POTŘEBUJETE PENÍZE?
Máte doma staré šperky a nevíte co s nimi?
Přijďte k nám do Zlaté Investiční Banky!

Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu
jinak je tomu u šperků. Staré šperky

mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou hodno−
tou. Takové zlato není vhodné k dr−
žení jako domácí rezerva ani není
vhodné ho nakupovat jako investici,

pakliže se nejedná o náročné šperky
např. s drahými kameny. Staré zlato
lze velmi dobře zpeněžit také v Plzni
u solidní instituce a to ve Zlaté
Investiční Bance. Paní Strnadová se
to dozvěděla od své známé, která se
jí známá zmínila o nás.
Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, několi−
kero rozbitých náušnic a stříbrnou

minci. Netroufala si je prodat, ale za−
šla k nám, aby si udělala představu,
jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý
pán oznámil, že těch pár
věcí mohou ode mě od−
koupit za 9 500 Kč! Chvíli
jsem váhala, ale nakonec
jsem do toho šla. Když teď
někde slyším, že se někdo
bojí nebo neví kde prodat
zlato nebo stříbro velice
ráda se mu zmíním o mož−
nosti prodeje ve Zlaté
Investiční Bance.“
Jak vidíte, i z drobností,
které Vám leží doma, mů−
žete získat nemalé peníze, kterými si
můžete vylepšit rodinný rozpočet
a třeba si něco koupit, po čem již de−
lší dobu toužíte, nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám a nechte
si cenu vašich šperků, mincí i jiných
předmětů ze zlata či stříbra ocenit.
Obslouží Vás ochotný a odborně pro−
školený personál.
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjištěním
ryzosti kovu.
Pobočka je pro Vás otevřena:

náměstí Republiky č. 3/4,
Plzeň – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552

Razie v borské věznici
Ve věznici v Plzni na Borech proběh−
la rozsáhlá policejní akce zaměřená
na drogovou kriminalitu. Výsledkem
je zatím 11 obviněných. Samotnému
zátahu proti rozsáhlé a organizované
drogové trestné činnosti předcháze−
ly několikaměsíční přípravy, na kte−
rých se podílela mimo plzeňských
policistů i vězeňská služba. Razie
byla odezvou na opakující se pokusy
o distribuci drog do věznice, které
byly odhaleny jejími pracovníky.

www.zlatainvesticni.cz

Zásah realizovaly desítky policistů
a pracovníků vězeňské služby, nasa−
zeni byli i čtyři policejní psi speciálně
vycvičení na detekci omamných
a psychotropních látek. Během akce
bylo nalezeno a zajištěno celkem
sedm mobilních telefonů a čtyři sa−
mostatné SIM karty, dále velké
množství injekčních stříkaček a pře−
devším pak krystalická látka, u které
vzniklo důvodné podezření, že se
Plzeňský rozhled 7/2017

jedná o pervitin, tedy zakázanou
omamnou a psychotropní látku.
V průběhu včerejšího dne si pak
celkem jedenáct osob vyslechlo
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obvinění převážně ze spáchání přeči−
nu nedovolená výroba a jiné nakládá−
ní s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. Ti, u kterých bylo
nalezeno hovorové zařízení, a ti,
u kterých bylo prokázáno, že těmto
osobám mobilní telefony umožnili
používat, se pak navíc zpovídají
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Mezi trestně
stíhanými osobami je sedm mužů,
kdy v šesti případech se jedná o oso−
by ve výkonu trestu odnětí svobody,
a čtyři ženy. Nejmladšímu obviněné−
mu je 25 let, nejstaršímu 59 let.
V tomto okamžiku nelze vyloučit, že
po vyhodnocení všech informací
a důkazních materiálů bude rozšířeno
trestní stíhání o další osoby.
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Střípky
z Plzně
Vnitrobloky
na Doubravce čeká
rekonstrukce
Dva vnitrobloky Revoluční –
Dlouhá a Zábělská na Doubravce
čeká proměna k lepšímu. Akci
za 7,6 milionu korun v případě
prvního a za 10,7 milionu korun
v případě druhého vnitrobloku
bude mít na starost Odbor inves−
tic Magistrátu města Plzně.
Radní odsouhlasili rozpočtové
opatření, které s tím souvisí,
konečné slovo budou mít ještě

Malí strážníci úspěšně absolvovali
V obřadní síni plzeňské radnice se
uskutečnilo slavnostní zakončení
zájmového kroužku „Malý strážník“,
který pro děti připravila Městská po−
licie Plzeň ve spolupráci se Středis−
kem volného času RADOVÁNEK.
Poblahopřát osmnáctce malých
absolventů přišel primátor města
Plzně Martin Zrzavecký, zástupce
velitele Městské policie Plzeň Marek
Šilhan a ředitelka Střediska volného
času RADOVÁNEK Eva Tischlerová.
Zájmový kroužek má za cíl nejen
seznámit děti s běžnou policejní pra−
cí a vyšetřovacími metodami, ale na−
učit je také tomu, aby se dokázaly vy−
pořádat s rizikovými situacemi.
Během školního roku se děti podívaly
do míst, jako je základna Zdravot−
nické záchranné služby Plzeňského
kraje, Požární stanice Plzeň – Ko−
šutka či navštívily velitelství Městské

policie Plzeň. Dále hrály detektivní
hry, naučily se základům trasologie,
daktyloskopie, pracovaly s detekto−
rem kovů a mnoho jiného. Každý

z účastníků si domů odnesl absol−
ventský list a drobné dárky.
Jana Pužmanová,
tisková mluvčí MP Plzeň

Sedmé setkání bylo tentokrát v šapitó
zastupitelé. Pokud vše půjde po−
dle plánu, mohla by být rekon−
strukce hotova na jaře či v létě
příštího roku.
„V případě vnitrobloku Revo−
luční – Dlouhá bude upraveno
nevyhovující parkoviště, také
chodníky a odpočinkové plochy
před bytovými domy Dlouhá
24 až 34. Součástí stavby jsou
úpravy zeleně, nové lavičky, od−
padkové koše a dětské herní
prvky,“ uvedl ekonomický ná−
městek Pavel Kotas. Akci bude
platit čtvrtý městský obvod ze
svého rozpočtu.
„Cílem regenerace vnitrobloku
Zábělská v sousedství 14. ZŠ
a 64. MŠ v Plzni je zrekonstruo−
vat a architektonicky upravit
prostor před školou a školkou
tak, aby byl reprezentativní a vy−
tvořil příjemné prostředí žákům
a návštěvníkům školy,“ přiblížil
David Zrostlík, místostarosta
čtvrtého městského obvodu.
Projekt, na nějž čtvrtý městský
obvod dá 6,7 milionu korun
a město čtyři miliony korun, dále
také řeší úpravy cest pro pěší,
herních prvků pro mladší a starší
děti i ploch pro odpočinek.
Významnou součástí revitalizace
je úprava zeleně s kácením a vý−
sadbou nových stromů a obno−
vou keřů.
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Setkání dětských světů, které se ten−
tokrát konalo pod cirkusovým šapitó,
uspořádalo hejtmanství Plzeňského
kraje letos už posedmé. Tradiční ak−
ce, při které se sejdou děti z dětských
domovů a děti z řad nejširší veřejnos−
ti, aby si užily zábavu a dobrodruž−
ství, se letos uskutečnila na Velké
louce v Plasích. Tady vystoupil zpě−
vák Adam Mišík, který potěšil náv−
štěvníky akce také autogramiádou.
Děti z dětských domovů si připravily
i v letošním roce vystoupení plná tan−
ce, zpěvu i mluveného slova.
Po celý den bavil návštěvníky
akce Cirkus trochu jinak, který před−
stavil provazochodce, žongléry, vy−
stoupení intrikářů nebo akrobacii na
šálách spojenou s možností vyzkou−
šet si tuto netradiční sportovní dis−
ciplínu. Nechyběli chůdaři, bublinový
workshop ale i tradiční pouťový ko−
lotoč. Se zumbou a diskopárty po−

bavilo malé i velké prasátko PIGY,
svezení na koních nabídli zástupci
sdružení S. O. S. – Život pro koně.
Součástí programu bylo vyhlášení
soutěže pro děti z dětských domovů,
které zřizuje Plzeňský kraj, o nejhez−

čí obrázek z návštěvy plzeňské ZOO.
Ceny předával vítězům jednotlivých
kategorií hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard, který si s dětmi také
během dne vyzkoušel žonglování
a další netradiční zábavu.

Zateplování základních a mateřských škol
Radní města Plzně souhlasili s uvol−
něním peněz na předfinancování
projektu zateplení 63. mateřské ško−
ly v ulici Karla Steinera a 70. ma−
teřské školy ve Waltrově ulici. Na
projekty bude poskytnuta dotace
z Operačního programu Životní
prostředí. Předpokládaná výše do−
tace činí přibližně 3,7 milionu ko−
run v případě 63. mateřské školy
a 1,3 milionu korun pro 70. mateř−
skou školu.

„Podání žádosti o podporu z Ope−
račního programu Životní prostředí
a žádost o předfinancování z rozpo−
čtu města na tyto dvě akce schválili
zastupitelé loni v listopadu. Cílem
úprav je dosažení úspory energie při
vytápění objektů,“ uvedl ekonomický
náměstek Pavel Kotas.
Město pokračuje v trendu zateplo−
vání veřejných budov a využívá fi−
nanční alokace Operačního progra−
mu Životní prostředí v programovém
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období 2014 – 2020. Navazuje tak
na předcházející období 2007 –
2014, kdy s podporou Fondu sou−
držnosti EU a Státního fondu život−
ního prostředí zrealizovalo celkem
10 projektů tohoto typu. Šlo o 13
budov základních a mateřských škol
a administrativní budovu Koterovská
162. Náklady činily celkem 156 mi−
lionů korun, z toho dotace činila
97 milionů korun a zbytek zaplatilo
město Plzeň.
Plzeňský rozhled 7/2017
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Dotaz čtenáře J. P.
z Plzně Lochotína:
Po mém otci jsme dědili spolu
s bratrem a předmětem dě−
dictví je dům na venkově, ve
kterém bratr žije a užívá ho
i s přináležejícími pozemky. Já
tam jezdím jen výjimečně, zá−
sadně tam nepřespávám, pou−
ze asi třikrát do roka navštěvuji
bratra a jeho děti. Mám nějaké
nároky vůči bratrovi, když ne−
movitosti prakticky neužívám?

