Plzeňský rozhled 9/2016

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

37

Pomoc dětem
v nouzi
Vedení Plzeňského kraje se roz−
hodlo poskytnout charitativní pe−
něžité dary pozůstalým po ne−
hodě, která se stala 31. 7. 2016,
kdy zahynuli manželé Luboš
a Vladimíra Bucharovi z Kařezu,
rodiče čtyř dětí, z toho dvou ne−
zletilých.
Vzhledem ke zničení rodinné−
ho osobního vozidla při nehodě
a s ohledem na nutnost péče
o nezletilé bude poskytnut pe−
něžní dar ve výši 200 000 Kč pa−
nu Luboši Bucharovi (nejstarší
syn ustanovený jako poručník)
jako příspěvek na nákup osob−
ního vozidla. Nezletilým Nicolasu
a Natali Evě je pro dlouhodo−
bější zajištění navrhováno po−
skytnutí peněžního příspěvku,
každému ve výši 250 000 Kč, ja−
ko příspěvek na stavební spoře−
ní. Návrh musí ještě odsouhlasit
zastupitelé.

Přeshraniční
spolupráce
záchranných služeb
Radní kraje souhlasí s uzavřením
Ujednání o přeshraniční spolu−
práci zdravotnických záchran−
ných služeb mezi Ministerstvem
vnitra, stavebnictví a dopravy
Svobodného státu Bavorsko
a Karlovarským, Plzeňským
a Jihočeským krajem (dále jen
„Ujednání o spolupráci“), jehož
účelem je praktická realizace
Rámcové smlouvy mezi Českou
republikou a Spolkovou republi−
kou Německo o přeshraniční
spolupráci v oblasti zdravotnické
záchranné služby.
Cílem Ujednání je usnadnění
přeshraniční přednemocniční ne−
odkladné péče a vzájemná po−
moc při zásazích výjezdových
skupin v situacích, kdy tyto služ−
by nemůže včas zajistit vlastní
zdravotnická záchranná služba
daného státu. V rámci zásahové−
ho území na obou stranách čes−
ko−německé hranice by měly
být usnadněny zásahy posádek
zdravotnické záchranné služby
na příslušném státním území
druhé strany. Zásahy výjezdo−
vých skupin se budou zpravidla
týkat vymezeného území 5 km
z obou stran podél státní hranice.
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Nejlepší výčepní je Prokeš z Ostravy
Titul mistra výčepního v soutěži
Pilsner Urquell Master Bartender
2016 získal Michal Prokeš z restaura−
ce PUOR Slezská v Ostravě. Pivo−
varskou porotu přesvědčil o tom, že je
z 205 přihlášených tím největším pro−
fesionálem a osobností mezi výčepní−
mi plzeňského pro tento rok. Završil
tak národní finále 11. ročníku soutěže
Pilsner Urquell Master Bar tender
2016, v níž Plzeňský Prazdroj každý
rok oceňuje ty nejlepší výčepní u nás.

úroveň servisu v českých hospo−
dách a restauracích.
„Pilsner Urquell Master Bartender
má za cíl šlechtit a udržovat českou
pivní kulturu na vysoké úrovni, aby
host v restauracích a hospodách do−
stal skvělé pivo v té nejvyšší kvalitě.
Výčepní je vlastně vizitkou každé
hospody nebo restaurace a garan−
tem kvality,“ říká Václav Berka, starší
obchodní sládek. „Umět načepovat
bravurně půllitr zlatavého piva s bí−

Mirek Nekolný, Michal Prokeš a Josef Jeglík

Ve finále se utkal s dalšími 20
soutěžícími, z toho 6 ženami a 14
muži. Soutěžilo se v technice čepo−
vání, stylu servírování piva hostům,
znalostech z oblasti výroby a historie
piva a v neposlední řadě porota oce−
nila i charizmatické vystupování
a schopnost komunikace s hostem.
Cílem soutěže je ocenit řemeslo
a um výčepních, a také zkvalitňovat

lou smetanovou pěnou, to nestačí
na to, aby byl hostinský ve své pro−
fesi opravdu dobrý. On musí být
osobností, kvůli které budou hosté
do hospody přicházet a zase se tam
vracet,“ dodává.
Vítěz Pilsner Urquell Master Bar −
tender 2016 se díky úspěchu v sou−
těži vydá nabrat nové poznatky na
cestě po evropských tankovnách
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Pilsner Urquell v doprovodu Václava
Berky a získá možnost uvařit si s pl−
zeňskými sládky vlastní várku zlaté−
ho ležáku. Druhé místo si skvělým
výkonem zajistil Josef Jeglík z Loká−
lu U Caipla v Brně a bronzovou příč−
ku získal Mirek Nekolný z hospody
U Bohuslavů v Čelákovicích.

Monsignore Radkovský
čestným znalcem piva
Už tradičně se každý rok předává titul
Čestného znalce piva Pilsner Urquell
neboli Honorary Connoisseur. Letos
byl takto poctěn Monsignore František
Radkovský, první biskup plzeňské di−
ecéze, který ocenění převzal z rukou
Václava Berky.
„Plzeňský ležák je pro mě srdeční
záležitostí a moc děkuji, že právě já
mám tu čest obdržet titul Čestného
znalce piva,“ řekl k ocenění František
Radkovský. „Jsem rád, že jsem s pl−
zeňským pivovarem mohl spolupra−
covat během těch 23 let, co v Plzni
působím, na několika pěkných pro−
jektech, například už šestým rokem
jsem žehnal suroviny k výrobě spe−
ciální várky pro papeže, která se tra−
dičně zaváží na velikonoční oslavy
do Vatikánu,“ dodal.
Toto ocenění uděluje Plzeňský
Prazdroj českým osobnostem, které
dlouhodobě a nezávisle šíří věhlas
originálního plzeňského ležáku doma
i ve světě. Titul čestného znalce v mi−
nulosti získal například Miloš Forman,
Zdeněk Svěrák nebo Karel Gott.
Plzeňský rozhled 9/2016

Dotaz čtenáře J. P. ze Sulkova:
Na radu českého zprostředkovatele
jsem investoval značnou finanční
částku do zahraničního podílového
fondu a prodělal jsem asi jednu třeti−
nu této investované částky. Myslím,
že mě zprostředkovatel řádně nepou−
čil o případných rizicích. Mám něja−
ký nárok na náhradu vzniklé újmy?

Odpověï advokáta:
Jedná se o poměrně složitý problém
a k perfektnímu zodpovězení Vaší
otázky by bylo třeba znát nejen obsah
smlouvy, kterou jste přes zprostředko−
vatele uzavřel, ale i obchodní podmín−
ky zmiňovaného podílového fondu.
Zprostředkovatel obvykle poučuje
klienta o tom, že hodnota jeho investi−
ce v zahraničních investičních fondech
může kolísat a i o tom, do jaké míry je
investice ekonomicky riskantní. Do−
mníváte−li se, že jednáním zprostřed−
kovatele Vám byla způsobena škoda,
můžete se pokusit o sjednání nápravy
různými způsoby. Pokud je ve smlouvě
uvedena rozhodčí doložka, můžete se

obrátit na rozhodčí soud nebo přísluš−
ného rozhodce s návrhem, aby o tom−
to sporu rozhodl a náhradu škody Vám
přiznal. Není−li rozhodčí doložka sjed−
nána, můžete se obrátit na soud, není−
li sjednána jiná příslušnost, je to soud
příslušný podle sídla protistrany.
Konečně pak dle našeho názoru nej−
výhodnější možnost je obrátit se na fi−
nančního arbitra, který je podle zákona
č. 229/2002 Sb. kompetentní k rozho−
dování sporů mezi spotřebitelem a oso−
bou obhospodařující nebo provádějící
administraci fondů kolektivního investo−
vání nebo nabízející investice do fondu
kolektivního investování nebo srovnatel−
ného zahraničního investičního fondu.
K projednání Vašeho případu by tedy fi−
nanční arbitr byl nepochybně příslušný.
V řízení před finančním arbitrem nemu−
síte být zastoupen advokátem.
Zmiňuji se o tom hned na začátku
právě proto, že z hlediska právní nároč−
nosti je pro Vás řízení u finančního
arbitra daleko méně náročné než roz−
hodčí řízení nebo řízení před soudem.
Toto řízení je totiž ovládáno zásadou vy−
šetřovací, tj. že arbitr je povinen sám
opatřovat důkazy a stanoviska bez
ohledu na návrhy stran, a na Vás už pak
nespočívá tak výrazná odpovědnost ja−
ko v případě podané žaloby u soudu.
Řízení před finančním arbitrem je pro
Vás zcela bezplatné a ani v případě ne−
úspěchu nehradíte náklady protistrany.

