Technika pro integrovaný záchranný
systém je kvalitnější
Jenom za uplynulé čtyři roky inves−
toval Plzeňský kraj na podporu hasi−
čů a policistů téměř 94 miliony
korun. Plných 37 756 000 korun při−
tom získal Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje a necelých 6,5 mi−
lionu připadlo pro Krajské ředitelství
Policie ČR. A právě tyto dvě složky
ještě se Zdravotnickou záchrannou
službou Plzeňského kraje se ve stře−
du představily v areálu hasičů v Plzni
na Košutce s nejnovější technikou
v rámci integrovaného záchranného
systému.
Všechny útvary Policie České re−
publiky jsou rozpočtově zajištěny
státem, ale jsou situace, kdy jim
rychle a cíleně poskytnutý finanční
nebo věcný dar pomůže vyřešit
například problematickou situaci
s chybějícím, nevyhovujícím nebo
dosluhujícím vybavením. Plzeňský
kraj takto v souladu s „Deklarací
o vzájemné koordinaci a spolupráci
v oblasti bezpečnosti“, kterou obě
strany podepsaly v roce 2010, kaž−
doročně podporuje Krajské ředitel−
ství policie Plzeňského kraje.

Peníze pomohou
spolkům
Rada Plzeňského kraje schválila
poskytnutí finančních dotací
v rámci dotačního programu
Materiální zajištění spolkové čin−
nosti na venkově 2016 v celkové
výši 5 milionů korun pro 87 ža−
datelů. Jedná se o investiční
a neinvestiční dotace pro spolky,
které působí v celém Plzeňském
kraji. Konkrétně dotaci získaly
například: 20 tisíc korun nákup
debl−kajaku pro mládež (TJ
Spartak Sedlec, z.s.), 80 tisíc ko−
run na rekonstrukci klubovny
(Český svaz chovatelů ZO Po−
běžovice), 100 tisíc na plynofika−
ci a rekonstrukci topení Kuželny
TJ Holýšov, z.s., 90 tisíc na
modernizaci výstavních prostor
(Český svaz chovatelů ZO Horní
Bříza).
Zájem o finanční příspěvek
mělo mnohem více spolků, jejich
žádosti dosahovaly částky 15
miliónů korun.
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„Peníze z krajského rozpočtu
uvolňujeme jenom v případech, kdy
vidíme, že to účelně a rychle
přispěje k dalšímu zlepšení bezpeč−

ství policie ze svého roz−
počtu více než šest miliónů
korun,“ říká náměstek hejt−
mana Ivo Grüner.
Díky příspěvku kraje mohlo být
pořízeno například Mobilní monito−
rovací centrum, jehož vybavení ob−
sahuje: kamery na hydraulickém

nostní situace v našem kraji. Za po−
slední čtyři roky tak uvolnil Plzeňský
kraj ve prospěch krajského ředitel−

stožáru, kamery s vysokým rozliše−
ním na otočných hlavicích, IR reflek−
tory pro přisvícení v nočním provo−

zu, kamery na přilby policistů, zaří−
zení pro příjem videosignálu z vrtul−
níku PČR.
Chloubou krajských hasičů je za−
se automobilový žebřík na podvozku
Iveco s dostupnou výškou až 42
metrů, který je vybaven sklápěcím
posledním dílem žebříkové sady.
Také Zdravotnická záchranná služba
byla v posledních letech velmi dobře
vybavena potřebnou technikou. Ať
už se jedná o Transportní přístroje
pro umělou plicní ventilaci pro různé
věkové kategorie, přístroje na mo−
nitoring životních funkcí Corpuls3
nebo transportní izolátor, tzv. biovak,
který je určen pro ošetřování pacien−
tů s podezřením na vysoce nakažli−
vou nemoc.
„Každoroční příspěvek Plzeňské−
ho kraje činí přibližně 55 % z celko−
vého rozpočtu Zdravotnické zá−
chranné služby Plzeňského kraje.
Další významnou finanční částku pro
svoji činnost získává Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje
do svého rozpočtu z plateb zdravot−
ních pojišťoven. Ostatní příjmy tvoří
méně významné položky,“ uvádí
Jana Vidunová, náměstkyně útvaru
krizového řízení ZZS PK.
n n n

Komora podporuje spolupráci škol a podnikatelů
Propojenost školství s podnikáním po−
važuji za zásadní věc, kterou bychom
se měli zabývat, uvedl mezi jiným sou−
časný náměstek primátora za ODS
Martin Baxa na poslední business sní−
dani, kterou uspořádala Regionální
hospodářská komora Plzeňského kra−
je. Za další klíčové otázky současnosti
požaduje rozumné investice v rámci
Plzeňského kraje, ale také přebujelou
vládní byrokracii, evidenci elektronic−
kých tržeb nebo kontrolní hlášení DPH.

Podpora podnikání podle ředitelky
RHK PK Radky Trylčové spočívá
i v tom, že ze základních škol bude
odcházet více žáků do technických
učilišť nebo středních škol, nikoli do
humanitně zaměřených škol, jak je to−
mu dosud. Proto právě hospodářská
komora dlouhodobě podporuje spolu−
práci škol a podnikatelů, organizuje
exkurze školáků do různých podniků.
Konkrétní poznatek představila
ředitelka střední živnostenské školy
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v Plzni Věra Ulčová, na kterou se
obracejí podnikatelé s požadavky
na absolventy textilních učebních
oborů. Nemůže jim však vyhovět,
protože zájem mezi školáky o ně
zatím není. Všichni se však shodli
na tom, že záleží ve značné míře na
rodičích školáků. Právě oni totiž
jsou těmi, kdo často za své děti
rozhodují o tom, co půjde dcera či
syn studovat, zda to bude technický
nebo humanitní obor.
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V den vzniku samostatného česko−
slovenského státu v Plzni zdarma či
za symbolickou cenu 28 korun ožívají
památky. V podvečer se na náměstí
Republiky koná slavnostní ohňostroj.
Do DEPO2015 navíc festival pouliční−
ho jídla do Plzně přiváží stánky ry−
chlého občerstvení z celého světa.
K návštěvě kulturních institucí, pa−
mětihodností, zajímavých míst nebo
zahrad, ale i vybraných sportovišť za
symbolických 28 korun nebo zdar−
ma zve město Plzeň v připraveném
programu jednodenní akce Plzeň−
ské oslavy vzniku republiky. Jejím
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smyslem je každoročně připome−
nout výročí 28. října 1918, kdy byla
na Václavském náměstí v Praze
oficiálně vyhlášena samostatnost,
a pro národy bývalého Rakouska−
Uherska se začaly psát nové dějiny.
Na programu plzeňských oslav se
podílejí na tři desítky místních sub−
jektů, které nabízejí rozličné vyžití
pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce.
Tradičně se otevře například Luftova
zahrada, Památník obětem zla
v Hruškově meditační zahradě nebo
také prostřednictvím komentova−
ných prohlídek radnice, Měšťanská

beseda, Loosovy interiéry, Velká
i Stará synagoga, Muzeum knihtis−
ku, Moving Station či Vodárna Plzeň.
Na zimním stadionu si bude možné
zabruslit v malé tréninkové hale a pla−
vecký areál na Slovanech umožní jít
si dopoledne na jednu hodinu za
28 korun zaplavat. Za stejné vstupné
mohou zájemci navštívit muzea, ga−
lerie, zoo a oblíbenou experimentální
stanici Techmania Science Center
včetně 3D Planetária.
Pestrou programovou nabídku le−
tos nově doplňují prohlídky obou bu−
dov Divadla J. K. Tyla (Velké divadlo
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a Nové divadlo). Po loňském úspěchu
se v areálu DEPO2015 otevře gastro−
nomická tržnice DEPO Street Food
Market a v rámci projektu Skryté
město se opět uskuteční sousedské
procházky akcentující netradiční po−
hled na Plzeň. Nebudou chybět ani
jízdy historickým autobusem.
Celodenní oslavy zakončí vzpo−
mínkové setkání na náměstí T. G.
Masaryka a následně Průvod světel,
který vyvrcholí tradičním ohňostro−
jem na náměstí Republiky.
Změna programu vyhrazena.
www.plzen.eu

31

Nový vlastník plánuje v Holzindustrie
Chanovice milionové investice
V květnu letošního roku se novým
vlastníkem společnosti Holzindustrie
Chanovice s.r.o. stal evropský lídr
v oboru dřevozpracujícího průmyslu
koncern Pfeifer Holz Gruppe se síd−
rozšiřovat výrobu betonářské bednicí desky. Jsou to
lem v rakouském Imstu. Stalo se tak na základě
třívrstvé smrkové desky určené na bednění v oblasti
kupní smlouvy ze dne 31. května 2016. Pro rodin−
betonových staveb. V tomto segmentu je firma
nou firmu Pfeifer je tento nákup dalším význam−
Pfeifer největším výrobcem a lídrem v Evropě.
ným krokem k upevnění stávající pozice na evrop−
Celkově byly bednicí výrobky naší firmy použity na
ském trhu.
staveništích ve více než 100 zemích. Například
První velké setkání se spolupracovníky i širokou ve−
v současné době bednicí výrobky Pfeifer ukazují své
řejností připravila firma Pfeifer Holz minulý měsíc,
možnosti v rámci neobvyklého a impozantního zá−
kdy v Chanovicích proběhl „Den dřeva“. Nový maji−
měru v Maroku při stavbě první vysokorychlostní
tel představil všem přítomným své záměry i pláno−
vané investice.
O historii rodinné firmy Pfeifer, jejím postavení na
evropském trhu, záměrech a investicích v České
republice, kde má už dva závody v Chanovicích
a Trhanově, jsme si povídali s jedním z majitelů –
panem Michaelem Pfeiferem a jednatelem Holz−
industrie Chanovice Mag. Josefem Dringelem.
n Jak vznikla firma Pfeifer?
U zrodu naší rodinné firmy stála babička Barbara.
V roce 1948 blízko Innsbrucku měla malou pilu
a tam to vlastně všechno začalo. Její synové
Oskar a Fritz se v padesátých letech minulého
století vyučili na pilaře a postupně začali budovat
a rozšiřovat firmu. My už jsme se svým bratrem
Clemensem třetí generace. Naše rodinné kořeny
a také naše centrála se nachází v rakouském
městě Imst v Tyrolsku. Za dobu těchto 68 let, kdy
existuje rodinná firma, se zásluhou našich za−
městnanců, kvality výrobků, starostlivostí o naše
zákazníky rozvinula do jednoho z vedoucích pod−
niků evropského dřevařského průmyslu.
n Jaká je současná podoba rodinné firmy?
Dnes už máme celkem 8 výrobních závodů. Dva
v Rakousku, čtyři v Německu a dva v České re−
publice a to od roku 2004 v Trhanově na Domaž−
licku a nyní nově v Chanovicích na Klatovsku.
Máme 4 000 zákazníků v 90 zemích světa. Obrat
tento rok očekáváme kolem 600 milionů Euro.
n Proč jste se rozhodli pro Chanovice?
Zleva: Jeden z majitelů pan Michael Pfeifer s jednatelem
Rodiny Pfeiferů a Haasových se znají přes 30 let Holzindustrie Chanovice Mag. Josefem Dringelem.
a spojuje je nejen vzájemné přátelství, ale také
vlakové dráhy v Africe. Novou investicí v Chano−
profese, ve které podnikají. Když se ukázala mož−
vicích si postavení ještě posílíme a dále rozšíříme.
nost koupit část firmy Haas a to Holzindustrie
Proto potřebujeme nové pracovní síly.
Chanovice, tak jsme tento krok udělali. Je to skvělý
n To znamená, že počítáte s dalšími investicemi
podnik, má moderně vybavené haly, infrastrukturu
v Chanovicích?
a dlouholeté zkušené pracovníky. A co navíc. Je zde
Jednoznačně. Naše investiční projekty se týkají pá−
velmi kvalitní dřevo. S firmou Haas Fertigbau
sové sušárny pilin, čímž se zdvojnásobí výroba pe−
v Chanovicích, která vyrábí a montuje dřevostavby,
letek, dále třídičky řeziva a výroby bednicích desek.
jako jsou například rodinné domy, budeme úzce
Výše těchto investic se pohybuje řádově v několika
spolupracovat. Naše firma žádné hotové domy či
desítkách milionů Euro.
jiné stavby na bázi dřevostaveb nevyrábí. Naše za−
měření je na zpracování
kulatiny a její 100 pro−
centní zhodnocení a na
výrobu pelet.
n Nebudete snižovat
počet pracovních míst?
Naopak. Potřebujeme do
Chanovic dalších nejmé−
ně 40 nových zaměst−
nanců, protože budeme
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n V posledních letech dřevozpracu−

jící průmysl v Evropě neměl na růžích
ustláno.
To je pravda. V letech 2013 byla krize
a spousta menších firem se v Ně −
mecku i v Rakousku dostala do obtíží. Ovšem ten
stav už je minulostí a dnes dřevozpracující průmy−
sl jde raketově nahoru. Tím, že nyní máme Chano−
vice, tak posílíme svoji pozici na trhu. Ve výrobě
pelet, řeziva a nosičů bednění se řadíme mezi
3 největší společnosti v Evropě. V lepeném lame−
lovém dřevu jsme mezi 5 největšími evropskými
společnostmi. Lídrem na evropském trhu jsme ve
výrobě betonářských bednicích desek a paleto−
vých špalků. Dřevo a dřevěné stavby jsou dnes
v kurzu. Právě v dnešní době, kdy se všude mlu−
ví o ekologii, energetické účinnosti, nabízí naše
masivní dřevěné desky univerzální řešení pro
moderní dřevostavby a vysoce kvalitní stavbu
interiérů.

