeňském měst−
ském archivu.
„Sborník Minulostí západo−
českého kraje je druhým nej−
starším regionálním sborníkem
v České republice, a to po
Jihočeském sborníku histo−
rickém. Obsahuje odborné stu−
die, edice listin a dokumentů,
jubilea a nekrology významných
osobností spjatých s oblastí
západních Čech a další,“ uvedl
první náměstek primátora Martin
Baxa.
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Střípky
z Plzně
Plzeň bude mít
služební byty
Rada města Plzně schválila
Postup při zajištění služebního by−
tu pro stabilizaci či nábor pracov−
níků. Město tím nastavuje pravidla
pro pronájem městského bytu ve
chvíli, kdy o něj požádají zaměst−
nanci Městské policie Plzeň i dal−
ších složek města a jeho příspěv−
kových organizací, tedy například
Městského ústavu sociálních slu−
žeb města Plzně. Cílem radnice je
podpořit nábor nových pracovní−
ků, případně udržet zaměstnance
stávající.
„Šance získat městský byt za
standardních podmínek, avšak
přednostně, je jedním z bonusů,
který by mohl pomoci přilákat
a udržet u městské policie i dal−
ších složek města zaměstnance.
Například městská policie se sna−
ží oslovit nové uchazeče i z oblasti
mimo Plzeň, zvlášť u mladých
lidí tak možnost získání služební−
ho bytu může hrát významnou roli
při jejich konečném rozhodnutí,“
uvedl radní pro oblast správy
městských nemovitostí David
Šlouf.
Každý požadavek na zajištění
služebního bytu bude projednán ve
vedení města, v případě souhlasu
si zájemce podá přihlášku a ma−
gistrátní bytový odbor pro něj vy−
bere z uvolněných bytů ty vhodné,
které jsou připravené k nájmu.
Přihlížet přitom bude k požadav−
kům zájemce. Ten může v přihláš−
ce specifikovat svoji představu
o velikosti bytu včetně upřednost−
ňované lokality. Uzavření nájemní
smlouvy bude schvalovat Rada
města Plzně. Nájemní smlouvy
uzavřené v souladu s tímto postu−
pem, tedy pro stabilizaci či nábor
pracovníků, budou vázány na vý−
kon zaměstnání.
Město Plzeň spravuje pro−
střednictvím městského správce
Obytné zóny Sylván, a.s., celkem
3130 obecních bytů. V současné
době je přibližně 100 volných bytů
upraveno a připravuje se jejich
pronájem. Aktuálně Plzeň nabízí
k pronájmu 15 bytů. Nabídku,
která se pravidelně aktualizuje,
zájemci najdou na realitním
por tále města na adrese
http://byty.plzen.eu/reality.
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Divadelník pokřtil vzácné primáty
Dvě mláďata vzácných primátů po−
křtil v plzeňské ZOO ředitel Divadla
J. K. Tyla v Plzni Martin Otava.
Prvním se stal gibon bělolící naroze−
ný přímo v Plzni, druhým kmotřen−
cem pak gueréza angolská.
„V roce 2011 byli přivezeni dva
samečkové gibona bělolícího z Ho−
landska. Sedmiletý Xian, rodák
z Hannoveru, přijel ze
ZOO Apenheul (speci−
alizovaná opičí zoo)
a devítiletý Young Lu
ze Safariparku Beekse
Bergen, kde se i naro−
dil. Ten v Plzni zůstal
a později dostal part−
nerku
jménem

Ředitel DJKT Martin Otava (vpravo) a ředitel ZOO Jiří Trávníček.

Sikiang (Siki). První mládě se jim na−
rodilo 29.9. 2015, obdrželo jméno
Luki, které navazuje na jména obou
rodičů,“ sdělil tiskový mluvčí ZOO
Martin Vobruba a dodal, že gibon je
chován v rámci Evropského zá−
chranného programu a patří mezi

kriticky ohrožené druhy. Plzeňskou
ZOO zdobí od roku 1998 také krásné
africké opice guerézy angolské.
Nejnovější mládě přišlo na svět 9.2.
2016 po tříleté přestávce, je to sa−
meček a jmenuje se Kubíček. Rodiči
jsou Samuel a Viky.

Dívka roku už zná dvanáctku vyvolených
Jubilejní 20. ročník soutěže Dívka roku
je v plném proudu. Po základních ko−
lech, která se konala po celé ČR, byl
v první dubnovou neděli na programu
casting Čech. Konkurence byla obrov−
ská. Do plzeňské Café Papírna se sjelo
celkem čtyřiatřicet soutěžících, z nichž
musela porota, ve které usedla třeba
známá modelka Lucie Křížková nebo
skvělý fotograf Ivan Štefko, vybrat
dvanáctku postupujících.
Casting byl tradičně rozdělen na
čtyři soutěžní disciplíny: rozhovor

s moderátorem, aerobic, volná dis−
ciplína a módní přehlídka. Velký sou−
boj se tradičně konal v té třetí zmiňo−
vané – volné. Diváci mohli sledovat
mnoho tanečních a pěveckých čísel,
objevily se ale také různé sportovní
exhibice, herecké přednesy nebo
malování. Většina vystoupení měla
skutečně vysokou úroveň, díky če−
muž si také několikrát vysloužila
obrovský aplaus. Akcí provázel
moderátor rádia Kiss Proton Michal
Křížek.

Do semifinále Čech postupují Anna
Hrubá, Nicola Biegun, Nela Vohrad−
ská, Martina Urbanová, Jesika Nicola
Holasová, Kateřina Mullerová, Adéla
Chmelíková, Viktorie Kupcová, Tereza
Bastlová, Kristine Faberová, Veronika
Mariášová a Veronika Failová.
Semifinálový galavečer proběhne
22. května v nově otevřeném kultur−
ním centru Lion v Plzni v Černicích.
Soutěž se bude opět inspirovat vel−
kolepým příběhem, letošním téma−
tem je Noemova archa.

Foto: Míra Volf
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Ach, ta láska
Zpívá se „nebeská“, ale o té nikdo
nic neví, a pokud jde o lásku po−
zemskou, zdá se, že se vyskytuje
jen ve filmech a v románech. Kdysi
jsem jich četla spoustu a snila
jsem o lásce, ale většinou bylo
všechno jinak. I v románech vyzní−
vá nejpravděpodobněji láska ne−
šťastná, a asi byla více reálná, když
uvážíme, že snad už od starověku
si lidé nevybírali životní partnery
podle své zamilovanosti, ale podle
úvah svých rodičů. Spojovaly se
továrny, obchody, grunty, a čím
bohatší a vlivnější byla rodina, tím
méně tam bylo lásky a více falše,
přetvářky, slz a zlomených srdcí.
Asi nejhůře na tom byla šlechta.
Zhruba od poloviny devatenácté−
ho století byla na nějaký čas vel−
kým společenským fenoménem
láska k vlasti. Byla jí zasvěcena řa−
da románů, povídek a stovky bás−
ní. Mnoho známých spisovatelů
a básníků se tehdy vyznávalo z lás−
ky k vlasti, například Jan Neruda
v jedné básni napsal, že ztratil svou
matku, i svou lásku, a…“ všechno
jsem oplakal, zase se osvěžil – te−
be bych, národe, tebe bych ne−

přežil“…. což by v dnešní době asi
nikdo nepochopil.
My patříme ke generaci, kdy ze−
jména „zlatá šedesátá“ byla nabita
emocemi. Nemuseli jsme se ne−
chávat nikým a ničím svazovat
a měli jsme, a pořád ještě máme,
spoustu návodů k použití, jako jsou
filmy, divadlo, televize, časopisy
a knihy. Jenomže jsme ničivě du−
chovně poznamenáni spotřebním
přístupem k životu, který teď vyhře−
zl ze všech jeho pórů a téměř úplně
vytlačil ze vztahů romantiku. Vedle
spousty násilí a šokujících zvěstí,
vypadá dnes láska nějak pozlátko−
vě, jako jakési vyfabulované dopl−
nění námětů láskou, která upro−
střed současného mravního zmaru
vyznívá nepravděpodobně. Čím dál
více lidí žije single, jako moje ka−
marádka Jaruš – vlastně od začát−
ku jsem chtěla psát o ní.
Každé jaro, kdy „hrdliččin zve ku
lásce hlas“, se rozhoduje, že s tím
konečně něco udělá, a začíná tak,
že se obklopí novinami a hledá při−
měřenou „krevní skupinu“ v sezna−
movacích inzerátech. Kdykoliv
otevře okno, poňouká ji hrdlička,

a ještě k tomu – třeba ta píseň z fil−
mu Noc na Karlštejně … „rozestel−
te postele, rozepněte pás, než umí−
ráček v kostele zavolá si vás“….
jenomže co s tím, když už se něja−
kou dobu rozestýlá jen jedna polo−
vina postele, zatímco na té druhé
pochrupuje pes? V případě Jaruš
je to černý knírač Adam.
Nedávno se na ni zase usmálo
štěstí v podobě esemesky. Kdo ví
– možná, že ještě než začnou hrd−
ličky za oknem dovádět na plný
pecky, bude mít lásku vyřešenou.
V půvabném přestrojení vyrazila na
schůzku s frajerem přiměřeného
věku, který jí mimo jiné psal
i o svých dvou domech a autě. Po
cestě přemýšlela, jestli bude mít
eventuálně časem dost chuti oba
ty domy uklízet, ale na druhé stra−
ně zase tak zavedený chlápek jistě
nebude žádný škrob, což je jinak
u mužů vlastnost hodně rozšířená.
Počasí jejich první schůzce na
lavičce v parku příliš nepřálo,
a v blízké restauraci pak majitel
dvou domů nervózně sledoval její
hrnek kafe, zatímco sám pil vodu
bez bublinek, a na společný účet