Náklady řízení stejně jako náklady na
celou instituci finančního arbitra jsou
hrazeny státem, přičemž pokud je fi−
nanční instituce ve sporu neúspěšná,
hradí státu sankci ve výši 10 % z toho,
co bylo předmětem sporu, resp. z toho,
co je povinna podle nálezu arbitra uhra−
dit spotřebiteli. Finanční arbitr rozhodu−
je nálezem, a to nejdéle do 90 dnů od
shromáždění všech podkladů nutných
pro rozhodnutí. Do patnácti dnů ode
dne doručení písemného vyhotovení
nálezu nebo usnesení mohou účastníci
řízení podat odůvodněné námitky, při−
čemž práva podat námitky se lze vzdát.
O námitkách opět rozhoduje finanční
arbitr, který pak buď nález potvrdí, změ−
ní či zruší. Pravomocný nález je pak
soudně vykonatelný, jakmile uplyne
lhůta k plnění, a lze ho tedy vymáhat
i cestou exekuce.
Jen pro úplnost je potřeba říct, že ří−
zení u arbitra se rozhoduje na návrh, ze
kterého musí být zřejmé, že finanční
instituce byla vyzvána k nápravě a toto
vyzvání bylo neúspěšné. Je třeba vylí−
čit skutkový děj a označit důkazy a jas−
ně pak formulovat, čeho se vlastně na−
vrhovatel domáhá. Přílohou pak má
být též prohlášení, že navrhovatel v té−
že věci neuplatnil své nároky ani u sou−
du, ani u rozhodčího soudu nebo roz−
hodce a neuzavřel s institucí dohodu
o mimosoudním vyrovnání.
JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Strašidla vás nevystraší
Do kin přichází nový film režiséra
ozve se motiv Písně práce. Vodník
Zdeňka Trošky Strašidla. Pravdou je,
hledá džob v prádelně, což je logické,
že se hned na začátku leknete. To
protože je tam voda. Zamiluje se do
když se ozve Hejkal (hraje ho Bro−
majitelky a hudba to doplní melodií
nislav Kotiš, kterého známe z operety
z filmu Angelika. Takových vtípků je
DJKT v Plzni). Já jsem měl výhodu,
ve filmu celá řada. Ale nechci vám vy−
protože Hejkala znám z kdysi oblíbe−
právět děj. To by nebylo ono, všechno
né knihy mé starší sestry Dva nez−
musíte vidět a slyšet.
bedníci. Babička mi z ní četla, když
Já už dlouho pohádky nečtu. Uvědomil
jsem to ještě sám neuměl. A právě ti
jsem si, že je to asi chyba. Díky filmu
dva nezbedníci se báli Hej−
kala. Od té doby uplynulo
mnoho let, ale o Hejkalovi
jsem už neslyšel.
Druhá babička, když jsme šli
lesem, zase vždycky varovala
před bludným kořenem.
Nebýt filmu, už jsem si na to
vůbec nevzpomněl. Bohužel,
jenom se tam mluví o krva−
vém koleni. Toho jsem se jako
dítě bál, ovšem dodnes ne−
vím, jak vypadá. Film ho však
neukázal, takže zase jsem
Vladimír Bernášek (vlevo) s režisérem filmu
Zdeňkem Troškou.
si vědomosti nedoplnil. Zato
jsem se na předpremiéře v plzeňském
jsem si vybavil věty, které jsme jako
multikinu v Olympia bavil. A se mnou
děti říkávali: A hodinky s vodotryskem
celé hlediště.
bys nechtěl? Směješ se jako rejžák na
Už před začátkem promítání jsem
sobotu. Čumíš jako tele na nová vrata.
obdivoval svatou trpělivost pana reži−
Tváříš se, jako kdybys vynašel šmol−
séra Trošky a herců Bronislava Kotiše,
ku. Běž domů, máma počítá dřeváky
Matěje Hádka, Aleše Hámy a Nelly
a jeden jí schází.
Řehořové, s jakou se ochotně s kaž−
Inu, dětství už mám pryč a podobná
dým zájemcem vyfotografovali a ne−
rčení už se dnes stejně neříkají.
únavně rozdávali autogramy. Musím
Ostatně pro dnešní děti nejsou ani ho−
doplnit, že ve filmu ještě hrají Tereza
dinky s vodotryskem nic nemožného.
Kostková, Carmen Mayerová, Vladimír
Znají daleko zajímavější kombinace.
Polívka, Jiří Dvořák, Petr Nárožný…
Příběh strašidel vás potěší, pobaví
– ale to už je málem jako v pohádce
i přivede ke vzpomínání. Nebýt filmu,
o úzké lávce a množství oveček.
už jsem si na Hejkala ani nevzpomněl.
Ve filmu jde o propojení tradičních
Přesvědčil jsem se, že by to byla chy−
pohádkových strašidel se současným
ba. Už proto, že někdy víc než Hejkal
životem. Strašidla po léta žijí v opuš−
nás poleká život.
těném zámku (natáčelo se na zámku
A tak vás pro dobrou náladu posí−
Lišno) a pochopitelně neplatí nájem.
lám… víte kam? Do kina. Strašidla
Tak je úředník (Vladimír Polívka) chce
Zdeňka Trošky vás nepolekají, ale po−
vystěhovat. Na nájem nemají, proto
baví. A o to přece jde.
se z nutnosti rozhodnou pracovat.
PhDr. Vladimír Bernášek, redaktor
Když se Hejkal vypraví na pracák,
Českého rozhlasu Praha

Občané Plzeňska pojišťují své bydlení
Průzkum společnosti AXA z června
letošního roku přinesl zjištění, že více
než čtvrtina občanů ČR nemá sjed−
nané pojištění bydlení. Necelá polo−
vina dotázaných si myslí, že riziko
škod spojených s bydlením je mini−
mální. Nad celorepublikovým průmě−
rem se tyčí zodpovědní obyvatelé
Plzeňského kraje a Vysočiny, kde po−
jištění bydlení má sjednáno 85, re−
spektive 82 % obyvatel.
„Lidé často neznají rozdíl mezi po−
jištěním nemovitosti a domácnosti.
Nejsou si vědomi, že u domácností,
na kterých jsou existenčně závislí, je
40

potřeba mít pojištěno obojí. Pokud je
například vykraden byt, pojištění ne−
movitosti nepomůže, protože tento
druh pojistné události spadá do kate−
gorie pojištění domácnosti a jejího vy−
bavení. Naopak dojde−li k poškození
sádrokartonových stěn bytu či domu
v důsledku požáru, tak na tento případ
se vztahuje právě pojištění nemovi−
tosti,“ říká Karel Žyla, manažer PR
a komunikace AXA v ČR a SR. O tom,
jak je důležité mít pojištěnou domác−
nost i nemovitost, je přesvědčeno
41 % obyvatel Jihočeského a stejný
podíl obyvatel Středočeského kraje.

Autogramiáda se nesla v duchu humoru a dobré nálady. „Při vašich komediích
se do srdce zasměji,“ svěřila se Zdeňku Troškovi jedna z divaček předpremiéry
filmu Strašidla paní Drahomíra Šteinerová.
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Moje priority jsou v zájmu vás všech
V minulém čísle měsíčníku
jsem nastínil některé priori−
ty svého volebního progra−
mu. Jestliže jsem v závěru
zdůrazňoval, že je třeba se
k některým vrátit, pak to
zcela jistě budou církevní
restituce. Chci připomenout
dvě zásadní události. Tou
první je, že FS ČSFR 1. srp−
na 1991 schválilo výčtový
zákon, kterým se „restituo−
valy majetky církví a nábo−
ženských společnosti.“
Jako důkaz onoho vstřícného
kroku mezi státem a církví by−
lo prohlášení tehdejšího kar−
dinála F. Tomáška, že je to po−
slední nárok, který církev
vznáší! Nejen on, ale i další
opoziční představitelé se vy−
slovili pro restituční tečku.
Kardinál Tomášek také upo−
zornil, že nejde o žádný maje−
tek zabavený komunisty.
Následují další události a také
nesplněný slib vládní ČSSD.
Ta v minulosti zvýraznila ně−

záno, nebo že stanoví výši fi−
nanční kompenzace na zákla−
dě sporných nadhodnoce−
ných odhadů, a v neposlední
řadě zadluží český stát o další
1,5% HDP atd.
Proto KSČM usiluje o změnu
a narovnání, a zároveň pou−
kazuje na nesplněné sliby ze
strany ČSSD, proto nám jde
alespoň o zdanění finančních
náhrad apod.

Jan Rejfek

kolik důvodů PROTI vládnímu
narovnání s církvemi. Např.
že hrozí prolomení restituční
hranice tzv. Benešových de−
kretů, že Nečasova vláda zvý−
hodní církev před ostatními
skupinami restituentů, že
umožní, aby se vlastníkem
majetku stal cizí stát –
Vatikán, že vydá majetek, je−
hož rozsah nikdo nezná, že
poskytne finanční náhrady,
kdy vlastnictví nebylo proká−

Nastínil jsem také neustálé
zvyšování vodného a stočné−
ho. Je třeba si položit laickou
otázku. Co vedlo v minulosti
politiky a to i na komunální
úrovni, že jsou provozovatelé
a tudíž i zloději zisků z vody
zahraniční společnosti? Ja −
kým slibům naletěli? A hlav−
ně, proč se dnes říká, že
z rozjetého vlaku se nedá vy−
stoupit? Přestože spotřeba
vody klesá, její cena jde neu−
stále nahoru. Průměrná spo−
třeba na osobu a den činí
87,9 L na osobu. Voda je stra−

tegickou surovinou a nelze
s ní plýtvat. Je a byla základní
surovinou. Proto se musí hle−
dat jiné cesty, jak nezatěžovat
peněženky prostých občanů,
i když to zahraničním společ−
nostem vyhovuje. První ces−
tou je podívat se do stávají−
cích smluv a již dnes hledat
způsob narovnání s koneč−
ným cílem převedení vodo−
hospodářských struktur zpět
do rukou měst a obcí.
Nedopusťme, aby se z vody
stal kšeft a drancování našich
peněženek, aby voda dál
zdražovala, ale naše příjmy
zůstávají dál třetinové od zá−
padních zemí, abychom plati−
li, ale zisky šly do zahraničí,
abychom se postavili proti va−
zalským smlouvám politiků
znemožňujících čerpání dota−
cí z EU. Proto jsem se také za−
pojil do iniciativy „VODA 300“.
Jan Rejfek, váš kandidát
do Senátu za VO č. 7 a
Zastupitelstva Plzeňského kraje

Do Plzně míří odborníci
na leteckou archeologii
Ve dnech 7.– 9. září se v České re−
publice poprvé uskuteční mezinárod−
ní konference o dálkovém průzkumu
v archeologii. Konferenci organizačně
zajišťuje katedra archeologie Fakulty
filozofické Západočeské univerzity
v Plzni, která se v rámci vysokoškol−
ských archeologických pracovišť
u nás věnuje dálkovému archeologic−
kému průzkumu nejvíce.
Akci pořádá každoročně již od
roku 1983 Aerial Archaeology Rese−
arch Group, mezinárodní sdružení
výzkumníků a badatelů prakticky za−
pojených do letecko−archeologické−
ho průzkumu, kteří se věnují inter−
pretaci snímků pořizovaných z leta−
del či družic a výzkumu pravěké
a historické krajiny prostřednictvím
nedestruktivních metod. U nás se ta−
to konference doposud nekonala.
„To, že pořadatelé pro letošek zvo−
lili Plzeň, vyplynulo zejména z úspě−
chu výroční konference Evropské
asociace archeologů, dosud největ−
šího celoevropského setkání profe−
sionálních archeologů v historii Čes−
ké republiky, které plzeňská katedra
Plzeňský rozhled 9/2016

archeologie zorganizovala v roce
2013,“ nastínil profesor Martin Gojda
z uvedené katedry.
Dálkový archeologický průzkum je
významnou součástí moderní arche−
ologie. Letecké snímkování zejména
starověkých památek na Blízkém vý−
chodě a dokumentace terénních od−
kryvů se datují již od konce 19. sto−
letí, počátky rozvoje tohoto oboru
pak do meziválečného období. V po−
sledních zhruba dvou desetiletích
přispívají k rychlému rozvoji oboru
informační technologie, jako jsou di−
gitální fotografie, satelitní navigace
GPS, družicová data, letecké lasero−
vé skenery, software typu GIS apod.
Na význam tohoto oboru ukazuje
také projekt zaměřený na aplikaci
dálkového průzkumu v archeologii
(Archaeolandscapes Europe), který
v letech 2010–2015 probíhal v Čes−
ké republice za finanční podpory
z EU. Počtem jeho účastníků, mezi
něž patřila i Západočeská univerzita
v Plzni, se řadí ke dvěma nejrozsáh−
lejším archeologickým projektům na
našem kontinentu v tomto desetiletí.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PAVEL HAVLÍČEK: „Lidé nemají sloužit státu,
stát má sloužit lidem!“
Senátní kandidát s číslem 2. v Plzeňském kraji
Pavla Havlíčka, nezávislého senátní−
ho kandidáta, nominovaného Stranu
soukromníků, jsem zastihl ve velmi
dobré náladě.
Dnes mám pro Vás, pane Havlíčku,
připraveno pár finálních otázek, které
jistě budou zajímat naše čtenáře
v Plzeňském kraji a jistě jim Vaše
odpovědi pomohou rozhodnout se,
zda vloží do urny Váš hlasovací lístek
s číslem 2.
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„Pojďme tedy chutě na to!“
Můžete krátce shrnout, proč by lidé
měli volit právě Vás?
Pane redaktore, při natáčení volební vi−
zitky pro Český rozhlas jsem dostal na−
prosto totožnou otázku. A dám Vám ta−
ké naprosto stejnou odpověď:
Snad proto, že se nebojím nazývat
věci pravými jmény? Snad možná
proto, že říkám nahlas věci, které si
mnozí už zase raději jen myslí?