Odpověï advokáta:
Pro posouzení věci je podstatné,
jak předmětná situace vznikla.
Pokud existovala již v době dědic−
kého řízení anebo pokud jste se
později dohodli, že Váš bratr bude
tyto nemovitosti užívat bezplatně,
přičemž bude hradit veškeré nákla−
dy na jejich opravy a údržbu, tak je
takovouto dohodou věc vyřešena
a Vám by žádné nároky vůči bratro−
vi z užívání vůči Vám nevznikly.
Pokud však bratr užívá nemovi−
tosti bez jakékoliv konkrétní a dolo−
žitelné dohody, je situace složitější.
Ze samotného vzniku spoluvlast−
nictví v zásadě vyplývá, že každý
spoluvlastník je oprávněn (má
nárok) užívat věc v rozsahu svého

podílu, tedy ve Vašem případě kaž−
dý jednu polovinu nemovitostí.
Takováto zásada byla respektována
podle občanského zákona č. 40/
1964 Sb. v § 137/1 a do nového
Občanského zákoníku je promítnu−
ta v ust. § 1122/1, ze kterého vy−
plývá, že podíl spoluvlastníka
vyjadřuje míru účasti na právech
a povinnostech vyplývajících ze
spoluvlastnictví věci.
Pokud pak spoluvlastník společ−
nou věc užívá nad rámec svého
podílu, dochází tím k ochuzení
ostatních spoluvlastníků, kteří
v rozsahu odpovídajícím jejich po−
dílu užívat tuto nemohou.
Ustanovení nového Občanského
zákoníku neobsahují zvláštní usta−
novení o tom, jak se mají spolu−
vlastníci v takovéto situaci vypo−
řádat, a proto je třeba použít usta−
novení zákona o bezdůvodném
obohacení.
Výše tohoto bezdůvodného obo−
hacení by pak zřejmě odpovídala
výši nájmu, podle cen nájmů
v místě obvyklých, kterou by Váš
bratr musel jinak vynaložit. V praxi
se takováto cena nájmu zjišťuje
ve sporných případech znaleckým
posudkem. Je třeba však uzavřít,
že hodně záleží na konkrétní si−
tuaci. Pokud převzal Váš bratr ne−
movitosti ve špatném fyzickém
stavu a musel investovat prostřed−
ky do jejich oprav, rekonstrukcí
a údržby, nelze vyloučit, že to zcela
kompenzuje Váš případný nárok na
bezdůvodné obohacení, neboť tím
zhodnotil i Váš spoluvlastnický po−
díl. Doporučuji tedy poradit se
s právníkem.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky

Kontrola odhalila rybářské viníky
Stále se najdou rybáři, kteří nejsou
ochotni respektovat daná pravidla.
A právě na ně se zaměřila kontrola
městských strážníků, která proběhla
ve večerních a nočních hodinách.
Kontrola členů rybářské stráže za

30

asistence strážníků městské policie
byla zaměřena na dodržování všech
ustanovení legislativy zákona o ry−
bářství, zejména pak především na
chytání ryb bez povolení, kontrolu
rybářských lístků a dodržování ča−
sového intervalu, ve kterém je lov
ryb zakázán.
V oblasti kolem řeky Radbuzy,
Úslavy a Úhlavy bylo celkem zkon−
trolováno dvacet pět rybařících
osob. Rybářskou stráží bylo ve čty−
řech případech zjištěno porušení pří−
slušných předpisů, z čehož dva ry−
báři se provinili tím, že nedodrželi
povolenou dobu rybolovu, těmto
osobám byla odebrána povolenka
k lovu ryb a zbylí dva rybáři se při
kontrole neprokázali platným rybář−
ským lístkem ani povolenkou k lovu
ryb. Rybářská stráž jim na místě
odebrala udice a jejich jednání bude
předáno ke správnímu řízení.

Ekologická elektro tříkolka

Město Rokycany zakoupilo na své
nově zrekonstruované koupaliště
pracovní elektro tříkolku, která má
zvýšit komfort návštěvníků. Ti totiž
nebudou během svého odpočinku
a slunění na tomto vyhledávaném
koupališti obtěžováni hlukem a zá−
pachem z výfuků traktůrků při svozu

odpadu a údržbě prostranství.
„Pracovní elektro tříkolka uveze
až 410 kg a na jedno nabití ujede
až 70 km. Provoz je nehlučný a pro−
voz ní náklady jsou velmi nízké,
přibliž ně 5 Kč na 70 km,“ uvedl
Ing. Jaroslav Moravec z rokycanské
radnice.

Po dvou letech tři modří varani
Letos přišlo v plzeňské zoo na svět
jedno mládě varanů modrých 9. květ−
na a další dvě hned za dva dny po
zhruba půlroční inkubaci (vajíčka byla
z listopadu 2016). Zatím žijí v chova−
telském zázemí, v exzpozici je dospě−
lá samička z plzeňského odchovu.
Dne 21. 4. 2004 dorazil do Zoo
Plzeň pár zajímavých stromových
pralesních varanů druhu Varanus
macraei. Tento nádherný a vzácný
varan je světle modrý s černým síťo−

váním. Byl popsán teprve v roce
2001 a patří do rodiny varana sma−
ragdového. Je o něm známo zatím
málo a v lidské péči je chován spo−
radicky. Jeho nejčastější název je
varan modrý.
Pravděpodobně nejvzácnějším
přírůstkem plzeňské zoo roku 2006
se stala jejich první dvě mláďata,
která přišla na svět v listopadu 2006.
Tento odchov varana modrého,
v přírodě žijícího na ostrově Batanta
na Nové Guineji, tady vnímají jako
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velký chovatelský úspěch. Není
jednoduché malé varánky odchovat
a první půlrok bývá kritický.
„Dosud se u nás do května 2017
narodilo (vylíhlo) celkem 52 mla−
dých, ale ne všechna mláďata byla
odchována. Do roku 2010 byla po−
tomky zakládajícího rodičovského
páru. Mláďata z posledních let jsou
druhou generací v chovu, u nás na−
rozená samice (*2007) je matkou
převážné většiny z nich, z kolínské−
ho odchovu je samec – táta. Do
reprodukce se také zapojily 2 další
plzeňské samičky (*2009, 2010).
Naše odchovy putovaly např. do
Kolína, Curychu, Halle, Varšavy,
Ostravy, Vídně, Záhřebu, Bojnice…,“
sdělil tiskový mluvčí ZOO Martin
Vobruba.
Plzeňský rozhled 7/2017

Ždírecká ZOO propojuje přírodu s uměním
Unikátní koncepci propojující lesní
zoo, galerii uměleckých řemesel,
vzdělávání a dobročinnost před−
stavuje nedávno otevřená Ždí−
recká zoo v části obce Myť na
Plzeňsku. Autorem myšlenky slou−
čit více záměrů v jeden celek je
zaměstnanec společnosti ČEZ
Prodej, s.r.o., projektový manažer
Rostislav Válek. K realizaci Ždí−
recké zoo pak vedle dalších spon−
zorů i dobrovolníků dopomohla
také Nadace ČEZ finančním pří−
spěvkem 245 tisíc korun.
Na konci května zoo slavnostně
otevřeli starosta obce Bohuslav
Vrátník a ředitel Střední školy
v Oselcích Václav Bumbička. Dřevní
materiál dodala společnost Klaus
Timber. Její provoz a rozvoj záleží jen
na dobrovolnictví a podpoře sponzo−
rů, nadací, dárců kmotrů a omeze−
nému rozpočtu obce.
Mezi obecná pravidla zoo patří, že
představuje jen zvířata, která v širší
lokalitě volně žijí nebo jsou chována
(sova, srnka, pes). Slony, krokodýly
ani dinosaury zde neuvidíte. Projekt
zároveň podporuje umělecká ře−
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mesla a konkrétně pak Střední školu
v Oselcích, která vyučuje umělecké
zpracování kovu a dřeva.
„Na rozdíl od jiných se v té naší
nemusíte bát zákazů sahání na zví−
řata, na většinu si sáhnete, nebo se
na ně dokonce můžete posadit.
A to kdykoli, máme otevřeno pořád.
Cílem zoo je také poskytnout místo,
kde si mohou naše děti hrát a bavit
se i bez internetu a tabletů. Ale ne−
můžeme moderní techniku igno−

rovat, proto jsou
všechny umělecké
prvky opatřeny QR
kódy, které jsou
provázané webo−
vým popisem jed−
notlivých prvků a je−
jich autorů. Jsme
tak trochu jiná zoo.
I tak trochu jiná
galerie,“ vysvětluje
Rostislav Válek.
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Do projektu se
dle svých slov
pustil proto, že
chtěl pomoci
škole v Oselcích
a jejich prezen−
taci, má rád hez−
ké věci a přírodu
a měl chuť vy−
tvořit v obci ně−
co výjimečného.
„Jestli se to po−
vedlo nebo ne,
uvidíme z reakcí,
které nám náv−
štěvníci mohou
psát do knihy umístěné přímo v zoo
nebo na našich facebookových
stránkách,“ doplňuje Válek.
Od umělců zoo vykupuje umělec−
ká zpracování zvířat jako skulptury,
plastiky, funkční prvky (stojan na ko−
la s vyřezanými zvířaty) nebo i herní
prvky (sklápěcí houpačka s hlavami
psů). Všechna díla musejí mít povr−
chovou úpravu odpovídající venkov−
nímu celoročnímu umístění. Náv−
štěvníci mají do Ždírecké zoo vstup
zdarma, areál je bezbariérový.
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Nacistické rabování
Co se nám do knihy nevešlo!
V minulém vydání našeho časo−
pisu jsme čtenářům slíbili, že
budeme pod názvem „Co se do
naší knihy nevešlo“ postupně
otiskovat zajímavé kapitoly na−
vazující na knihu Bohuslava
Balcara „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“. Dnes tedy
přinášíme první z nich.