koukal bolestně jako na zubařské
křeslo. Jaruš pak vysvětlila Ada−
movi, že jeho polovina postele bu−
de nejspíš brzy obsazena jinak,
a on bude jako každý správný pes
spát pod židlí. Těšila se na další
vývoj událostí a svého milého po−
zvala na večeři, kterou pojala ve
velkém stylu, aperitiv a tak. Cin−
zano bitter − 1 dl á 60 Kč − chutna−
lo báječně. Její společník jí vy−
světlil, že všechny ženy jsou bestie
chamtivé, zákeřné a vychytralé,
ale žít sám je také na nic, když jed−
nomu dnes nikdo nepodá ani
sklenku vody, přičemž během to−
hoto řečnění do sebe lámal jeden
aperitiv za druhým. Než přinesli ve−
čeři, stihl jich vypít sedm a po ve−
čeři, místo aby vytáhl šrajtofli, když
z bohatého účtu dělalo více než po−
lovinu jeho pití, brebtal, že je teď
velkým dlužníkem.
Černý knírač Adam se radostně
vrátil na svoji půlku postele. Když
na okno přiletí hrdlička, Jaruš udě−
lá „huš“! a okno zavře, a čte si ro−
mány o lásce. Jak by mohla být
krásná, kdyby……
Dagmar Hermanová

Evropský festival duchovní hudby „Šumava−
Bayerischer Wald“ slaví dvacáté narozeniny

Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl za−
ložen v roce 1997 a během uplynu−
lých devatenácti let se stal nedílnou
součástí hudebního a kulturního dě−
ní jihozápadočeského regionu a při−
lehlého Bavorska.
V letošním roce vstupuje festival do
jubilejního dvacátého ročníku. Již dvě
desetiletí tak spojuje zejména česká
a bavorská hudební tělesa i publikum
a pomáhá jim překonávat důsledky
komplikovaného vývoje vzájemných
vztahů v minulém století. V letošním
roce bude festival probíhat od 21.
května do 11. června 2016.
Zahajovací koncert festivalu se bude
konat 21. května 2016 již tradičně
v Dolním Bavorsku v bazilice bratří
Asamů v Osterhofen. Vystoupí na
něm Dívčí akademický sbor, Plzeňský
akademický sbor, komorní orchestr
Consortium musicum a organizátor
festivalu klatovské Kolegium pro du−
chovní hudbu. Jedním z vrcholů fes−
tivalu bezpochyby bude vystoupení
komorního ansámblu Musica con
GRAZia z rakouského Štýrského
Plzeňský rozhled 5/2016

Hradce v rámci festivalu ve dnech
3.–5. června 2016. Důkazem dlouho−
dobého dobrého renomé festivalu je
také opakovaná účast špičkových

Česká píseň). Jubilejního dvacátého
ročníku se účastní celkem dvaadvacet
sborů a hudebních těles, která v šesta−
dvaceti lokalitách českobavorského

Foto Karel Nováček
sborových těles světového renomé
(dětský pěvecký sbor Jitříčko z Hrad−
ce Králové), či velmi kvalitních sborů
pohraničního regionu (plzeňský sbor

regionu zprostředkují celkem třiatřicet
hudebních vystoupení. Tyto počty do−
kládají, že se jedná o největší sborový
festival v celém Plzeňském kraji a zá−
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roveň o jediný projekt tohoto typu ko−
naný v bavorském příhraničí.
Vyvrcholením festivalu budou jeho dva
poslední koncerty v Plzni a v Klato−
vech. Plzeňský koncert proběhne
8. června 2016 v katedrále sv. Bar −
toloměje, klatovský závěrečný kon−
cert 11. června 2016 konaný k oslavě
dvacetileté existence festivalu je na−
zván Te Deum. Navazuje na stejno−
jmenný festivalový koncert uskutečně−
ný před pěti lety k patnáctému festiva−
lovému výročí. V obnovené premiéře
zde zazní Te Deum in D Jana Nepo−
muka Augustina Vitáska (1770–
1839), komponované k poslední praž−
ské královské korunovaci v roce
1836. Festival tak zároveň připomene
180. výročí této události. Stejně jako
u zahajovacího koncertu spojí při tom−
to koncertu své síly plzeňská a klatov−
ská sborová a instrumentální tělesa,
která společně se členy bavorských
sborů a orchestrů připomenou hlavní
smysl dvacetileté existence tohoto
českobavorského festivalu.
Vít Aschenbrenner,
dramaturg festivalu
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Do muzikantského nebe odešel vévoda české
muziky Standa Procházka
kde hrával František Svojík, Jaromír
Zpěvák Standa Procházka st. se do−
Vomáčka, Emanuel Fiala, nebo Bora
žil krásného požehnaného věku. Do
Kříž, byl u debutu zpěvačky Yvetty
muzikantského nebe odešel 16. 4.
Roubalové, později s uměleckým
2016 v nedožitých 97 létech. Na−
jménem Simonová. Zpíval s orchestry
rodil se jako 5. dítě ve znamení LVA
Václava Bláhy, Antonína Balšánka,
7. 8. 1919 ve starém Mostu. Od
Rudolfa Leo Vašaty, Antonína Drábka,
15 let, když mu zemřela maminka,
žil v Praze, učil se
na číšníka. Říkával
„když zemře otec,
odejde chleba, když
zemře maminka, ode−
jde všechno“!
Pílí a studiem se vypra−
coval na jednoho z nej−
populárnějších zpěváků
české melodické hudby.
Nenapodobitelným sy−
tým laskavým tenorem
interpretoval stovky ob−
líbených písniček, které
jeho odkaz ponesou
a uchovají ještě hodně
dlouho.
Poznal mnoho populár−
ních osobností naší U příležitosti 90. narozenin pasoval v KD Peklo
hudby, zajímavá byla v Plzni Standu Procházku st. na „krále českých zpě−
spolupráce s Lišáky, váků“ Josef Pospíšil.
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který napsal a nazpíval slávistickou
Miroslava Lonského,
sportovní hymnu.
Karla Vacka, Ferdinanda
V životě ho zasáhly i těžké chvíle,
Petra, Karla Valdaufa,
např. odchod jeho syna Stanislava
cenil si úžasné spolupráce s Járou
(*8. 10. 1954, +29. 8. 2003), mj.
Pospíšilem, sestrami Skovajsový−
mého dlouholeté−
mi, Zorkou Kohoutovou,
ho rozhlasového
Jaroslavem Slováčkem,
kolegy, známého
a mnoha dalšími až po
zpěváka a kyta−
Karla Gotta, se kterým
risty. Ten otce
účinkoval v legendární ka−
předešel do mu−
várně Vltava. Kdo se chce
zikantského nebe
dozvědět víc, Standa
ještě mladý. Jeho
napsal pěknou knížku
manželka Míla
„NEBEZPEČNÉ LÁSKY“.
a hlavně milova−
Nejlepším muzikantským
ná vnučka Karo−
bardům věnoval krásné
línka byly Stan−
přirovnání, říkal jim „vévo−
Standa Procházka
dovi neustále po
dové české muziky“.
ruce, pomáhaly mu a zpříjemňovaly
Při příležitosti 90. narozenin jsem
mu život.
Standu Procházku st. „pasoval“ v KD
Se Standou Procházkou jsme se
Peklo v Plzni v pořadu „Beze spěchu
rozloučili v Praze na Olšanech. V du−
s Pospíšilem & hosty“ se všemi
chu jsme mu popřáli krásnou
poctami na „krále českých zpěváků“.
cestu tam někam nahoru na nebeský
Znali jsme se od roku 1972 a také od
kůr. Vím, jak je těžké loučení, ale
té doby jsme často spolupracovali
věřím, že milovaný Standa brzy na−
a byli jsme přátelé. Měl jsem ho moc
jde místo po boku všech kamarádů
rád a vážil jsem si ho pro jeho skrom−
kumštýřů, spor tovců i přátel, kteří
nost, poctivost a vždycky optimis−
na něho po pozemské životní cestě
tickou náladu. Obdivoval jsem mj.
snad čekají…
i jeho spor tovní zaujetí pro tenis
Josef Pospíšil
a fotbalový klub pražské Slávie, pro
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Začíná cyklistická sezóna i na železnici
České dráhy zahajují třetí sezónu
půjčoven kol v Plzeňském kraji. Už
tento víkend je možné vypůjčit si
klasické bicykly nebo elektrokola.
Půjčovny ČD budou otevřené až do
soboty 31. října ve stanicích
Domažlice, Tachov a Klatovy. Kola
si lze nejen vypůjčit, ale také je na
místo vyjížďky zdarma vlakem pře−
pravit, případně bezplatně uschovat
v některé z úschoven, a vydat se na
část výletu pešky.
V nabídce je 18 kol: 14 trekingo−
vých v dámské a pánské verzi,
2 dětské bicykly a 2 elektrokola.
Možné je zapůjčit si i dětské cyklo−
sedačky. Každé kolo je vybavené no−
sičem, brašnou pod rámem s ne−
zbytným lepením a sadou nářadí.
Samozřejmostí je přilba, jejíž vypůj−
čení je zdarma.
Vydat se na výlet s vypůjčeným
kolem ČD je velmi pohodlné a přináší
řadu výhod. Zákazník se nemusí vždy
vracet na místo startu svého výletu.
Na vybraných tratích přepravuje vy−
půjčené kolo zdarma, může svůj
cyklovýlet kombinovat s pěší turisti−
kou a využít bezplatné úschovy v ur−
čených stanicích. Zájemcům nabízí
dopravce kvalitní kola s předpisovou
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Ceník půjčovného v půjčovnách
Českých drah v Plzeňském kraji
Jednodenní nájemné:
l základní: 199 Kč
l zlevněné: 159 Kč
(pro držitele In Karty nebo
jízdenek Eurail, Interrail)
Půldenní nájemné
(maximálně 5 hodin):
l základní: 159 Kč
l zlevněné: 129 Kč (pro držitele
In Karty nebo jízdenky ČD, Rail plus,
Euril a Interrail)
Hodinové nájemné:
základní: 35 Kč
l zlevněné: 25 Kč (pro držitele
In Karty nebo jízdenek Eurail
nebo Interral)
l