Firma Pfeifer zůstává
věrna své zásadě
Ta zásada je velmi jednoduchá. 100% zhodno−
cení kulatiny. Jinak řečeno, nesmí z ní zůstat
ani tříska, ani zlomek kůry. Jednatele společ−
nosti Holzindustrie Chanovice Mag. Josefa
Dringela jsme se zeptali.
n Je tento uzavřený kruh i tady v Chanovicích?
Každý kmen, který jde na pilu, je maximálně
zhodnocen. Řezivo jde na naše výrobky, z pilin
a štěpek se vyrábějí pelety. Kůra se spaluje v elek−
trárně na biomasu. Elektřinu využíváme pro náš
provoz a část jde do veřejné sítě a teplo využívá−
me v naší sušárně.
n Z hlediska výroby přinesl chanovický závod
něco nového pro firmu Pfeifer?
Firma Pfeifer se doposud specializovala na výro−
bu BSH – lepeného lamelového dřeva a výrobu
masivních dřevěných desek. S převzetím nového
závodu jsme získali i nový okruh působnosti a to
výrobu KVH − konstrukčních hranolů. V Trhanově
provozujeme peletárnu a tím, že firma Pfeifer kou−
pila Holzindustrie Chanovice, má další peletárnu,
kde se vyrábějí velmi kvalitní pelety. V praxi to zna−
mená, že na trhu pelet a briket výrazně posílíme.
n Firma Pfeifer vstoupila do Chanovic s jistý−
mi plány. Co je pro jejich naplnění nyní nej −
aktuálnější?
Jsou to nové pracovní síly. Mluvil o tom už pan
Michael Pfeifer a já musím jeho slova znovu připo−
menout. Máme tady zkušený tým spolupracovníků,
ale vzhledem k plánovaným investicím potřebujeme
přijmout další zaměst−
nance. Prostředí je mo−
derní, čisté, podmínky po
všech stránkách velmi
dobré. Nabízíme perspek−
tivní práci ve stabilní spo−
lečnosti. Podrobnosti k pra−
covním pozicím, mzdě
a benefitům každému rádi
osobně sdělíme.
(re)
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Stavební ruch ve fakultní nemocnici se nezastavil
w Nemocnice vzkvétá před
očima, co plánujete v dalším
období?

Lochotínský areál FN Plzeň a jeho
mnohá pracoviště se mění před
očima, a to díky stavebnímu ru−
chu. Ten mnohdy znepříjemňuje
cestu pacientům za lékařem, ně−
kdo více bloudí či hledá místo na
zaparkování. Ředitel fakultní ne−
mocnice MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D., slibuje, že tyto stinné
stránky jsou dočasné a během
několika měsíců budou mít paci−
enti a klienti Fakultní nemocnice
Plzeň mnohem větší komfort.
Václav Šimánek má za sebou dva
roky ve funkci ředitele, proto
jsme se zeptali nejenom na sou−
časnost, ale i na další plány.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň

w Jaké zásadní „změny“ se
uskutečnily ve fakultní nemoc−
nici za poslední období?
V lochotínské části je na první
pohled patrná velká změna, začala
výstavba parkovacího domu. Před−
pokládaný termín se díky technolo−
gickým změnám mírně posunul,
jsem ale přesvědčený, že na jaře
příštího roku všichni návštěvníci
nemocnice pocítí velkou „parko−
vací“ úlevu. Na Dětské klinice pro−
běhla rozsáhlá rekonstrukce JIP,
s přispěním Norských fondů bylo
nově vybaveno Centrum vývojové
péče na Neonatologickém oddělení
a do finále se blíží významná re−
konstrukce chirurgických ambu−
lancí ve vchodě B za 22 milionů ko−
run, která výrazně zkrátí čekací
doby a nabídne komfortní prostředí
pro naše pacienty

nictvím velkých obrazovek infor −
mováni o čekací době. Připravu−
jeme projekt na zásadní proměnu
kuchyně v borském areálu. Budou
se zde připravovat pokrmy nejen
pro pacienty borské části FN, ale
i pro zaměstnance. Další novinkou
na Borech je otevřené pracoviště
DIOP – Dlouhodobé intenzivní ošet−

řovatelské péče, které bude pečovat
o pacienty s poruchou vědomí či se
závažným neurologickým onemoc−
něním. Na chirurgickém oddělení
v areálu bývalé vojenské nemocnice
jsme kompletně zrekonstruovali dal−
ší celé oddělení, které svou barev−
ností a vybaveností připomíná ne−
mocnici budoucnosti.

w A co borský areál?
Pro zkvalitnění služeb jsme tady
zavedli pilotní projekt vyvolávacího
a sjednávacího systému čekajících,
díky kterému jsou klienti prostřed−
Plzeňský rozhled 10/2016

Práce na stavbě parkovacího domu pokračují

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Pro mnohé bude možná novinkou
záměr přihlásit FN do výběrového ří−
zení o dotační titul na stavbu nové
budovy psychiatrické kliniky. V rám−
ci reformy psychiatrické péče stát
podporuje výstavbu Center duševní−
ho zdraví, která budou posilovat
ambulantní složky psychiatrické pé−
če. A pochopitelně výstavba nového
pavilonu chirurgických oborů je stá−
le na pořadu dne. Pan premiér
Bohuslav Sobotka veřejně tento zá−
měr podpořil, nyní čekáme na po−
třebná úřednická rozhodnutí

w Hovoří se o nedostatku per−
sonálu v nemocnicích. Týká se
to i FN?
V současnosti u nás pracuje
690 lékařů a 1500 sester. Chybějící
personál je celorepublikový pro−
blém a pociťujeme jej i v naší ne−
mocnici. Rád bych touto cestou
poděkoval všem zaměstnancům,
že provoz letních měsíců zvládli
tak, že nebyla zavírána oddělení
a pacientům byla poskytována pé−
če ve standardní míře. Nastoupili
absolventi lékařské fakulty, tak
doufám, že se stanou kmenovými
zaměstnanci a že jim fakultní ne−
mocnice přiroste k srdci tak jako
mně. Na webových stránkách ne−
mocnice je seznam volných míst
a jsem velmi rád, že se počet nabí−
zených pozic již výrazně nezvyšuje.
Pacient a personál jsou totiž spoje−
né nádoby. Pokud je spokojený za−
městnanec, zákonitě odvádí dob−
rou práci, která se odrazí na spoko−
jenosti pacienta. A pro dobře fun−
gující nemocnici je tato spokoje−
nost zásadní.
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Prostředí dialyzačního střediska
je svým způsobem návykové
w Společnost Fresenius
Medical Care, která v Plz−
ni provozuje dialyzační
středisko, aktuálně hledá
nové posily do svého
týmu lékařů. Čím si nabíd−
ka společnosti získala
svého času plzeňskou
primářku MUDr. Kamilu
Rulcovou, Ph.D.?
Po rodičovské dovolené
jsem se rozhodovala mezi
prací v jiném oboru a po−
kračováním v nefrologické praxi pro
společnost Fresenius Medical Care,
a protože je prostředí dialyzačního
střediska svým způsobem „návyko−
vé“, volba byla jasná. Pro toho, kdo
hledá zajímavou práci, má vztah
k technice a líbí se mu prostředí
intenzivnější medicíny, je nefrologie
určitě zajímavý obor.
w Jaká byla vaše cesta k nefrolo−
gii? Kdy jste se pro ni rozhodla?
Během studia na lékařské fakultě
jsem na nefrologickém oddělení
strávila první tři semestry výuky

vnitřního lékařství.
Protože šlo o pest−
rý vzorek interně
stonajících, připa−
dala mi nefrologie
velice zajímavá.
Navíc mě vždy lá−
kala technika a fy−
zika, proto v kom−
binaci s hemodia−
lýzou byla nefrolo−
gie lákavý obor.
w Nelitovala jste někdy? Jiné obory
možná poskytují větší šanci na
„slávu a peníze“.
Zatím ne. Pro slávu a peníze člo−
věk medicínu většinou nedělá.
w Vzpomenete si na nějaký oka−
mžik či událost, kdy jste cítila
uspokojení z práce, potvrzení, že
jste si vybrala ten správný obor?
Uspokojení cítíte vždy, když máte
pocit, že jste pomohli; když vidíte, že
se pacientovi, jehož vyhlídky nebyly
veselé, daří.
n n n

Ministryně navštívila domovy pro seniory
V rámci návštěvy Plzeňského kraje
navštívila ministryně práce a soci−
álních věcí Michaela Marksová také
dvě pobytová zařízení zřizovaná
Plzeňským krajem. V domovech
v Horní Bříze a v Kralovicích se zají−

mala především o problematiku
úhrady pojišťoven, realizované re−
konstrukce v domovech i nutnost
dalších investic. Krajská zařízení
ministryni představil radní pro
oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

V Domově pro osoby se zdravot−
ním postižením Horní Bříza se mi−
nistryně Marksová seznámila za
doprovodu ředitele domova s cho−
dem zařízení, jeho aktuálními pro−
blémy, kterými jsou například plat−

Na besedě se seniory v Kralovicích
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by pojišťoven za klienty (tzv. úhra−
dová vyhláška) a nedostatek kvalifi−
kovaného personálu. Po besedě
s klienty a zaměstnanci, kdy se
opět hovořilo především o finanč−
ních problémech v sociální oblasti,
se ministryně zajímala o volnoča−
sové aktivity klientů. Prohlédla si
tvořivé dílny, zaujala ji dobře vyba−
vená knihovna, která se společně
s dalšími podobně zaměřenými
prostorami nachází v nově zrekon−
struovaném pavilonu zařízení.
Po hornobřízském zařízení násle−
dovala návštěva Domova sociál−
ních služeb Kralovice, kde na mi−
nistryni také čekala beseda s klien−
ty a zaměstnanci zařízení. Dotazy
během besedy se točily kolem
zákona o sociálních službách, fi −
nancování sociálních služeb a nut−
nosti investic v domově. Právě DSP
Kralovice bude žádat ministerstvo
práce a sociálních věcí o dotaci na
nutnou rekonstrukci prostor domo−
va, kterou ministryně Marksová
shledala během své návštěvy jako
nutnou.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, mistr REIKI, informuje
o tom, že pomáhá lidem uzdravovat se ze závažných nemocí včetně nádorových, krve, pohybových atd.
Kancelář má v Praze, v Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?

Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let.V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě cca 800 až 1000 mistrů REIKI, kteří REIKI mohou předávat dál. REIKI
energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes
sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI
energie navodí v čakrách rovnováhu a tím se organismus zbaví nemocí,
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho prou−
dí temenní sedmou čakrou a vychází
rukama. Energie vlastně léčitelem
protéká a je předávána klientovi.
Obvykle stačí dvě, tři sezení, ale mám
také klienty, kteří za mnou jezdí každé
dva týdny. Jedno sezení i se stanove−
ním diagnózy trvá 40 − 60 minut.

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, nemusí mi říci své problémy. Zeptám se na křest−
ní jméno, nakreslím si automatickou kresbu, která mi ukáže, kde jsou největší
problémy. Do kresby figuríny mi ruka automaticky zakresluje nejvíce postižená
místa v klientově těle. Diagnózu si doplním ještě automatickým písmem.
Změřím si na stupnici pomocí kyvadla, na kolik procent pracují jednotlivé orgá−
ny. Klient mi diagnózu potvrdí na základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že
medicína je prvotní, REIKI je podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke
klientovu tělu v místech, která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět
energiii přes hlavu do celého těla. REIKI energii se také říká inteligentní, protože
se sama rozběhne do postiženého místa, kde je zapotřebí.
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w Odkud berete REIKI
energii?

Také používám k léčení metodu vy−
sokých duchovních zákonů, která
vychází z dávné tradice a chápání
našich předků, kteří považovali
vesmír, přírodu a vše živé za jeden
celek působící v jednotě. Tuto meto−
du a REIKI přednáším na meziná−
rodním festivalu „Miluj svůj život“
v Praze. Bližší informace lze najít
v časopise Ezotera.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Můžeme být v čele výzkumu léčebného konopí
Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírod−
ních zdrojů České ze−
mědělské
univerzity
v Praze a společnost
Meclovská zemědělská
v Meclově slavnostně
otevřely na konci srpna
specializované praco−
viště pro výzkum pěsto−
vání léčebného konopí.
Podle předsedy Země−
dělského svazu ČR Mar −
tina Pýchy je pěstování
léčebného konopí velmi
zajímavou inovací pro
české zemědělství. Více
se dozvíme z následují−
cího rozhovoru.
w Může být pěstování
léčebného konopí no−
vým směrem pro české
zemědělství?
Určitě ano, i když sa−
mozřejmě nelze očeká−
vat, že by konopí bylo
pěstováno v nějakém
masivním měřítku. Bude
to spíše záležitost něko−
lika mála podniků. Do
budoucna to ale může

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

být zajímavá komodita
například pro farmaceu−
tický, chemický či kos−
metický průmysl a třeba
se výrobky z léčebného
konopí stanou zajíma−
vou exportní komoditou
pro Českou republiku.
Důležité je, abychom
byli v čele vývoje, a to
nejen z hlediska pěsto−
vání, ale i použití léčeb−
ného konopí. Vývojem
se zabývá zatím pouze
několik zemí, a tak má−
me šanci stát v čele to−
hoto výzkumu. Proto je
velmi dobře, že se po−
dařilo v Meclově otevřít
výzkumné pracoviště.
w Pěstitelé léčebného
konopí musí splňovat
řadu podmínek. Ne−
jsou podle vás až příliš
přísná?
Asi to jinak nejde.
Dokud je u nás konopí
vnímáno jako droga,
pak se k jeho pěstování
musí takto přistupovat.
Něco jiného by bylo

jeho povolení, to má třeba Holand−
sko. Ale i tam je pěstování konopí
regulováno.
w Otevření pracoviště pro výzkum
léčebného konopí v Meclově je
ukázkou spolupráce univerzity
a zemědělské společnosti. Jak to−
to propojení hodnotíte z pohledu
Zemědělského svazu ČR?
Je to velmi dobrý počin. Jeho pří−
nos je v dlouhodobém horizontu.
Oceňuji rozhodnutí vedení Meclov−
ské zemědělské a jsem přesvědčen,
že je to krok správným směrem.
Spolupráce zemědělců a výzkum−
ných ústavů a univerzit je důležitá
pro budoucí konkurenceschopnost
českého zemědělství. Vždy se jedná
o dlouhodobý proces, který nese
své ovoce, ale vyžaduje právě také
odvahu. Spolupráce univerzit a pod−
niků není moc rozšířená, ale Země−
dělský svaz se to snaží změnit,
a proto také založil Technologickou
platformu pro zemědělství a začal
mnohem více spolupracovat s vě−
deckými pracovišti na převedení vý−
sledků jejich práce do praxe. I to je
dlouhodobý projekt, ale jsem pře−
svědčen, že pro české zemědělství
je velmi důležitý.