Protože lidé chtějí žít své životy
pro sebe a ne pro stát? Proto, že
lidé nemají sloužit státu, ale stát
má sloužit lidem!
Jak byste chtěl zvýšit užitečnost
a důvěryhodnost Senátu?
Senát už svou užitečnost prokázal
a pošleme společně na smetiště ty,
kteří jeho důvěryhodnost snižují. To je
ta nejjednodušší cesta.
Jak velkou cítíte kolem sebe podporu?
Opravdu jsem nečekal takovou po−
moc a podporu nejen živnostníků, ale
i zákazníků, našich zaměstnanců, ale
i akademické obce. Ano, píší mi insta−
latéři, sedláci, manikérky a kadeřnice,
ale i lékaři, právníci i výzkumníci.
Za posledních několik měsíců jsem
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dostal snad jednu či dvě negativní
reakce na tisíce pozitivních. Čím to je
si říkám...
Je to tím, že jsem, jaký jsem? Je to
tím, že se nestydím pojmenovat věci
pravými jmény? Ano, někdy se může
zdát způsob vyjádření některých myš−
lenek poněkud hrubší. Zejména právě
z akademického pohledu.
Ale život není jen akademická půda
a já se snažím vyjádřit myšlenky tak,
aby mi prostě bylo rozumět.
Existuje někdo nebo něco, co by Vás
přimělo svou kandidaturu do Senátu
zvážit, popřípadě zrušit?
Ne, neexistuje nic. Není nic, co by
mohlo vyvážit podporu a fandění tisí−
ců lidí napříč republikou. Ti lidé jsou
naprosto fantastičtí, pomáhají mi, jak
jen to zvládají. Koneckonců jsme se
složili na transparentní účet úžasnou
částkou na náklady kampaně.
Důvěra všech těch lidí je něco, co nel−
ze zklamat. Je to něco, co NESMÍM
zklamat. Ti lidé si přejí, abych takzva−
ně „do toho šel“ a dělají všechno pro
to, abych uspěl. Já do toho jdu s nimi
a oni zas se mnou. No není to skvělé?
PAVEL HAVLÍČEK: NÁŠ SENÁTOR
za lidi a pro lidi...!!!
To nejsou moje slova. To jsou slova fa−
noušků. Slova lidí, kteří mi věří a které
prostě nezradím. Za nic na světě. Ani
za pořádně velkou koblihu.
(kr)

Plzeňský rozhled 9/2016

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

Jahody by neměly chybět
na žádné zahradě
Jahody patří k nejoblíbeněj−
ším druhům ovoce a zejména
ty, které si vypěstujeme na
vlastní zahrádce. Díky jejich
kráse, sladké chuti a obsahu
vitamínů, kyselin, minerálů,
stopových prvků důležitých
pro lidský organizmus jsou
označovány za královské ovo−

Vzhledem k vývoji počasí – jarní
mrazíky, pak přívalové deště,
krupobití, jsme dopadli ještě
dobře. Jahodová sezóna byla
velmi solidní a lidé, kteří k nám
přicházeli, si oblíbili samosběr.
Mnozí z nich, když ochutnávali
jahody, se nás ptali přímo na od−
růdu. Jahoda jim totiž moc chut−

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou úrodu jahod.
ce. Když k tomu přidáme i je−
jich snadné pěstování, pak se
nemůžeme divit, proč je o ně
takový zájem.
Právě nyní je ta nejvhodnější
doba si vybrat správnou sa−
zenici jahod, aby−
chom měli příští
rok
radost
z úrody. To
byl také hlav−
ní
důvod,
proč
jsme
navštívili maji−
tele Jahodár−
ny v Klatovech
Pavla Bonka.
Jaká byla letošní úroda ja−
hod?
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nala a právě takovou chtěli mít
i na vlastní zahradě.
Stačí navštívit vaši Jahodárnu.
Dveře Jahodárny jsou stále
otevřené. V současné době pro−
dáváme sazenice ja−
hodníku. Zájemci si
mohou vybrat sad−
bu, kterou mám
uznanou. Chodí
pravidelné
kontroly
z Ústřed ní −
ho kontrolní−
ho a zkušeb−
ního ústavu ze−
mědělského a ze
Státní rostlinolékařské správy.
Ověřují zdravotní stav matečnic,

ze kterých množím sadbu.
Když je vše v pořádku, tak mi
sadbu uznají. Prodávám kva−
litní uznanou sadbu, která má
dobře vyvinutý kořenový sys−
tém a krček. Je to silná zdravá
sazba. Je velmi riskantní brát
sadbu z nespolehlivých zdrojů
a neošetřených pozemků. Kdo si
ji u nás teď koupí a zasadí, může
očekávat v příštím ro−
ce bohatou úrodu.
Jaká je nabíd−
ka sazenic ja−
hodníku?
Máme rané
odrůdy, polo−
rané, pozdní
a stáleplodící.
Sazenice zako−
řenělé i prosto−
kořenné. Odrůdy,
které nabízíme i pěstujeme. Ne−
prodávám něco, co bych nedělal
a přesně vím, jak ta jahoda vy−
padá a jaké má charakteristické
znaky.
Také poskytujete rady?
Samozřejmě. To k prodeji neroz−
lučně patří. Každému ochotně
poradíme. Tak například do kon−
ce měsíce září mohou bez pro−
blémů sázet. Jsou pro to ideální
podmínky. Zásadně nedoporu−

čuji takovou tu sousedskou vý−
pomoc, že si vymění sazenice ze
svých záhonů přes plot. Myslí si,
že ušetří za nákup sazenic, ale
opak je pravdou.
Jaké číhá nebezpečí této sou−
sedské výpomoci?
Že si zamoří zahrádku choroba−
mi, kterých se pak těžko zbavují
a mají minimální úrodu. Roz−
hodně nedoporučuji sázet neu−
znanou sadbu. Je to riziko. Vy−
platí se investovat do kvalitní sa−
zenice, která bude mít bohatou
úrodu.
Jak často obměňovat sazenice
jahodníku?
Doporučuji maximálně po 3 le−
tech. Ideální jsou 2 roky.
Kromě sazenic ja−
hodníku nabízíte
i další produk−
ty?
Jsou
to
bram b o ry
na usklad−
nění a čes−
ký česnek.
Tak jako jahody
jsou i brambory a česnek z naší
vlastní produkce.
Kdy vás mohou zákazníci na−
vštívit?
Prodej sazenic jahodníku, bram−
bor a česneku je přímo na Jaho−
dárně v Klatovech, kde také pro−
bíhal samosběr jahod. Otevřeno
máme každý den v pondělí až
pátek od 9:00 do 16:30 hodin
a v sobotu od 9:00 do 12:00 ho−
din. Je možnost i telefonické
domluvy.
(re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Palírna ve Starém Klíčově je členem Unie destilatérů

Zatracovaná i velebená průsvitná
kapalina, která řetízkuje, je jako lék
Tekuté ovoce chutná a v malém
množství je i lékem. Ve větším množ−
ství rozvrací rodiny a páchá zlo.
Ve správné pálence by mělo být jas−
ně cítit ovoce, ze kterého byla vy−
pálena… Nezkapalnit alespoň část
úrody z vlastní zahrady považuje vět−
šina Čechů za hřích.
Aby zákazník snadno poznal pro−
věřenou poctivou palírnu, vydává
Unie destilatérů svým členům pla−
ketu „Tato palírna je členem Unie de−
stitalérů“. Plaketa je zárukou kvality
a garantuje snahu o spokojenost
zákazníka. Pěstitelská pálenice ve
Starém Klíčově na Domažlicku má
pořadové číslo plakety 2. V České
republice působí Unie destilatérů
od roku 1993 a sdružuje pěsti−
telské pálenice a malé ovocné li−
hovary. Pravidelně školí a vzdělává
své členy
Pro ty, kteří chtějí uskladnit ovoce
v tekutém stavu, máme informace
přímo od zdroje, a to od majitele
Pěstitelské pálenice ve Starém Klí−
čově Vladimíra Císlera.
Jaká bude letošní sezona?
Tento rok je špatný na kvalitu ovoce,
proběhlo krupobití a je málo cuker−
naté. Velmi rychle začínají hnít jablka
a švestky. V srpnu vydatně pršelo
a švestky nabraly vodu a neměly čas
dozrát. Vzhledem k plísním se musí
ovoce velmi pečlivě kontrolovat.

Takže nejdříve na řadu přijdou
jablka.
Je zajímavé, že jablkovice není mezi
lidmi tak oblíbená jako jiné pálenky.
Přitom když se nechá odpočinout, jinak
řečeno vydechnout, tak je velmi voňa−

14. sezonu se s veškerou péčí věnu−
jeme ovoci našich zákazníků.
Jakou kvalitu musí mít ovoce k vy−
pálení?
Musí to být jen zralé ovoce, do které−
ho je radost se zakousnout. Může mít

„Naši zákazníci využívají pálenku na likéry, louhování bylinek a hlavně je to
osobní dárek, který se nedá nikde koupit, když dáváte úrodu ze své zahrady,“
říká majitel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově Vladimír Císler.

vá a je to tekutý štrúdl. Záleží ale na ja−
blkách. Následovat pak budou švestky
a hrušky, které se urodily jen někde.
Jinak se dá zkapalnit každé ovoce. Již

vady na vzhledu, ale musí být bez hni−
loby, listí a větviček. Hruškám je lepší
předem odstranit stopky. Ještě musím
připomenout jednu důležitou infor−
maci. Když k nám pojedete, je třeba
vědět, kde jste ovoce vypěstovali. Je
to pěstitelské pálení a uvádí se to v žá−
dosti o pálení spolu s vašimi osobními
daty. Tuto evidenci si odebírá celní
správa, která kontroluje limit stanove−
ný pro pěstitelské pálení.
Jaké jsou limity?
V pěstitelských pálenicích si jedna
domácnost může nechat vypálit za