výbavou a pravidelným servisem. Při
zapůjčení kola je nezbytné podepsat
nájemní smlouvu, předložit dva osob−
ní doklady (občanský, řidičský průkaz
nebo např. In Kartu ČD), zaplatit půj−
čovné a složit vratnou kauci. Kola
jsou registrována v systému CEREK,
který je přímo napojen na městskou
policii, čímž je zajištěno ještě lepší
zabezpečení půjčených kol.
Výhodná je i cena výpůjčného,
poskytují se slevy pro držitele In−kar−
ty a jízdenek Eurail a InterRail. Navíc

na vybraných tratích je přeprava kol
z půjčoven ČD v osobních a vlacích
v kraji zdarma. Jsou to:
l trať 170 Plzeň hl.n. – Cheb
l trať 178 Svojšín – Bor
l trať 180 Plzeň hl.n.
– Česká Kubice
l trať 183 Plzeň hl.n.
– Železná Ruda−Alžbětín
l trať 184 Planá u Mariánských
Lázní – Domažlice
l trať 185 Horažďovice předměstí
– Domažlice
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Víkendové nájemné (od pátku
12:00 hod. do neděle do 18:00 hod.):
l základní: 459 Kč
l zlevněné: 379 Kč (pro držitele In Karty
nebo jízdenek Eurail nebo Interril)
Vratná kauce:
1000 Kč za 1 kolo
l 500 Kč při hodinovém nájemném
l 2500 Kč za 1 elektrokolo
Také v letošní sezóně je síť cyklopůjčo−
ven ČD dostupná ve všech krajích České
republiky. Národní dopravce nabízí celkem
96 půjčoven, z toho je 33 půjčoven s ob−
jednáním předem. Veškeré informace
o půjčovnách i přepravě kol ve vlacích ČD
jsou k dispozici na www.cd.cz/cdbike.
l
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Kvalitní dopravní propojení Klatovska
a Pošumaví z Plzní je prioritou,
říká místopředseda regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje a předseda
Oblastního sdružení Klatovy, starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr.
Proč právě doprava vás nejvíce
trápí?
Protože do značné míry limituje
rozvoj i turistický ruch této části
Plzeňského kraje. Když vyjedete
z Plzně směrem na Klatovy, tak po
sjezdu z přivaděče se vám dopra−
va výrazně zpomalí. Firmy, které
chtěly v našem regionu investo−
vat, si v první řadě zjišťovaly do−
pravní propojení na dálniční síť.
Když zjistily, že v dopravní špičce
je to například z Klatov téměř ho−
dina, tak od svých záměrů upusti−
ly. Daleko horší je dopravní propo−
jení se Sušicí. Investoři k nám ne−
chtějí, protože doprava podle je−
jich představ nefunguje. Dnes
jsou to investoři a zítra se k nim
mohou připojit i návštěvnici
Šumavy.
Hrozí takové nebezpečí?
Samozřejmě. Vezměte si, jak se
rozvíjí Krušné Hory i Krkonoše
včetně dopravní infrastruktury.
I pro cestovní ruch je dopravní
spojení nesmírně důležité. Pro
Železnorudsko i Modravsko je tu−
ristika hlavním zdrojem obživy
zdejších obyvatel.
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Nejen doprava, ale
zásadní problém
i snaha udělat ze
a tím i střet samos−
Šumavy uzavřenou
práv s ochranou
divočinu může ome−
přírody.
zit turistický ruch.
Zmínil jste se o pro−
To je další problém.
blémech, které
Který můžeme snad−
brzdí rozvoj tohoto
no zdokumentovat
regionu v Plzeň−
výčtem neúspěšných
ském kraji. Nabízí
snah
investicemi
se otázka. Jak je
a aktivitami vylepšit
chcete řešit?
atraktivitu a nabídku
Na podzim nás
pro návštěvníky Šu−
čekají nás volby,
mavy. Že jinde to jde,
každé volby jsou
Starosta Železné Rudy
je známo. Výčet za−
soubojem
názoru
Ing. Michal Šnebergr
mítavých stanovisek
a priorit. Žijeme na
jak NPŠ tak CHKO k obnovení tu−
Šumavě což samo o sobě má pří−
ristických atraktivit nebo omezová−
jemné stránky, ale i řadu nevýhod.
ní investic do cestovního ruchu je
Musíme naplno využít příležitosti,
velký. Jako starosta Šumavského které máme. Moji trvalou snahou
města musím využít každou příleži−
z pozice starosty je ulehčit život li−
tost, a to jsou i nadcházející volby.
dem v našem městě a vytvořit
Česká Šumava byla vždy přírodní
atraktivní přitažlivé zázemí pro tu−
krajinou, kterou nekulturně využí−
ristický ruch. Každé volby jsou
vali komunisté tím, že z ní udělali
příležitostí. Současná vláda dle
vojenská cvičiště. Nyní si zase ně−
mého soudu dosti nevybíravě ha−
kdo nekulturně vzpomněl, že z ní
zarduje s osudy řady drobných
bude divočina. V kontextu ne−
živnostníků přehnanou byrokrati−
respektování potřeby uchování ži−
zací kontroly a i ve školství zava−
vota v šumavských obcích vzniká děním inkluze do stejné nejistoty
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se dostávají zřizovatelé škol tedy
města. Většina pedagogických
odborníků před ní varuje, ale jejich
hlas jakoby nebyl. Ministerstvo
ujišťuje, že všechny školy dosta−
nou peníze, aby se mohla inkluze
realizovat. Ale pro nastávající
školní rok 2016/2017 zůstávají
rozpočty na stejné výši, jako
v loňském roce. Čili volné pro−
středky na rozjezd inkluze nejsou.
Pokud by se všechny záležitosti
začaly uplatňovat na základě žá−
dostí rodičů od září tohoto školní−
ho roku, pak starostové obcí
a měst jednoznačně říkají, že to
znamená dát investice do škol,
udělat stavební úpravy v řádech
několika desítek milionů korun.
Ale kde se peníze vezmou?
Výzev co změnit nebo řešit je mno−
ho ODS v podzimních krajských
volbách za Klatovsko budou repre−
zentovat starostové ale také živ−
nostníci, jejichž úsilí a zodpověd−
nosti si velice vážím. Věřím, že tra−
diční demokratické politické strany
ve volbách uspějí a budou schopny
byť na krajské úrovni řešit problémy
Plzeňského kraje.
(re)
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Ukryli Keltové na Šumavě poklad ?
Milovníci tajemna si přijdou na své

Šumava krásná, tajemná a plná zá−
had. Šumava – ta dávná Gabreta
obývaná Kelty, znovu poodhaluje své
tajemno v nové knize autora Mgr.
Jana Kašeho. Název knihy „Ukryli
Keltové na Šumavě poklad?“ napo−
vídá, čím se autor v knize zabývá.
Tentokráte naše cesty nepovedou hlu−
bokými hraničními lesy, ale vstoupíme
do krásného, ale poněkud zapome−
nutého kraje pod Javorníkem a Ždá−
novem. Strašínsko je podle autora ta−
jemný kraj plný záhad. Kniha nás nejpr−
ve přivede k význačnému bodu, kterým
bezpochyby je strašínský kostel Naro−
zení Panny Marie. Představuje nám tu−
to barokní památku jako místo velmi
působivé i z hlediska zemské energie.
A nejen to. Co se skrývá v jeho pod−
zemní části? Proč současná církev toto
tajemství skrývá? Proč je v jedné ved−
lejší kapli, která sloužila jako kostnice,
zobrazen obludný kostlivec s kosou
a přesýpacími hodinami. Proč stojí na
kamenném podstavci, tvořeném šesti
kameny a proč je kolem kostlivce zo−
brazeno šest lebek? Šest lebek a jeden
kostlivec a máme číslo sedm. Sedm je
smrtelných hříchů, říká autor. Proč se