Nový pavilon pro seniory
Hejtman Václav Šlajs, jeho náměst−
kyně Zdeňka Lišková a radní pro
oblast sociálních věcí Zdeněk Honz
slavnostně přestřižením pásky uved−
li do provozu nový pavilon pro téměř
čtyři desítky klientů Domova klidné−
ho stáří Žinkovy.
Stavba nového pavilonu včetně vy−
bavení vyšla na 30 milionů korun,
15 milionů hradil Plzeňský kraj, zby−
lých 15 milionů ko−
run uhradil z investič−
ního fondu domova
DKS Žinkovy. Kom−
fortnější ubytování
zde najde celkem
37 klientů. Plzeňský
kraj přistoupil ke
stavbě nového pavi−
lonu z důvodu vyso−
kých nákladů na re−
konstrukci původní
budovy.
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„Prostory domova byly nevyhovu−
jící, proto jsme přistoupili na řešení
stavbou nového pavilonu, který
skvěle dokresluje tvář domova.
Velký dík patří především zaměst−
nancům, kteří se podíleli nemalým
dílem, ředitelce domova Janě Tola−
rové a samozřejmě klientům, kteří
respektovali podmínky stavby,“ uve−
dl radní Zdeněk Honz.
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Setkání voličů s kandidátem
V Plzni−Slovanech se v parku
Chvojkovy lomy setkal kandidát do
Senátu za Soukromníky Pavel
Havlíček se svými voliči. Při povede−

rovatelů: Advokátky Kláry Samkové,
Radomila Bábka, šéfa Asociace pod−
nikatelů a manažerů a dalších hostů.
Na závěr setkání zazněla z úst Pavla
Havlíčka jasná výzva voličům:
„Prosím, přijďte volit. Jsme jednou no−
hou v nových padesátých letech a teh−

Foto: Václav Brček

dy tomu také mnozí tleskali. Pojďme
volit a bránit osobní svobodu a tradiční
konzervativní hodnoty... Naše děti a dě−
ti jejich dětí potřebují svobodu naší pří−
tomnosti!“
Pavel Havlíček
Váš senátor za lidi a pro lidi...

Napište mi:
senat_havlicek@upavlika.cz
facebook.com/upavlika
https://twitter.com/Pavlik_h

JUDr. Klára Samková, Ph.D.
Foto: Václav Brček
ném volebním grilování výborných
špekáčků se podávalo i uzené a ko−
láče. Nechyběla ani příjemná folko−
vá muzika. Občerstvení bylo zdarma
a účastníci mohli přispět libovolnou
částkou na sbírku na pomoc těžce
postiženým dětem pořádanou orga−
nizací S.O.S. Andělé. Kromě názorů
kandidujícího Pavla Havlíčka si pří−
tomní vyslechli i názory jeho podpo−
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PAVEL HAVLÍČEK
kandiduje do Senátu za Vás
„ÚKOLEM
„
ÚK
KOLEM
O
STÁTU
STÁT
TU NENÍ VYDĚLÁVAT
VYDĚLÁ
ÁVAT SI NA OBČANECH
OBČANECH VÍCE A VÍCE...
ÚKOLEM
STÁTU
UMOŽNIT LIDEM VYDĚLÁVAT
VÍCE A VÍCE!“
ÚK
KOLEM
O
STÁTU
T JE
J UMOŽNIT
VYDĚLÁ
ÁVAT SI PRO SEBE
SE

2

NÁŠ
NÁ
Š SENÁTOR
SENÁ
ÁTOR za lidi a pro
pro lidi!

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nové sídlo
archivu
Plzeň uvolní 13 milionů korun na
přípravu projektové dokumentace
nového zázemí Archivu města
Plzně. Ten nyní sídlí v nevyhovují−
cích prostorách historické budo−
vy ve Veleslavínově ulici a pro
svůj provoz má výjimku. Nové
sídlo by měl získat v upraveném
objektu takzvané haly Bratislava
v areálu bývalého pivovaru Svě−
tovar. Vedle samotného archivu,
jenž má v současné době zhruba
4150 běžných metrů archiválií
a v případě knihovny přes 1500
běžných metrů odborných publi−
kací, by měla být v upravené bu−
dově také centrální spisovna
Magistrátu města Plzně a spisov−
na Odboru stavebně−správního,
celkem se jedná o 9160 běžných
metrů archiválií a dokumentů.
K dispozici už je studie prove−
ditelnosti, která v hrubých rysech
ověřila možnost využití právě
objektu B9 haly Bratislava pro
potřeby archivu. Studie navrhuje
přístavbu objektu, díky níž bude
kapacita úložných prostor dosta−
tečná včetně střednědobé rezer−
vy. Rezerva, s níž studie počítá,
představuje dalších 5840 běž−
ných metrů, tedy při celkovém
průměrném ročním přírůstku 270
běžných metrů bude mít město
potřebné prostory na dalších při−
bližně 20 let.

Lobezský park
se dočká obnovy
Rada města Plzně odsouhlasila
žádost na projekt obnovy Lobez−
ského parku v Plzni, konkrétně na
jeho první etapu. Cílem projektu
za 12,6 milionu korun je zlepšit
stabilitu svahů v parku, který
vznikl ve 30. letech minulého sto−
letí, odvodnit, prosvětlit a obnovit
porosty, zpevnit a zrekonstruovat
cesty. Aktuálně je území převáž−
ně lesoparkem s velkým množ−
stvím náletových dřevin, pokroči−
lou erozí svahů, cesty jsou niče−
ny erozí, zarostlé, chybí horní
vrstva, mobiliář parku dosluhuje.
S realizací projektu se počítá
v letech 2017 a 2018.
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Energetici podporují zrakově
postižené z Mathildy
Návštěvníci Zákaznického centra
Skupiny ČEZ v Plzni mohou nyní po−
máhat dobré věci, a to dobrovolným
finančním příspěvkem do charitativní
kasičky Nadačního fondu Mathilda.
Zákaznické centrum se tak připojilo
k dalším devíti v České republice, kde
lze pomoci osobám s těžkým zrako−
vým postižením.
První dobročinnou kasičku na−
instalovala Skupina ČEZ ve svém
Zákaznickém centru v Praze 8. Po−
stupně přibývají kasičky i v Zákaz−
nických centrech v Ostravě, Liberci,
Olomouci, Kladně, Ústí nad Labem,
Hradci Králové a Trutnově. S nápa−
dem přišli čtyři zaměstnanci ČEZ,
kteří Nadačnímu fondu Mathilda jezdí
pravidelně pomáhat v rámci firemní−
ho odborného dobrovolnictví.
„Dobročinné kasičky nejsou zdale−
ka naším prvním společným pro−
jektem s Nadačním fondem Mathilda.
Teď ale navíc zapojujeme i všechny
naše zákazníky, kterým není lho−
stejná pomoc potřebným,“ říká
Michaela Chaloupková, lídr CSR akti−
vit Skupiny ČEZ.

Nadační fond Mathilda využije přís−
pěvky z kasiček na projekty usnadňu−
jící život lidem s těžkým zrakovým
postižením. „Snažíme se propojovat
ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, co

chtějí pomáhat, a lidmi, kteří vědí, jak
na to. Kasičky v Zákaznických cent−
rech Skupiny ČEZ jednoduchým způ−
sobem spojují všechny tři popsané
skupiny a nás moc těší, že podpoří
naši dlouhodobou činnost s cílem
zkvalitňovat život zrakově postiže−
ných klientů,“ uvedl při otevření první
kasičky v Pražském Zákaznickém

centru ředitel Nadačního fondu
Mathilda Luboš Krapka. Při slavnost−
ní instalaci nechyběla ani patronka
fondu Mathilda Nosticová a tři vodicí
pejsci, jeden s vlastní nevidomou
paničkou.
Činnost Nadačního fondu
Mathilda spočívá převážně ve
výchově a výcviku vodicích
psů, pomoci nevidomým hu−
debním talentům, vzdálené IT
podpoře a pořádání počítačo−
vých kurzů, vydávání zvukové−
ho časopisu, péči o databázi
elektronických knih a realizaci
řady setkání a společenských
akcí pro zrakově postižené.
Skupina ČEZ s fondem spolu−
pracuje dlouhodobě. Dříve jej
podpořila například při vybudování
speciální počítačové učebny pro ne−
vidomé a přispěla na chovnou fenu
pro chov vodicích psů. Díky týmu
odborných dobrovolníků z řad za−
městnanců ČEZ navíc letos získal
30 tisíc korun prostřednictvím za−
městnaneckých grantů na letní sou−
středění majitelů vodicích psů.

Budoucí ekonomové jsou už také na Borech
Fakulta ekonomická Západočeské
univerzity v Plzni se během let−
ních prázdnin přestěhovala z Hu−
sovy ulice do univerzitního kam−
pusu na Borech. Nový semestr za−
hájila ve zrekonstruovaných pro−
storách budovy Univerzitní 22,
které oficiálně slavnostně otevře−
la v úterý 27. září. Provozní nákla−
dy budovy v Husově ulici činily
v loňském roce 2,5 mil. Kč. Přesu−
nem fakulty ekonomické na Bor−
ská pole ušetří Západočeská uni−
verzita téměř celou částku, nárůst
nákladů bude minimální.
„Zvýší se využitelnost učeben
v budově Univerzitní 22, zlepší se
výukové prostředí pro budoucí eko−
nomy, a především provázanost
s technickými fakultami v borském
areálu, které zajišťují na ekonomic−
ké fakultě výuku některých předmě−
tů a naopak,“ uvedl rektor ZČU
Miroslav Holeček.
Náklady na rekonstrukci v hodno−
tě necelých 18 mil. Kč uhradila uni−
verzita z dotace MŠMT. Jedná se
o investici do budoucna, neboť opuš−
těním budovy v Husově ulici v Plzni
univerzita výrazně ušetří za rekons−
trukci staré budovy, která by byla
v případě dalšího používání nezbytná
a byla by mnohem rozsáhlejší.

Děkan ekonomické fakulty Miroslav Plevný a rektor ZČU Miroslav Holeček při
slavnostním otevření ekonomické fakulty.

Děkan Fakulty ekonomické Miro−
slav Plevný realizovanou investici vel−
mi oceňuje: „Naše fakulta si přestě−
hováním do univerzitního kampusu
významně polepšila. Učitelé získali
důstojné prostory pro svou výukovou
i vědeckou práci. Studenti mají k dis−
pozici nejen několik nových, moderně
vybavených fakultních učeben, ale
především jim odpadla nutnost
přejíždění mezi učebnami v centru
města a na Borech a mají zde daleko
lepší možnosti ve využívání další
univerzitní infrastruktury, například
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knihovny, menzy či tělocvičen.“
Od nového akademického roku se
začala opět naplno využívat budova
v Jungmannově 1. Přestěhovala se
sem Univerzita třetího věku z Huso−
vy ulice, sídlí zde také katedra polito−
logie Fakulty filozofické ZČU, Bílý
kruh bezpečí a některé studentské
organizace. Ve velkých posluchár−
nách budou vyučovat fakulty práv−
nická, filozofická a pedagogická.
V nárožním prostoru po bývalé uni−
verzitní galerii bude nájemce provo−
zovat literární kavárnu.
Plzeňský rozhled 10/2016
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Z Měcholup zalétl až do Maroka
Dotaz čtenáře A. Š. z Plzně:
Vedu spor o zvýšení výživného
na syna. Když jsem návrh po−
dala, bylo mu už 17 let, řízení
ještě neskončilo a on nyní na−
byl zletilosti. Jak bude na tuto
situaci reagovat soud?