Nacistické kulturní obzory
V lednu 2013 přinesl prestižní ča−
sopis Spiegel zprávu, která ani tro−
chu nepotěšila spolkovou kancléř−
ku Angelu Merkelovou a způsobila
velký poprask doslova v celém
světě! Kamenem úrazu se stal vel−
ký gobelín instalovaný v reprezen−
tačním sále, v němž přijímá zahra−
niční státnické návštěvy. Časopis
totiž odhalil, že nádherný gobelín
za sebou má ne už tak nádhernou
minulost – pochází totiž ze sbírek
říšského maršála Hermanna Gö−
ringa, jednoho z nejvyšších před−
stavitelů hitlerovské Třetí říše!
Krátce nato byl gobelín odstraněn
a kancléřka ještě nějaký čas ostu−
du rozdýchávala.
Jenže to nebylo jediné faux pas
tohoto druhu, které se reprezen−
taci německého státu přihodilo!
V roce 1989, při historické náv−
štěvě Ericha Honeckera u jeho
západních „příbuzných“ se vůdce
komunistického režimu tehdy do−
žívající Německé demokratické
republiky prošel při audienci
v tehdejším bonnském kancléř−
ském sídle po koberci pocházejí−
cím ze stejných zdrojů. Rozběhlo
se širší pátrání, které přineslo
zjištění, že německý stát tako−
vých drahocenných kulturních
památek užívá v hojném množ−
ství na mnoha dalších místech!
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Špičky nacistické říše se vrhly na
umělecké předměty ihned po
uchopení moci v roce 1933.
V první řadě na ohromné jmění
nashromážděné majetnou vrst−
vou německých občanů židov−
ského původu. Soustředili se na
bohaté sbírky obrazů proslulých
mistrů holandské, italské a fran−
couzské malířské školy.

umění, pořádanou v omšelém do−
mě se záměrně chaoticky na
stěnách zavěšenými díly. Patřič−
ným způsobem předem zpraco−
vaná veřejnost ji navštívila v hoj−
ném počtu 2 milionů návštěvníků!
Mezi nejvýznamnějšími exponáty
se nacházela např. i díla Pabla
Picassa. Mnoho tzv. zvrhlých děl
nakonec padlo za oběť ohni.

Rabování neskončilo

Dům německého umění
Ruku v ruce s touhou nacistic−
kých špiček o získání tohoto bo−
hatství, byla jejich snaha sou−
středěna i na to, poukázat na
umění, které označovaly jako
pokleslé, zvrhlé, dekadentní.
V těchto snahách obzvláště vyni−
kal ministr propagandy Třetí říše
Joseph Göbbels. O tom svědčí
nejlépe příklad Domu německého
umění, postaveného a slavnost−
ně otevřeného v Mnichově v roce
1937, na místě předtím vyhořelé
výstavní síně. Hitler nechápal
stavbu Domu německého umění
pouze jako projekt uskutečněný
za účelem propagace jeho na −
cistické strany. Byl přesvědčen,
že existuje zcela specifický,
unikátní vztah mezi uměním
a nacismem.
Z tohoto důvodu měl být Dům ně−
meckého umění naplněn umělec−
kými díly, která považoval za od−
povídající měřítkům nacistické
ideologie – propagující zemitý
vztah německého sedláka a jeho
rodiny k úrodné půdě, ale i váleč−
nický cíl dobytí nových území pro
další generace nadřazené ger−
mánské rasy.
Otevření Domu německého umě−
ní v roce 1937 bylo současně pro−
vázeno výstavou onoho „zvrhlého“

města zasvěceného germánské
kultuře. Měl se jím stát rakouský
Linec, do kterého začaly proudit
nejcennějšími exempláře.
Také Česko figuruje mezi země−
mi, jichž se různým způsobem
nacistické rabování dotýká. Shro−
mažďování nakradených sbírek
v Linci nabralo takových rozmě−
rů, že pro jejich uskladnění před
instalací musela být nalezena jiná
místa. Jedním takovým byl Vy−
šebrodský klášter v jižních Če−
chách. Česka se také dotýká pro−
blém nacisty uloupených a do−
posud nenalezených insignií
pražské Karlovy univerzity.

Osudový signál
Při instalaci základního kamene
Domu německého umění došlo
k události, kterou lze pokládat za
neblahý osudový signál. Hitle−
rovo poklepání na základní ká−
men tohoto „svatostánku“ nadřa−
zené kultury bylo tak silné, že se
topůrko, pouze k tomu účelu peč−
livě umělecky vyrobeného kla−
dívka, zlomilo!
Dům německého umění byl pou−
hým počátkem Hitlerových snah
o prosazení germánské nadřaze−
né kultury. Jeho chimérou, za níž
šel po celou dobu, až do svého
neblahého konce v bunkru říš−
ského kancléřství na konci dubna
1945, bylo vybudování celého
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Po nacistickém rabování umě−
leckých sbírek v Evropě nasta−
la etapa rabování, prováděného
jako součást oficiální sovětské
politiky, na územích dobytých
Rudou armádou. V rozporu s před−
pisy a zásadami západních Spo−
jenců rabovali také příslušníci
jejich ozbrojených sil, hlavně
Američané.
Ještě v závěru války ustavili
Američané vojenskou skupinu,
proslulou pod názvem „Monu−
ments men“, česky „Památkáři“.
Jednalo se vesměs o profesionál−
ní kunsthistoriky, kteří měli pátrat
na dobytém území západními
Spojenci po nacisty uloupených
a ukrytých kulturních památkách
a zachraňovat je.
Informace o rabování kulturních
sbírek Rudou armádou i západní−
mi Spojenci vydá na samostat−
nou kapitolu stejně jako problém
navracení uloupených sbírek je−
jich původním majitelům nebo je−
jich potomkům. Velice ožehavé−
mu problému navrácení uloupe−
ných kulturních statků se dodnes
věnovala řada mezinárodních
konferencí a jiných shromáždění.
Místem konání jedné z těchto
akcí byla také dvě česká města
Terezín a Praha.
Bohuslav Balcar
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Kuchlbauerův svět piva
Mimořádné místo, kde se tradiční bavorské
pivo setkává s uměním a architekturou
Pivovar Kuchlbauer se nachází ve Je ro ryze rodinný pivovar, který začal
městě Abensberg v Dolním Ba− vařit pivo od roku 1300 a dnes v jeho
vorsku a je jedním z nejstarších pi− tradici pokračuje už 9. generace.
vovarů na světě, který má právo va− Na výrobu piva používá výhradně
suroviny ze zdej−
řit pivo. Specializuje
šího regionu jako
se na vaření šesti
Pozvání
je chmel, voda
různých druhů pše−
k našim sousedům a další. Velikostí
ničného svrchně
do Bavorska
se řadí mezi
kvašeného piva a je
střední pivovary
místem, kde se piv−
ní kultura jedinečným způsobem v Bavorsku. Typickou nevtíravou chuť
piva mu dává zdejší chmel.
spojuje s uměním.
Naše setkání s marketingovou ředitel− Jak spolu souvisí pivo a umění?
kou pivovaru, paní Theresou Schmid, Nynější majitel pivovaru chtěl
zaujme nejen milovníky zlatého návštěvníkům zprostředkovat ne−
všední a ojedinělý zážitek při pro−
moku, ale i umění.
Co více můžeme prozradit o pivo− hlídce pivovaru, tedy spojit vaření
piva s uměním. Pozval si rakous−
varu Kuchlbauer?
kého umělce Friedensreicha Hun−
dertwassera, který navrhl sym−
bol celého pivovaru – věž „Kuchl−
bauer Turm“. Tato jedinečná stavba
byla v roce 2000 představena veřej−
nosti. Původně měla být vysoká

Symbol celého pivovaru – věž
„Kuchlbauer Turm“.

70 metrů, ale v Bavorsku platí, že
žádná věž nesmí přesahovat výšku
věže kostela. Věž pivovaru je 30
metrů vysoká a je dominantou pivo−
varu. Od té doby se také mnohoná−
sobně zvýšila návštěvnost. Z dřívěj−
ších 8 000 návštěvníků je to dnes
100 000 ročně.

Co nás čeká ve věži?
Nahlédnete do zákulisí tradiční pivo−
varské výroby sládka i uvidíte výsle−
dek spolupráce s rakouským uměl−
cem architektem Friedensreichem
Hundertwasserem. Prohlídka pivního
světa prozrazuje tajemství, která se
ukrývají v pivovaru. Věž si můžete
prohlédnout s průvodcem nebo na
vlastní pěst. To ovšem není všechno.
Majitel pivovaru chtěl nějakým způ−
sobem poděkovat rakouskému uměl−

Dům umění, ve které je jedinečná stálá expozice o rakouském umělci
Friedensreichu Hundertwasserovi.