v kameni, který za kostelem má připo−
mínat místo, kde se údajně zjevila
Panna Maria, stále drží voda a to i v do−
bě největšího sucha?
Strašínsko může ukrývat obrovský
poklad, který sem někdo v dávné
minulosti ukryl, uvádí autor
po té, co nás provedl místy
nad obcí Lazny směrem
k Javorníku, kde se nachá−
zejí zbytky nedostavěného
středověkého hradu. Stra−
šínsko je opředeno mnoha
pověstmi o tajných chod−
bách. Proč vznikly tyto po−
věsti?
Nedaleko odtud se s auto−
rem vydáme na tajuplné
místo, dnes známé jako
Obří hrad. Je to pravděpo−
dobně kultovní místo Keltů.
Díky krásným fotografiím,
kterými Jan Kaše doplnil
svoji knihu, můžeme na−
hlédnout i pod kamennou
bránu na tomto hradu. Naše
putování povede do dalších
záhadných míst, jako je
menhiry pokrytý Javorník,

kde spatříme Sluneční i Měsíční ká−
men, budeme pátrat po nadpři −
rozených mocnostech v Pohorsku.
Pokusíme se přijít na to, co strážilo
Ostružno, a co teprve, když vystou−
páme na bájné Sedlo, kde kdysi vy−
budovali Keltové své hradiště? Jaká
tajemství jsou zde skryta? Navští −
víme i strašínskou jeskyni a pokud

máme pochybnosti o síle zemské
energie, pojďme do Malče, kde je
podle autora knihy uschována i ne−
gativní energie celého Strašínska.
Jan Kaše na vlastní zkušenosti doklá−
dá, jak negativní energie na něj i čle−
ny jeho rodiny zapůsobila tak, že po
třech návštěvách tohoto místa již ni−
kdo z nich netouží se znovu vrátit.
To byl jen letmý pohled do knihy, která
najde jistě hodně čtenářů, toužících
poznat dávnou historii i skrytá tajem−
ství tohoto krásného kraje. Cenné je,
že kniha není nějakým výplodem
autorovy fantazie, ale opírá se o jeho
mnohaletou zkušenost z putování
Strašínskem a okolím. Místa, o kte−
rých píše, důvěrně a podrobně zná.
Opírá se o fakta, která získal nejen
vlastním bádáním, ale i studiem velké−
ho množství literatury, jejíž seznam
uvádí v závěru své práce. Mnohé své
poznatky Jan Kaše dlouhodobě publi−
kuje na webu Novinky.cz. Jeho seriály
„Za tajemstvím zapomenutých vesni−
ček Šumavy“, „Tajemná a záhadná
místa Šumavy“ a některé další, našly
desetitisíce čtenářů.
Více o knize a místech, kde je možné
ji zakoupit, najdete na webových
stránkách www.tajemstvisumavy.cz.
Michaela Kratochvílová, Plzeň

Mexická restaurace Panchos
v Plzni na Slovanech oslavuje

Zažijte v Plzni kus Mexika
Důvod k oslavám spojeným hned se
dvěma výročími najednou budou mít
v sobotu 14. května 2016 nejen
provozovatelé Mexické restaurace
Panchos na Slovanech, ale hlavně její
hosté, návštěvníci, štamgasti
a možná i ti, kteří doposud váhali
s návštěvou známé a oblíbené
restaurace v Plzni−Slovanech.
„Restaurace pod naším vede−
ním funguje pátým rokem, ale ja−
ko taková letos oslaví 15. výročí
od otevření původními majiteli.
Z úcty k odkazu a práci, kterou
nám tu zanechali, tedy slavíme
obě výročí,“ vysvětluje paní
Daniela Egermaierová, věčně
usměvavá vedoucí podniku, a pokra−
čuje o průběhu oslav podrobněji: „Po
dlouhém přemýšlení, na jehož začátku
byla otázka – Jak se vůbec slaví naro−
zeniny nezletilé hospody? – jsme se je
rozhodli pojmout nejen jako večírek
pro staré známé, ale zároveň jako ta−
kový Den otevřených dveří pro ty, kteří
s návštěvou k nám doposud váhali.“
Za symbolické vstupné se tedy v so−
botu 14. května otevřou dveře do obou
(kuřácké i nově otevřené nekuřácké)
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části restaurace Panchos, kde bude
na každém volném rohu hosty čekat
jakési gastro – stanoviště nabízejících
pokrmy tradiční, ale i speciality vybra−
né a připravené pouze pro tento naro−

zeninový den. Kromě ochutnávek jídla,
tequily a piv se hosté oslav mohou tě−
šit na promítání cestopisných filmů
a spoustu dalších zábavných metod,
jak se o Mexiku něco dozvědět.
„Chtěli jsme zkrátka, aby hosté od−
cházeli nejen s plnými žaludky, ale
i hlavami,“ směje se na závěr organi−
zátorka celé akce a dodává, že celý
narozeninový den završí letošní první
grilování na terase spojené s koncer−
tem Ocho Rios.
(re)
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Nová povídková kniha Pavla Hejduka

Nájemník v mém hrobě
– erotické povídky

Nová povídková kni−
činnosti se autor dlou−
ha plzeňského auto−
hodobě věnuje i scéná−
ra Pavla Hejduka,
řům propagačních pre−
kterou vydalo nakla−
zentací a mezinárod−
datelství Nava, má
ních komerčních vý−
jako podtitul povídky
stav v České republice
erotické.
i v zahraničí.
PhDr. Tomáš Kůs
Tato povídková kniha
ve své recenzi o ní
je jeho první samostat−
napsal, že… se slo−
nou sbírkou povídek.
hově posouvá až
Doposud publikoval
k hranicím psycho−
své povídky pouze
logizujícího horroru
v rozhlase, novinách,
bez vražd a mr t−
časopisech, nebo byly
Pavel Hejduk
vol, pojednávající
součástí kolektivních
o slastném erotickém utrpení těch,
knižních sbírek. Jako ilustrace si
kteří se ještě jako ve světě ne−
autor erotických povídek vybral ne−
etablovaní nemohou nijak účinně
méně erotické kresby významného
bránit atakům je obklopujícím. Je
skláře lisovaného skla Františka
spolu s impresívní kresbou reality
Pečeného, které i s jeho obrazy če−
z rodu dokona−
kaly více než tři−
lých příkladů
cet let od jeho
tohoto vlastně
smrti na znovu−
introspektivního
objevení.
účelu – sebepo−
Sám
autor
zorování, zkou−
o své povídkové
mání vlastních
knize říká: Ero−
duševních sta−
tika v literatuře
vů, pochodů.
mnohé autory
Pavel Hejduk,
fascinuje pře−
publicista, kurá−
devším svojí
tor mnoha vý−
žánrovou neu−
tvarných výstav,
cho pitelností,
napsal řadu re−
tím jak vám uni−
cenzí, katalogů
ká mezi řádky.
o
výtvarném
Doslova vyčer−
umění, spolupra−
pává
autora
cuje pravidelně
svojí unikavos−
s Českým roz−
tí. Nechtěl jsem
hlasem. Je autorem a spoluautorem
ve svých povídkách generovat jen
řady rozhlasových pořadů a příspěv−
její slast, ale i frustrace, které nám
ků, autorem rozhlasové hry. Je dlou−
do každodenního života přináší.
holetým spolupracovníkem Literár−
Knihu je možno zakoupit v knihku−
ních novin a dalších časopisů a dení−
pecké síti po celé České republice ne−
ků. Vedle literární a publicistické
bo na E−shopu www.nava.cz
(re)

Skříňový automobil pro policii
Finanční dar ve výši 2,2 milionu ko−
run schválila Rada Plzeňského kraje
pro Policii České republiky. Peníze
jsou určeny na nákup skříňového
automobilu a nástavby včetně tech−
nického vybavení a současně reali−
zace „Mobilního pracoviště pro
technickou kontrolu vozidel“.
Součástí vybavení speciálního vo−
zidla budou např. váhy pro kontrolní
měření vozidel, fotoaparáty, elektro−
centrála, radiokomunikační a výpo−
Plzeňský rozhled 5/2016

četní technika a další. Vůz budou vyu−
žívat policisté odboru služby dopravní
policie k provádění silničních kontrol
v rámci celého Plzeňského kraje, což
pomůže dalšímu zkvalitnění činnosti
policie i zvýšení dohledu nad silnice−
mi 2. a 3. tříd a potažmo bezpečnosti
dopravy. Aktuálně je policistům k dis−
pozici pouze jedna souprava vah pro
kontrolní vážení vozidel. Poskytnutí
dotace musí ještě schválit Zastu−
pitelstvo Plzeňského kraje.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Vytvořte si v letošním roce
finanční rezervy
V současném obdo−
bí se na mě spousta
lidí obrací s otáz−
kou, abych jim vy−
věštil místo pro
klidnou a spokoje−
nou dovolenou. Mají
strach z teroristic−
kých útoků a z ne−
kon trolovatel ného
přílivu běženců do
Evropy. Kyvadlo mi
ukazuje, že klidnou
dovolenou prožijí
v Bulharsku, Rumunsku, Chor −
vatsku, ve Španělsku a to od Bar−
celony dolů, jinak v samotné
Barceloně tolik bezpečno už nebu−
de a doporučuji pokud to půjde
ji z programu vypustit. Samo−
zřejmě klidnou a pohodovou dovo−
lenou prožijete doma v Česku.
Problémy mohou nastat v Itálii
i v Řecku. Velmi vážně doporučuji
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zvažovat dovole−
nou v Turecku, Tu−
nisu, Egyptu. Ne−
nechte se zlákat
nejrůznějšími sle−
vami a rozhodujte
se i podle vlastní
intuice. Právě intu−
ice v roce Opice –
podle čínské astro−
logie žijeme v roce
Opice – hraje důle−
žitou úlohu.