Tísňová péče − služba pro seniory
Už několik let mohou plzeňští
senioři využívat sociální služby tís−
ňové péče, kterou provozuje
Městská charita Plzeň. Na pomoc
seniorům vyrážejí na základě uza−
vřené dohody rovněž strážníci
městské policie.
Tísňová péče, služba pro seniory
představuje zajištění nepřetržité
distanční hlasové a elektronické
44

komunikace s osobami s vysokým
rizikem ohrožení zdraví nebo živo−
ta, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě nouze, např. pádu nebo
při náhlém zhoršení zdravotního
stavu si tak mohou senioři jedno−
duchým tlačítkem na náramku při−
volat pomoc odkudkoliv. Systém
tísňové péče pro seniory je mimo
jiné také napojen právě na městkou

policii, která dnes už vyráží na po−
moc 69 seniorům.
Strážníci, kteří zajišťují výjezdy
v rámci Tísňové péče, si navíc
v loňském roce ještě prošli škole−
ním, které pro ně připravila Městská
charita Plzeň. Cílem školení bylo
strážníky naučit rozpoznat příznaky
některých chorob a nemocí, které
se objevují v kartách klienta, ke kte−
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rok nejvýše 30 litrů absolutního alko−
holu. Například 60 litrů 50% pálenky.
Výhodou je, že při pálení z vlastního
ovoce zaplatí poloviční spotřební daň
– 143 Kč za litr absolutního alkoholu.
Je nutné ale doložit, kde bylo ovoce
vypěstováno.
Kolik zaplatí za vypálení?
Cena za destilaci a zpracování ovoce
je už 5 let stále stejná. Když si zá−
kazník dodá ovoce a my mu vy−
robíme kvas, je cena za litr 50% pá−
lenky 160 Kč. Při vlastním kvasu
nad 70 litrů zaplatí za 1 litr 50% pá−
lenky 150 Kč. Pálenku bezplatně
ředíme na požadovanou lihovost, ale
ne pod 50%. Nově jsme zavedli mi−
mořádný poplatek 200 Kč při nezda−
řilém kvasu, a to na plyn dle uvážení
destilatéra.
Kdy a jak probíhá příjem ovoce?
Příjem ovoce je v úterý, ve čtvrtek
a v sobotu od 10 do 17 hodin.
U švestek a hrušek je příjem bez
omezení. U jablek je potřeba předem
zavolat a zajistit si rezervaci. Kapacitu
kvasných nádob máme dostatečnou,
ale rezervaci děláme, aby se netvořily
fronty a mohli jsme druhý den vše
rozkvášet. Jádrové ovoce drtíme
ihned po převážení. Než se zákazní−
kem vyřídíme administrativní záleži−
tosti, je jeho ovoce v kvasné nádobě
označené jeho jménem.
Měli bychom připomenout kontakt.
Telefon je 602 549 887 od 9 do 18
hodin. Na nepřijaté hovory voláme
zpět. Doporučuji využívat ke
spojení také email palenice.cisler@
seznam.cz, na který odpovídáme do
druhého dne. Pro rychlejší vyřízení
napište telefonní číslo. Hlavní infor−
mace najdete na našich webových
stránkách www.palenicecisler.cz
(re)
rým v rámci tísňové linky seniorů
vyráží. Městští policisté se dozvědě−
li jak se chovat k člověku, který má
např. diabetes, upadá do šoku, ne−
bo ho postihl infarkt myokardu, či ji−
ná choroba a jak jim poskytnout tu
prvotní pomoc, ještě před příjezdem
zdravotnické záchranné služby.
V prvních šesti měsících tohoto
roku městská policie eviduje 83 žá−
dostí seniorů o pomoc, kdy stiskli
své tlačítko „Tísňové péče“.
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Uzavřeme Šumavu pro turisty ?
To je otázka, kterou si v souvislosti Šumavu a turisty nepřátelská ideologie Existuje nějaké kompromisní řešení, třeba, aby se z Bavorské strany na
s připravovaným novým Zákonem bude bránit jejímu zpřístupnění ve jmé− které by nerozdělovalo Park a zájmy Špičák znovu obnovil provoz železnič−
ního spojení vlaku Wald−Bahn. Zru−
turistů, měst a obcí?
o Národním parku Šumava pokládá nu divočiny…
V minulých letech vypracoval Plzeňský šením těchto spojů ztratili návštěvníci
Opravdu máte takový pocit?
starosta Železné Rudy
Co si mám myslet o tom, že kraj návrh Zákona o Národním parku a turisté z Bavorska přímou možnost
Ing. Michal Šnebergr.
přejet na českou stranu a ti co
vedení Parku dosud neprojed−
Pane starosto, jaká byla
měli Kartu hosta z Bavorska,
nalo a nepředložilo více jak 30
letní sezóna na Železno−
to měli zadarmo.
posouzení žádostí na zpří−
rudsku?
Kvalitní ekologická doprava
stupnění a obnovení turisticky
Už nyní můžeme říci, že byla
a potřebná modernizace in−
atraktivních míst, jako je napří−
velmi úspěšná. Oproti minu−
frastruktury je nutností pro
klad Lávková cesta, rozhledna na
lým létům jsme zaznamenali po−
prosperující Šumavu. Velice
měrně velký příliv tuzemských návštěv− Můstku, Juránkova chata, Modrý sloup
mě mrzí, že na stěžejní komu−
níků. Šumava je vítala v plné svěžesti a další. Již jsme za slibovaným termí−
nikaci I/27 směrem na Šuma−
a kráse. Ze strany města i dalších sub− nem, kdy jsme se měli dozvědět, co
vu se za posledních léta nere−
jektů byla připravena řada zajímavých bude dál, ale pořád se mlčí… Naopak
alizovaly žádné větší stavby,
akcí, tak aby se u nás cítili návštěvníci jsou další lokality zavírány a režim se
myslím tím obchvaty a rych−
dobře a měli zde turistické, sportovní zpřísňuje.
lostní komunikace. Již před
i kulturní vyžití. Za všechny například Jako například?
osmi lety všechny tyto stavby
jmenujme setkání měst a obcí, které Pamatuji na dobu, a to bylo před nor−
byly v intenzivní přípravě
mají ve znaku parohy, Rysí slavnosti, malizací, kdy jsme se v létě chodili
a destruktivním nástupem
tradiční Železnorudské slavnosti a Oko− koupat do Čertova jezera. Oblíbená
tehdejších Věcí veřejných
lo Železné Rudy. Zájem o Železno− zkratka byla po pěší stezce podél
a dnes ANO na vládní úrovni
rudsko každým rokem stoupá a to Jezerního potoka.
bylo prakticky vše zastaveno.
jsem velice rád, že dovedeme stále Dnes je tam zákaz vstupu, což mě do−
Je to velká ztráta pro celý re−
více oslovit nejen lidi, kteří mají Že− cela naštvalo, protože je to jedna z nej−
„Tady je ten zákaz vstupu na lesní pěšinu, která
gion a negativně se vše pro−
leznorudsko rádi, ale i ty kteří žijí spor− hezčích lesních pěšin a mám k ní
vede podél Jezerního potoka na Čertovo jeze−
mítá do každodenního života
i osobní vazbu díky dětským vzpomín−
tem a turistikou.
ro,“ ukázal nám starosta Železné Rudy Ing.
nás Všech.
Pak je těžko pochopitelné, proč by se kám. Zákazy umíme, ale vybudovat
Michal Šnebergr.
Je nutné výraznější a razant−
infrastrukturu pro bezkonfliktní pohyb
měla Šumava uzavírat?
Souvisí to s nově připravovaným a pobyt turistů v přírodě, to ne. Na Šumava, který měl podporu a byl de− nější zastoupení v Plzeňském kraji, pro−
Zákonem o Národním Parku Šumava, Železnorudsku jsou největší atrakcí je− mokratickým řešením. Dokázala se na− to moje kandidatura.
kde je v celku razantní řešení v nepro− zera, neexistence hygienických zařízení jít shoda, to bylo, ale na politické úrovni Jak spolupracujete s vaším souse−
spěch turistů. Zvítězily snahy zelených a alespoň minimálního servisu pro pří− kraje, kde je možná demokratická sho− dem Bavorskou Rudou?
da na návrhu dobrého zá− Vzájemné vztahy musíme neustále
aktivistů a ekologů uza−
kona. Také odborná veřej− „pěstovat“ – Evropa se mění, některé
vřít prakticky polovinu
nost tento návrh pozitivně postoje, zvláště pak paní kancléřky
území Parku, a uzavírají
hodnotila. Ovšem pro vlá− Merkelové, jsou těžko pochopitelné.
se i další území. Většina
du a parlament a hlavně Bavoři jsou ale trochu jiní a mají k nám
Šumavských starostů
aktivistické ekology byl ne− Čechům blíže, Bavorsko je pro českou
šumavských obcí a měst
přijatelný. Tím chci jen říci, republiku velice důležitý obchodní part−
s tímto postupem nesou−
že čím blíže Šumavě a nižší ner. Se starostou Bavorské Rudy se
hlasí. Ale zatím tento
úrovni politiky, tím lze najít prakticky denně potkáváme nebo ales−
hlas není vyslyšen.
poň řešíme záležitosti po telefonu.
lepší řešení.
Někdy mám pocit, že se
Musíte si víc dupnout, aby Oceňuji vstřícnost, serióznost a otevře−
vracíme do minulosti na
hlas ze Železnorudska byl nost při všech jednáních. Máme řadu
počátek sedmdesátých
let minulého století do Návštěvu Čertova jezera vám pokazí pohled do okolí lesa, kde li− výrazně slyšet na patřič− společných zájmů, které se promítají
do nejrůznějších projektů.
ných místech.
doby normalizace. Do dé nechávají papírové ubrousky po vykonané potřebě.
doby kdy byl pro normálního smrtelní− chozí turisty je problém, všude ve světě Proto také kandiduji do krajských voleb Je třeba s Bavorskem ještě více rozví−
ka prakticky nemožný vstup do velké na takových místech s tak vysokou Plzeňského kraje za Občanskou demo− jet spolupráci na všech úrovních, bu−
části Šumavy a to vše ve jménu komu− koncentrací turistů, jsou tyto záležitosti kratickou stranu. Jsou ale i další pro− de to pro soudržnost celé Evropy
(re)
blémy, které je třeba aktivně řešit. Je velmi důležité.
nistické ideologie. Dnes podobně pro vyřešeny, u nás se stále více zakazuje.

Domovník – preventista pro klidné bydlení
Projekt Domovník – preventista
v Plzni byl poprvé realizován v ro−
ce 2015, cílil na vytipované by−
tové domy v majetku města na
adrese Plachého 44 a 46, které se
nacházejí v rizikové lokalitě Plac
a kde působí asistenti prevence
kriminality. Pozice domovníka –
preventisty bude klíčovou v komu−
nikaci mezi nájemníky, asistenty
prevence kriminality, Měst skou
policií Plzeň a bytovým odborem
magistrátu včetně správce objektů
– Obytnou zónou Sylván, a to při
řešení základních otázek bezpeč−
Plzeňský rozhled 9/2016
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nosti, pořádku v domě a v jeho
bezprostředním okolí. Cílem je za−
vedení pozice celkem pěti domov−
níků – preventistů v každém z vy−
braných bytových domů. Výběr
domovníků probíhal na základě
standardního výběrového řízení.
Jednou z podmínek bylo, aby do−
movník bydlel přímo ve vybraném
bytovém domě. Vybraní domovní−
ci jsou zaměstnáni na dohodu
o pracovní činnosti minimálně
po dobu šesti měsíců. Dotace je
213 tisíc korun, podíl města činí
45 tisíc korun.
45
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Při návštěvě firmy Aerotech Czech v Klatovech premiér vlády Bohuslav Sobotka konstatoval:

Účast v kosmických programech nás řadí mezi
technologicky nevyspělejší státy Evropy a světa
„Naši snahou je, abychom po−
mohli maximálně integrovat
český průmysl do evropských
kosmických projektů,“ uvedl dá−
le premiér české vlády a pokra−
čoval: „Jsem rád, že se naše vlá−
da rozhodla o navýšení peněz
na vědu a výzkum v příštích le−
tech. To umožní zapojení čes−
kých firem do projektu raketové−
ho nosiče nové generace Ariane
6, který navazuje na stávající
projekt Ariane 5. Roční navý−
šení je zhruba 100 milionů.
V Klatovech ve firmě Aerotech
Czech jsem se seznámil s tím,
jak se podílí na montáži raket
Ariane 5.
Díky tomu, že vláda rozhodla zvý−
šit finanční příspěvek do Evropské
kosmické agentury, může klatov−
ská firma pokračovat v kooperaci
i na projektu Ariane 6. Vytvoří se
další nová vysoce kvalifikovaná
pracovní místa. Zapojení do kos−
mického programu má pro český
Plzeňský rozhled 9/2016