Odpověï advokáta:
Především je třeba uvést, že vyživo−
vací povinnost rodičů k dětem trvá
až do té doby, než jsou děti samy
schopné se živit. Z tohoto hlediska
pak není podstatný rozdíl mezi vý−
živným nezletilých a zletilých dětí.
Z procesního hlediska je tato hrani−
ce významná jen potud, že do zleti−
losti dítěte se může konat řízení
o výživném i bez návrhu účastníka.
Pokud soud rozhoduje o náro−
cích dítěte na výživné při jednání,
které začalo v době nezletilosti dítě−
te a končí v době, kdy dítě nabylo
zletilosti, bude jeho výrok zřejmě
komplikovanější. Především roz−
hodne o výživném na dobu jeho ne−
zletilosti a určí povinnost rodiče, te−
dy v tomto případě otce dítěte, je−li
nárok důvodný, o zvýšení výživné−
ho a povinnosti uhradit výživné až
do dne, kdy syn nabyl zletilosti k ru−
kám matky. Po dovršení zletilosti lze
o výživném rozhodnout jen na ná−
vrh dítěte, pokud na něj účast v již
zahájeném řízení nepřejde, jak je to
ve Vašem případě.
Protože dnem zletilosti se stal
účastníkem řízení Váš zletilý syn,
vyslechne ho k otázce, zda si přeje
či nepřeje ve sporu o výživné po
dovršení jeho zletilosti pokračovat
a jaké je jeho stanovisko k výši vý−
živného. Pokud Váš syn nebude
chtít být účastníkem řízení, pak říze−
ní o jeho výživném za období jeho
zletilosti soud zastaví. Pokud bude
výživné požadovat, soud rozhodne
rozsudkem o povinnosti otce platit
výživné ode dne zletilosti syna
a rozhodne i o jeho výši.
Protože však oba výroky budou
součástí téhož rozsudku, budete Vy
účastnicí řízení až do jeho úplného
skončení.
Pokud bude Váš syn právně za−
stoupen, bude mít nárok na náhra−
du nákladů řízení například při za−
stoupení advokátem, ale i osobních
nákladů spočívajících v cestovném,
ušlém výdělku apod.
JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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V pondělí 27. 6. 2016 ornitolog
a kroužkovatel Jiří Vlček nacvakl
na nohu mladého čápa bílého
v Dětském domově v Měcholupech
u Klatov plastový ornitologický
kroužek CA 433 s nápisem Národní
muzeum Praha. V tu dobu bylo
mládě ještě spolu s dalšími třemi
sourozenci v hnízdě a nikomu na
tom nepřišlo nic divného. Do doby,
než se mladý čáp naučil létat a mo−
hl opustit rodné hnízdo, zbývalo
v den kroužkování minimálně ještě
tak 20 dní, ne−li jeden měsíc.
O to zajímavější byla zpráva,
která dorazila do Čech s datem
7. 9. 2016, v tento den byl totiž
mladý čáp bílý s kroužkem CA 433
a značkou Národní muzeum Praha
nalezen mr tvý v oblasti Kenitra
v Maroku, přesně 2.347 km od rod−
ného hnízda.
„Jsme rádi za každou takovou
zprávu, i když pták byl nalezen jako
uhynulý a kroužek mu byl z nohy
sundán. Každopádně pro nás je to
ale dobrá zpráva v tom, že část
čápů z Plzeňského kraje a západ−

ních Čech stále létá zimovat na
daleká zimoviště do černé Afriky,
a to úplně stejně jako to dělali jejich
praprapředci. V současné době

pro naši populaci čápa bílého lepší,
se můžeme pouze dohadovat, kaž−
dopádně hlášení čápa bílého
z Maroka nás potěšilo a jsme rádi,

totiž je známo i to, že některé sku−
piny čápů bílých zimovat do Afriky
vůbec nelétali a zůstávali na sklád−
kách ve Španělsku. O tom, co je

že operativně dorazilo i k nám,“
sdělil Karel Makoň z plzeňské stani−
ce ochránců zvířat.
n n n

Bavorská zemská výstava „Pivo
v Bavorsku“ už jen do konce října
Do neděle 30. října máte možnost
si prohlédnout Bavorskou zem−
skou výstavu 2016 „Pivo v Ba−
vorsku“ v Aldersbachu v regionu
Passauer Land. Jedná se o nejzají−
mavější výstavu tohoto roku
v Bavorsku.
Jedinečnou kulisou této výstavy se
staly nádherné prostory bývalého
kláštěra a historického pivovaru.
Objevte mimo jiné, jak se Bavorsko
stalo zemí piva, proč je bavorské pi−
vo tak oblíbené ve světě. Seznamte
se s bavorským zákonem o ryzosti
piva. Poznejte technologii „hvozdě−
ní“ (sušení sladu ve věži pivovaru).
Zjistěte od Luise Kinsehera, jak se
žilo chase okolo roku 1900. Pro−
hlédněte si původní prostory proti−
alkoholní záchytné stanice. Zlomte
rekord v nošení tupláků najednou.
To vše a ještě mnohem více Vás
čeká v rámci Bavorské zemské vý−
stavy. Výstava je otevřena denně od
9 do18 hodin.
Vedle výstavních prostor se nachází
moderní pivovar Aldersbach, který

Foto: www.landesausstellung−bier.de

si můžete prohlédnout v rámci pro−
hlídky. Čerstvě uvařené pivní spe−
ciály můžete ochutnat v pivnici.
A před ní, na náměstí Freiherr−von−
Aretin−Platz, stojí degustační bar
„ProBierbar“ Bavorského svazu pi−
vovarů, kde budete moci ochutnat
nejrůznější druhy piv vařených
v Bavorsku. V souladu se zákonem
o ryzosti piva vaří sládci v Bavorsku
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ze 4 surovin až 40 tradičních, ale
i moderních druhů piv. Degustovat
můžete vzorky různých druhů piv ze
sklenic 0,1 l, 0,2 l i 0,3 l.
Doprovodný program se bude líbit
hostům z blízka i z daleka. Celý pro−
gram a další informace najdete
na webové adrese: www.landes−
ausstellung−bier.de.
n n n
Plzeňský rozhled 10/2016
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V KD PEKLO v Plzni pokračuje podzimní přehlídka pořadů

„BEZE SPĚCHU
s Josefem Pospíšilem a jeho hosty.“
Ve čtvrtek 27. října 2016 od 17:00 hod.
se představí slovenská kapela ze Záhorí.
Pod taktovkou kapelníka Jaroslava Lašáka zahraje
a zazpívá kapela RUBÍN ze Skalice.
Předprodej vstupenek a rezervace v KD PEKLO,
Pobřežní 10, telefon 378 037 954. Jste srdečně.
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My, přizpůsobiví, se bojíme žít
v obci, kterou jsme léta budovali
byznys s chudobou, jejich majite−
Picka. Lidé, kteří přišli, jsou zoufalí
skládky, nepovolená páleniště, krá−
Semněvice, Miřkov, Staré Sedlo,
lům přestal vyplácet.“ Slíbil, že
a volají po zastání.
deže, ničení zdravých stromů a vy−
Staré Sedliště. Neúplný výčet
vznese podnět k jednání s minist−
„Jsem nemocná, přišla za mnou
bavení obce. Ve sklepeních nájem−
obcí, které sužují nepřizpůsobiví
ryní sociálních věcí Marksovou,
paní ze sociálky. Přede dveřmi se
ních bytů žijí nezvladatelní psi.
občané. Respektive vesnice, je−
která má však názor na pomoc
vyzula z drahých bot. Ukradli jí je!
Upozorňují ale například také na ši−
jichž nájemní byty vlastní někdo
problémovým skupinám zcela
Odcházela v mých starých bačko−
kanu dětí ve školních autobusech
jiný a slouží tzv. byznysu s chudo−
opačný, a s Českou správou so−
rách,“ svěřuje se další nešťastnice.
a na zastávkách. Lidé hovoří o stra−
bou. V malých vesničkách vzniká
ciálního zabezpečení.
Policie stížnosti eviduje, více prý
vysoká koncentrace
„Stát musí plnit svoji primární
od ní nikdo v Semněvicích neče−
problémových spo−
funkci. A tou je garantovat bezpeč−
ká. Starosta ve vztahu k policii
luobčanů. Bezradní
nost občanů, “ vysvětloval přítom−
nemá žádnou pravomoc.
starostové se s na−
ným poslanec Vilímec.
Lidé sice žalují na cikány, v tom
dějí o pomoc obrátili
Dalším východiskem je odkoupení
si servítky neberou. Oficiálně
na ředitelku MAS
nemovitosti. Do toho se obci moc
ale veškeré výtky směřují k ma−
Český les, z. s., Syl−
nechce, namítá, že cena bude patr−
jiteli, respektive majitelce obyd−
vu Heidlerovou, kte−
ně nereálná, protože
rá iniciovala v Sem−
za současných práv−
něvicích setkání ob−
ních předpisů jsou by−
čanů s členem vý−
tovky „oslíčkem otřes
boru pro sociální
se“. „A proč bychom
politiku poslanecké
si my měli kupovat
sněmovny, Ing. Vla−
zpět svoji svobodu?“
dislavem Vilímcem. Semněvičtí občané jsou zoufalí a bezradní.
ptají se nechápavě.
Kromě obce Staré Všichni prý od nich dávají ruce pryč.
V Semněvicích žijí
Sedlo nejde o nic no−
tzv. řádní nájemníci,
chu, útlaku a nesvobodě
vého pod sluncem. Ve Starém
kteří za byt platí zhru−
těch, kteří jsou takzvaně při−
Sedlišti se s výtržnictvím, neplatiči
ba dva tisíce korun
způsobiví.
i vandalstvím skupin, které pobírají
měsíčně. Majiteli uby−
„Já jsem taky důchodkyně
sociální dávky a ke slušným obča−
tovny, který do ní na−
a všechno si platím. Musí
nům mají daleko, potýkají už dlou−
stěhuje sociálně ne−
mi pomáhat přítel,“ rozči−
ho. Neúnosnou se však situace stá−
luje se jedna z přítomných. Předání petice členu parlamentního výboru pro sociální po− přizpůsobivé občany,
vá v Semněvicích, nedávno dokon−
„Cikán ka odvedle koupí litiku Vladislavu Vilímcovi. “Usiluji o zrušení příspěvků na však za obsazenou
ce vyvrcholila fyzickým útokem na
plynovou bombu a běží si bydlení u těchto lidí. Bohužel paní ministryně Marksová má garsonku náš stát
starostu. Napadení veřejného činite−
někam nechat ten doklad opačný názor. A také se nebojím nazvat je cikány. Jsem hu− vyplácí kolem osmi ti−
le vyšetřuje policie a lidé jsou po−
proplatit. A přítelů má hned debník a hraji cikánské písně,“ uvedl. Zleva: ředitelka MAS síc korun. Navíc jde
bouřeni. Vedení obce tedy sepsalo
Český les Sylva Heidlerová, starosta obce Josef Hálek, o bydlení, které z vět−
několik.“
petice, ve kterých žádá parlament,
Petice občané předali členo− poslanec parlamentu Vladislav Vilímec a předseda Svazku šiny nesplňuje hygie−
potažmo vládu, o urychlenou ná−
nické požadavky.
vi parlamentního výboru pro obcí Domažlicko Libor Picka.
pravu. „Já nevím, jestli to mohu říci,
ale všichni jsou to Romové,“ zní
z publika. „Neboj se a řekni to ro−
vnou, vždyť je to pravda, jsou to sa−
mí cikáni,“ dodává odvahu soused,
„víme to všichni, co tady sedíme.“
V peticích občané zmiňují pře−
množení švábů, nepořádek, černé

sociální politiku, Vladislavu Vilím−
covi, který se o semněvických po−
měrech osobně přesvědčil a slíbil
svoji podporu.
V podstatě šlo o veřejné shromáž−
dění, účastnil se ho také předseda
Svazku obcí Domažlicko Libor

leného objektu. Ti by měli za své
nájemníky ručit.
„Jedno z řešení je změna legislati−
vy,“ vysvětlil poslanec Vladislav
Vilímec a dodal: „osobně usiluji
o nastavení zákonů tak, aby se
obchod s nájemnými byty, tzv.

Řešením je tedy zrušení těchto dá−
vek. Navíc Svaz měst a obcí ČR ve−
hementně prosazuje právo obce
rozhodnout, zda sociální podpora
na bydlení je skutečně zacílena
k lidem spjatým s životem obce.
Sylva Heidlerová

Tomu, kdo má IQ, nechutnají tykve
Malá cuketa šla do světa a krk za to
dám, že ta cuketa je popleta, a až po−
zná svět, vrátí se mně zpět. Ale kam já
s ní? Kdo ji za mě sní?
Už se to na nás zase valí. Dýňové
plody a následné hody. K jejich do−
konalé úrodě není potřeba příliš
pěstitelského umu ani péče. Odolná,
nenáročná rostlina. Prý zdravá,
ale hlavně a především výnosná.
Minimální úsilí, maximální užitek.
Ocení i dobytek.
Ohromné tykve všech tvarů a barev
se stávají módním dekoračním prv−
kem, vykukují ze všech stran. Bují do
obřích rozměrů a nikdo nemá srdce je
42

likvidovat. Naopak ty obludy vzbuzují
v lidech marnou touhu je zužitkovat.
Nechcete cuketu? Zní proto nej−
častější otázka babího léta. Následuje
dlouhé zamyšlení. Je totiž vysoce
pravděpodobné, že tázaný byl již ně−
kolikrát úspěšně osloven, pokud ne−
jde přímo o pěstitele samotného.
Tedy zvažuje. Slávu a chválu cukety
hned tak něco nepřekoná. Včera se
o ten nezbytný inventář verandy sice
dvakrát ukopl, ale hloupý, kdo dává,
hloupější, kdo nebere. Zahradník,
který tu úžasnou rostlinu také sklízí,
se ji přinejmenším pokusí směnit za
jinou odrůdu.