Naslouchejte vnitřnímu
hlasu
Abyste mohli využít naplno této
možnosti a schopnosti, musíte mít
v harmonii duši a tělo. Toho dosáh−
nete tím, že se budete radovat ze
života, a pokud máte problémy, tak
se jich zbavte. Jak toho docílíte?
Naučte se odpouštět a nesnažte se

neustále na něčem tvrdohlavě lpět.
Na čem lpíte, o to snadno můžete
přijít. Podle mé teorie je třeba žít pří−
tomností a ne budoucností ani mi−
nulostí. Pokud chcete něčeho do−
sáhnout, musíte přejít z fáze snění
do fáze chtění a z fáze chtění do
fáze činu. Platí to i o dovolené. Moje
věštecké kyvadlo mi ukazuje, že
pohodovou dovolenou prožijete
pouze tehdy, když se zbavíte všech
starostí.

Rok 2016
V souvislosti s dovolenou dostá−
vám od klientů i další otázku. Jaký
bude ten letošní rok? Žijeme v roce
Opice a ta přeje tvůrčím aktivitám.
Budeme svědky odhalení dosud
utajovaných skutečností, které ne−
byly zatím vysvětleny. Kdo podvá−
děl, tak mu hrozí odhalení a po−
trestání. To je rok Opice. Celkově
rok 2016 bude poměrně klidný.
Problémy očekávejte až v roce
2019. Například se projeví tím, že
lidé z nedostatku finančních pro−
středků přestanou splácet hypotéky.
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Proto už nyní podle mé věštecké
intuice doporučuji začít šetřit.
Zbytečně neutrácejte. Z peněz, které
vyděláte, si jednu třetinu uložte,
druhou utraťte a třetí investujte.
Nenechte se uchlácholit tím, že na−
še ekonomika je v dobré kondici.
Jsme součástí Evropské unie, která
musí stále více peněz dávat na
řešení uprchlické krize. S tímto odli−
vem peněz nikdo nepočítal a tyto
mimořádné výdaje se dotknou
i Česka.
Letošní rok je ideálním období pro
započetí nových věcí. Kdo sní o ně−
jakém úspěchu, vzestupu, štěstí,
lásce a udělá pro to vše potřebné,
tak se úspěch dostaví. Nicméně do−
poručuji v roce 2016 si vytvořit ně−
jaké finanční rezervy.
Přeji čtenářům šťastnou ruku při
výběru letošní dovolené.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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ROBERT PLANT – největší pěvecká hvězda,
jaká kdy v Plzni koncertovala,
vystoupí 27. července na Lochotíně. O jeho životě vyšla v Plzni kniha.
Robert Plant – Život je úžasné vy−
právění nejen o muži, který se z oby−
čejných poměrů v průmyslové ob−
lasti Anglie nazývané Černá země
ocitl na nejvyšších příčkách oblíbe−
nosti i uznání. Je to ale také pro−
cházka historií evropského big
beatu, který už v 50., ale hlavně
v 60. letech, navazoval na hudební
revoluci v Americe, aby postupem
času vytvořil svébytnou a zaoceán−
ské muzice silně konkurující hudeb−
ní kulturu. Autor knihy, hudební pub−
licista Paul Rees, se neomezuje jen
na hudbu kolem Planta, ale i na
atmosféru doby, rodinu a místa, ze
kterých vzešly kapely, s kterými pů−
sobil. Byla to doba, kdy polovina ka−
pel chtěla znít jako Shadows, druhá
jako Beatles. A právě už v dobách
studentských se Plant od napodo−
bování Elvise Presleyho a starých
bluesmanů probojoval až k Yard−
birds. Hezkým čtením je i svědectví
o tom, jak kromě blues a klasického
rock and rollu formovala Plantův
vztah k hudbě i příroda, mytologie
a knihy J.R.R. Tolkiena.
Přelomové období nastalo díky
spolupráci s kytaristou Jimmi
Pagem. Skupina se záhy přejmeno−
vala na Led Zeppelin. Vydání první
desky nebylo ještě žádnou senzací.
Po Led Zeppelin II je znal už celý
svět. V té době měli za sebou evrop−
ská i americká turné. Z amerického

publika měl Plant re−
spekt, neboť, jak se
vyjádřil, tam už to
všechno bylo, tam už
to všichni znali. Ka−
pela však přestávala
mít věci pod kontro−
lou. Po těžké autoha−
várii a úmrtí syna se
z Planta stal jiný člo−
věk. Jak je v knize
uvedeno, s kapelou
skončil jako první.
Když v r. 198O našli
Bonhama mrtvého,
prohlásil: „Už toho
mám dost. Musí se to
dát dělat i jinak.
Protože v této záleži−
tosti je přece také ně−
jaká radost.“ A ta se
po zamítnutí sestavit
superskupinu dostavi−
la. Vrátil se k blueso−
vým a rock and rollo−
vým kořenům.
Po odchodu na só−
lovou dráhu hraje
Plant se skupinou Ho−
neydrippers a v r. 1982 vydává prv−
ní sólové album. O dva roky později
ho šéfové Atlanticu přemluví k nato−
čení kolekce písní z 50. let. V létě se
zpěvák pod hlavičkou Led Zeppelin
objeví na koncertu Live Aid ve
Filadelfii. Publikum jásá, ale vše−

obecně se mluví o rozpačitém vý−
konu. A pokračují další pokusy
o obnovení „Zeppelinů“, ale nakonec
snaha vyústí v rozchod. Paul Rees
uvádí, že Page strážil odkaz kapely
s vervou fanatika, až ho pohltil nato−
lik, že nebyl schopen posunout se

dál, ale Page minulost se−
třásl z ramen a jel si podle
svého. V 80. letech Page
vstřebával vše, co tehdejší
hudební scéna nabízela,
včetně třeba elektropopu.
Na přelomu století začal
hrát Plant s hospodskou
kapelou písničky od Elvise
a Beatles. V průběhu dal−
ších let objevil bílý protěj−
šek blues, bluegrass. Nej−
větší úspěch Plantovy só−
lové kariéry byl asi inspiro−
ván nahrávkami značky
Smithsonian Folkways.
Tím byla nastartována
spolupráce se zpěvačkou
Alison Krauss. Deska
Raising Sand obdržela
v r. 2008 Grammy v kate−
gorii album roku. V té době
uspořádali Led Zeppelin
ještě jeden koncert.
O vstupenky projevilo zá−
jem neuvěřitelných dvacet
milionů lidí. Kniha Robert
Plant – Život je svědectvím
o úspěších, zbožňování,
prohrách i pádech hudebníka, který
se v šedesátých a sedmdesátých le−
tech ocitl na vrcholu svého snažení
i popularity, aby se tam v pozdější
době, kdy většina umělců už jen čer−
pá z minulé slávy, opět vrátil.
Zdeněk Raboch

Humor je sůl života, vítejte k nám do PLUTA!
Plzeňské divadlo PLUTO se za dobu
svého působení stalo nedílnou sou−
částí plzeňské kulturní scény, i když
se mnohdy ocitlo na pokraji své exi−
stence. Nicméně především zájem
diváků stále rostl, a tak mohlo
s úspěchem v dubnu letošního roku
vkročit do nové divadelní sezóny,
a to již 18.
K tomuto významnému výročí při−
pravilo Divadlo PLUTO pro diváky
novou inscenaci, konkrétně kome−
dii Antonína Procházky „Vraždy
a něžnosti“. V režii Pavla Kikinčuka
se mohou diváci těšit na výborné
herecké obsazení – Bronislav Kotiš /
Miloslav Krejsa, Pavla Bečková /
Klára Kovaříková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk / Karel Zima, Ka−
Plzeňský rozhled 5/2016

mila Kikinčuková, Taťána Krchovová,
Jindřiška Kikinčuková a další.
Premiéry budou uvedeny 9. a 11.
května.
V termínu od 6. do 10. června se
pak mohou těšit malí i velcí diváci na
již 5. ročník Minifestivalu Česky
hezky, který mohl vzniknout přede−
vším díky podpoře Plzeňského kraje
a ÚMO4 Plzeň. Záštitu nad Mini−
festivalem převzal 1. náměstek pri−
mátora pro oblast kultury, cestovní−
ho ruchu, památkové péče a projek−
tu Plzeň EHMK 2015 Mgr. Martin
Baxa. V tomto týdnu budou dopoled−
ne patřit nejmladším divákům z MŠ,
ZŠ, SŠ a gymnázií, ale i dětem, které
jsou doma s maminkami. Mohou
vidět jak pohádky, tak naučně zábav−

né pořady, vyzkoušet si vystoupení
na pódiu i správný přednes a komu−
nikaci. Odpolední představení jsou
nejen pro starší žáky, ale i pro do−
spělé či seniory.
Ve veřejných prostorách OC Dou−
bravka se v odpoledních hodinách
mohou všichni zájemci účastnit
zdarma Divadelních dílen, kde se
mohou učit herectví, tanec či histo−
rický šerm.
Festivalové večery se pak diváci
mohou těšit na nejoblíbenější insce−
nace Divadla PLUTO i zajímavé hos−
ty. Minifestival Česky hezky bude za−
hájen v pondělí 6. června komedií
Miroslava Horníčka „Dva muži v ša−
chu“, v úterý bude večerním hostem
herec a bavič Jiří Krampol. Ve středu
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8. června uvede Divadlo PLUTO svo−
ji nejnovější komedii „Vraždy a něž−
nosti“. Čtvrtek bude vzpomínkový
na zpěváka Petra Nováka, jehož ne−
zapomenutelné písně zazní v kon−
certním provedení v pořadu Klau−
nova zpověď. Celý Minifestival v pá−
tek večer slavnostně zakončí herec
Petr Rychlý.
Vstup do 18. sezóny bude tedy
bohatý a stane se pro mladé
i dospělé diváky nejen naučným
a zábavným, ale především zají−
mavým kulturním zážitkem. PLUTO
setěší na všechny, kteří mají rádi
dobrou zábavu, s heslem HUMOR
JE SŮL ŽIVOTA, VÍTEJTE K NÁM
DO PLUTA!
n n n
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Kulturní tipy do BESEDY
5. 5.