„Díly, které od nás odcházejí musí být přesné, bez sebemenší chybičky, což
je hlavním kritériem leteckého a kosmického průmyslu,“ vysvětluje jednatel
firmy Aerotech Czech v Klatovech Ing. Jan Bureš premiérovi české vlády
Bohuslavu Sobotkovi.
průmysl obrovský ekonomický po−
tencionál V souvislosti s tím je tře−
ba zmínit Evropský globální navi−

gační družicový systém Galileo, je−
hož agentura má sídlo v Praze. Je
to další příležitost pro české firmy
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podílet se na nejmodernějších
technologiích a služeb družicové
navigace, telekomunikace a po−
dobně. Jsem rád, že firma Aero−
tech Czech v Klatovech se úspěš−
ně zapojila do kosmických aktivit,“
pochvalně se vyjádřil premiér vlá−
dy ČR Bohuslav Sobotka.
V průběhu návštěvy také byla
zdůrazněna vstřícnost města,
když firma hledala pozemku pro
své rozšíření. Starosta města
Rudolf Salvetr nám k tomu sdělil.
„Podpora místních firem je z mé−
ho pohledu nesmírně důležitá.
Tím, že v průmyslové zóně Pod
Borem bude už na podzim příští−
ho roku nová výrobní hala, získá−
me další nová vysoce kvalifi−
kovaná pracovní místa. Firma
Aerotech Czech také spolupracu−
je s naší střední průmyslovou ško−
lou. Absolventům se tak nabízí
velká perspektiva a v neposlední
řadě náš region navazuje na stro−
jírenskou tradici.“
(re)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje nevysvětlitelné záhady:

Pozitivní zóny nabíjejí lidský organizmus
Měsíc září je ještě vhodným časem
zavítat na prohlídky našich hradů
a zámků, kde je kolem vás spousta
tajemna a nevyřešených záhad. Na
některých známých
místech jsem se po−
kusil svými věštecký−
mi a vizionářskými
schopnosti hledat po−
zitivní zóny.
Na hradě a zámku
v Českém Krumlově
jsem v zámecké za−
hradě objevil tři obrov−
ské pozitivní zóny. Od
prostřední zóny je
ovlivněna oblast do
vzdálenosti 3,3 km. Nejsilnější je 750
metrů od středu zámecké zahrady.
Střed zahrady je tam, kde se nachází
letohrádek Bellarie. Právě tady by se
měli lidé cítit velmi dobře a podle mne
se zde vyléčí i nemocní lidé při delším
a pravidelném pobytu. V prostoru je
nutné se pohybovat tak měsíc, aby se
zdravotní stav zlepšil výrazným způso−
bem. Pozitivní lidé, kteří se nabíjí touto
pozitivní energií šíří dál dobrou náladu.
Je to jeden z důvodů, proč mají snahu
se na ta místa znovu a znovu vracet.
Pokud na takové místo přijde člověk
naštvaný, tak se mu do dvou hodin
změní nálada k lepšímu. Doporučuji
lidem, aby sem jezdili na oběd.
Právě pozitivní zóny v zámecké za−
hradě v Českém Krumlově mne inspi−
rovaly k tomu, abych začal místa hod−
notit podle míry pozitivity od 0 do 10.
Český Krumlov se tímto dostal na té−

měř maximální hodnotu, a to na stu−
peň 8. Například Praha má 7,5 a měs−
to Duchcov hodnotím číslem 2, Karlš−
tejn 7,5 a Karlův most v Praze 3 – jeho
pozitiva snižují psy−
chosomatické zóny po
zemřelých v bojích.
Zámek Dobříš byl po−
staven na třech pozitiv−
ních zónách do tvaru
rovnoramenného trojú−
helníku. Pozitivními zó−
nami bylo toto místo
vždy zajímavé. Lidé se
zde cítí velmi dobře
a na takových místech,
podobné je například
Týnský chrám, se stavěly chrámy. Jako
první tam mohlo být opevnění, protože
vojáci měli v tomto opevnění více ener−
gie než ti, co byli mimo toto místo.
Silné pozitivní zóny měly podle mé
věštby vliv na to, že se zámek Dobříš
zalíbil komunistům i fašistům. To jsou
totiž místa, kde se daří všemu živému,
kde mají všichni více štěstí, než kdyby
žili jinde. Domnívám se, že právě tři po−
zitivní zóny nacházející se v těchto
místech vytvářejí příjemné místo pro
relaxaci a tvorbu. Proto je oblíbené u fil−
mařů a dalších umělců. Asi ne náho−
dou zámek Dobříš v druhé polovině mi−
nulého století fungoval jako pracovní
a rekreační zařízení československých
spisovatelů, ve kterém psali své romá−
ny, básně, povídky.
Vyhledávaným místem na dobříš−
ském zámku je zrcadlový sál. Celý
zámek je pozitivní, ale díky benátským

zrcadlům v zrcadlovém sále a energií
zrcadel zde lidé prožívají pocity štěstí.
Při pobytu v tomto zvláštním prostoru
jsou schopni pocit štěstí v sobě naku−
mulovat až na rok a půl. Největší atrak−
cí je benátské zrcadlo v Dámské ložni−
ci. Podle legendy má údajně kouzelnou
moc. Něco na tom skutečně je, ale je
to jinak, než je lidem předkládáno.
Negativní myšlenky jdou v tomto zr−
cadle zhmotnit. Lidé, kteří si přejí něco
negativního, mají díky zrcadlu možnost
negativní myšlenku zhmotnit. Zrcadlo
dokáže negativní energii až 6krát zesílit.
Město Duchcov bylo dalším místem
mého zájmu. Chtěl jsem zjistit, proč
přitahovalo významné skladatele. Když
jsem věštil, tak mi vyšlo, že se zde na−
cházely tři obrovské pozitivní zóny tvo−
řící rovnoramenný trojúhelník. Tyto tři
zóny vytvářely naprosto jedinečnou
pozitivní energii, která podporuje tvoři−
vou energii u lidí tam žijících. Cítí se
být povzneseni nad pozemskými sta−
rostmi, a to po 40 minutách bytí v ta−
kové zóně. To byl jeden z důvodů, proč
se zde usadil i Casanova. Pozitivní zó−
ny působily úžasně na lidi i stavby.
Protože jde o záření shora, hrozí z ne−
vyzpytatelných důvodů rozpad těchto
zón. Pokud jedna ze tří pozitivních zón
zmizí, většinou místo pod těmito zóna−
mi do nějaké doby rovněž mizí. Jedním
z takových případů je hrad Trosky.
Pověst říká, že hrad Trosky zanikl pro−
to, že se jeho osazenstvo chovalo ne−
morálně. Podle mé věštby to bylo
obráceně. Osazenstvo se chovalo ne−
morálně, protože už byla jedna ze tří

pozitivních zón zaniklá. Přesně toto se
stalo v Duchcově. Jedna ze tří zón
zmizela a podle mě to bylo v roce
1814. To je jeden z důvodů, proč zá−
mek ztratil „ochranu shora“, ale nejen
zámek, ale celý Duchcov. Pozitivní zó−
ny přestaly fungovat, proto si dovolila
sovětská vojska zámek vypálit a v pa−
desátých letech minulého století stát
zlikvidoval zámecký park a barokní
špitál v souvislosti se zamýšlenou po−
vrchovou těžbou uhlí.
Hrad Karlštejn založený v roce 1348
zaujímá mezi českými hrady zcela vý−
jimečné postavení. Byl založen v roce
žluté Krysy (podle čínské astrologie),
což je pro Draka (Karla IV.) velmi dobré
spojení. Zásadní je to, že na konci ro−
ku, kdy byl hrad založen, je číslo osm.
Osmička v čínské astrologii je živel ze−
mě, což znamená, že je hrad dobře
uzemněný. Má velmi dobré základy.
Nejen lidé, ale i stavby, které jsou do−
končené v roce na konci s čísle 8, by
měli mít štěstí. Pozitivní zóna je obrov−
ská, jde přes velkou část hradu a ze−
jména přes kapli sv. Kříže. Je to místo,
které je vhodné k uzdravování, což se
Karlu IV. velmi hodilo. Zde se léčil
z úrazů, které utrpěl v bojích. Pozitivní
zóna má v průměru 75 metrů.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Mata Hari, luxusní pohádka pro dětský domov
Cituji z náhodného webu dětského
domova: „Ať je sponzorský dar jaký−
koliv, je z něho patrno, že dárce myslí
na děti vyrůstající mimo domov a sna−
ží se pomoci. Všem patří náš velký
a neocenitelný dík.“ Vážně? A co tak−
hle dary danajské?
Člověk by si měl občas udělat ra−
dost, řekla jsem si a zakoupila vstu−
penku na nedělní představení muzikálu
Mata Hari, barvitý to příběh slavné
femme fatale. A protože jsem si chtěla
udělat radost co největší, zvolila jsem
vstupenku co nejdražší. Mezi námi, tak
vynikající umístění v hledišti jsem si
troufla vybrat poprvé. Když už, tak už!
Před vstupem do foyer jsem si proto
raději znovu připomněla bibliografii
hlavní hrdinky, abych byla – tak říkajíc
– celou dobu v obraze.
Usedla jsem na vyvolené místo; nád−
herný výhled, představení si rozhodně
užiji. Těším se! Zvláštní, celý sál už je
48

zaplněný, jen za mnou zůstávají dvě
volné řady, ty nejprestižnější.
Áá, už je to jasné. Na místa za mnou
se nahrnuly děti, zhruba sedmi, osmile−
té. Strkají se, dohadují, srkají i přes zákaz
limonádu, vyměňují si bonbóny a su−
šenky. No dyť a bóže, prostě se také těší.
Rušit mě začaly, až když se těšily
o trochu víc. Zejména na to, jakou smrtí
umře hlavní hrdinka. Zcela nepokrytě
a nahlas se dožadovaly vysvětlení, zda
to bude na elektrickém křesle, pod gilo−
tinou nebo zastřelením. Letmo jsem se
ohlédla, zda by jim to za mými zády ně−
kdo mohl a měl zodpovědět. Což o to,
dvě takové si podobné, mladé ženy tam
seděly, ale po celý ten muzikálový kus si
toho spolu měly vskutku hodně co říci.
Oč více zajímal jevištní děj „jejich“ dě−
ti, o to méně přestával zajímat mě. Už
slovo „děvka“, které tu v emočně vypja−
tých scénách zaznít prostě musí, za
mnou vzbuzovalo smích a hukot. Natož