Na zdraví jsme si připili s marketingovou ředitelkou pivovaru Kuchlbauer ve
městě Abensberg v Dolním Bavorsku paní Theresou Schmid (vlevo) a koordi−
nátorkou česko−bavorské spolupráce Simonou Finkovou.

ci. V blízkosti pivovaru koupil objekt
a zřídil v něm jeho muzeum. V budo−
vě je trvalá výstava a hosté získají
pohled do mnohostranného života ra−
kouského umělce. Objevíte zde velké
poklady. Doba prohlídky muzea je
zhruba hodinu a pivovaru s ochut−
návkou 1,5 až 2 hodiny.
Kromě pivovaru, čím je zajímavé
město Abensberg v Dolním Ba−
vorsku?
Je to město s okouzlujícím šarmem.
Historické Staré město můžete pro−
zkoumat samostatně nebo s průvod−
cem. Dále navštívit klášter Welten−
burg, Dunajskou soutěsku, nedaleko
je i město Ingolstadt, kde je muzeum
automobilky Audi. Těch zajímavostí
a přitažlivých míst je spousta. Těšíme
se na naše české přátele.
(re)

Plzeň má pětihvězdičkový domov pro seniory
Od března letošního roku má Plzeň
první pětihvězdičkový domov pro
seniory. Prvním poskytovatelem so−
ciálních služeb na území města
(a druhým v Plzeňském kraji), který
získal toto nejvyšší možné ohodno−
cení, je Domov pro seniory Senior
residence Terasy. Patří k menším
pobytovým službám, pečují o 52
seniorů.
34

Cílem Značky kvality v sociálních
službách je poskytnout seniorům,
kteří vstupují do domova pro senio−
ry, a jejich rodinným příslušníkům
jednoznačnou informaci o tom, ja−
kou kvalitu mohou od života v da−
ném domově očekávat. Jde o jedno−
duchý systém externí certifikace
těchto zařízení, který je založen na
tzv. udělování hvězd. V praxi tak již

při vstupu do domova pro seniory
nový uživatel případně i jeho rodina
uvidí, zda jde např. o dvouhvězdič−
kový nebo pětihvězdičkový domov.
Zařízení má nadprůměrný počet za−
městnanců v přímé péči, kteří uplatňují
lidský a laskavý přístup k obyvatelům
a zároveň využívají moderní metody
péče. Domov nabízí velmi vysokou
kvalitu v oblasti stravování, vaří ve
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vlastní domácí kuchyni, nabízí několik
diet a využívá služeb nutričního tera−
peuta. Obyvatelé si mohou u snídaně
a u oběda vybrat ze dvou druhů jídla
a z několika nápojů a mohou si říci, ko−
lik jídla chtějí, pro velikost porcí nejsou
žádná omezení. Strávníci také oceňují
flexibilitu času výdeje jídel. Celkové
prostředí domova je velmi dobře uspo−
řádáno, všude je čisto a příjemná vůně.
Plzeňský rozhled 7/2017
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Počestné paní plzeňské, Manon, Orfeus
nebo DONAHA! – těš se, diváku!
Divadlo J. K. Tyla v Plzni tvo−
ří čtyři umělecké soubory,
které produkují zhruba 500
činoherních, operních, ope−
retních, muzikálových a ba−
letních představení ročně.
Jeho současný ředitel
MgA. Martin Otava, PhD tak
může mít radost z právě kon−
čící sezóny, aktuálně z třetího
ročníku Noci s operou, který
proběhl v lochotínském amfi−
teátru 23. června. Jaká ale
byla celá divadelní sezóna,
pane řediteli?
Letos jsme uvedli slavnou kantátu
Carmina burana a výběr nejznáměj−
ších Verdiho melodií. Když jsem po−
prvé skoro před 20 lety vstoupil ja−
kožto operní režisér do chátrajícího
amfiteátru na Lochotíně, který mne
na první pohled fascinoval, nebyl to
romantický výrok, když jsem řekl –
„tady musím jednou udělat Aidu“.
A tak když jsem se stal ředitelem
DJKT, hned první rok jsem všechny
zbláznil a na konec sezony jsme
uvedli první rok projektu Noc s ope−
rou na Lochotíně. Byl jsem přesvěd−
čený, že Plzeň tuto mimořádnou kul−
turní „open−air akci“ potřebuje a že
si ji zaslouží. Věřil jsem Plzeňanům,
že na naše „operní show“ přijdou.
Máme v plánu držet tuto tradici tak
dlouho, jak dlouho bude trvat maso−
vý zájem publika. V současnosti
máme plán titulů na další tři roky:
příští rok to bude Pucciniho Turan−
dot, dále Dvořákova Rusalka a v ro−
ce 2020 Nabucco. Věřím, že zájem
publika bude o tento projekt nadále
stoupat. Když kapacita amfiteátru
nepostačí poptávce, uvažujeme,
že bychom vedle opery uvedli další
den některý ze slavných muzikálů
z produkce DJKT nebo třeba Labutí
jezero v nastudování našeho soubo−
ru baletu. Doufám, že jsme pro ope−
ru nadchli i ty, kteří z ní do té doby
měli obavy.
V neposlední řadě mi dělá radost
náš projekt Literární kavárna Plzeň –
Berlín, určený pro literárně nadané
mladé lidi. V druhém ročníku jsme
36

projektu dali mezinárodní přesah
a autoři mohli svá díla představit
nejen u nás v divadle, ale i v Berlíně
na galavečeru partnerského projek−
tu Literatur Café. Společně s ostatní−
mi kulturními institucemi jsme už

Monteverdiho. Jistě diváky potěší
i slavná opera Zdeňka Fibicha
Mesínská nevěsta. Muzikál připraví
oblíbeného Šumaře na střeše nebo
světoznámou hudební komedii
DONAHA!

potřetí vyrazili do ulic města s Prů−
vodem Vendelín, abychom všichni
dohromady zahájili kulturní sezonu
v Plzni a v Plzeňském Kraji. Za velký
úspěch pokládám, že náš soubor
baletu reprezentoval naše divadlo
a město v Theatro Massimo Bellini
v sicilské Catánii, kde odehrál
7 představení Spartaka před téměř
vyprodaným obřím hledištěm.

w Mohou se diváci těšit na plá−
nované úpravy Nového divadla?

w Na jaké novinky byste rád
pozval diváky v sezoně nové?
Z činohry se těším například na
dramatizaci úspěšného románu
Alana Hollinghursta Linie krásy, ke
konci sezony uvedeme další ko −
medii Antonína Procházky, zatím
prozradím, že se bude jmenovat
Zácpa, a velmi se těším na Počest−
né paní plzeňské. Rád bych diváky
pozval na balet Manon, inspirovaný
nesmr telným Prévostovým příbě−
hem, který uvedeme v nádherném
neoklasickém pojetí. Opět pozveme
choreografické uskupení Dekka −
Dancers, které převede do taneční
podoby Kafkovu Proměnu. V opeře
nás čekají dvě významné události:
uvedeme světovou premiéru opery
současného skladatele Miroslava
Kubičky o čestném měšťanu města
Plzně Jakubu Janu Rybovi a lahůd−
kou pro všechny operní fajnšmekry
bude určitě jedno z nejstarších
operních děl vůbec, Orfeo Claudia

Ve spolupráci s naším zřizovate−
lem chystáme změny, které by vy−
lepšily komfor t Nového divadla.
Statutární město Plzeň je v tomto
ohledu velmi vstřícné. Během pod−
zimu tak budeme mít nádherně na−
svícené celé schodiště v hlavním
sále Nového divadla, čímž se jasně
zvýrazní každý schod. Diváci často
připomínkovali, že ve foyerech není
na co si sednout. A tak nám zřizo−
vatel pomohl a 50% spolufinancuje
zařízení těchto prostor. Foyery tak
do konce roku zabydlíme novým
sedacím nábytkem se stolečky.
Mám velikou radost, že vedeme
otevřená jednání o tom, co naše
návštěvníky asi trápí nejvíce, a to je
zpřístupnění předních řad přímými
vchody z parteru tak, aniž by mu−
seli absolvovat chůzi přes celé
schodiště sálu přes dvě podlaží. To
by naši diváci, zvláště ti starší, uví−
tali nejvíce. Zejména naši abonenti,
kteří preferují místa v přední polovi−
ně hlediště. Je to plzeňská tradice
a dobré tradice se mají udržovat
a podporovat. Myslím si, že toto
zvýšení komfor tu se nám všem
mnohonásobně vrátí. Všichni spo−
lečně chceme, aby se naše Nové
divadlo vyznačovalo vysokým kom−
for tem a občané se v něm cítili
skvěle, příjemně a byli na tuto
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budovu oprávněně hrdi. Podle mne
tomu nic nebrání.

w Jaké běžné starosti, ale třeba
i radosti obnáší vedení divadla?
Naše divadlo má 405 zaměstnan−
ců a k tomu zhruba dalších 400 pra−
videlných hostujících umělců. Není
to málo, ale ještě je to divadlo, které
má lidský rozměr, a proto může být
flexibilní. Nejsem úředník, jsem prin−
cipál, tedy člověk, který se „narodil
na jevišti“. A tak vnímám svoji pro−
fesi ředitele jako nutný servis, který
na základě znalostí všech umělec−
kých profesí vytváří se svým týmem
co nejvhodnější klima k tomu, aby
se souborům dařilo dělat co nejlepší
divadlo. Ředitelé přijdou, odejdou
a nikdo si na ně nevzpomene, ale
všichni vzpomínají na své milované
herce, pěvce, umělce, na krásná
představení třeba celý život. A tak to
je správné. Mojí odměnou je, když
vidím úspěšnou premiéru a momen−
tem k zamyšlení je, když se něco
nezdaří. A v tom je tato profese ředi−
tele pro mne tvůrčí. Asi největší od−
měnou pro mne je, když vidím pocti−
vou práci a oddanost pracovníků
svému divadlu, dobrou vůli, i to, že
lidé pro své divadlo dýchají. Na ta−
kové lidi jsem hrdý. A jsem šťastný,
že je jich v našem divadle většina.

w Co byste si pro divadlo a jeho
diváky nejvíce přál?
Technika jde rychle kupředu,
Během posledních několika let se
stává všude ve světě hitem elektro−
akustický dozvuk. Ten přizpůsobuje
délku dozvuku do optimálního stavu
tak, že stejný sál je vhodný pro
všechny žánry. Téměř žádné divadlo
nemá takovou přirozenou akustiku,
ve které zní stejně dobře činohra,
opera nebo filharmonický koncert.
Přál bych všem Plzeňanům a Nové−
mu divadlu, aby se v budoucnu po−
dařilo sál Nové scény vybavit tímto
dozvukem, který se během několika
krátkých let stane ve světě standar−
dním vybavením nejen nových, ale
i starých divadel a sálů. A samozřej−
mě především přeji nám všem hodně
příjemných chvil strávených společ−
ně nejen v hledištích našich divadel−
ních budov, ale i na různých jiných
neformálních setkáních s DJKT.
Plzeňský rozhled 7/2017