19:30

Jan Vančura & Plavci & host Irena Budweiserová

Zpěvák Honza Vančura, který už léta pokračuje v koncertování s legendární−
mi PLAVCI s tradičním repertoárem, na který jsou diváci této slavné skupiny
zvyklí, připravil speciální koncert s hostující Irenou Budweiserovou. Kromě
ní se na pódiu objeví další excelentní spoluhráči: harmonikář a zpěvák Mário
Bihári či Jakub Racek, vítěz řady evropských kytarových soutěží.

23. 5. 19:00

Táta

Celosvětově úspěšná divadelní komedie aneb „humorná zpověď novopeče−
ného otce”. Budete plakat smíchy i dojetím. Být tátou je úžasné! Být dobrým
tátou ale vyžaduje hodně odvahy, odhodlání a zručnosti. Herec a táta Roman
Pomajbo vás seznámí s pohledem moderního muže na těhotenství, porod
a plínky. Představení není vhodné pro děti do 15 let.

26. 5. 19:30

Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

Pražská hudební skupina hrající české, moravské a slovenské lidové písně.
Za dobu svého působení procestovala celou Evropu, Severní Ameriku
a Rusko, spolupracovala s divadlem Na Palmovce, bratry Formany, diva−
dlem Continuo a dalšími významnými umělci. Výtěžek ze vstupného putuje
na konto organizace Pomocné tlapky.

29. 5. 19:30

Stará dobrá kapela

Abiturientský večírek po 50 letech slibuje spoustu
vzpomínání i legrace. Když na něj navíc mají dorazit
Václav Postránecký, Svatopluk Skopal či Naďa
Konvalinková, je jasné, že o zábavu bude postaráno.
Premiéra křehké a něžné romantické komedie o stáří,
lásce, snech a síle přátelství.

31. 5.

19:30

Na vaše riziko!

Kdysi úspěšná francouzská šansoniérka přijíždí do Anglie převzít dům po
svém právě zesnulém otci. Dědictví je ovšem poněkud komplikované.
V poutavém psychologickém příběhu excelují Chantal Poullain a Jiří
Schmitzer.
www.mestanska−beseda.cz
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Evropská kultura v hadrech, venkovská ve fraku
Stará Lhota – Vesnický bál tam, kde
dávají lišky dobrou noc. Hraje se k
tanci i poslechu. Tombola, volenka,
karafiát. V bývalém sudetském úze−
mí, historicky kontroverzním, hosty
vítá kutálka s „Tou naší písničkou
českou“. Óó, jak tam patřila!
Plzeň – Evropské hlavní město
kultury, Nové divadlo za téměř mili−
ardu. Slavnostní opona s grafickým
vzorem od akademické malířky
Ivany Hejdukové. Večerní předsta−
vení s uznávanými herci. Čardášová
princezna. Óó, jak tam patřila!
Já byla v tom zapadákově Stará
Lhota, kam se mi fakt nechtělo.
Koukám na pozvánku, abych se
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NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády: Práce ve
skladu – s VZV i bez, pekař−
ské práce, manipulační
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy,
ubytování. 82−100 Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 160006
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
HLEDÁME lešenáře na HPP
i brigádně, popř. zaučíme.
Řid. průkaz C výhodou.
Dobré platové ohodnocení.
Tel.: 602689608. RR 60261
NABÍDKA prac. příležitosti
u firmy v SRN, možno i bri−
gádně, komunikace v ČJ, na
věku nezáleží, spolehlivost,
mobilita, ambicióznost, tel.:
603484113, 731991626.
RR 60273
PRO FIRMU v SRN poptá−
vám spolehlivé a ambiciózní
lidi, možnost i brigádně, pra−
cujete v ČR za výplatu v SRN,
komunikace v ČJ, na věku
nezáleží, tel.: 724964624,
727863331. RR 60274
DO KANCELÁŘE v Klatovech
hledáme spolehlivou, časo−
vě flexibilní a komunikativní
kolegyni, která dobře zvládá
stres a která rozšíří náš
příjemný kolektiv. Znalost
němčiny nutná. Věk ne−
rozhoduje. Nástup možný
ihned, případně dle dohody.
V případě zájmu prosím
pošlete životopis s údaji
o dosavadních profesních
zkušenostech na adresu re−
dakce Rozhled. RR 60296
Plzeňský rozhled 5/2016

Vstupenky, které našli pod stromeč−
kem, proto budily úctu jak cenou,
tak kouzlem okamžiku. Ze student−
ských šatníků tudíž oblékli to nejlep−
ší, co měli. Óó,
jak tam nepatřili.
S pocitem provi−
nění, že nepocho−
pili, strávili přestávku schovaní za
sloupem.
Zatímco ve Lhotě nalezli nejen zá−
kladní společenská pravidla, ale i for−
mu, jak dát najevo úctu k umění, tak v
Plzni ztratili jedno i druhé. Ve městě,
které se pyšní kultivovaným prven−
stvím na starém kontinentu, v Evrop−
ském hlavním městě kultury se chodí

přemluvila. Čtu, že je to ples. Po
dlouhém váhání jsem tedy zamítla
obstojné sáčko s obstojnou sukní,
protože, kdo ví do čeho a na co si
tam sednu, a ob−
lékla si šaty pro
jakž takž vyšší
střední stav. Óó,
jak jsem tam nepatřila. Honosná vý−
zdoba, večerní róby, považte, vleč−
ka, korzety, dekolty, vůně. Místní
dámy se nastrojily, pravda, módní
kritička by místy měla žně, ale co je
tady komu po ní! V tomto případě
se obrovská snaha cení!
Do Plzně, Evropského města kul−
tury, vzal mladý muž svoji přítelkyni.

l
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PŘIJMU důchodkyni na
střídavou péči o německou
seniorku nedaleko Chamu –
soukromě, nejsme agentu−
ra. Tel.: +420 606403876.
RR 60295
PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Možno na
dohodu nebo na pracovní
smlouvu, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma, dobrý
plat. Tel.. 602486490. RR
60288
BRIGÁDA s ubytováním
v kavárně: Studentkám na−
bízíme v kavárně v Železné
Rudě letní brigádu s ubyto−
váním, turnusy. Informace
725835555. RR 60289
NABÍZÍM brigádu na štípání
a řezání dřeva – Chude−
nicko. Tel.: 606517303. RR
60294

KOUPÍM STARŠÍ PIVNÍ
PŮLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL. 732170454, SBĚ−
RATEL. PM 160008
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
160029

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Husch,
Igra a jiné, i ve špatném sta−
vu. Nebo jen příslušenství.
Dále koupím trafa, domečky
a vše co souvisí se železnicí.
Též koupím ramínko zad−
ního stěrače na Renault
Espace trojkové řady. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055
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KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lam −
pová radia, knihy a ča−
sopisy o automobilis−
mu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056
KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skládací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90 Cross
nebo Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan, ná−
hradní díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko čtyř−
kolové nebo tří kolové a sta−
rou koloběžku. Též náhradní
díly na Jawa panelku ne−
bo kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
do bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009
KOUPÍM po československé
armádě do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, medai−
le, odznaky vzorných vojá−
ků, pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy, pi−
lotní deníky a vše z pozůsta−
losti po pilotech, navigáto−
rech apod. Tel.: 721730982.
PM 160011

do nového divadla téměř v modrač−
kách. Óó, jak tam nepatří. Zejména
pořadatelé, kteří to jediní mohou
ovlivnit. Inu, jaký pán, takový krám!
Ale jiný kraj, jiný mrav. V pohra−
niční vesničce, v oprýskaném kultu−
ráku pořádají plesy, na kterých jsou
dámy, které vědí, co se sluší,
a zdvořilí páni, kteří to ocení. Že by
na ně Evropa zapomněla? A přitom:
Óó, jak tam patří!
Cituji: Evropské hlavní město kul−
tury mělo za cíl přispět také k rozvo−
ji celého regionu.
Bohudíky, že nám na venkov ne−
přispělo!
Sylva Heidlerová

l
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VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do nově vznikající−
ho vojenského muzea oku−
pace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou tech−
niku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
KOUPÍM tato křesla. Stav
nerozhoduje. 3.000 Kč za
pár křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: +420 776599696,
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bezpeč−
nosti a SNB do roku 1965,
také armádní sako a „rajtky“
z 50 let. Uniformu železniční
stráže z minulého režimu.
Dobře
zaplatím.
Tel.:
728347491. PM 160010
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky.
Děkuji za nabídku. Tel.:
603512322. PM 160004
LEBKU jelena špičáka,
Kašperské Hory, tel.:
604487748. RR 60246