Ještě horší případ nastane, když se
dárce raději neptá. Cuketu už nese ro−
vnou pod paží, případně ji jako svá−
tost vytahuje z obrovité tašky. S pý−
chou očekává přiměřenou odměnu.
Upřímně – alespoň lahvinku bílého.
A návštěvy, které běžně s lahví vína
přicházely, ji nyní – k hrůze hostitele –
taktéž nahrazují přerostlými měchury.
Děs a běs jsou cukety putovní.
Jednu takovou obdržela kolegyně.
Obřadně ji poté předala mně.
Darovaná tykev nám doma překážela
dlouho. Konečně jsem byla pozvána
k sousedům a s úlevou ji vzala s se−
bou jako prezent. O to větší bylo mo−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

je zděšení, když jsem tu jistou utr−
pěla po pár dnech zpět jako odměnu
za hlídání vnuka.
Osmý div světa. Cuketová polévka,
vznešeněji krém. Cuketové buchty,
moučníky, zelí, pizza, čína, bramborák,
matesy, hranolky. Nejlepší je prý cuke−
tová nádivka, z prostého důvodu, spo−
třebuje se do ní hodně cukety. Jak říká
můj manžel, to všechno mám rád, ale
strašně mi tam překáží ta cuketa.
Ruku na srdce, připravujete cuketu
s vidinou požitku, nebo užitku? Za mě
zoufalý verš na našem špajzu: Tomu,
kdo má IQ, nechutnají tykve.
Sylva Heidlerová
Plzeňský rozhled 10/2016

Město otestuje koncepci sociálního bydlení
Plzeň se chce stát jedním z prvních
měst v České republice, které otestuje
koncepci sociálního bydlení na svém
území a využije k tomu přístup
Housing First. Ten počítá s tím, že
město poskytne byty lidem bez stře−
chy nad hlavou. Vychází tak z předpo−
kladu, že pokud má člověk kde bydlet,
je schopný řešit další své problémy.
O dotaci na pilotní testování požádá
město Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, podání žádosti schválili za−
stupitelé. Pokud západočeská metro−
pole uspěje, spustí realizaci projektů

Plzeňský rozhled 10/2016

od 1. ledna 2017, využije přitom ne−
jméně 35 vlastních bytů.
„Hlavním cílem projektu bude revize
stávajícího systému ‚sociálního bydle−
ní‘ ve městě Plzni a nastavení systému
nového, v kontextu schválené Koncep−
ce sociálního a dostupného bydlení
statutárního města Plzně na roky 2016
až 2020. V rámci magistrátního odboru
sociálních služeb, který má koordinaci
sociálního bydlení v kompetenci, dojde
k navýšení o 4 sociální pracovníky se
specializací na práci s nájemníky soci−
álních bytů. V průběhu projektu budou

rovněž vytvořeny potřebné metodiky
pro jednotnou sociální práci. Město tím
získá know−how a zkušenosti v oblasti
sociálního bydlení,“ přiblížila náměst−
kyně pro oblast školství a sociálních
věcí Eva Herinková.
Maximální výše dotace, kterou bude
možné získat, je 15 milionů korun.
Finanční spoluúčast obce je 5 procent,
maximální spoluúčast města Plzně tak
bude ve výši 750 tisíc korun, a to za ce−
lou dobu trvání projektu, tedy pro léta
2017 až 2019. Největší část dotace po−
slouží na úhradu mezd pro nové sociální
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pracovníky, tedy pro čtyři osoby na hlav−
ní pracovní poměr po dobu 33 měsíců,
a s tím související úvazek pro garanta
koncepce a expertní služby.
„Očekávaným přínosem projektu bu−
de odzkoušení systému sociálního byd−
lení – propojení bydlení se sociální prací.
Budou vytvořeny personální a odborné
kapacity pro práci s lidmi ohroženými
bytovou nouzí, mezi které město zahrnu−
je osoby na začátku a po skončení své
profesní kariéry, samoživitelky a samoži−
vitele, seniory, osoby se zdravotním po−
stižením, nízkopříjmové domácnosti
a osoby znevýhodněné na trhu bydlení
z důvodu své národnosti, rasy či nábo−
ženství,“ doplnila rezortní náměstkyně.
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Povedený účetní aneb kozel zahradníkem
se již chystal k od− Ve skutečnosti však již dne 14. 5.
chodu, poručil si ješ− 1953 se pokusil, dle jeho vyjádření,
tě krabičku cigaret. o přechod státní hranice v prostoru
Musel sáhnout do Železná Ruda−Zhůří. Nejspíše však
Psal se rok 1953. Jaroslav Krau− náprsní tašky a vzít si z ní sto ko− zabloudil, neboť se v ranních hodi−
cher pracoval v Jednotném země− run. Náprsní tašku si položil vedle nách objevil v Němčicích u Strážova.
dělském družstvu nedaleko Klatov sebe na sousední prázdnou stoličku. Když se zorientoval, vydal se cestu
jako účetní. Byl člověkem velice Vrácené peníze ze sto
snaživým, neboť utrpěl vážný úraz koruny si strčil do
Bývalý kriminalista Karel Fořt
nohy, a tak se snažil vyrovnat kapsy a z hospody ode−
napsal už několik knih, ve kte−
všem lidem zdravým, aby na něho šel. Jeho kamarád v ní
nebylo pohlíženo jako na na méně− zůstal.
rých vzpomíná na odhalování
cenného. Trpěl však také přílišnou Až druhého dne se shá−
kriminalistických příběhů, kte−
fantazií a nic mu nebylo cizí, aby to něl po své náprsní tašce
ré se staly na Šumavě. Jeho
nezkusil.
a s hrůzou zjistil, že ji ne−
posledně vydanou knihou jsou
Bylo třináctého května předmětného má. Nejdříve se vypravil
Osudy hrdinů drsné Šumavy.
roku, když se vypravil do Státní ban− za hostinským a pak za
ky v Klatovech vyzvednout zde fi− kamarádem, ani jeden
nanční hotovost ve výši 27 000 Kč, z nich ho však nepotěšil, a tak odešel na Javornou. Jeli−
které potřeboval na zálohy výplat na místní stanici SNB a vše oznámil. kož celonočním po−
členů JZD za odpracované jednotky. Samozřejmě, že jako uvedenou ztrátu chodem byl značně vyčerpán a una−
Část peněz skutečně vyplatil, ale vět− peněz. Bylo mu z toho nanic. Se− ven, od svého úmyslu upustil a ode−
ší část 20 000 Kč si ponechal a vlo− vřený žaludek, bál se jít do práce do jel autobusem z Javorné do Běšin
žil je do náprsní tašky s tím, že je ra− JZD, a proto se odhodlal k neuváže− a dále vlakem do svého bydliště.
ději bude nosit při sobě, neboť to by− nému kroku, že prostě zmizí.
Doma neměl stání a svůj pokus
lo podle něho daleko bezpečnější, Napsal dopis na rozloučenou, který zopakoval.
než je nechat doma ve svém bydlišti. hodlal v originále zaslat na stanici Nyní pro změnu autobusem odejel na
Při cestě na nádraží ČSD potkal své− SNB v Klatovech. Kopii si uložil do Javornou a dále pokračoval na Zhůří,
ho dobrého známého, který ho vybí− kapsy. V dopise vylíčil mimo jiné i to, známé též pod německým názvem
dl, aby si s ním skočil na jedno pivo. že je vlastně nešťastný člověk, proto− Haidl am Ahomberg, pěšky. I tehdy
Blízká restaurace se přímo nabíze− že již ve svých šesti letech podpálil v noci ze 16. na 17. května zabloudil,
la, neboť byla přímo na nádraží. doma svým rodičům zemědělskou až došel k vojenskému výcvikovému
Souhlasil. I u jednoho piva setrval, usedlost, a také to, jak utrpěl úraz na táboru na Dobré Vodě, kde se do−
i když ho kamarád přemlouval, aby noze, i to, že SNB bude po něm mar− tazoval vojenské hlídky o místě,
ještě zůstal. V některých zásadách ně pátrat, neboť ho nenajde. Snažil se v němž se nachází. Vojáci mu řekli,
byl neoblomný. Pivo zaplatil z drob− svým dopisem vzbudit dojem, že se že zde nemá co dělat a nasměrovali
ných, které měl v kapse kalhot. Když rozhodl pro sebevraždu.
ho zpátky k silnici Javorná – Železná
Ruda. Toho dne měl prostě Jarda
smůlu, která se mu lepila nejen na
paty, neboť při jeho pochodu zpět ho
potkali dva důstojníci ČSLA a odvezli
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knih−
ho na ložném prostoru nákladního
kupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na
auta do Železné Rudy na tehdejší sta−
nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihku−
nici Veřejné bezpečnosti. Nejdříve si
vymýšlel, že zabloudil, když se vracel
pectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí
z Hynkovic, kde si byl obhlédnout
22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka
stavení, které mu JZD předalo ke
99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v
zbourání, aby si z použitého staveb−
Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
ního materiálu mohl doma ve svém

krimi příběh

Kde si lze knihy koupit ?
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bydlišti postavit nový domek.
Esenbáci se však s jeho vyjádřením
neuspokojili, a tak nakonec s úlevou
řekl, že chtěl přejít do západní zóny
Německa. Byl zadržen. Dokonce jim
na sebe řekl, že ovládá částečně
angličtinu, kdy udržuje písemný styk
s americkou státní přísluš−
níci Valerií Mac M…, ze
státu Maine v USA, se kte−
rou se seznámil na Meziná−
rodním festivalu mládeže
uskutečněném v Praze, ne−
dlouho po válce.
Na jeho pracovišti v JZD
byla neprodleně provedena
revize finančního hospoda−
ření JZD z referátu ONV
v Klatovech, která shledala
závažné nedostatky v jeho
práci a v účetnictví značný nepořá−
dek a nedůslednost, což bylo v roz−
poru s jeho až puntičkářskou pova−
hou. Lidový soud v Klatovech však
byl k němu shovívavý a milostiv, ne−
boť ho odsoudil k trestu odnětí svo−
body v délce jednoho měsíce. Výkon
trestu mu byl podmínečně odložen
na dobu jednoho roku. Zároveň s tím
mu soud uložil úhradu nákladů soud−
ního řízení i způsobené škody svému
zaměstnavateli, což bryskně, ještě
před zahájením hlavního líčení, učinil
za vydatné pomoci svých rodičů
a svého advokáta.
Ve vztahu k pokusu trestného činu
opuštění republiky ho soud s potutel−
ným úsměvem zprostil žaloby. Prostě
Jaroslav Kraucher mohl být rád, že to
tak všechno dopadlo, neboť za po−
psanou trestnou činnost se v pade−
sátých letech minulého století rozdá−
valy tresty daleko, daleko přísnější.
Tento jeho případ byl prostě spíše vý−
jimkou, která potvrdila pravdivost
rčení, že příležitost dělá zloděje, po−
myslně i skutečně, i když se ne vždy
prokáže, že to zlodějna doopravdy
byla.
Karel Fořt
Plzeňský rozhled 10/2016

Policie Modrava se loučí
Bezmála pět měsíců strávili filmaři
na Šumavě při natáčení dalších osmi
dílů veleúspěšného seriálu Policie
Modrava. Jeho druhá série poběží
v televizi až příští ok, ale už nyní

je jasné, že to bude opět trhák. Štáb
čítající nejen režiséra Jaroslava
Soukupa, hlavní představitele, ale
desítky lidí, byl s natáčením velmi
spokojen.

„Je to krásná práce s vý−
bornými lidmi a v nádher−
ném prostředí. Zatím nám
přálo i počasí a okolnosti.
Dá se říct, že jsem spoko−

jen,“ prozradil režisér Soukup.
Jedním ze stále spokojených a vy−
smátých herců je herec a dabér
Michal Holán alias policista Jája. „Je
to super a byla to zase super parta.
Skvělé pařby po natáčení, jak jsme
třeba i chodili na houby. A moc fajn
lidi. Bude se mi hodně stýskat,“
svěřil se Holán.
Policie Modrava diváky zavede
nejen do zajímavých kriminálních
zápletek, ale i do krásného prostředí
Šumavy, které si režisér Soukup na−
tolik zamiloval, že tu točí nejen své
filmy, ale i na Kvildě vlastně trvale ži−
je. „Věřím, že i druhá série se bude
divákům líbit, nejméně jako ta první.
To je naše hlavní přání,“ dodal
režisér.
(pru)
Plzeňský rozhled 10/2016
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Dnes už lepší pivo nenajdu
5. ročník DEN PIVNÍ NEZÁVISLOSTI na Kvildě
Setkání a oslava přátel Šumavy
proběhla první zářijovou sobotu.
V Pekárně, pivovaru i v restaura−
ci na Kvildě se střídaly stovky
hostů, v přilehlých prostorách vy−
hrávali muzikanti – dopoledne
countryový EXIL – kapelník Mi−
roslav Japek, po obědě myslivec−
ká kapela ATLAS, známá z TV
Šlágr, dále plzeňský folklorní
a taneční soubor JISKRA 58,
harmonikářská rodina Pospíšilo−
vých a podvečer patřil duu TEZE

V průběhu dne se „objevil“ Jan I. –
„PRIMUS“, původně belgický pa−
tron pivního moku, aby požehnal
Pivovaru na Kvildě a jeho výbor−
nému zlatavému moku. Ochutnal
všech devět značek, usmál se,
otřel pěnu z brady a pronesl krás−
nou řeč: „Konečně jsem se do−
čkal. Dobrý pivo jako křen! Já už
se nalítal po českých hospodách,
jak ten váš neúnavný Pohlreich,
teď konečně jsem spokojenej.
Dnes už asi lepší pivo nenajdu, tak

Zleva: Populární Šumavoš (Láďa Miko)
s majitelem Pekárny na Kvildě Karlem Potužákem

Dobrou náladu rozdávala známá harmonikářská rodina Pospíšilových
Foto Vladislav Hošek

Václava Krčmáře. Celodenním
pestrým pořadem provázel zná−
mý muzikant, rozhlasový a tv mo−
derátor Josef Pospíšil.

se posadím pěkně na zadek a vy
už noste na stůl… Dej Bůh štěs−
tí!“. Na setkání nemohl chybět
ani populární „Šumavoš“ (Láďa

Miko), s plným košíkem šumav−
ských „mlynářek“, protože hřiby
zrovna nerostly.
Rozmanitý program se všem líbil,
nejvíce si lidé zpívali se známou
harmonikářskou rodinou Pospí−
šilových, protože hráli spoustu
krásných
nezapomenutelných
„pošumavských“ písniček. Zpívali
starší i mladí, prostor před pe−
kárnou i v pivovaru byl naplněný
k prasknutí a to je moc potěšující.
Protože staré tradice, v tomto pří−
padě i krásné lidové melodické
písničky, mají stále své místo v na−

ší zemi i v našich srdcích a nikdo
je zatím nevykořenil. Prostě k na−
šemu životu stále patří.
Slunečné a teplé počasí oslavě
V Pekárně na Kvildě přálo a tak měli
pořadatelé Karel Potužák a Marie
Jelínková – a také majitelé tohoto
známého gurmánského vyhláše−
ného místa na Šumavě jistě velkou
radost a spokojenost v duši. Pro−
slýchá se, že v dalších prostorách
ještě chystají muzeum, které bude
oslavou muzikantů – slavných šu−
mavských světáků a cirkusáků. Tak
brzy na shledanou!
(red)