Vinař Ing. Ivo Padalík ze Starého Poddvorova na Hodonínsku slibuje:

Těšit se můžete na výjimečné červené víno
Jaké bude letošní víno z loňské
úrody?
Loňskou úrodu nyní lahvujeme
a musím říci, že to bude mimořád−
ný ročník. Lepší než rok 2003,
o kterém se traduje, že to byl jeden
z nejlepších. Dominovat budou
červená vína s vysokou barevností
a komplexností. Dovolím si tvrdit,
že u červených vín to bude jeden
z nejlepších ročníků za poslední
třicetiletí. Určitě se rok 2016 u čer−
vených vín zapíše do historie.
Lidé raději chtějí bílá vína.
A už jsme zase u té módnosti. Ten,
kdo nepodléhá módním vlnám, si
vychutná červené i bílé víno. Má se
pít, co chutná a musím říci, že
popularita moravských vín roste.
Každá odrůda je jiná a od každého
vinaře chutná úplně jinak. Záleží na
poloze vinohradu, odrůdě, na sa−
motném vinaři, ale také na člově−
ku, který víno ochutnává. Obecně
platí. Život je příliš krátký, aby−
chom pili špatné víno.
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Mám takový dojem, že vinařů na
Moravě přibývá.
To není jen dojem, ale holá sku−
tečnost. Stále více zejména mla−
dých lidí začíná vinařit. Je to i tím,
že o česká vína roste zájem. Na
mezinárodních výstavách získávají
česká vína prestižní ocenění a to
nejen v Evropě, ale také v Austrálii,
USA, Izraeli a dalších zemí.
Kromě toho, že se věnujete vinař−
ství, jste také starostou Starého
Poddvorova. Je vaše vinařská
oblast dobrým tipem pro letošní
dovolenou.
U nás je spousta zajímavých a při−
tažlivých míst. Ve Starém Pod−
dvorově máme kulturní památku
Větrný mlýn, v Novém Poddvorově
regionální rozhlednu Na Podluží.
Z ní je jedinečný pohled na celý re−
gion Podluží, který se táhne od
Hodonína k Břeclavi. V Čejkovicích
doporučuji prohlídku Templářský
sklepů a zážitkovou exkurzi v bylin−
kovém ráji Sonnentor, kde se vy−

rábějí čaje. Milovníci cykloturisty
ocení vinařské stezky, které je za−
vedou mezi pohostinné vinaře
a jejich sklípky. Necelých 30 km od

nás je Lednicko−valtický areál.
Každého srdečně zvu k nám.
Ochutnejte moravské víno z našich
sklepů.
(re)

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína.
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O prázdninách se na památkách
rozhodně nudit nebudete!
Kostýmované prohlídky s hranými scénkami, noční prohlídky při svíčkách, koncerty napříč hudebními
žánry v podání špičkových českých a zahraničních interpretů, rytířská klání, taneční a divadelní
vystoupení, historické jarmarky, ohňostroje, výstavy obrazů i filmových kostýmů a další kulturní akce
přichystali pro nadcházející letní sezónu památkové objekty v Plzeňském kraji.

Horšovský Týn
Státní hrad a zámek v Horšovském Týně startuje
do letní sezony s několika novinkami – výstavou
filmových kostýmů a rekvizit ze známých pohádek
z 50. let jako například Obušku z pytle ven!, Hrátky
s čerty nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele,
kterou si návštěvníci mohou prohlédnout od 12.
6. do 1. 10. 2017, a otevírací dobou rozšířenou v
červenci a srpnu o pondělky. Bohatý kulturní pro−
gram zahrnuje kromě výstavy také noční prohlídky
s kastelánem nazvané „Jak se co dělá“, divadelní
představení na zámeckém nádvoří i v podkrovních
prostorách Divadélka na půdě, prohlídky sklepení
se svíčkami nebo kostýmované hrané prohlídky
zvané „Zpětohledy“, které zavedou návštěvníky do
poloviny 16. století. Termíny hraných prohlídek
jsou: 4., 5., 25. a 26. srpna.

uznávaný houslista Pavel Šporcl s cimbálovou ka−
pelou Gipsy Way Ensemble (29. 7.), nebo vokálně
instrumentální soubor Ludus Musicus (5. 8.).
Komponovaným programem nazvaným Barokní
noc v klášteře se Kladruby 5. 8. zapojí do Letního
barokního festivalu 2017, který ve významných
barokních lokalitách pořádá Plzeňský kraj. Nabitý
program, jehož součástí je odpolední koncert kla−
sické hudby v podání komorního souboru Musica
cum gaudio, večerní taneční vystoupení Andrei
Miltnerové a Jana Komárka v klášterním kostele,
vyvrcholí barokním ohňostrojem na terase vedle
kostela.
Na poslední červencový víkend jsou připraveny
v rámci cyklu Monastýrování, do něhož se zapojí
také klášter Plasy a Teplá, noční tematicky zaměře−
né prohlídky „Nocí ke hvězdám“. Návštěvníci si
s průvodkyní prohlédnou vybrané interiéry kladrub−
ského kláštera (ambitové chodby, zimní refektář, la−
pidárium soch M. B. Brauna a kostel Nanebevzetí
Panny Marie) a v klášterním kostele se promění
v detektivy. Je zde pro ně připravena hra s tajenkou,
která návštěvníkům pomůže vnímat detaily, které
jim během běžné denní návštěvy mohou uniknout.
Akce probíhá zároveň ve všech třech klášterech
a při úspěšném splnění úkolu (vyluštění tajenky)
v jednom z nich získávají během víkendu vstup do
dalších dvou klášterů zdarma.

Klášter Kladruby
Během tzv. Benediktinských dnů oživí interiéry ba−
rokního kláštera v Kladrubech noční hrané pro−
hlídky, které v podání členů místního ochotnické−
ho souboru připomenou důležité momenty z his−
torie kláštera. Prohlídky se budou konat o víken−
dech 14. – 15. 7. a 21. – 22. 7. vždy každou ho−
dinu od 20:00 do 23:00 hodin.
V rámci 40. ročníku hudebního festivalu
Kladrubské hudební léto vystoupí v klášterním kos−
tele Nanebevzetí Panny Marie například světově
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Manětín

Nebílovy
Temperamentní španělské rytmy a vášnivé fla−
menco španělské tanečnice Virginie Delgado od−
startují 15. 7. letní hudební festival Anima Music
2017 na zámku Nebílovy. Festival plný emocí,
vášně a krásných žen v průběhu léta představí
také česko−francouzské duo TARA FUKI, nebo
Chantal Poullain coby šansoniérku.

Klášter Plasy
Tajemství klášterního podzemí návštěvníci odhalí
během tematicky zaměřených prohlídek z cyklu
Monastýrování 15. 7. a 16. 7. Projdou si částí
vzdušného systému a seznámí se s fungováním
vodního systému konventu a okolních budov.
Ve spolupráci s kláštery Kladruby a Teplá při−
pravili plasští 28. a 29. 7. sérii speciálních prohlí−
dek. Jen v tyto dva dny se návštěvníci mohou po−
dívat do nočních prostor kláštera, hledat kódy,
luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný
vstup na tu samou akci i v dalších dvou klášte−
rech, kde si hru dohrají.
Prázdniny zakončí tradiční hrané noční prohlíd−
ky plaského konventu s Divadelním spolkem Lípa
Hodovíz. Prohlídky vycházejí každou půlhodinu od
19:00 do 23:00.

Léto na zámku v Manětíně bude patřit hudbě a vý−
tvarnému umění. Trio Michala Hromka se svými
hosty vystoupí v hlavním sále zámku 22. 7.,
Panochovo kvarteto, které má na repertoáru
skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debus−
syho a dalších 12. 8. Své obrazy, zejména realis−
tické krajinomalby a zátiší, představí v zámecké
galerii od 1. 7. do 30. 7. Jana Havlíková z Tře−
mošné, kterou ve výstavních prostorách vystřídá
tvorba tří vynikajících výtvarnic – olejomalby
Růženy Šeré, keramické reliéfy Mirky Radochové
a autorská keramika Jarmily Vinařové.
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Hrad Rabí
Prázdniny na Rabí budou patřit zejména dětem. Divadelní loutkový festival
Rabský floutek uvede například Zimní pohádku (9. 7.), pohádku Zvířátka
a Loupěžníci (23. 7.) nebo Sněhurku (13. 8.), se začátky vždy do 15:00 hodin.
Starému řemeslu – drátkování− se mohou návštěvníci přiučit na kurzu drátko−
vání, který bude probíhat každý den od 15. 8. do 17. 8. od 10:30 do 17:00.

Hrad Velhartice
Jeden z nejromantičtějších
šumavských objektů, hrad
Velhartice, chce návštěvní−
kům celosezónní výstavou
„Ve službách krále – život
v době Lucemburků“ přiblí−
žit každodenní život ve 14.
století. S využitím interak−
tivních prvků se návštěvní−
ci dozvědí více o životě,
stavitelství i vojenství doby Karla IV., o historii rýžování zlata na zdejším pan−
ství, nebo o dobovém vaření. K vidění budou také autentické nálezy ze 14.
století i repliky dobového oblečení. Celou expozicí prolíná příběh známých
Bušků z Velhartic. Výstava v prostorách bývalého hradního pivovaru bude
přístupná do 29. 10. 2017.
Ve dnech 16. 7., 30. 7., 6. 8. a 20. 8. se návštěvníci mohou vydat do
Velhartic také za pohádkami. Děti se mohou těšit na nejnovější pohádku
Divadelní společnosti KOŇMO Vyprávění starého vlka aneb Pravda
o Karkulce, na Pohádku z budíku v podání TEÁTRU Pavla Šmída, pohádku
O Třech neposlušných kůzlátkách nebo na hravou pohádku O Zlatovlásce Víti
Marčíka. Představení začínají vždy od 15:00 hodin.