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa−
terlhütte, Glaserwald, Sta−
dln, atd.), dobře zaplatím
i jiné pohlednice do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
mohu
přijet.
Mobil:
602486490. RR 60059
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PRODÁM elektr. sekačku zn.
MOUNTFIELD XS 45 EL,
1600 W, 40 cm záběr, sběr−
ný koš 40 l. Výborný stav.
Cena dohodou. Dále prodám
velký vozík dvoukolák, úlož−
ný rozměr 60x80 cm. Cena
1500 Kč. Tel.: 773908578.
PM 160106
PRODÁM obkládačky 20 x
20, 2x dveře nové, š. 70 cm,
entl. šicí stroj skříňkový, dět−
ská postýlka, knihy, vyší−
vané obrazy 2 ks, vojenský
kufr, 2 spacáky, kožený ka−
bát pánský, dámský hnědý,
levně. Stan Lipno A, kávová
souprava zlacená nová a ča−
jová souprava nová. Tel.:
608245577. PM 160108

NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1955
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 160003
LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, gramodesky
(78 ot.), měřicí přístroje a ji−
nou historickou elektroniku,
možno i nefunkční nebo jen
části a náhradní díly. Dále te−
matickou literaturu, reklamy,
letáky, katalogy. Vše do roku
1950. Tel.: 724675967, ra−
dio−museum@seznam.cz.
RR 60300

PRODÁM kvalitní bílou skříň
s dvířky, 3 regály a 2 regály
otevřené, výška 180x76x40
cm. Původní cena 8310 Kč,
nyní za 2600 Kč. Dále pro−
dám rohovou skříňku Koryna
nízkou s dvířky, masiv olše,
22x33x30 cm za 1800 Kč,
počítač Intel Pentium s orig.
CD, Windows XP za 2000
Kč, tiskárnu HP−skener−kopír−
ka za 300 Kč. Plzeň, tel.:
606898069. PM 160109

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5 m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m
x 3 m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019
PRODEJ medu ze dvora.
Tel.: 606509783. RR 60251
DVĚ LEDNIČKY s mrazákem
a traktorovou rotační se−
kačku dvoububnovou. Tel.:
603235358. RR 60257
TŘI SKŘÍNĚ – Stodská lož−
nice. Tel. 603535061.
VYORÁVAČ brambor – TEK
na 16 kolech + funkční ná−
hon + pluh obracák dvoura−
dlice – nesený, oorávač 3
řádky, naváděný pístem –
nesený, tel.: 728172681.
RR 60260
PALIVOVÉ dřevo. Cena
od 650 Kč/m3. Tel.:
602940952. Doprava zajiš−
těna. RR 60285
PRODÁM bubnovou sekač−
ku Deutz, šířka záběru
1,65 m, cena 12.000 Kč.
Sběrací vůz Petinger 15 za
10.000 Kč. Káru za traktor
4 t, nesklápěcí, za 7.500 Kč.
Tel.: 721246521. RR 60297
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KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60279
PRODÁM dřevěnou chatu,
zast. plocha 37 m2, s pod−
krovím, v Podhájí u Hor−
šovského Týna. Možnost
koupání v místě nebo na
Babylonu. Tel.: 602704277.
RR 60249

DĚTSKOU dřevěnou ohrád−
ku 130 x 100cm – cena
800 Kč. Polohovací lehátko
Chicco – cena 400 Kč.
Výborný stav. Plzeň−jih. Tel.
731521112.
CHLAPECKÉ oblečení vel.
80–120. Cena dohodou.
Plzeň−jih. Tel. 731521112.
PRODÁM míchačku na be−
ton, nová, nepoužitá, něm.
výroby, 550 W, 125 L, 220
V, cena dle dohody, tel.:
702521910. RR 60293

Pronajmu byt 1 + 1 v cent−
ru Plzně, nájem 5 tisíc+
služby a energie. tel.
733408050.
PRONAJMU nekuřácký byt
1+1 v RD na jižním Plzeň−
sku. Nejraději starším man−
želům, není podmínkou.
Volat po 17 hod. na tel.:
605437676. PM 160112
PRONAJMU HALU v okrese
Klatovy o ploše 2400 m2,
dobrá přístupová cesta
včetně sítí v místě. Možno
i část haly. Dále halu o ploše
1000 m2. Tel.: 603383211.
PM 160070
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu ná−
jmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160035
PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 80m2,
1500 Kč / měsíc. Klatovy.
Tel.: 720686209. RR 60265
LESNICKÝ domov v podhůří
Šumavy přijme do svých
řad dva důchodce (důchod−
kyně). Jen písemné na−
bídky. RR 60272
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PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160043

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160034
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 50878
PRODÁM velkou zahradu na
Markytě v Klatovech o vý−
měře 890 m2, dřevěná, pat−
rová chatka, kůlna, plecho−
vá garáž, studna s vlastní
vodou, bojler, domácí vo−
dárna, nedodělaná koupel−
na, elektřina 220V, WC.
Zahradu lze použít jako sta−
vební parcelu na stavbu do
40 m2. Cena 550.000 Kč.
Tel.: 728144954. RK nevo−
lat. RR 60029

PRODÁM rekreační cha−
lupu, Pohoří u Plánice, ce−
na 3.300.000 Kč, tel.:
736125350. RR 60256
PRODÁM pozemek v rekre−
ační oblasti Sedmihoří
okres Tachov o rozměru
6 tisíc m2. Na pozemek je
přivedena voda, elektrická
energie v dosahu. Prosím
zájemce o volání po 20. ho−
dině na tel. č. 720366322.
Děkuji. RR 60270
PRODEJ zahrady u Horaž−
ďovic, obec Babín. Prodám
oplocenou zahradu 741 m2
v zahrádkářské kolonii v ob−
ci Babín, 3 km od Horaž−
ďovic, která je situována do
krásného prostředí v před−
hůří Šumavy. Na zahradě je
vlastní studna, podzemní
sklípek a bouda na nářadí.
Připojení elektřiny je možné
vyřešit z nedalekého zdroje.
V okolí je dostatek parkova−
cích míst a udržované pří−
jezdové cesty. Cena k jedná−
ní: 207.000 Kč. Kontakty:
tel. č. 602235954 nebo na
e−mail: siddy@seznam.cz.
RR 60276
PRODÁM zahrádku v obci
Babín, 400 m2 k pěstování
i k rekreaci, studna, chatka,
elektřina, udírna, klidné pro−
středí. Tel.: 721619794. RR
60284
KOUPÍM starší chalupu ne−
bo rodinný domek vhodný
k opravě, rekonstrukci, do
300
tisíc
Kč,
tel.:
735839537. RR 60302

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
KOUPÍM A DOBŘE ZAPLA− vých v Plzni. Máme připra−
TÍM LES. Na velikosti ani veny investory (přímé kup−
stáří nezáleží, platím hotově. ce) s hotovostí. Celá trans−
Tel.: 773585290. RR 60144 akce je dokončena v řádech
PRODÁM rodinný dům dnů. Možnost vyplatit zálohu
v Kolinci, dům se nachází na předem. Exekuce či zástavy
krásném místě klidné části vyřešíme. INSTINKT REALI−
Kolince, je podsklepený, TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
zcela zrenovovaný, zateple− MA 800 73 73 09 PM
ný, možnost dvougenerační− 160040
ho využití, tel.: 376594949.
HOLÝŠOV – POZŮSTA−
RR 60177
LOST – PRODÁM Byt
PRODÁM zahrádku s chat−
3+kk, sklep 2x, půda,
kou v Nýrsku na pěkném
garáž, zahrada. Cena
místě u Žížnětického potoka.
dohodou. Přímý ma−
Elektrika je zavedena. Bližší
jitel: 602266098. RR
informace na tel. č.
60095
607613766. RR 60248
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NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160041

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160042
BYT 2+1 v osobním vlast−
nictví Klatovy Podhůrčí 7.
patro s úžasným výhledem
na Klatovy, zatepleno, nová
plastová okna, nový výtah,
2 měsíce rekonstruovaná
kuch. linka, nová dvířka,
deska, potravinová skříň,
koupelna rekonstrukce v ro−
ce 2010, možné i s komplet−
ním vybavením nebo bez.
Tel.: 604890121. RR 60269

PRODÁM motorovou se−
dmimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jedná−
ní 70000 Kč. Tel.:
723622663 PM 160022
Plzeňský rozhled 5/2016
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz tel.:
775104121. RR 60078

62/172 ABS. nekuř. z ves−
nice hledá ženu pro život,
Sušice a okolí, tel.:
736139048. RR 60253

PRODÁM Opel Vectra
Caravan C, r.v. 2006, 1.9
CDTI, 110kW, klima, centrál
na DO, modrá barva, 2 sady
kol letní + zimní, dobrý stav,
TK do 11/2017, cena doho−
dou. Prosím SMS na tel.:
+420737704647.
RR
60172