jeho další expresivní synonyma. A kdyby
jenom smích. Jen vskutku otrlý návštěv−
ník by se mohl v tomto případě věnovat
dramatu samotnému. Já takovým ne−
jsem, a tak jsem se, chtě nechtě, začala
věnovat ději v řadách za mnou.
„Teto, a můžeme si jít něco koupit už
o přestávce, nebo až tu herečku zabijou?“
Z toho jsem usoudila, že za zády se
mi nenudí družina nebo letní tábor, ale
dětský domov. Vytoužená pauza vysvo−
bodila nejen děti, ale i mě. V předbíhají−
cím a halekajícím zástupu dětí v teplá−
cích a mikinách, silně připomínajícím
frontu ve školní jídelně, se snažili vyčkat
své objednávky i jiní návštěvníci.
Zpátky do těch nejdůstojnějších se−
dadel jsem se už netěšila vůbec. Sou−
časně se mnou se tam ale kupříkladu
vraceli také manželé s holčičkou. Za−
slechla jsem, jak malou s citem zasvě−
covali do děje. Všichni tři vypadali, že si
chtěli udělat hezké nedělní odpoledne
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a že je jim vzácné. Patrně proto, že pro
tu sváteční chvíli museli něco udělat.
Našetřit! A jedno jestli čas nebo peníze!
Naopak děti z dětského domova ne−
musely udělat vůbec nic. Ke vstupen−
kám přišly jako slepé k houslím. Dobro−
činnosti se meze nekladou, charita se
dneska cení. Namísto do parku, zoolo−
gické nebo na pohádku, pošleme je ro−
vnou na přední muzikál Mata Hari, nota
bene do lóží, aby dobře viděly. Ať si to
užijí a všichni ostatní s nimi.
Co je to těm dětem z děcáku ale plat−
né, když to představení nejenže ne−
chápou, ale ani neslyší? Jediným efek−
tem snad je, že jejich dvě si navzájem
podobné tety na ně na chvíli zapomněly.
Jinak na tom ale byly stejně jako jejich
svěřenci, neviděly, neslyšely a nechá−
paly vůbec nic. Na rozdíl od nich – my,
ve vedlejších řadách, jsme neviděli
a neslyšeli jenom to muzikálové před−
stavení.
Sylva Heidlerová
Plzeňský rozhled 9/2016

Ve Svržně tentokrát chladnokrevně

Chladnokrevní koně jsou ko−
ně, kteří celý rok pracují na
polích, v lesích, ve vinohra−
dech, v kočárové službě, či
v národním parku vozí turisty.
Také celé jaro a léto soutěží
v regionech a jednou do roka,
v říjnu, se sjedou a rozdají si
to o Mistra republiky.
I tito koně mají v sobě sportov−
ního ducha. A jak jim to šlape,

viště do lesa. Trať ovla−
datelnosti s kládou má
10 překážek velmi po−
dobných těm, které
mohou potkat soutěží−
cí při samotné práci
s kládou v lese, a ab−
solutní tah ukáže sílu
chladnokrevných koní
v plné kráse. Absolutní
tah má trať dlouhou
20 metrů a taženy jsou
kovové saně se záva−
žím. V loňském roce
utáhl vítěz saně těžké
1400 kg v jednospřeží,
v párech to bylo ne−
uvěřitelných 2700 kg.
Mistrovství České re−
publiky v kombinova−
Dvůr Svržno si v loňském
roce velkou letní akcí při−
pomněl svou stoletou
historii, kdy býval sou−
částí vojenského hřebčí−
na Hostouň a 70 let od
záchrany stáda lipicánů
při ústupu válečné fronty
na konci války. Kompletní
trojboj bude v sobotu
k vidění v podání jedno−
spřeží, v neděli se ve stej−
ných disciplinách utkají
koně ve dvojspřeží.

můžete vidět už první říjnový
víkend, kdy se sjedou ti nejlepší
z jednotlivých kvalifikačních ob−
lastí a budou soutěžit v chladno−
krevném trojboji – vozatajském
parkuru, ovladatelnosti s kládou
a absolutním tahu. Někteří z Vás
tuto soutěž dobře znají ze
Zdeslavi nebo Dolan (okr. Kla−
tovy), či z Hunčic (okr. Plzeň−
−sever), nebo možná z jižních
Čech, kde se jezdí v Českých
Budějovicích, Písku, nebo Ves−
cích u Soběslavi.
Vozatajský parkur se jede zá−
ludnými 14 terénními i umělými
překážkami, neb má simulovat
dopravu koní a kočích na praco−

Loňské vítězství v jednospřeží
bude obhajovat plemenný hře−
bec Biskup s kočím Mojmírem
Kubíčkem ze Staměřic (okr.
Přerov) a Saimon a Jurášek
s kočím Dušanem Turčanem ze
Sloupu u Blanska ve dvojspřeží.
Akci pořádá ve spolupráci
s Dvorem Svržno Asociace sva−
zů chovatelů koní České repub−
liky a Svaz chovatelů chladno−
krevných koní. Finančně ji pod−
porují Lesy České republiky s.p.
a Plzeňský prazdroj a.s.
(pr)

ných soutěžích se
bude poprvé ko−
nat v západních
Čechách. Volba
padla na Dvůr
Svržno, kde cho−
vá své koně paní
Michaela Koda−
dová. Areál býval
součástí vojen−
ského hřebčína
Hostouň a má pro
pořádání takovéto
akce dostatečné
zázemí. Vlastní
soutěž se bude
konat na přileh−
lých pozemcích.

Mistrovství ČR v kombinované soutěži pro chladnokrevné koně
Ovladatelnost v kládě – Formanská jízda – Těžký tah
1. – 2. 10. 2016, začátek vždy v 10.00 hodin
Dvůr Svržno u Hostouně, Domažlicko
Parkoviště a občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
Plzeňský rozhled 9/2016
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Jak se to vezme
Občas v mládí jsem se ptala své
babičky, jaké to tady doopravdy
bylo za první republiky a v době
krize mezi oběma světovými válka−
mi, ale vždycky mi odpověděla, že
ve škole nám to určitě vykládají
jinak, a stejně už je to jedno. Když
často teď slyším v médiích vždy
několik verzí výkladů k různým
událostem z doby, v níž jsme zase
žili my, a proto víme, že celá řada
těch událostí byla jinak – bylo by to
úsměvné, kdyby to nebylo často
tak smutné.
Své vzpomínky a dojmy si vy−
tvářím sama. Vzpomínám na udá−
losti, které mi za to stojí, a ne−
potřebuji média, aby mi v tom ra−
dila. Koncem léta v srpnu si ob−
čas zajdu do míst, kde jsme tehdy
v osmašedesátém chtěli bojovat
za rozhlas. Sednu si na lavičku
v parku před budovou plzeňského
rozhlasu a pak jdu obvykle do
blízké cukrárny, kde se před vál−
kou i po válce říkalo „U Rejzlů“
a s bráchou jsme si tam jako malé
dětičky chodili kupovat za dvacet−
ník barevná mejdlíčka. Ta cukrár−
na je dodnes na svém místě beze
změn, snad jediný krám v celém
městě.
K hrdinství „za vlast“ jsme byli
my, tehdy – náctiletí inspirováni
často, školní dějepis i literatura
byly plné různých osobních hrdin−
ství. Své odhodlání padnout v boji
za rozhlas jsme ten večer v parku
vyjadřovali hlavně hlasitým zpě−
vem zakázaných písní Karla Kryla.
Velmi oblíbená byla jeho píseň
o andělovi s polámanými křídly ne
proto, že bychom byli chápali sy−
nonymum polámaných křídel
k době, v níž žijeme, ale protože
se dobře zpívala při kytaře.
K boji nedošlo, protože těch pár
tanků, které na silnici před budovu
rozhlasu přijely, přijelo v noci,
a jejich příjezd jsme zaspali. Ráno
už tam prostě byly. A pak mi vyra−
zil dech mladý důstojník, který
k nám přišel s mapou v ruce, a lá−
manou češtinou nás poprosil,
abychom mu ukázali, ve kterém
městě právě jsou. Nevěděli to. Ani
zemi, ani město. Připadalo mi to
neuvěřitelné, ale jeden praporčík
po vojně nám potom vysvětlil,
že na vojně to funguje právě tak.
Zazní povel, voják vstane a jde
naznačeným směrem, jehož iden−
tifikace je většinou tajná. Proč by
50
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mělo vojáky zajímat, kde případ−
ně padnou?
Večer jsem si pak vypůjčila
v domě od sousedky psa, abych
se mohla vydat do parku ještě jed−
nou. Byla jsem zvědavá, co se ko−
lem tanků děje dál, a chtěla jsem
mít důvod tam jít. Stály tiše na
stejném místě jako vojenský skan−
zen bez života. Až když jsem přišla
hodně blízko, viděla jsem zas ty
kluky ve vojenském. Také si zpívali,
ale harmonika hrála tiše a za−
slechla jsem slova písně .. kdě eta
úlica, kdě eten dom, kdě eta dě−
vočka, čto ja zalubjom“…a bylo
mi najednou strašně smutno. Bylo
mi líto kluků, jen o pár let starších,
než byli tehdy moji spolužáci
z gymnázia, ale tihle nevěděli, kde
jsou, kam pojedou potom, a jestli
a jak dlouho budou ještě žít.
Vzhledem k mládí jsme nerozuměli
světovým politickým šarádám,
a v té době jsme ještě směli pod−
léhat pravým a nefalšovaným ci−
tům a emocím, a co cítíme, jsme
směli přesně tak vyjádřit. Kdekoliv.
Tehdy nám televizní komentátoři
různých událostí nevsugerovávali,
že věc je vlastně úplně jinak, ne−
radili a nedoporučovali nám, co si
o tom máme a smíme myslet,
a jak máme události vnímat, aby
to bylo v souladu s tím, co má být,
a bude obecně považováno za
správné a korektní.
Letos jsem na lavičce v parku
neseděla sama. Přisedla si ke
mně nějaká blondýnka s dlouhým
ohonem vlasů, s nímž vypadala
jako moje oblíbená herečka
Chantal Poulain, a podle řeči bylo
jasné, že tehdy v parku byla také,
ale s jinou partou. Vzpomněly
jsme si, že na fasádě domu vedle
cukrárny bylo načmáráno „Bilaku,
ty bídáku, budeš viset na háku“,
a vidíš, řekla mi Chantal, žádný
bídák na háku nevisel, naopak si
všichni polepšili, na rozdíl od nás.
Škoda slov.
Za tu dobu jsem i pochopila, co
myslel – tuším že Seneca – svým
výrokem „Když nepřítel močí,
moč, nebo močení předstírej.“
Jde to všemi generacemi lidí celá
staletí. Byla skoro tma, když jsem
z parku odcházela, a Chantal tam
ještě seděla jako smutný anděl na
hrobě, a dnes už vím přesně, co
znamenají polámaná křídla.
Dagmar Hermanová
Plzeňský rozhled 9/2016
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NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády: Práce ve
skladu – s VZV i bez, pe−
kařské práce, manipulační
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy,
ubytování. 82−100 Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 160006

l
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DO ZAVEDENÉHO salónu
v KT hledáme masérku nebo
pedikérku na 2 dny v týdnu
(vlastní ŽL), tel.: 603716802.
RR 60550

PŘIJMU společnice do noční−
ho klubu u něm. hranic – pře−
chod Lísková, ubytování
zdarma, majitelka žena, tel.:
732504490. RR 60571