Hrad Švihov
Při prohlídce okruhu Hrad na Švihově si ve dnech 5. a 6. 7. budou moci
návštěvníci zatančit se Skupinou historického tance Danza Alegre renesanční
tance. Ve dnech 15. – 16. 7. zavítá na hrad sám císař Rudolf II. Kromě divadel−
ního představení o životě a době Rudolfa II. návštěvníci uvidí alchymickou díl−
nu, španělskou módu, katovskou výstavu a výstavu čarodějnic. Nebudou chy−
bět ani tradiční srpnové noční prohlídky, které návštěvníky přenesou do polovi−
ny 16. století. Představení s názvem „Ukradené dědictví aneb kterak Rýzm−
berkové o hrad přišli“ se budou konat ve dnech 18. – 19. 8. a 25. – 26. 8.
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19:30 Jazz & Swing Night pro dětský úsměv
7. ročník benefičního koncertu

Benefiční koncert zpěváka Petra Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers,
jehož cílem je udělat radost dětem z Dětského domova v Trnové.
Kromě Petra Beneše se představí muzikanti Vašek Greif, Dan Eberle,
Michal Cába, zpěvačka s krásným hlasem Katka Martínková a Přelet MS.
Zazní písně Louise Armstronga, Duke Ellingtona a dalších ikon jazzové
scény, které budou okořeněny šansony a také hity Raye Charlesse...

18. 7.

19:30 Šansony Chantal Poullain
Recitál Chantal Poullain se skupinou

Šansony Chantal Poullain – to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná
francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče
a atmosféra sladké Francie. Chantal v Měšťanské besedě zazpívá jednak
svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony. Koncertem
provází Chantal v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum, jak to
umí jen ona.

25. 7.

20:00 Caveman
Letní představení na Zahradě
Měšťanské besedy

Rob Becker – Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví.

22. 7.
23. 7.

20:00
André Rieu: Maastrichtský koncert 2017
16:00

André Rieu slaví 30 let se svým
Johann Strauss Orchestra a vy
můžete být u toho. Do Kina Be−
seda míří přenos koncertu k tomu−
to úžasnému jubileu. Hudebník
proslul po celém světě jako král
waltzu a je bezpochyby jedním
z nejpopulárnějších umělců vůbec.
Jeho výroční koncert a zároveň vr−
chol letošní hudební sezóny si bu−
dou moct užít diváci po celém svě−
tě právě díky přenosu do kin.
Kulisou koncertu bude znovu
překrásné středověké náměstí
v Andrého rodném městě Maas−
trichtu. Právě tam i letos vystoupí
šedesátičlenný Johann Strauss
Orchestra, jeho věhlasní tenoři,
sopranistky a speciální hosté. Koncert Andrého Rieu je příslibem nezapo−
menutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy a emocí pro diváky
všech věkových skupin. Exkluzivně v kině uvidí diváci navíc zákulisní rozho−
vor se samotným Andrém.
Letošní koncert je výjimečný právě proto, že ve svém rodném
Maastrichtu začal André přesně před třiceti lety spolupracovat s Johann
Strauss Orchestra. Hudební těleso se za ta léta rozrostlo z malé skupinky
muzikantů poskládaných z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně veli−
ký sbor těch nejlepších hudebníků světa. Dnes plní stadiony a svou hudbou
šíří radost po celém světě. Přidejte se k nim letos i vy.
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Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu
Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor−
ském lese u jezera Dreiburgensee,
patří k obrovským atrakcím široko
daleko a je zároveň jedním z nej−
větších muzeí pod širým nebem
v Evropě. Postupem času je stále
doplňován. V současné době láká
návštěvníky více než 140 komplet−
ně zařízených historických domů.
Kdo projde branou, rázem se ocit−
ne o několik staletí zpátky a je na−
prosto vtažen do ta−
juplné atmosféry ži−
vota dávných před−
ků. Při prohlídce
může návštěvník
nahlédnout do nitra
původních dřevě−
ných domů ze
14.–19. století. Patří
mezi ně prostá ven−
kovská stavení, kde
dříve žili všichni po−
spolu i s domácími
zvířaty, kapličky i je−
dnoduché kostelíky.
Raritou je jakýsi
40

multifunkční dům, kde naj−
deme nejen obytné míst−
nosti, školu, soud, ale do−
konce i vězení. Zajímavou
atrakcí je původní mlýn
na potoce s dosud funkč−
ním kolem. Už schází jen
ten hastrman.
Ve středověkých vesni−
cích se dříve provozovala
celá řada řemesel. Také
v našem muzeu čekají na

různých folklorních akcí
vyzkoušet své řemeslné
nadání na vlastní kůži.
Návštěva skanzenu je
velkým zážitkem pro kaž−
dého, zvláště ji jistě ocení
rodiny s dětmi, pro ně
je připraven třeba histo−
rický kuželník. Ale i senio−
ři a zdravotně postižení se
tu cítí moc dobře.
Do skanzenu se nejlépe
dostanete po dálnici ne−
Pohled do starobylé svìtnice. bo státní silnici směr
Passau, odbočka Tittling.
návštěvníky zaří− Značení je perfektní, nemůžete za−
zené dílny tesařů, bloudit. Pro řidiče jen připomíná−
truhlářů, kolářů, me, že na německých dálnicích se
kovářů,
ševců, nic neplatí.
Romana Merglová
tkalců a dokonce
jedna pila. Uvnitř
Muzeum je otevøeno od 12. dubna
můžeme obdivovat
do konce øíjna, dennì 9–17 hod.
jednoduché ná−
Vstupné: Dospìlí – 7 Euro, dìti do
stroje a jen se
6 let v doprovodu rodičů zdarma.
sklánět před tvr−
dou prací předků.
Skupiny od 16 osob, žáci, studenti,
Během sezony je
postižení – na osobu 5 Euro.
možné si během
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Letní svítání
Kdyby existovala před šesti sty
léty media, šestého července
roku 1415 by se ve všech novi−
nách psalo, že na břehu Rýna
vzplála hranice, a na ní umírá
dálné vlasti syn… i s králov−
ským glejtem, který mu zaručo−
val bezpečný návrat do vlasti.
Ke zprávě o této události by
následovala řada komentářů, že
se bohužel stalo, co se stát mu−
selo, neboť mistr Jan byl extré−
mista (dříve se říkalo kacíř),
který dostal možnost veřejně
popřít vše, o čem promlouval
z kazatelny, ale neučinil tak.
Prohlašoval totiž o církevních
hodnostářích, že zatímco Kris−
tus chodil bosý, oni, kteří opírají
svoji existenci o jeho učení, se
naopak producírují ve zlatě, hol−
dují smilstvu, obžerství, obča−
nům lžou a za všechno si ne−
chávají zaplatit. Dnes se za ve−
řejné prohlašování pravdy ne−
upaluje, ale je pojímána jako
trestný čin pomluvy.
Zhruba o dvě stě let později,
ve stejné době, kdy mistr Jan ve
vězení čekal na smrt, prosil své−
ho švagra o život Kryštof Harant
z Polžic, odsouzený spolu s dal−
šími vybranými českými pány
k exemplárnímu trestu smr ti.
Myslel si, že mu Heřman Černín,
současný nejvyšší komoří a hof−
mistr českých zemí, oplatí pří−
mluvou u císaře záchranu jeho
vlastního života, když v říjnu
1598 na cestě po svaté zemi
byl uprostřed pouště postižen
malárií. Od Káhiry je dělilo pár
kilometrů, ale Kryštof Heřmana
neopustil a zemřít v poušti ho
nenechal. Bez jakékoli jistoty, že
společně přežijí, ho vlekl na zá−
dech, než se jich obou ujala
kolemjdoucí karavana.
Ale Heřman svému zachránci
vysvětlil, že navzdory svému
mocenskému postavení je jen
malou částí politického stroje,
který se nezastaví, ani když
jedno kolečko vypadne a proč
zrovna on by měl být tím, který
podléhá citům a v politice se
proto neosvědčuje? Přímluvou
u císaře za život svého švagra,
by mohl otřásti svým posta−
vením, proto ve své pozici
nejvyššího zemského soudce
Plzeňský rozhled 7/2017

neudělal nic ani pro svého vlast−
ního bratra Diviše, když dvor−
ská rada dospěla k závěru, že
právě Diviš Černín bude ze
všech nejvhodnější obětí pro
exemplární trest. Jestli Heřman
svého bratra alespoň oplakal,
i to učinil tajně.
Jednadvacátého června ro−
ku 1621 dokořán otevřeným
oknem prvního patra budovy
radnice na Staroměstském ná−
městí v Praze vstupovalo sedma−
dvacet českých pánů do letního
svítání na černě potažené lešení.
Aby exekuce odradila všechny
případné nepřátele habsburské
monarchie. Bylo to odporné di−
vadlo – několik pánů bylo ve vě−
ku přes sedmdesát, nejstaršímu
bylo osmdesát šest let. Jak
mohl takový stařeček uškodit
státní moci? Poprava českých
pánů je důkazem zhovadilosti,
co dokáží lumpové, kteří mají
politickou moc.
Do dnešních dob se na tom
mnoho nezměnilo. A po exekuci
ostatní panstvo skupovalo zkon−
fiskovaný majetek popravených,
a asi nejvíce majetku získal prá−
vě Heřman Černín, který se pak
po smrti své manželky dokonce
oženil s vdovou po popraveném
Kryštofu Harantovi.
Mistr Jan Hus má dodnes své
čestné místo v kalendáři, den je−
ho upálení se stal naším státním
svátkem, ale o potupné popravě
českých pánů není nikde ani
zmínka. Při návštěvě Prahy jsem
se byla podívat na místo po−
pravy, kde v krátké chvíli zemřelo
tolik obětí mocenských vztahů
a odporné politiky, prováděné
tehdy monarchií, zaprodanci, pa−
tolízaly a ustrašenými panskými
slouhy, které má každá doba.
Našla jsem jen křížek vytesaný
do dlažební kostky na zemi.
Stojí tam stánek s občerstve−
ním. Pár stolků, židle, slunečník.
V místech, kde kat lékaři Janu
Jesenskému vyřízl jazyk, než byl
sťat a rozčtvrcen, kde byl dvě
hodiny přibit k šibenici za jazyk
městský písař Mikuláš Diviš,
kde spadlo tolik hlav a vyteklo
tolik krve, dnes můžeme pose−
dět a pochutnávat si.
Dagmar Hermanová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Největším stresem na dovolené
je být neustále v pohotovosti
Od svých klientů zejména
v tomto období velmi často
slyším, že si o dovolené ko−
nečně odpočinou a načerpají
nových sil. Když jim namítnu,
že je to možná jejich falešná
iluze, tak nechtějí uvěřit. Je to−
tiž dokázáno, a moje věštby to
jen potvrzují, že dovolená je
nejvíce stresovým okamžikem
v našem životě. Zavzpomínejte
si na dny před dovolenou.
Shon, nervozita, dohadování,
stres. Pak se konečně dosta−
nete na místo, kde chcete 10
i více dnů v klidu odpočívat. Co
uděláte, když přijedete na vy−
sněné místo? Obrazně řečeno
plácnete s sebou na lehátko
pod deštník a s nepravidelnos−
tí sobě vlastní plavete nebo se
cachtáte v moři.
Moje věštby mi také ukázaly, proč
si lidé vybírají dovolenou v cizině.
Chtějí být totiž co nejdále od stre−
sového místa, a tím je většinou
prostředí domova, firmy a podo−
bně. Tato změna prostředí je pozi−
tivní a rozhodně ji doporučuji.
A jak si zvolit nejlepší dovolenou?
Mám na to svoji teorii.
Když už víte jistě, kdy budete mít
volno, tak první, co vás napadne,
prostě udělejte. Nebuďte váha−
vým střelcem a první úvahu, kde
a s kým prožít dovolenou, naplá−