Jáklův mega film může obnovit dvorec Jana Žižky
Připravovaný film režiséra a produ−
centa Petra Jákla o vojevůdci Janu
Žižkovi by mohl pomoci k obnově
Žižkova dvorce v Trocnově na Čes−
kobudějovicku. Projekt objektu,
v němž husitský válečník žil, vychází
z dochovaných dobových materiálů.
Dvorec, který by se stal součástí
filmu, by pak následně zůstal atrakcí
v areálu Památníku Jana Žižky
v Trocnově na Českobudějovicku.
To těší i vedení Jihočeského kraje,
který je vlastníkem areálu. „Může
vzniknout film, který se bude promí−
tat po celém světě a bude reklamou
jihočeské krajiny i místa, kde se Jan
Žižka narodil a žil. A současně vznik−
ne i něco konkrétního, což bude
obnova toho dvorce,“ řekl Zimola při
Trocnovských slavnostech. Hejtman
podotkl, že projekt Jáklova filmu by
46

se mohl stát velkou reklamou jižních
Čech. Zároveň dodal, že v nejbližších
dnech však nechystá nějaké kon−

krétní kroky. „To jednání se bude
vést až po volbách, kdy bude záležet
na nové politické reprezentaci kraje,
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zda se pro tento projekt rozhodne.
Já za sebe říkám, že jsem tomu na−
kloněný, protože podle mě se musí−
me stále snažit natáhnout návštěvní−
ky do jižních Čech,“ řekl hejtman.
Památník Jana Žižky v minulosti
patřil státu. Následně jej převzal kraj,
který do jeho obnovy za posledních
pět let investoval deset milionů
korun. Vznikla tak mimo jiné nová
expozice v Žižkově muzeu.
Film Petra Jákla, který shodou
okolností má k jižním Čechách vře−
lý vztah, protože desítky let jezdí
na chalupu na Orlík, by měl být
nejnákladnějším snímkem české
kinematografie. Odhadovaný roz−
počet se pohybuje v řádech sto−
vek milionů korun. Režisér rovněž
počítá s mezinárodní účastí tvůrců
i herců.
(pru)
Plzeňský rozhled 10/2016

Plzeňský rozhled 10/2016
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje:

Pozitivní zóny nás nabíjejí,
negativní mohou i usmrtit
Ve svém posledním článku jsem psal
o pozitivních zónách, které nabíjejí lid−
ský organizmus. Řada čtenářů mi vo−
lala i psala, kde nejčastěji jsou pozi−
tivní zóny.
Odpověď na tyto dotazy není složitá.
Pozitivní zóna vzniká na základě záření
shora a je v kostele, chrámu, kde se lidé
cítí velmi dobře. Proto se do těchto míst
rádi vracejí. Pokud chce někdo zhmotnit
své myšlenky, pak mu doporučuji nav−
štívit nějaký chrám. Pozitivní zóna může
být různě velká, a to od 3 až do 25 met−
rů. Když navštívíte takové místo, zůsta−
ne ve vašich paměťových buňkách prá−
vě tato pozitivní energie, a proto máte
tendenci vracet se na taková místa.
Při svých věštbách jsem dále zjistil
další zajímavost. Pokud se někde na−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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jdou tři pozitivní zóny, tak vždy tvoří
rovnoramenný trojúhelník. Proto se
v těchto místech stavěly chrámy, jako
například Týnský chrám v Praze a další
stavby jako zámky a hrady. Ovšem vli−
vem posunu planet se může stát, že
jedna pozitivní zóna zmizí. Tím se po−
rušil rovnoramenný trojúhelník a vždy
došlo k nějaké negativní události.
Například chrám vyhořel nebo přírodní
katastrofa poničila zámek, hrad a po−
dobně. Je zajímavé, že panovník už ni−
kdy neměl vůli a chuť takový poškoze−
ný objekt znovu opravit. To je ta zvlášt−
nost, ale podle mě vysvětlitelná. Už
tam nepůsobila pozitivní energie.
V jedné ze svých knih jsem popsal vib−
race působící na lidský organizmus
v těchto třech pozitivních zónách nebo
jinak řečeno v tomto rovnoramenném
trojúhelníku. Na základě svého věštec−
kého zkoumání jsem došel k závěru, že
se člověk v takovém prostoru obrazně
řečeno téměř vznáší a pozitivní energie
má blahodárné léčivé účinky. Už hodi−

nový pobyt v takové zóně dokáže zhar−
monizovat tělo i duši. Léčebné účinky
pocítíte tak po dvou až třech hodinách
a doporučuji opakovaně navštěvovat
toto místo, a to nejméně 12krát.
Vedle pozitivních zón máme i negativ−
ní. Mezi ty nejjednodušší patří patogen−
ní zóny. Jedná se o záření, které vychází
ze země, a to z pravého a levého břehu
spodních pramenů. To není škodlivé.
Ovšem když se kříží a jsou místa, kde to
křížení je mnohačetné, pak ten prostor
není vůbec vhodný pro zdraví a život
člověka. Výhodné je pouze na tomto
místě udělat studnici. Negativním zó−
nám jsem dal stupnici od 1 do 8. Tam,
kde je záření 6, 7, 8, už může způsobit
u člověka rakovinu, když na takovém
místě má postel. Protože záření jde ze
země, tak se nedá odrušit. Vím, že ně−
kteří lidé si pod matrace dávají hliníkové
fólie, ale to není řešení. Zbavit se těchto
patogenních zón znamená hliníkovou
fólii dát pod celou podlahu, ale nejlépe
pod celý barák. A ještě nemáte jistotu.
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Záření ze země se vám může objevit
na jakémkoli místě.
Pak máme psychosomatické zóny po
zemřelých. Cítí je zejména přecitlivělí
lidé a těm mohou i ublížit. Může se
stát, že energie zemřelých převládne
nad osobností člověka, a pokud je do−
tyčný psychicky i energeticky oslaben,
může spáchat sebevraždu Ty příklady
jsou známy a popsal jsem je ve svých
knihách.
Jsou místa na našich dálnicích a silni−
cích, kde velmi často dochází ke smr −
telným dopravním nehodám. S hrůzou
jsem zjistil, že na těchto místech kdysi
dávno došlo k nějakému zabíjení napří−
klad za války. Působí zde silná energie
zemřelých lidí, kteří k sobě lákají další.
Přišel jsem na to, že když člověk projíždí
autem tímto místem a zamyslí se, může
se mu stát, že se uvede do nižší hladiny
vědomí. Přestane se věnovat řízení a do−
chází k dopravní nehodě. Například tyto
psychosomatické zóny jsem objevil na
dálnici u Humpolce. Místo má průměr
100 metrů a v 15. století zde zemřelo
v boji něco přes 100 vojáků. Tím jsem
došel k závěru, že často nehody způso−
bují psychosomatické zóny. Těch je na
našich dálnicích a silnicích hodně, a pro−
to nedoporučuji řidičům snít za jízdy. Je
potřeba být stále ve střehu. Psycho−
somatické zóny díky svým silným nega−
tivním energiím vás uvedou do nižší hla−
diny vědomí a chvilka nepozornosti mů−
že být pro vás osudná.
(re)
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Na Veselou trojku do Pekla
Veselá trojka patří mezi nejpopulár−
nější umělce nejen na TV Šlágr. Na
kontě má tři alba svých vlastních
písniček, u kterých hudbu i text složil
Pavel Krška. Písničky čerpají ze ži−
vota tak, jak život prostě jde. Jsou
smutné i veselé a každý si v nich na−
jde kousek svého příběhu. Co sám
Pavel Krška říká o Veselé trojce:
„Jsme dlouholetí kamarádi se smys−
lem pro humor, kteří celý život věno−
vali hudbě. Náš věk, pohled na život

kolem sebe, ale hlavně láska k lidové
písničce nás spojila a svedla do−
hromady a vytvořila pevnou partu.
Naším cílem je přinášet v našich pís−
ničkách radost a pohodu, která se
v dnešní době začala vytrácet.“
Koncert se koná 10. 10. 2016
v 18:00 hodin v KD Peklo Plzeň.
Předprodej vstupenek: KD Peklo,
tel. 378 037 954, Informační cent−
rum Plzeň, tel. 378 035 415
a www.plzenskavstupenka.cz

KDES TO BYL(A) V NOCI ?
Situační komedie z pera úspěšného
současného britského dramatika
Alana Ayckbourna o tom, že od−
pověď na otázku „Kdes to byl(a)
v noci?“ může být za jistých
okolností v manželství jedná z nej−
těžších.
Autor: Alan Ayckbourn, režie: Jiří
Menzel a produkce: divadlo BEZ
ZÁBRADLÍ. Hrají: Josef Carda, Rudolf
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Hrušínský, Veronika Freimanová,
Zdeněk Žák, Jana Švandová nebo
Ljuba Krbová, Barbora Leichnerová
nebo Marcela Rojíčková.
Divadelní představení se uskuteční
11. 10. 2016 v 19 hodin v KD Peklo
v Plzni. Předprodej vstupenek: KD
Peklo, tel. 378 037 954, Informační
centrum Plzeň, tel. 378 035 415
a www.plzenskavstupenka.cz
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Sarah Mc Kenzie,
která vystoupí v rámci festivalu Jazz
bez hranic 29. 10. ve Velkém divadle
v Plzni, je hudební zázrak. Při zpívání
frázuje, jak to svede jenom opravdový
jazzman, zatímco svými pianovými
‘groovy’ inspiruje lidi, aby hráli jazz.
Nenechte si ujít příležitost poslech−
nout si její živé vystoupení!“ Tato slova
chvály pronesl na adresu své kra−
janky nejslavnější australský jazzman
James Morrison, který mimo−
chodem na festivalu Jazz bez
hranic v Plzni již vystoupil.
Strmý vzestup zpívající pia−
nistky z Melbourne je opravdu
pozoruhodný. Po ukončení
studia kompozice na Western
Australian Academy of Per −
forming Arts převzala v roce
2008 od Jazzové společnosti
v Perthu cenu pro „Nejvýji−
mečnější skupinu roku”, obdr−
žela několik stipendií ke studiu
ve vokálním i v instrumentálním obo−
ru, vystoupila na nejznámějších aus−
tralských festivalech a zpívala do−
provodné vokály na turné cenami
Grammy ověnčeného kanadského
zpěváka Michaela Bublé. V roce 2010
natočila a v následujícím roce vydala
debutové CD Don’t Tempt Me. Její
druhý projekt Close Your Eyes, který
sestavila z evergreenů Irvinga Berlina,
Duka Ellingtona a Johnnyho Mercera,
získal cenu ARIA (australská obdoba
Grammy) jako nejlepší jazzové album
roku 2012. Ve stejném roce jí bylo
uděleno plné stipendium na Berklee

Vítání občánků ve Svojšíně na
Tachovsku proběhlo v neděli 25.
září 2016, poprvé v krásném nově
restaurovaném malovaném sále
našeho zámku. Vítali jsme 10 dětí
narozených během roku 2015
a 2016. Pan starosta Karel Petráň
krátce pohovořil o důležitosti těch−
to malých lidiček pro rozvoj obce,
poděkoval rodičům a popřál jim
hodně radosti a úspěchů při jejich

College of Music a poté, co tam v roce
2014 převzala absolventský diplom,
začala se častěji objevovat na klubo−
vých koncertních a festivalových pódi−
ích např. v Bostonu, Umbrii, Monterey
a odtud již byla otevřena cesta vzhůru
až do Royal Albert Hall, kde vystoupila
v první polovině koncertu Charlese
Aznavoura. Její CD z loňského září We
Could Be Lovers vyhrálo cenu nejlepší−

ho australského vokálního alba Bell
Award. Plzeňské publikum se může tě−
šit na živé provedení ukázek z této
desky, na kterou Sarah McKenzie za−
řadila standardy i tři vlastní songy.
Australská blondýnka, jež graciózním
klavírním stylem a pěveckou elegancí
připomíná Dianu Krall, není epigonem
kanadské kolegyně, ale respektovanou
individualitou.
Kryštof Marek Orchestra zahraje
v první části galakoncertu. Zazní di−
rigentova orchestrální kompozice
Sinael Jazz Symphony.
Koncert 29.10. začíná v 19.00 hod.

výchově. Děti z místní základní
školy vystoupily s krátkým progra−
mem a členky Sboru pro občanské
záležitosti předaly maminkám ky−
tičku a dětem drobný dárek. A pro−
tože i počasí této akci přálo, po je−
jím skončení někteří z rodičů a
prarodiče, kteří svá vnoučátka do−
provázeli, využili překrásného
podzimního dne k posezení v zá−
mecké kavárně a k focení svých
ratolestí v zahradách zámku.
Alexandra Kohoutová,
předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti obce Svojšín

Foto: Lenka Krejzová
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JSTE v invalidním důcho−
du a potřebujete přivý−
dělek? Nebaví vás sedět
doma a jste rádi mezi
lidmi? Pokud ano, máme
pro vás pracovní příleži−
tost. Jedná se o nená−
ročnou pozici vrátného
v Plzni na Borských po−
lích. Hlavní pracovní
poměr a slušné a fé−
rové jednán z naší stra−
ny samozřejmostí. Info
na karel.huml@bartona−
partner.cz nebo tel.
730155312 KŘI PM
160163
NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Práce ve skladu – s VZV
i bez, pekařské práce,
manipulační práce a dal−
ší. Směny dle výběru,
týdenní zálohy, ubytová−
ní. 82−100 Kč/hod. Info
na tel.: 377963917. KŘI
PM 160006

l
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POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme
spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Možno na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, tur−
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma, výborné plato−
vé ohodnocení. Tel..
602486490. RR 60646