BRIGÁDA v kavárně s ubyto−
váním zdarma: Studentkám
nabízíme v kavárně v Že−
lezné Rudě letní brigádu
s ubytováním, turnusy, dobrý
plat. Informace 602486490.
RR 60445

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
160029

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě po−
siluje svůj tým a přijme: paní
na mytí bílého nádobí –
vhodné i pro důchodkyně,
dále baristku – výroba káv
a pohárů – vhodné i pro ab−
solventy. Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme zdar−
ma, dobrý plat. Informace:
602486490. RR 60446
HLEDÁME lešenáře na HPP
i brigádně, popř. zaučíme.
Řid. průkaz C výhodou.
Dobré platové ohodnocení.
Tel.: 602689608. RR 60522
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
PŘIJMU zdravotní sestru
(zubní instrumentářku) do
zubní ordinace v Klatovech.
Možný i částečný úvazek.
Kontakt: 773637775. RR
60554
NABÍZÍM pracovní příležitost
nebo brigádu u firmy v SRN,
komunikace v ČJ, na věku ne−
záleží, spolehlivost, ambice,
mobilita, tel.: 603484113,
731991626. RR 60548
HLEDÁME vitální paní v dů−
chodu na občasné hlídání
dvou dětí (6 a 3 roky).
Bydlíme v Klatovech na
Domažlickém předměstí.
80 Kč/hod. Tel.: 724518828.
RR 60557
Plzeňský rozhled 9/2016

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání, medaile,
odznaky vzorných vojáků,
pilotní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy, pi−
lotní deníky a vše z po−
zůstalosti po pilotech, na−
vigátorech apod. Tel. :
721730982. PM 160011
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
skládací kolo značky
ESKA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octa−
via, Škoda Sedan, ná−
hradní díly, celé auto
i vrak. Staré šlapací au−
tíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběž−
ku. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009

ŘÁDKOVÁ INZERCE
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové ho−
dinky, 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

PŘIJMU uklízečku do kožní
ordinace v Klatovech. Úklid
denně mimo ordinační hodi−
ny. Požaduji pečlivost, spo−
lehlivost a pravidelnost.
Nástup možný ihned. Tel.
737441365. RR 60592

POSLEDNÍ volné místo – pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou pro−
davačku. Možno na dohodu
nebo na pracovní smlouvu,
turnusy, část. NJ, ubytování
zdarma, dobrý plat. Tel..
602486490. RR 60444

l

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 160125
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, meda−
ile, vyznamenání (vzor−
ný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054
KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří−
slušenství. Dále koupím tra−
fa, domečky a vše co sou−
visí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM silniční panely
nejlépe okolí Klatovy, Suši−
ce, Plzeň, Horaždovice, pro−
sím volejte nebo pište sms
na telefon 723439518. RR
60587

LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, gramodesky
(78 ot.), měřicí přístroje a ji−
nou historickou elektroniku,
možno i nefunkční nebo jen
části a náhradní díly. Dále
tématickou literaturu, re−
klamy, letáky, katalogy. Vše
do roku 1950. Tel.:
724675967, radio−muse−
um@seznam.cz. RR 60300
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, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za staré pohlednice
do roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 60059
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – 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.cz
PM 160003
SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy, dále
sodovkové lahve, cedule,
bedničky od piva a limonád,
půllitry, podtácky, sudy
a vše, co je spojené s pivo−
varnictvím na okrese Kla−
tovy. Za nabídku předem dě−
kuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 60567
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KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanyst−
ry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, ša−
vle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.
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
KOUPÍM hurdisky a pro−
najmu pozemky v okrese
Klatovy. Sušice až Klatovy.
Tel.: 728111092. RR
60519

PRODÁM 2 kávové sou−
pravy a 1 čajovou soupra−
vu – zlacené, 1 broušenou
likérovou soupravu, 1 pivní
soupravu broušenou, jí−
delní servis. Vše nové.
8 broušených pohárů na
víno, 3 obrazy, různé knihy,
čínské hrnečky s poklič−
kou, 1 mísu borské sklo
zlacená. Tel.: 608245577.
PM 160156
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 160019
KOMBAJN Class na brambo−
ry, jednořádkový a pluh na
orání a další zemědělské
stroje, cena dle dohody, tel.:
723044254. RR 60526
PRODÁM 2 pěkné válendy
s úložným prostorem a po−
lohovacím podhlavníkem
190x90cm, původní cena
4.800 Kč, nyní 1.500 Kč/kus.
Klatovy, tel. 603498614.
ŠEDO−ČERNÝ
kočárek,
stav dobrý, levně. Tel.:
774139395. RR 60559
TÚJE na živý plot. Výška 60
cm. 1 kus za 50 Kč. Místo
prodeje – Točník u Klatov. Tel.:
737776416. RR 60536
RUČNĚ vyšívané dečky, pro
děti kapsáře, taštičky se jme−
novkou dle přání a jiné vyšíva−
né dekorace. RR 60556
2 ZACHOVALÉ stoly s 6 židle−
mi, jedná se o nábytek prav−
děpodobně ze 30. let 20. stol.,
cena 5.000 Kč (dohoda mož−
ná). Tel.: +420 607982313.
RR 60562
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PALIVOVÉ dříví buk. Doprava
možná. Tel.: 774086417. RR
60552

SENO – velké balíky, 400
Kč/kus, tel.: 775383554. RR
60589

ELEKTRICKÉ kolo – bílá sklá−
dačka, nové, nejeté, ještě
v záruce. Cena 14.000 Kč.
Možná
sleva.
Tel.:
702705575 – KT. RR 60564

PALIVOVÉ dřevo, štípané
i v metrech, tel.: 775383554.
RR 60583
OHÝBAČKU 1m litina, tabulo−
vé nůžky na plech, stáčečku,
signovačku, cena za komplet
20.000 Kč, tel: 723439518.
RR 60588
STARŠÍ rohovou kuchyni
s dělícím pultem a plyn. spo−
rákem na ZP, 2 válendy s peři−
náči, 2 skříně s nástavci, tel.:
605758988. RR 60591

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodinu
i pro seniory. Tel.:
723622663. PM 150161

PŠENICI a ječmen ke krmení.
400 Kč/q. Tel.: 603512222.
RR 60573
CHLADNIČKU zn. Goddesss,
objem 103 L, v záruce, cena
3.000 Kč, šlapací šicí stroj zn.
Veritas, dohoda možná, tel.:
777996120. RR 60570
PŘENECHÁM bezplatně
převodem bezdrátové při−
pojení, modem Huawei
B890 – Internet Optimal
Air, záruka a smlouva
do
3.6.2017.
Tel.:
773871469. RR 60575

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 nekuřácký byt
1+1 v rodinném domku na
jižním Plzeňsku. Kauce.
Volat po 17. hod. na tel.:
605437676. PM 160158
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
PRONAJMU byt 1+KK
v Klatovech, zařízený, blízko
centra, tel.: 775222947. RR
60523
PRONAJMU byt 3+1, 66 m2
v Horažďovicích, v 1. patře
s balkónem. Nájem 5.000 Kč
+ energie 1.500 Kč. Tel.:
732644089. RR 60529
V KLATOVECH pronajmu zá−
novní byt 2+1 I. kategorie,
1. patro v RD, včetně parko−
vání. Nájemné 7.000 Kč
včetně parkovného a wifi.
Kauce + energie. Tel.:
602614480. RR 60532
NABÍZÍM společné bydlení
osamělé ženě, možno i s dítě−
tem. Dohodnout se je možné
na dvou způsobech: 1. Bez fi−
nančních nároků jako rodina.
2. Za pomoc s domácími pra−
cemi a poměrnou část aktuál−
ních nákladů na bydlení podle
počtu osob v domácnosti.
Jedná se o byt 4+1 v Bělé
nad
Radbuzou.
Tel.:
705404111. RR 60541
PRONAJMU velmi dobře
zavedenou cukrárnu – ka−
várnu v Klatovech. Tel.:
602614480. RR 60566
PRONAJMU zařízený byt
2+KK v RD v Klatovech,
bezdětnému páru nekuřáků.
Kauce! Info na tel.:
605758988. RR 60590
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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, 890 m2.
Dřevěná, patrová, celopod−
sklepená chatka, dřevěná
kůlna, plechová garáž, studna,
bojler, domácí vodárna, roze−
stavěná koupelna, 220 V, WC.
Voda je rozvedená po za−
hradě. Ovocné stromy. Za−
hradu lze použít i jako stavební
parcelu na stavbu do 40 m2.
Cena 510.000 Kč. Tel.:
728144954. RK nevolat. RR
60460
OD 1.1. 2017 nabízíme k pro−
deji nezadlužené s.r.o. se
sídlem v Klatovech. Funkční
výrobní, skladové a adminis−
trativní budovy s technickou
a technologickou vybave−
ností v oboru strojírenství –
přesné obrábění, soustruž−
nické, frézovací a zámečnic−
ké práce a s vybaveností pro
výrobu spotřebního zboží.
Vlastní pozemky i sítě, par−
kování, zastavěná plocha
2.548 m2. Prodej s.r.o. lze
řešit i prodejem podílů
společníků 2x 50%. Další do−
tazy získáte na telefonu:
376315832, 376315751
tel.+ fax. RR 60520
PRODÁM oplocenou zahra−
du o velikosti 606 m2, osáze−
nou ovocnými stromy, situo−
vanou do krásné a klidné ob−
lasti Sedmihoří. Na zahradu
je přivedena pitná voda a po−
stavena masivní bouda
na nářadí. Připojení elektric−
ké energie je možné vyřešit
z elektrického zdroje v blíz−
kosti pozemku, který je mož−
né využít i jako stavební
parcelu. Případné zájemce,
prosím, volat po 20. hodině
večer na citovaný telefon
720366322. Děkuji. RR
60518
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KOUPÍM les na věku nezáleží
i malé výměry. Solidní jed−
nání, platba hotově tel.:
773585290. RR 60341
KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60558
PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od Klatov
s krásným výhledem na pa−
norama Šumavy, bez pří−
mých sousedů, s dobrým
přístupem, 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr, za−
hrada, 2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, podnikáni
i k rekreaci. Cena 990 tis. Kč.
RK nevolat. Tel.: 602614480.
RR 60531
PRONAJMU, popř. prodám
zahradu v KT. Na zahradě je
starší neudržovaná dřevěná
chatka, bez vody a elektriky.
Tel.: 603716802. RR 60549
V MILETICÍCH prodáme po−
zemek na stavbu RD nebo
chaty. Tel.: 731030524. RR
60579

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160040

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou výtah.
Cena do 1 mil. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160042

PRODÁM
JAWA
23
Mustang Pionýr, rok výr.
1980, STK 2018. Dobrý
stav. Cena 13 tis. Kč. Tel.:
721152184. PM 160148
JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly, platím ihned
v
hotovosti,
tel.:
607946866. RR 60569

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekonstruk−
ci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160041

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou 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, kardany, pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
160025

PRODÁM byt 2+1 s garáží
v Kolinci, cena dohodou, tel.:
606462586. RR 60568

PRODÁM Ford Transit 2,5D
r.v. 98 modrý. Ek. Daň zapla−
cena. Tel. 731521112.
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KDO POMŮŽE s rodokme−
nem a vytiskne ho? Tel.:
606539354. PM 160157