nujte. Deset dnů odpočinku je mi−
nimum, co můžete pro sebe udě−
lat. Ale pozor! Mobilní telefony,
notebooky po tuto dobu vypnout.
Největším stresovým faktorem na
dovolené je totiž zapnutý mobil.
Neustále jste v pohotovosti
a čekáte, že vám na pláži,
v kavárně, při procházce
palmovým hájem zazvoní.
Když je delší dobu hluchý,
jste najednou nervózní
a stále častěji sledujete je−
ho displej. Vypněte mobil!
Tím největším stresem je
být neustále v pohotovosti.
Zbavme se této závislosti,
která zabíjí.
Věnujte se svým dětem,
partnerkám,
milenkám,
manželkám. Máte jedineč−
nou šanci dohonit to, co
během roku zanedbáváte.
Snažte se najít rovnováhu
nejen ve vztazích, ale i ve
svém těle. Jakákoli nerov−
nováha způsobuje onemoc−
nění, aniž si to uvědomuje−
me. S tím souvisí i štěstí.
Z 50 % je nám dáno geneticky,
z 20 % z prostředí, ze kterého jsme
vzešli a vzděláním. Pro nás zbývá
30%, které můžeme ovlivnit.
Vraťme se ještě ke stresu, který je
takovým spouštěčem nejrůzněj−
ších nemocí. Prevence proti stre−
su není nijak obtížná. Základní
podmínkou je, aby naše tělo mělo

Nabízíme spolupráci
Pokud máte obchod v Plzni, nabízíme spolupráci
v oblasti prodeje přírodních produktů. V současné době
jich nabízíme téměř 100, jsou certifikované pro celou EU.
Výrobní proces splňuje přísné normy GMP – praxe
dobré výroby, pěstování rostlin dodržuje zásadu GAP –
praxe dobrého zemědělství.
Provize z prodeje sítě od 3–21 %,
provize z prodeje 20 % ihned.

Nabízíme pomoc a podporu:
www.stanleybradley.eu www.jakzitdlouho.cz
Kontakt: tel.: +420 724 719 732
e−mail: info@stanleybradley.eu
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schopnost přijímat energii na 100
procent, to znamená přijímat mi−
nerály, vitamíny a ostatní důležité
látky. Protože při stresu je větší
spotřeba vitamínů B3, C, hořčíku,
fosforu, zinku, selenu, jodu, mu−

síme tyto látky ve zvýšené formě
doplňovat. Nejlepší a nejúčinnější
prevencí proti stresu je sex. Tvr−
dím, že kdo hodně sexuje a jiskřivě
sexuje, tak nezlobí. Důležitý je také
pohyb, a to alespoň 45 minut mini−
málně 2krát týdně, při stresu třeba
denně. Dostatkem pohybu podpo−
říme samočisticí schopnost těla
a udržíme si svalovou hmotu.
Pohyb je život. Dobrou a účinnou
prevencí proti stresu jsou masáže
těla a páteře – zejména krční části.
Nejúčinnější prevencí proti za−
blokování je psychická pohoda,
radost ze života. Udržet se v psy−
chické pohodě je možné jen při
dobré energetické úrovni orga−
nismu a správné hladiny vitamínů
a minerálů. Častým a intenzivním
sprchováním si dobíjíme energii,
čerpat ji můžeme i ze stromů, a to
jejich objímáním, nebo se zády
opřeme o strom. Les nás nabije
i tím, že jím budeme procházet.
Ze stromů je náš organismus
schopen nejefektivněji přijímat
energii mezi 12. až 18. hodinou
letního času.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Klienti se mě také ptají, zda do−
volenou narovnají narušené rodin−
né vztahy. Uvedu dva konkrétní
dotazy:
„S manželem se během roku
často dohadujeme. Odstraní do−
volená naše problémy?“
„Manželka si nerozumí s dcerou,
která je rozvedená a vychovává
12letého chlapce. Chci pro nás
pro všechny koupit společnou do−
volenou u moře. Je šance, že se
narovnají vztahy mezi námi?“
Moje věštba většinou tyto klienty
zarmoutí. Dovolená zpřetrhané
rodinné vazby „nevyléčí“. Na−
opak, ještě prohloubí. Všem ří−
kám. Neřešte tyto problémy dovo−
lenou. Pouze rodinné konstelace
je možné považovat za „léčbu“.
A je zde ještě jeden častý dotaz:
Trávit dovolenou s manželkou, ne−
bo jet každý sám podle svého
vlastního výběru?
Všechny moje věštby mi ukazují,
že dovolená má být v naprosté
pohodě bez jediného stresu, který
se z 80% podílí na našich zdra−
votních problémech. Nedopo−
ručuji plánovat dovolenou jako
smířlivé období lidí, kteří se bě−
hem roku stále dohadují. Kyvadlo
mi ukazuje, že ke smíření ne−
dojde. Vůbec nedoporučuji vzít si
půjčku na zaplacení dovolené.
Moje věštba pro tyto „odvážlivce“
je zcela jasná. Na dovolené budou
stále přemýšlet o tom, jak a kdy
tuto půjčku splatí a co se stane,
když ji náhodou nesplatí. Bude to
dovolená se stresem.
Je na místě si znovu oživit myš−
lenku z buddhistického učení –
odpustit, neočekávat, nelpět na
ničem. Dovolená je velkou příleži−
tostí k tomu, abychom dostali do
harmonie naši duši s tělem.
Přeji všem klidnou, pohodovou
dovolenou bez jediného stresu.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel.: 777 119 600
mobil: 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Plzeňský rozhled 7/2017

Splašený kůň
vrch. Řádná práce cestáře byla jen
chabě znát, ale to Páleníkovi až tak
moc nevadilo. Byl zvyklý. Vedle něho
v kabině seděla jako spolujezdkyně
Křesáková i se svým desetiletým sy−
nem, se kterým se potřebovala dostat
do Klatov k doktoro−
vi. Nádavkem na lož−
né ploše náklaďáku
seděli na konvích
s mlékem ještě Vizin−
ger z Těšetína a vej−
minkářka Dušková.
Nedaleko mochtín−
ského rybníka jel
proti nim koňský po−
voz, který kočíroval
soukromý zemědělec Bohumil Šota.
Jel do lihovaru pro odpad a kráčel ve−
dle povozu, snad proto, aby se zahřál.
Komunikace v těch místech byla širo−
ká rovných pět metrů. Když se oba
účastníci k sobě přiblížili, kůň se začal
plašit. Nelíbilo se mu čadící mon−
strum, které se proti němu řítilo a na
jehož nákladní ploše o sebe občasně

Bývaly časy, kdy i v Mochtíně
u Klatov existovala stanice Sboru
národní bezpečnosti. Mnozí ze star−
ších pamětníků mi jistě dají za prav−
du. V té době byly četnické a potaž−
mo i pozdější stanice SNB rozesety
po kraji v hojnějším počtu než dnes,
vlastně do konce šedesátých let mi−
nulého století.
Na všech takových vesnických po−
stech byla služba mužů zákona spíše
pohodová. Jejich dělným chlebíčkem
byla spíše drobná trestná činnost.
Jeden takový, pro dnešní dobu ku−
riosní příběh, vám přiblížím.
Doprava v té době byla ještě v plen−
kách a silnice nic moc. Ty mnohdy ani
dnes za moc nestojí, i když doprav−
ních prostředků přibylo jako hub po
dešti. Ale tenkrát? Oblast začínajícího
rozvoje dopravy měla i svůj případ.
Bylo 13. února 1947 kolem osmé ho−
diny ranní, když Josef Páleník z Kocou−
rova vyrazil se svým nákladním auto−
mobilem na silnici. Mrazivé ráno a sníh
na silnici vytvářel spíše klouzavý po−
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CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj tým
CAFÉ CHARLOTTE, ka− a přijme pracovnici za pult
várna−cukrárna v Železné – příprava kávy, zdobení
Rudě – posiluje svůj tým pohárů, atd… Zaučíme, u−
a přijme účtující SERVÍR− bytování poskytneme zdar−
KU – vhodné i pro absol− ma. Výborné platové ohod−
venty všech škol. Nad− nocení a bonusy z tržby,
průměrné ohodnocení, turnusy, práce na smlouvu
práce na smlouvu, tur− nebo brigádně, vhodné
nusy, část. NJ výhodou, i pro absolventy všech uč.
ubytování poskytneme oborů a škol. Informace na
zdarma.
Informace: 725835555. RR 70518
725835555. RR 70517
NABÍZÍM nabídku prac.
CAFÉ CHARLOTTE, ka− příležitosti pro spolehlivé li−
várna−cukrárna v Železné di pro firmu v SRN, na věku
Rudě – posiluje svůj tým nezáleží, požaduji mobilitu,
a přijme brigádnice na komunikace v ČJ. Tel.:
603484113. RR 70478
víkendy i na letní sezónu.
Zaučíme, ubytování po− OLMAN SERVICE s.r.o.
skytneme zdarma. Dobré přijme na ranní a odpo−
ohodnocení a bonusy lední směny pracovníky
z tržby, turnusy dle doho− osoby se zdravotním
dy, vhodné i pro absol− omezením na pozici uklí−
venty všech uč. oborů zeč/ka na HPP. Pracoviště
a škol. Možnost při vzá− Klatovy. Nástup ihned.
730186797,
jemné dohodě po ukon− Volejte:
čení školy práce na 734360001 nebo email:
RR
HPP,
Informace
na nabor@olman.cz.
70515
725835555. RR 70519
Plzeňský rozhled 7/2017