51LETÝ, dosud svobodný,
hledá mladší dívku, i se zá−
vazkem, ke společnému ži−
votu na vesnici. Kladný
vztah k domácím zvířatům
vítán. Jsem od Domažlic.
Tel.: 723224715. RR 60283

Prodám BMW 525 TD com−
bi 85kw r.v.1996, klimatiza−
ce, tažné zařízení, letní
pneu na Alu diskách, zimní
pneu na plech diskách. Tel.
731521112.
PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t, se
zadním náhonem bez SPZ.
Cena 20000 Kč a Trambus
706 Š, 16 t s předním náho−
nem, cena k jednání 50000,
případně na náhradní díly.
Dále prodám sklápěcí valní−
kovou korbu na 10 t a pěkné
pneu, přední a zadní nápravy
a jiné díly Tel.: 736139113
PM 160023
PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, kloubový
traktor Škoda 180 se zadní−
mi hydraulickými rameny
s SPZ, vhodný pro zeměděl−
ské práce a práce v lese, pří−
věsný nakladač za traktor
typ 750 a 500, malotraktor
McCormic s čelním na−
kladačem bez SPZ. Tel.:
603383211. PM 160024
PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou pře−
vodovkou a kompletní dveře
do kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře, kar−
dany, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025
KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026

PRODÁM sadu 4 kusů (za−
chovalé) letních pneu na dis−
ku, 165x70 na 13 (Škoda
Felicia), cena dohodou, mo−
bil: 604316878. RR 60244
PRODÁM přívěs za osobní
auto na velkých kolech,
cena
dohodou,
tel.:
723201340. RR 60247
NABÍZÍM levné nové i použi−
té pneu z EU. Např. Sava
Eskimo S3 195/165 R15 –
3500 Kč, Matador Sibir
Snow 205/55 R15 – 4400
Kč. Není problém jakýkoliv
rozměr či celé komplety.
Tel.: 722327822. RR 60255
KOUPÍM Simson S50, S51,
S53 i skútr nebo MZ 150 ne−
bo 250. S doklady i bez.
Jakýkoliv stav, možno i po−
škozené. Tel.: 724519585.
RR 60220
KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky
motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,
PRAGA, OGAR od r.v.
1929 do r.v. 1989 s do−
klady i bez. Tel.
608941498. RR 60133

49/180 s vadou řeči by rád
poznal nezištnou ženu
z Plzně. Ne SMS, jen volat
na tel.: 7379575524. PM
160105
SYMPATICKÝ, zralý muž
49/189, hledá milou ženu
pro krásný milenecký vztah.
Diskrétnost zaručena, bez
narušení soukromí. Nej−
lépe: Kt, Do, Pj. Tel.:
607440782. RR 60280
HLEDÁM ženu kolem 60 let,
která chce ještě pro někoho
žít a je šikovná nejen v ku−
chyni, ale jede ráda do pří−
rody, na kolo nebo lyže.
Dík. Tel.: 702811794. RR
60281
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OZVE SE pán, kterému by
bylo možno věřit, důvěra,
jsem starší paní, nejlépe
z Plzně, možno i okolí. Tel.:
702191668. PM 160104
HLEDÁM příjemného a spo−
lehlivého kamaráda, přítele,
nezadaného, věk okolo
60 let, který je také sám a je
mu smutno. Zájmy: Příroda,
zahrádka a výlety. Tel.:
606123682. PM160113
ŽENA 60/175 hledá přítele
56–68 let, pro toulky příro−
dou, posezení u kávy aj.,
který nechce být sám. Tel.:
778406636 po 18. hod. RR
60243
55LETÁ hledá přítele nekuřá−
ka pro hezký vztah, setkání
napoví vše, Domažlicko. RR
60262
MILÝ pane 55/180+, jste
volný, veselý, pohodový
muž se zdravým selským
rozumem, s chutí do života,
třeba farmář (není podm.)
a rád byste na svou cestu
životem přizval nekonfl. ne−
kuřačku z DO? Tel.:
725765716. RR 60264

l
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CITLIVÁ optimistka hledá
obyčejnou přítelkyni 160 cm
vysokou do 45 let, se smys−
lem pro humor, přírodu
a kulturu. Odpovědi prosím
do redakce. RR 60286

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Až jednou sejdeme se tam…

13. 5. 2016 vzpomeneme
5. výročí dne, kdy nás opustil

pan Ladislav Výborný
(Plzeň – Nová Ves).
Za tichou vzpomínku děkuje družka Libuška.
KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na Vaše otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklady karet, roční předpo−
vědi, pomoc v mezilidských
a milostných vztazích, při
materiálních a zdravotních
problémech. Odrušení ne−
gací či kletby. Tel.:
775901978. PM 160060

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice Tel.: 603383211.
PM 160028

Pozvánka

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
160027
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

Setkání všech bývalých
učňů Lesnické školy v Ze−
lené Lhotě u Nýrska, okr.
Klatovy, se uskuteční 18.
června 2016 ve 14 hod. v
hotelu Koruna v Nýrsku.
Pro zájemce o setkání /
ubytování apod. info na
tel. 733 313 602 nebo
376 570 067.

ZAHRADNICKÉ PRÁCE: vý−
sadba, péče o zahradu, pří−
prava záhonů na sázení, řez
keřů a stromů, tvarování
a řez živých plotů, stříhání
ovocných dřevin, ošetření
travnatých ploch, založení
trávníku výsevem. Dlou−
hodobá praxe v oboru, do−
hoda na tel.: 773123045.
PM 160096
NABÍZÍM bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
PM 160100

60/169 štíhlá blond mladší−
ho vzhledu hledá muže do
60 let pro lásku. Zn.: Klatovy
a okolí. Tel.: 728213486. RR
60287
RÁDA bych poznala milého,
urostlého sympaťáka, který
by chtěl dělat společnost
pro volné dny sympatické
blondýnce – nekuřák, turisti−
ka, tanec, dovolená. Tel.:
608154746. RR 60292

NEKUŘÁK Plzeňák 72/170/
90 hledá Plzeňáka na po−
povídání u videa, který je
také sám jako já. Může být
i žena do 80 let . Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce 10
v Plzni – Božkově. Tro−
lejbusová linka č. 12, výstup
v ulici Na Spojce, vrátit
se zpět a první ulicí doleva –
adresa Na Vyhlídce 10.
Pouze volejte, SMS neumím.
Tel.: 736204861. PM
160014

l

VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 160005

LIKVIDÁTOR spolku Ob−
čanské sdružení za rozvoj
Sušice a okolí, IČ
27050572, T.G. Masaryka
23, Sušice 1, 34201
Sušice, Jaroslav Motlík
oznamuje, že spolek vstou−
pil dne 6.3.2016 do likvi−
dace a vyzývá věřitele
k přihlášení jejich pohle−
dávek do tří měsíců od dru−
hého zveřejnění tohoto
oznámení na adrese spol−
ku. RR 60178

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160036
KADEŘNICTVÍ – všechny
techniky, Karafiátová 407,
Klatovy 3 (pod škol−
kou), tel.: 606507799. Jste
vítáni.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160037
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na
účtu do 24 hodin. Nesli−
bujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160038
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM 160039
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
60077
RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355.
RR 60139
NABÍZÍM vedení účetnictví.
Tel. č. 607584986. RR
60290
SEKÁNÍ trávy, údržba zahra−
dy, výsadba a stříhání živých
plotů. Tel.: 721728644. RR
60298

PŮJČKY NA RUKU od
2.000 Kč, od 18−80 let.
Vem OP a mobil.
Insolvence ani exekuce
nevadí. Nejsme Ferra−
tum. Po−Pá 9−17. Plzeň,
Sady
Pětatřicátníků
48/33, 2. patro, dv. č.
303, Tel.: 607 083 088.
KŘI PM 160066
FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.: 702389914.
KŘI PM 160016
45
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RYCHLÉ půjčky 5tis−
300 tis., hypotéky až 3 mili−
ony Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
160072
Hotovostní půjčky „do
zítra“ 15.000 Kč! Mě−
síční splátky!! Plzeň,
tel.: 606596671. KŘI PM
160110
PŮJČKY 2.000−10.000
Kč, IHNED „na ruku“!
První ZDARMA !! OP ČR,
mobil, bez exekuce.
Plzeň, Pražská 41, po−pá
11−16, tel.:605760958.
KŘI PM 160111

NABÍZÍME rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,

l
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MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
www.mavo.eu.
Tel.:
602478448, 603284493.
KŘI PM 160018

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkuše−
ný chovatel, etolog a výcvi−
kář. Tel.: 737824579. PM
160017

COTON DE TULEAR.

JSME sexy, máme sexy
štíhlé postavy, rádi sexu−
jem před diváky, chcete
nás vidět? On 43, ona
39 let, děláme všechno, se−
nioři vítáni, diskrétnost
a hezký prožitek zaru−
čujem. Jsme z KT, těšíme
se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 60069

Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se pročesá−
vá. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilita−
ci. Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 60258

l
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PRODEJ doma vykrmených
prasat. Možnost porážky.
Tel.: 606509783. RR 60252
PRODÁM štěně – pejska ně−
meckého křepeláka s PP.
Tel.: 725039090. RR 60271

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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