DO KANCELÁŘE v Klato−
vech hledáme spolehli−
vou, časově flexibilní a ko−
munikativní kolegyni, kte−
rá dobře zvládá stres
a rozšíří náš příjemný ko−
FIRMA se sídlem v SRN lektiv. Znalost němčiny
nabízí prac. příležitost nutná. Věk nerozhoduje,
v ČR, možno i brigádně, rádi přijmeme paní kolem
pracujete dle svého času, 50 let. Flexibilní pracovní
komunikace v ČJ, nad− doba, sama si určíte, které
standardní výdělky, tel.: dny v týdnu chcete praco−
603484113, 731991626. vat (možno i v sobotu
a neděli). Interně Vás za−
RR 60608
školíme. Nástup možný ih−
PŘIJMEME obsluhu baru ned, případně dle dohody.
v Železné Rudě, pracovní V případě zájmu volejte
doba týden práce / týden 777 311 120. RR 60653
volno, ubytování možné,
1000 Kč / den + dýška, Bosch Car Service přijme
tel.: 603856677. RR automechanika, nástup
možný ihned. Plzeň−
60640
Šlovice. Tel. 603535061.
PROSÍM o nabídku úklidu
nebo vhodného zaměst−
nání, je mi 53 let, žena.
Uvítám také domácí práci.
Horažďovice a okolí. Tel.:
KOUPÍM staré jízdní ko−
720632371. RR 60633
lo do roku výroby 1950,
BRIGÁDA v kavárně
skládací kolo značky
s ubytováním zdarma:
ESKA, reklamní cedule,
Studentkám nabízíme
mosaznou pumpičku,
v kavárně v Železné Rudě
staré lampy, zvonky,
letní brigádu s ubytová−
motocykl JAWA 90
ním, turnusy, dobrý plat.
Cross nebo Roadster,
Informace 602486490.
i nepojízdný vrak, mo−
RR 60647
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly,
CAFÉ Charlotte, kavárna−
Škoda 1000 MB, Škoda
cukrárna v Železné Rudě
Octavia, Škoda Sedan,
posiluje svůj tým a při−
náhradní díly, celé auto
jme paní na mytí bílého
i vrak. Staré šlapací au−
nádobí – vhodné i pro dů−
tíčko čtyřkolové nebo tří
chodkyně a baristku – vý−
kolové a starou kolo−
roba káv a pohárů –
vhodné i pro absolventy běžku. Též náhradní díly
na Jawa panelku nebo
všech škol. Možno i cizin−
kývačku, pionýr 550,
ce. Nadprůměrné ohod−
555, 05,20 i vrak.
nocení, pěkná práce.
Návody na obsluhu, ka−
Turnusy, zaučíme, ubyto−
talogy, dobové prospek−
vání poskytneme zdarma.
ty. Tel.: 721730982. PM
Informace: 602486490.
160009
RR 60648
Plzeňský rozhled 10/2016
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 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
vojenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké unifor−
my, pilotní deníky a vše
z pozůstalosti po pilotech,
navigátorech apod. Tel.:
721730982. PM 160011

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále
starý litinový ponk
a různé litinové nohy,
různé plechové skříň−
ky se šuplíky a tru−
hlářský ponk s dřevě−
nými závity na deko−
raci. Zn.: PŘIJEDU,
tel. 603512322. PM
160005

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvoboze−
ní západních Čech vojen−
KOUPÍM šavli, bajonet,
KOUPÍM staré bankovky, skou techniku (i části),
letecký kordík, lovecký
mince, pošt. známky, vy− motocykly, automobily,
tesák, lesní roh, housle,
znamenání, odznaky aj. helmy, dalekohledy, kor−
vojenskou vzduchovku,
sběratelské předměty, staré díky, bajonety, tesáky,
poplašňák, celtu, me−
bakelit. rádio Talisman, uniformy (i části), voj.
daile,
vyznamenání
Philips, Telefunken aj. Staré boty, vysílačky, vyzname−
(vzorný voják, za obra−
hodiny, hodinky náramkové nání, opasky, pouzdra na
nu vlasti, vojenské uči−
a kapesní: Omega, Heuer, pistole, plyn. masky, zá−
liště, za budování vlasti
Glasshütte, Doxa, Prim aj., sobníky, kanystry, ešusy,
apod. až do r. 1989), ko−
se stopkami i bez. Porce− čutory, lopatky, torny, te−
vový model děla, tanku,
lánové a kovové sošky, lata, spacáky, šavle
automobilu, parní stroj
sklo, lustr + lampičky, ob− apod. Zájem máme i o fo−
apod. Tel.: 603872698.
razy, hračky plechové tografie, dokumenty a ča−
PM 160054
a bakelit., nábytek, knihy, sopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné da−
KOUPÍM mobilní buňku ne− housle, trumpetu aj. staré
ry. Army muzeum tel.:
bo maringotku, i v horším věci do r. 1960. Vykoupím
731454110.
i
celou
sbírku,
nebo
po
−
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za− zůstalost. Sběratel. Na− POZOR PŘÍLEŽITOST:
jištěna. Tel.: 603383211. bízím solidní jednání. Sběratel stále hledá
Tel: 608979838. Email: a dobře zaplatí za staré
PM 160029
antikvs@seznam.cz. PM
pohlednice
do roku
160125
STARÉ fotoaparáty (Fle−
1945, uvítám větší množ−
xaret, Mikroma, Stereo−
KOUPÍM vše z pozůsta− ství, sbírku či pozůsta−
mikroma, Leica, mě−
losti – nábytek, chromo− lost, po dohodě mohu i
chové aj.) , náramkové
vé lustry a lampičky, přijet za vámi. Mobil:
hodinky, barometr, the−
sklo, porcelán (hrnky 602486490. RR 60059
odolit, vánoční ozdoby,
s motivem Prodané ne− LAMPOVÁ rádia, krystal−
loutky, panenky a dět−
věsty, dětí, kytičky), ko− ky, gramofony, gramodes−
ské pokojíčky, vláčky,
řenky, sošky tanečnic, fi− ky (78 ot.), měřicí přístroje
plechová a bakelitová
gurky zvířátek, svícny, a jinou historickou elektro−
autíčka, litinové formy
obrazy, kresby, i samot− niku, možno i nefunkční
na bábovku, lívanečník
né rámy, hodiny, lampo− nebo jen části a náhradní
apod. Tel.: 603872698.
vá radia, staré housle, díly. Dále tematickou lite−
PM 160055
violu, vše skautské a ju− raturu, reklamy, letáky, ka−
nácké, pohlednice, od− talogy. Vše do roku 1950.
znaky a starou bižuterii. Tel.: 724675967, radio−
Tel.: 603872698. PM museum@seznam.cz.
160056
RR 60300
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

PRODÁM zánovní bílou
skříň, uzavřená s policemi,
v 180xš. 76, kvalitní mate−
riál, zlevněno z 8370 Kč
na 2400 Kč. Menší skříňky
2 ks, rohová a uzavřená
s policemi, v 90 x š 30,
kvalitní lamino a masiv,
barva třešeň nebo olše.
Sleva z 6000 Kč na 1200
Kč a 1800 Kč. Plzeň tel.:
736110160. PM 160164
PRODÁM počítač Intel
Pentium 4, CPU – 2,66
GHz, 1,25 GB RAM, HDD
500 GB, CD, RW, DVD,
ROM, Windows XP s origi−
nálním CD. Síťová karta,
integrovaná grafická karta,
zvuková karta, USB 2,
CENA 2400 Kč. Málo po−
užívaný. Tiskárna, skener,
kopírka HP pscc 110
all− in one, cena 300 Kč.
Plzeň, tel.: 736110160.
PM 160165
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

SBĚRATEL koupí staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku pře−
dem děkuji, zajímavé věci
dobře ocením. Tel.: PALIVOVÉ dříví buk.
722720295, 606482803. Doprava možná. Tel.:
774086417. RR 60552
RR 60567
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PRONAJMU prostory pro
podnikání, Klatovy ná−
dražní ulice 223. Tel.
604508666. RR 60652

DOMÁCÍ kino zn. HT−E350
Samsung, záruka do 2019,
dále prodám sat. přijí−
mač zn. Technisat. Tel.:
704082772. RR 60609

PRONAJMU byt 3 + 1
v Klatovech 74 m2, cihlová
zástavba. 5 min od centra.
Tel.: 602849820. RR
60615

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře
tisíce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
KUFŘÍKOVÝ šicí stroj. zn. zaměstnance hledáme čisté
Zetina – výrobce Paff. Málo byty k dlouhodobému pro−
používaný, velmi dobrý nájmu. Zaručujeme pouze
stav, cena dohodou, tel.: solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
724317561. RR 60614
servis, převody energií a kli−
TÚJE na živý plot. Výška entský servis po celou dobu
60cm. 1 kus za 50 Kč. nájmu je samozřejmostí.
Místo prodeje – Točník Prázdný byt vám nevydělá!
u Klatov. Tel.: 737776416. INSTINKT REALITY s.r.o.,
RR 60623
VOLEJTE ZDARMA 800 73
SAZENICE – prý léčivé 73 09 PM 160035
rostliny, rod „Carnus“, plo− PRO ZAMĚSTNANCE ob−
dy dřínů mají velké množ− chodních firem hledáme
ství vitamínu C a A. Vhodné byty k pronájmu po celé
proti veškerým zánětům, Plzni. Nabídněte nám svůj
kloubů, močových cest ap. byt pro prověřené klienty.
Můžete se dovolat jen kaž− Záruka platební schopnosti
dou středu v týdnu, tel. a právní servis po celý ná−
723342032. Sem důchod− jemní vztah samozřejmostí.
ce. RR 60642
Provizi máme zajištěnu
ŽULOVÝ pomník včetně od nájemců. INSTINKT
žulových lemů na dvoj− REALITY s.r.o., VOLEJTE
hrob cca 2 x 2 m. Zá− ZDARMA 800 73 73 09
jemci kontaktujte tel. PM 160043
376321444. RR 60651
NABÍZÍM společné bydlení
osamělé ženě, možno
i s dítětem. Dohodnout se
je možné na dvou způso−
bech: 1. Bez finančních ná−
PRONAJMU byt 3+1, 14 roků jako rodina. 2. Za po−
km od Klatov, s balkónem moc s domácími pracemi
a se zahradou, po celkové a poměrnou část aktuálních
rekonstrukci, 95 m2, slunné nákladů na bydlení podle
místnosti, klidné prostředí, počtu osob v domácnosti.
vhodné pro mladou rodi− Jedná se o byt 4+1 v Bělé
nu i pro seniory. Tel.: nad Radbuzou. Tel.:
723622663. PM 150161
705404111. RR 60541
SAMONASÁVACÍ fekální
cisternu,
oboustranně
zinkovanou, obsah 3000 L,
tel.: 721271408. RR
60613

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM garáž v Klato−
vech. Prosím nabídněte.
Tel.: 602882461. RR
60639

PRONAJMU zrekonstruo−
vaný byt 1+1 s balkonem
v Klatovech pod nemoc−
nicí. V domě je výtah.
Cena dohodou, okamžitě
k dispozici. Volejte po 16.
hod. Tel.: 777224953. RR
60619

ORANŽOVÝ hluboký kočá−
rek BEBETTO, samostat−
nou dětskou sedačku
BABY POINT červenou,
autosedačku CHICCO. Tel.:
604748388, pouze volat,
nikoli SMS. RR 60612
STAVEBNÍ kámen cca 15
m3 a pozemek u lesa vhod−
ný pro včelaře – jižní svah
s výhledem na Švihovskou
kotlinu. RK nevolat. Tel.:
732513908. RR 60599

l

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
PRONAJMU byt 1+1 transakce je dokončena
v KT, plně vybavený, ná− v řádech dnů. Možnost
jem 6.000 Kč + energie, vyplatit zálohu předem.
kauce. Info na tel.: Exekuce či zástavy vyřeší−
605526683 – po 17. hod. me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
RR 60650
800 73 73 09 PM 160040
PRONAJMU
nebytový
prostor v obci Šlovice, NUTNĚ poptáváme ke
5 km od Plzně, v těsné koupi pro rodinu lékaře byt
blízkosti dálnice (bývalá 3+1 s lodžií v Plzni.
restaurace se sálem) ná− Podmínkou je pouze vyšší
leží k tomu kuchyňka, 2 x patro, nikoli přízemí. Byt
soc. zařízení, kancelář, může být v jakémkoli sta−
šatna, úklidová komora. vu i rekonstrukci. Cena do
Vhodné pro výrobní pro− 1,8 mil. INSTINKT REALI−
story, skladovací prosto− TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
ry o rozloze 228 m2 jde MA 800 73 73 09 PM
rozdělit na 2 části, každá 160041
část má svůj vchod. PRODÁM byt 2+1 s garáží
V objektu je připojen v Kolinci, cena doho−
plyn, elektrika, voda. Tel. dou, tel.: 606462586. RR
731521112.
60568

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost. Vykoupíme Váš
byt, dům, chalupu. Peníze
do 48 hodin, exekuce ne−
ní překážkou. Právní ser−
vis zajištěn. Tel.: 602 853
803. KŘI PM 160162
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
− sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160034

PRODÁM slunný byt 3+1
s lodžií v osobním vlast−
nictví, v cihlovém domě,
v přízemí, klidná část
Klatov. V blízkosti autobu−
sového a vlakového nád−
raží. K bytu náleží sklep
a část zahrádky. Plastová
okna, zrekonstruovaná
koupelna s vanou, samo−
statný WC. V celém bytě
jsou zachovalé parkety.
Cena 1490000, bližší in−
formace a možnost pro−
hlídky na tel. 724077100.
RR 60636
KOUPÍM byt 1 + 1 nebo
2 + 1 v Janovicích nad
Úhlavou (nikoli v průmy−
slové zóně) nebo v Nýrsku
nebo i jinde. Možnost za−
městnání, občanská vyba−
venost, lékař, škola atd.
Tel.: 604748388, pouze
volat, nikoli SMS. RR
60612

l
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PRODÁM řadový byt 3+1
podsklepení v Chodské
Lhotě, zahrádka, skleník,
cena
dohodou,
tel.:
774052516, 774052529.
RR 60628
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160042

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou převodovkou a kom−
pletní dveře do kabiny v
pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ
z
trambusu.
Tel.:
736139113 PM 160025

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
60078
PRODÁM KIA PICANTO
LX světle modrá metalíza
r. v. 2005, obsah 1 l, naje−
to 24.000 km. Cena
50.000 Kč, v zimě nejeté,
garážované. Sušice. Tel.:
608261670. RR 60618
KOUPÍM JAWA 350 nebo
250, jakoukoliv. Tel.:
605813569. RR 60602

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026

PRODÁM zimní gumy, hli−
níkové disky, 195/65 R15
GOODYEAR Ultra Grip 8 ve
výborném stavu, jeté pouze
krátce jednu zimu. Tel.:
732967120. RR 60622

KOUPÍM motocykly zn.
JAWA, ČZ rozebrané i torza
nebo kompletní a veškeré
náhradní
díly.
Tel.:
605813569. RR 60601

PRODÁM Ford Transit
2,5D r.v.98 modrý. Ek.
daň zaplacena. Tel.
731521112.