ÚSPĚŠNÉ seznámení s Ba−
vorákem – tel.: 604273327,
e−mail: arendas@volny.cz

KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na otázky a magie po−
může při řešení potíží.
Výklady karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby.
Osobně nebo písemně –
volejte, pište na
tel.:
775901978. PM 160151

JSEM OBYČEJNÝ, nesmě−
lý kluk z Plzně, 26 let,
s lehkým zdravotním po−
stižením. Dobrosrdečný,
skromný, poctivý a slušný.
Mám rád přírodu, výlety.
Hledám ženu či dívku s po−
dobnými vlastnostmi, se
kterou se osud též nemazlil
a vzájemně bychom si byli
oporou. Prosím jen vážně.
Zn: Bude nám osud na−
kloněn? Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inzerátu
nebo na tel.: 720433646.
PM 160149

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
60078

PRODÁM Volkswagen Tou−
ran, r.v. 12/2004, obsah
1.9 tdi, 77kw, 7. míst, kli−
matizace, servisní kniha
227tkm, servisováno pra−
videlně, barva zeleno mod−
rá, petrolejová, velmi pěkný
stav, cena 129.000 Kč,
Klatovy 723439518. RR
60585
PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2003, obsah 2.0 hdi,
66kw, šedá metalíza, 2 x
šoupačky, klima, el okna,
imobiliser, pěkný stav, ra−
dio, nová stk a emise, ce−
na: 79.000 Kč, KT, tel:
723439518. RR 60586
KOUPÍM za vaši cenu do
soukromé sbírky moto−
cykly a náhradní díly zna−
ček JAWA, ČZ, PRAGA,
OGAR od r.v. 1929 do r.v.
1989 s doklady i bez. Tel.
608941498. RR 60133
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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 demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027
NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice Tel.: 603383211.
PM 160028
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

ROZVEDENÝ 46 let s vlast−
ním domkem, hledá ženu na
celý život. Hledám Asiatku,
nejlépe mongolku do 50 let.
Plzeň – Domažlice a okolí.
Tel.: 604470576. PM
160150
44/75 HLEDÁ sympatickou
ženu, štíhlejší postavy, vše−
obecných zájmů, nekuřač−
ku. Tel.:723722055. PM
160153
PODZIMNÍ VÝLETY se štíh−
lejší nekuřačkou z Plzně do
70 let. Vzájemné sympatie
napoví co dál. Spojení SMS
nebo tel.: 728611096. PM
160159
HLEDÁM ženu drobnější
postavy kolem 60 let, která
je sama. Z Plzně a okolí.
Plzeňák 66/170, nekuřák,
zajištěný. Zn.: Náhoda. Tel.:
776310146. PM 160160
HLEDÁM pro vážné sezná−
mení osamělou ženu, mož−
no i s dítětem. Na věku,
vzhledu a místě bydliště
nezáleží. Já SŠ 57/170/69,
rozvedený, nekuřák, absti−
nent, s vlastním bytem –
později domkem se zahra−
dou. Tel.: 705404111. RR
60542
ŠTÍHLÝ 52/175 nekuřák, ku−
til, s vl. rod. domkem. Hledá
ženu štíhlejší postavy, cyk−
listku pro hezký a časem tr.
vztah z okolí Dom. SMS na
tel.: 721017305. RR 60545
ŽENATÝ, 48 let, sport. posta−
vy 180cm, hledá štíhlou, bez−
konfliktní ženu na hezké milo−
vání a vše, co k tomu patří,
diskrétní, trvalý vztah bez na−
rušení soukromí, KT, DO. Tel.:
722034112. RR 60561
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SVOBODNÝ, bezdětný muž,
nekuřák z vesnice, 52 let, VŠ,
hledá hodnou, mladší, štíhlou
ženu pro hezký trvalý vztah,
Plzeňsko, tel.: 724735293.
RR 60572
SYMPAT. chalupář, 60/170,
rozved., hledá k sobě domi−
nantní, elegantní přítelkyni na
krásné chvíle i život. Mezi PM
a DO. Najdeme spolu štěstí?
Tel.: 607293848. RR 60576
NAJDE SE atraktivní nekuřač−
ka do 55 let, která je sama,
k pravidelným schůzkám
a všemu, co k tomu patří, se
zachovalým 63/182 z Klatov
se zájmem o přírodu? Prosím
zašlete své foto přes MMS na
tel.: 792267919 a připište
něco o sobě. Klatovy a okolí.
RR 60580

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

SYMPATICKÁ, lehce plnoš−
tíhlá, pracující Plzeňačka
59/160, mladšího vzhledu,
SŠ, ráda pozná nekonfliktní−
ho, zajištěného muže 54−
65let, do 180cm, bez ciga−
ret, bez závazků a zdravot−
ních omezení, ale s láskou
k pobytům v přírodě, výle−
tům, procházkám. Flirt, kolo
ani myslivce ne. Hledám
přátelský vztah, přednost
dávám mužům z Plzně nebo
blizoučkého okolí. Hovory
přijímám až po 18.h., přes
den SMS – na tel.:
723745509. PM 160152
ŽENA 64/166/ 70 kg hledá pl−
noštíhlého nekuřáka, motoris−
tu z Klatov a blízkého okolí do
67 let, který je také sám.
Tel.:602877526. RR 60530
RÁDA se seznáním s mužem
nekuřákem, okolí DO, je mi 55
let. Cestování, příroda, krásný
a klidný život ve dvou. RR
60534
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ŽENA v důchodu 65/165 hle−
dá muže k seznámení. Jsem
štíhlá, blond vlasů. Bydlím
v rod. domě. Mob.:
739889527. RR 60544
HL. PŘÍTELE nekuř., který už
také nechce být sám, jsem pl−
noštíhlá 59/172, mám ráda
přírodu, výlety, ráda vařím. RR
60546

KURS Elektronická ev. tržeb.
Počítače prodej/opravy/EET.
www.SoftAg.cz, 374 623
540. KŘI PM 160147
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
NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
PM 160100 PM, KT
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje 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
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160037
HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – 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
navíc! Více na www.
zkontrolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 160039
SEKÁNÍ trávy, údržba zahra−
dy, výsadba a stříhání živých
plotů. Tel.: 721728644. RR
60298

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zamě−
říme – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté
si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
topplot@topplot.cz, navštiv−
te: www.topplot.cz.
KLÁŠTERKA – revize komínů
a kotlů, tel.: 604871028. RR
60491
NABÍZÍM sekání trávy, stříhání
živých plotů, prořezávání
ovocných stromů i větší roz−
sah, sad a podobně. Tel.:
606852832. RR 60528
CVIČENÍ a masáže Mgr. Zá−
mečníková. Cvičíme ÚT, ČT,
NE v 19 hod. v sále DDM.
Masáže denně, sportovní
a
rekondiční.
Tel.:
603979062. RR 60574

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 60077
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PŮJČKY NA RUKU od
2.000 Kč, od 18−80 let.
Vem OP a mobil. Pra−
cujeme pro více věřitelů.
Po−Pá 9−17. Plzeň, Sady
Pětatřicátníků 48/33,
2.patro, dv. č. 303, Tel.:
607 083 088. KŘI PM
160141
PŮJČKA! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop
exekuce/dražby!
Tel.:
731923006, Malická 22,
Plzeň.
RYCHLÁ hotovost 5 –
15.000 Kč, měsíční splát−
ky!! Tel.: 606596671. KŘI
PM 160154
RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 miliony
Kč, bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz. Tel.:
737607405.
KŘI PM
160072

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ZDARMA
PŮJČKY
2.000 – 10.000 Kč, vy−
plácíme IHNED „na ru−
ku:!!!. Plzeň, Pražská
41 (u Bohemie, u Hvěz−
dy), po−pá 11−16, tel.:
605760958. KŘI PM
160155

NABÍZÍME rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w . m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 160018

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579. PM
160017
PRODÁME letošní kozičku
(strakatou) za 700 Kč.
Soukromá ZŠ a MŠ Mašovice
5, 34601 Horšovský Týn. Tel.:
732942871. RR 60537
PRODÁM fenku jorkšíra, věk
5 roků, přítulná, hodná, mob.:
604207899. RR 60543
KOUPÍM králíky – velký stříb−
řitý, prodáváme kozí mléko
25 Kč/l, dále kozí sýry 250
Kč/kg,
Kdyňsko,
tel.:
723877969. RR 60560

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

4. 10. 2016

Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996, 377 221 764

l

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312
l

Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Technický redaktor:
Korektor:

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. září 2016
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Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kdy se zlepší doprava?
To je zřejmě otázka, kterou si pokládá každý řidič
v Plzeňském kraji
Skončily prázdniny, doba dovolených. Řada občanů z Plzeňského kraje
Za středověku byla orientačním bodem věž kostela. Třeba ta na plzeň−
ském náměstí, a tak všechny cesty vedly sem. Již dlouho ale nemáme autem vyrazila na jih. Byli jste mezi nimi? Pak jste možná místo dálnice oce−
středověk. Desítky let hovoříme o nutnosti kvalitní silnice ze severu na jih nili rychlostní silnice v Německu i Rakousku, které vás rychle dovedou až
tedy z Mostu, přes Plasy směrem na Klatovy a dále na České Budě− k Salzburgu. Na české straně ale nemáme žádnou takovou komunikaci.
jovice. Pořád ale jezdíme po staré silnici přes všechny města, obce i malé Přitom rychlostní komunikace, která by běžela při hranicích mezi Tachovem,
Domažlicemi, Klatovy, Sušicí a dále, by umožnila daleko rychlejší a kvalit−
vesničky. A hlavně pořád jezdíme přes Plzeň.
nější obslužnost těchto oblastí. To by
Čekáme na dotace, na nové před−
jistě byl i argument pro investory,
pisy, na různé studie. Když se objeví
kteří by do těchto oblastí mohli při−
peníze, spustíme raději všechna sta−
vést práci. Občané by daleko snad−
vební řízení a aby nepropadly, zahájí−
něji dojeli do krajských nemocnic
me všechny stavby. Když neklapne
a zastavili bychom vylidňování těch−
dotace na novou kanalizaci, tak ne−
to oblastí, na které si v současnosti
vadí. Silnici rozkopeme příští rok
jen stěžujeme.
znovu, až dotace přijde. Proboha,
I když jsme už dávno zrušili želez−
pojďme to začít plánovat, začít řídit.
nou oponu, nikdo nezkusil vytvořit
Tato nekoordinace s dotacemi přece
alespoň studii takového řešení.
nikam nevede. ANO v tom má jasno.
Pojďme proto začít stavět strategii
Důležité je věci naplánovat a realizo−
rozvoje dopravy a být krajem s mo−
vat efektivně.
derní dopravní infrastrukturou. Zde si
Protože dopravní obslužnost je
myslím, má ANO velmi silnou kartu.
jedním z hlavních parametrů, který
Podpořte tuto myšlenku.
zajímá případné opravdu kvalitní in−
Miloslav Zeman
vestory, tak pocity nestačí. Data jsou
kandidát na hejtmana
ale velmi smutná. Například 46% sil−
Autem cestuje Míla Zeman rád, silnice ale musí být bezpečné a kvalitní.
Plzeňského kraje
nic II. třídy je havarijních.