PRODÁM Škoda Favorit
135LS v zachovalém stavu,
r.v. 1992, najeto 179000
km. Vozidlo bylo málo vy−
užívané, LPG, tažné zaříze−
ní, dobové rádio, mlhovky,
TK 10/16 (v př. zájmu udě−
lám novou, projde bez pro−
blémů). K tomu celé auto
Forman a další náhradní
díly. Cena 18.000 Kč,
tel.: 731573409, e−mail:
tomank4@seznam.cz.
RR 60611

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 60644

PRODÁM dvourychlostní
Babetu 210, nové pláště,
spojka, zapalování, cena
5.500
Kč,
tel.:
723360006. RR 60598

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
50878
PRODÁM lesní pozemky
v. kat. úz. Nekmíř. T.
725192568. RR 60600
52
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KOUPÍM ŠKODA 110 R.
Tel.: 605813569. RR
60603

KMENOVÉ buňky – zajímá
Vás, jak fungují a jak léčí?
Chcete−li vědět více volejte
na tel.: 605742967. PM
160166
KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na otázky a magie po−
může při řešení potíží.
Výklady karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milost−
ných vztazích, při finanč−
ních a zdravotních problé−
mech. Odrušení negací či
kletby. Osobně nebo píse−
mně – volejte, pište na tel.:
775901978. PM 160151

l
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EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme a
vše potřebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 50521

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca 80
m2, 1500 Kč/měsíc. Vrat−
ná kauce 5000 Kč. I dlou−
hodobě. Klatovy. Tel.:
720686209. RR 60626

ABSTINENT a nekuřák,
55/174/80, citově založe−
ný, hledá pohlednou,
upřímnou, nekonfliktní
dámu, nejlépe drobnější
postavy, se zájmem o pří−
rodu a památky a odstra−
nění samoty. Odpovědi
zasílejte do redakce pod
č. inzerátu nebo SMS
na tel.: 735937744
PM 160161
44/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu, všestranných
zájmů, štíhlejší postavy.
Tel.: 723722055. PM
160171
HLEDÁM ženu za účelem
vážného seznámení ve vě−
ku 55−61 let, do 170 cm.
Byl bych rád, kdyby cha−
rakter a čestné jednání pro
ni nebylo cizí. Totéž nabí−
zím já. Nevím, zda toho
v dnešní době nežádám
příliš mnoho. Mám různé
záliby, hlavně rád cestuji,
ale samotného mne to to−
lik nebaví. Pokud budete
mít zájem, tak zavolejte
a rád se s Vámi sejdu
a popovídám si. Tel.:
606414620. PM 160176
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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
38/186 VŠ, optimista pro
partnerský život by rád po−
znal dívku do 38 let, která
již také nechce hledat po
barech, zábavách a na
internetu. SU, KT, HO. Tel.:
735904789. RR 60604
SUCHE eine Partnerin bis
65 J. normalle figur die es
ehrlich meind für eine
Partnerschaft des der CZ
und antere Ländern. Ich
bin 58 J./170/75, dunkles−
haar,
ehrlich,
treu,
Schachtmeister, eigenes
Haus, alleinlebend, in
Deutschland, ernste anru−
fe unter – 0049 0152−
02880186. RR 60606

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 ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

SYMPATICKÝ obyčejný
Plzeňák 57/180, rozvedený
bez závazků, s bytem, hle−
dá štíhlejší nekuřačku do
56 let. Tel.: 704329506.
PM 160169

l
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185/73, muž s vadou řeči
bydlící na ubytovně hledá
ženu z Klatov. Tel.:
722096057. RR 60624
HLEDÁM štíhlejší ženu,
která už nechce být sama.
Jsem štíhlé postavy
70/170. Budu se těšit. Tel.:
728206002. RR 60643
NĚMEC – pevná láska,
tel.: 604273327.

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

ŠTÍHLÁ, pohledná blondý−
na hledá štíhlého, zacho−
valého, vyššího pána do
60 let, který je také sám.
O flirt nemám zájem.
Bydlím v okr. Plzeň. Jen
SMS na tel:. 608302054.
PM 160174

AHOJ, obyčejný kluk od
Horažďovic, 39 let, hledá
dívku, mamču na vážný
vztah. Jen vážně! Prosím
SMS na tel.: 604461802.
SŠ 69/168 hledá z nedo−
RR 60621
statku příležitosti vhodný
42/195 hledá sympatickou protějšek ke společným
ženu štíhlejší postavy, vše− schůzkám do 72 let. Tel.:
obecných zájmů, nekuřač− 732672850. RR 60616
ku. Nejlépe ze Sušice a blíz−
kého okolí, které schází to HLEDÁM příjemného příte−
nejcennější – „Láska“. le seniora s autem, zatím
Spojení SMS, MMS nebo na vzájemné návštěvy, kte−
tel.: 731789666 nebo rý nechce být také sám. Já
725936185. Zn.: „Láska je vdova, štíhlá 74/175cm,
mocná čarodějka.“ RR mladšího vzhledu – tel.:
734678877. RR 60629
60627
57/170 NEKUŘÁK hledá
pro vážné seznámení ženu
49–55 let. Vzájemná sym−
patie napoví. Z okolí DO, KT,
PM. Tel.: 734171214. RR
60631
OBYČEJNÝ 57letý muž
hledá kamarádku, přítelky−
ni, která nehledá peníze, ale
lásku. Sušice a okolí. Tel.:
607863707. RR 60635
AHOJ, jmenuju se Michal
Klíma a hledám přítelkyni
do 37 let, Klatovy a okolí,
s mentálním postižením, na
vážný vztah. Aby měla svo−
je bydlení a práci, jen váž−
ně, prosím, volejte na tel.:
602877779 po 17. hod.
večer. RR 60637

JSEM obyčejná 22letá hol−
ka a ráda bych se sezná−
mila s obyčejným klukem
do 26 let. Zn.: Bude nám
přáno se potkat? RR 60632
JE Ti kolem 60, nad 170/
80, pěkný, i něco v hlavě,
nemáš nouzi o ctitelky, jsi
rodinný typ, pracovitý, ne−
kuřák a přesto žiješ sám?
Jsem na tom taky tak. Ozvi
se SŠ 168/77 na tel.:
723793779. RR 60655

SEKÁNÍ trávy, údržba za−
hrady, výsadba a stříhání
živých
plotů.
Tel.:
721728644. RR 60298

l
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PROGRAMY účto, mzdy,
daně, EET stravování
a ubytování. Kurz účto,
d.evidence, mzdy. Počítače
prodej/opravy/EET. www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 160173
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, vý−
kopové práce, kopání bazé−
nů, uložení bazénů, odvod−
ňovací drenáže okolo do−
mů, případně zemědělské
drenáže, terénní a zahradní
úpravy.
603383211,
723622663. PM 160100
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 so−
lidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavolá−
te, 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 jedi−
ná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160038
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani ko−
runu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957. PM 160039
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
60077
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CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: topp−
lot@topplot.cz, navštivte:
www.topplot.cz.

KLÁŠTERKA – revize ko−
mínů a kotlů, tel.:
604871028. RR 60491
NABÍZÍM sekání trávy, stří−
hání živých plotů, proře−
závání ovocných stromů
i větší rozsah, sad a po−
dobně. Tel.: 606852832.
RR 60528
MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.: info: na−
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
60654

PŮJČKY 2 − 100.000
Kč, od 18 let. Dokládají
se příjmy. Pracujeme
pro více věřitelů.
Po−Pá 9−17. Plzeň,
Sady Pětatřicát. 48/33,
2. patro, dv. č. 303, Tel.:
607083088. KŘI PM
160172
PŮJČKA! Stop poplat−
kům! Stop linkám 0900!
Stop exekuce/dražby! Tel.:
731923006, Malická 22,
Plzeň.
RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 mi−
liony Kč, bez poplatku
předem.
Zařizujeme
rychlý odkup nemovitostí
za velice výhodné ceny.
w w w. k z − f i n a n c e . c z .
Tel.: 737607405. KŘI PM
160170
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SELATA na výkrm. Plá−
nicko. Tel.: 736684157. RR
60630

RYCHLÁ hotovost 5−
15.000 Kč,na splátky!!
Plzeň. Tel.: 606596671.
KŘI PM 160167

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

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto−
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017
ZDARMA
PŮJČKY
2.000 −10.000 Kč,
IHNED „na ruku“!!!.
Přijďte: Plzeň, Pražská
41
(u
Bohemie,
u Hvězdy), po−pá 11−
16, tel.: 605760958.
KŘI PM 160168

KOUPÍM králíky – velký
stříbřitý, prodáváme kozí
mléko 25 Kč/l, dále kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR
60560

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez
PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavl−
níkovou srstí nevyžadu−
je střihovou úpravu, je−
nom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabi−
litaci. Oblíbený pro vý−
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých ru−
kou. Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
6 0 2 8 2 3 8 8 2 ,
378774498. RR 60258

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
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Vážení voliči,
čím více se blíží volby, tím mám
pocit, že si někteří politici dělají z li−
dí jen legraci. Najednou tolik slibů
a tolik politiků v ulicích. Proč své
sliby již nesplnili? Viděl jsem fotku
s hrdým popiskem, že bylo
zrekonstruováno pár metrů
silnice v jedné vesničce
v Plzeňském kraji. Pásku na
tomto „obrovském“ úseku
střihala téměř desítka lidí.
Samozřejmě jen několik má−
lo týdnů před volbami. A ta−
ková divadla se teď před
volbami dějí stále a po celém
kraji.
Já a naši kandidáti neusi−
lujeme o teplá místa. Není
však koncepční řešit věci na
jedno volební období, dělat
věci jen pro slávu a pak pře−
střihávat pásky těsně před
volbami. My se proto ne−
chceme dívat, jak některé
činnosti přežívají ze setrvačnosti,
a rozhodli jsme se dobrovolně pod−
stoupit volební martýrium a jít na
trh s vlastní kůží. Řada z našich
kandidátů, kteří uspěli před dvěma
roky v komunálních volbách, denně
ukazuje, že makat opravdu umí
a výsledky jejich práce v komunální
politice jsou už vidět. Hnutí ANO
kandiduje do krajského zastupitel−
stva poprvé. Věřím, že nás pod −
poříte, abychom mohli udělat kus

práce a hlavně konečně perspektiv−
ně nastavit dlouhodobé projekty.
V krajském zastupitelstvu je potře−
ba zahájit řadu staveb v dopravě, ve
školství musíme podpořit rozvoj obo−
rů, o které je z pohledu společnosti
obrovský zájem. Zásadní změny mu−

hodnutí až po politikaření tradičních
politických stran. V komunálních
volbách 2014 hnutí ANO vyhrálo
volby v Plzni, byla to vaše vůle.
Jaká však byla skutečnost po vol−
bách? Řada tradičních politických
stran se spojila či převlékla a hnutí

„Mrzí mě, že některé věci, které se nás bezprostředně dotýkají,
stále nikdo neřeší,“ říká Miloslav Zeman.

síme udělat rychle i ve zdravotnictví
na úrovni nemocnic řízených krajem.
Je to přece o pacientech, lékařích
a sestrách, ne o byrokracii a neprů−
hledných strukturách.
Mrzí mě, že některé věci, které
se nás bezprostředně dotýkají, stá−
le nikdo neřeší. Důvody jsou různé
od nechuti pracovat, přes obavu
z osobní odpovědnosti dělat roz−

ANO do řízení města nepustila, jen
aby zůstalo vše při starém. Věřím,
že tato historická zkušenost vás
voliče neodradí a naopak si řekne−
te, že už je toho dost, když si někdo
dělá stále, co chce.
Přijďte prosím k volbám 7. a 8.
října v co největším počtu. Apatie
a nadávání po hospodách opravdu
nic nezmění a nahrává těm, kteří

vůli vás, voličů, ignorují. Každý
hlas je důležitý.
Řada mých přátel a známých se
upřímně divila, že jsem přijal nabíd−
ku kandidovat do krajských voleb
na post hejtmana. Rád bych vám
vysvětlil, co mě k tomu vedlo. Už
když jsem vystudoval kyberneti−
ku, všechny věci jsem se snažil
řídit systematicky, a vždy s vý−
hledem do budoucna. Měl jsem
štěstí, že jsem v životě potkal řa−
du úžasných lidí, díky kterým
jsem vybudoval úspěšnou firmu.
Podnikám už více než dvacet let,
vše jsem budoval od nuly a vím,
jak opravdu efektivně hospodařit
s penězi. Přesvědčil jsem se, že
když věci děláte pořádně a dává−
te si postupné cíle, je možné do−
sáhnout skutečného úspěchu.
Úplně stejně bych rád pracoval
i pro náš kraj při jeho dalším roz−
voji. Někteří naši političtí oponen−
ti se smějí, že nelze kraje řídit ve
stejném principu jako firmu. Já
říkám, že nelze kraje řídit bez dlou−
hodobé koncepce, bezcílně rozko−
pávat stále dokola stejný úsek silni−
ce a nemít stále opraveno.
Na závěr vám chci moc a moc
poděkovat za podporu při osobních
setkáních po celém kraji. Dává mi
to jako úplnému nováčkovi v poli−
tice hodně velkou sílu. Věřte, že
může být líp.
Váš Miloslav Zeman,
kandidát na hejtmana