KOUPÍM dvoukřídlé plas−
tové okno bílé, rozměr cca
180 cm výška x 115 cm
šířka. Tel.: 777 110 010
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211.
Dále koupím betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 170090

v kabině. Ta byla určena jen dvěma
osobám, dítě bylo navíc. Vozka byl vi−
nen tím, že když se mu začal plašit
kůň, nepřistoupil k jeho hlavě a nesna−
žil se ho utišit a zvládnout. Ani jeden
z aktérů této kuriosní události však
nechtěl povolit ze svého tvrzení. Každý
z nich říkal, že za to může ten druhý!
Nakonec si Páleník si přizval na po−
moc advokáta a také záhy slavil prim!
Vina byla prokázána kočímu, což bylo
vyřčeno i při odsuzujícím rozsudku
dne 17. listopadu 1947 u Okresního
soudu v Klatovech. Bohumil Šota byl
uznán vinným, že svou neopatrností
zapříčinil vznik nebezpečí ohrožení ži−
vota, zdraví a tělesné bezpečnosti lidí
a byl odsouzen dle § 451 trestního zá−
kona k pokutě 500 Kčs a v případě
nedobytnosti pokuty k trestu odnětí
svobody v trvání 5 dnů a též úhradě
nákladů soudního řízení.
Tak skončil jeden příběh kuriosní do−
pravní nehody, která v Mochtíně
a okolí nebyla až tak častá. Splašený
kůň tak u mochtínského rybníka vešel
do historie obce. Trestní odpovědnost
si nesl jeho majitel pan Šota až do své
smrti, jako nespravedlivé příkoří, ne−
boť stále i po létech tvrdil: „Páleník
měl ten svůj „vehikl“ zastavit, když vi−
děl, že se mi kůň plaší!“ A s těmito
slovy odešel i na „Pravdu Boží“…
Karel Fořt

zacinkaly i konve. Řidič náklaďáku
zpozoroval uvedenou okolnost až pří−
liš pozdě, když vystrašený kůň udělal
před ním i s károu obrat o plných 180
stupňů a snažil se zmizet z dosahu to−
hoto nepříjemného monstra. Obrat byl
náhlý, ale ne dost rychlý, takže pro−
jíždějící náklaďák levým blatníkem
a kapotou motoru narazil do koně,
kterého odhodil na silnici tak, že zůs−
tal na ní chvíli ležet, hlavu vklíněnou
pod blízké železné zábradlí. Než stačil
řidič náklaďáku zabrzdit a vylézt z au−
ta, kůň již stál na všech čtyřech a ne−
důvěřivě frkal. Když řidič viděl,
že kůň stojí na nohou, sedl
za volant a odejel do Klatov.

Z policejního a soudního archivu

Autor kriminalistického pří−
běhu Karel Fořt vydal v po−
řadí už svou pátou knihu
Vražda pod Černou věží.
Čtenáři přibližuje skutečné
kriminalistické případy ze
Šumavy.
Samozřejmě, že uvedená událost ne−
zůstala před místními esenbáky utaje−
na a hned jak se to dozvěděli, pustili
se do vyšetřování a oba pro ně jasné
hříšníky si předvedli na stanici. Vrchní
strážmistr Kacík vyřkl: „Vinu nesou
oba!“ Řidič proto, že byl v kabině své−
ho vozu omezen další osobou nad
stanovený a povolený počet osob
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KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – heligonku,
akordeon chromatiku pro
dědečka k narozeninám.
Tel.: 728209526. PM
170129
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, moto−
cykl JAWA 90 Cross ne−
bo Roadster, i nepojízd−
ný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 1000
MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní
díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko
čtyřkolové nebo tří ko−
lové a starou koloběž−
ku. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo
kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982.
PM 170009

l
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KOUPÍM
srovnávačku
s protahem KDR nebo
ROJEK. Tel.: 603165320.
PM 170126
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyzname−
nání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
170013
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 železni−
cí. Tel.: 731064361. PM
170063

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, me−
daile, odznaky vzorných vo−
jáků, pilotní odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy, pilotní deníky a vše
z pozůstalosti po pilotech,
navigátorech apod. Tel.:
721730982. PM 170010
43
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Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 170068
STARÉ
fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.) , náram−
kové a kapesní hodin−
ky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka,
litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
170014
RÁDIA, krystalky, gramo−
fony, gramodesky (78 ot.),
měřicí přístroje, elektronky
(lampy), náhradní díly a ji−
né technické zajímavosti
z období první republiky.
Dále drobné starožitné
předměty pro vybavení
muzea (lampičky, světla,
stolky, obrázky, knihovny
apod.), tel.: 724675967,
radio−museum@seznam.
cz. RR 70505
44
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KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopka−
mi i bez. Porcelánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sběra−
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
170005
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 70058

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, sta−
ré housle, violu, vše
skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
170015

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
VAZ, Trabant, Škoda
Favorit – jen slušný
stav, aj, i nepojízdné
a náhradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011
KOUPÍM celou pozůsta−
lost i jednotlivé předměty
např: nábytek, auto, moto,
známky, pohledy, nálepky,
mince, bankovky, pivní
předměty, hračky, me−
daile, porcelán, šperky,
obrazy, vojenské předměty
apod. Dále nabízím vy−
klízení obytných i komerč−
ních prostor, sklepů, dílen,
půd, garáží apod. Info
na tel.: 606811650. RR
70290
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1965
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, hodiny, obrazy
a různé staré věci
na dekoraci, možnost
vyklizení celé pozů−
stalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.:
603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170022
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KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý litinový ponk a různé
litinové nohy, různé ple−
chové skříňky se šuplí−
ky a truhlářský ponk
s dřevěnými závity na
dekoraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
170024A
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojen−
skou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, ču−
tory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a časo−
pisy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

VÝPRODEJ bytového zaří−
zení, poměrně nového: ob−
ývací stěna, menší skříňky,
židle, lednička, pračka, ko−
berec, lustry, záclony, deko−
race, doplňky, kuchyňské
domácí potřeby. Plzeň, tel.:
736110160. PM 170130A
PRODÁM zahradu 23 a
v k. ú. Starý Plzenec. Vr −
taná studna, 3 fáz. přípojka,
kolna. Na 1/3 vzrostlý lesík.
Vhodné pro stavbu chaty
(domku). Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inz. PM
170135
PŠENICI, ječmen 400
Kč/q, staré skříně a sekre−
tář na chalupu, levně, tel.:
776560074. RR 70465
MED – včelař z Domaž−
licka, cena 120 Kč za
1 kg, tel.: 379428905. RR
70477
NOVÉ TAŠKY bobrovky,
kulatý řez, režná, cca
55 m2, KT. Zn.: Velká
sleva. Tel.: 737231350.
RR 70481

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 170026

ZEMINU – ornici, Klatovy
(p. Homolka 608717182).

vodu, naftu, septik, cena
1 Kč za 1 litr, tel.:
607236995. RR 70293

KOUPÍM domek se zahra−
dou nebo chalupu do 25 km
od Plzně. Klid, příroda. Tel..
602853803. PM 170125

PLECH. sudy s víkem čisté
200litr. za 200 Kč, štafle
v. 2,20 m za 450 Kč, re−
klamní cedule velká za
200 Kč, kastrol s poklicí
smalt 15litr. za 400 Kč, ne−
rez várnice 5litr. za 300 Kč,
naběračky nerez velké za
100 Kč, hrnce na zavař. +
teploměr za 200 Kč, opal.
pistole měď. za 300 Kč. KT
702901181. RR 70472

TROJÁK Lověna Praha
r. 8x57R 12/12 (lankaster),
Artemis 7x50 (sil. kříž), tel.:
PRODÁM silniční betonové
602936582. RR 70490
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní ZEMĚDĚLSKOU techniku:
panely 6 x 1 m, dále panely jednonápravovou pozinko−
220 x 60 x 12 cm, Plzeň vou voznici asi na 2000 L,
a okolí. Možnost naložení cena 8000 Kč, nesené brá−
a zajištění dopravy. Tel.: ny, cena 4000 Kč, kulti−
603383211. PM 170027
vátor – záběr asi 180cm,
cena 8000 Kč. Tel.:
PRODÁM zemědělský stroj
604683369. RR 70498
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače NABÍZÍM za odvoz 5 kusů
s rameny do pluhu. Ve vel− žíněných matrací. Mož−
mi pěkném stavu, nový lak, né pro sedláře. Tel.:
cena dohodou. Dále na− 775695827. RR 70502
kladač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.:723622663
PM
170028
NÁDRŽE plastové 750– KOUPÍM zděnou chatu
2000 L, šířka 75, výška v blízkosti Plzně, nejlépe
170, délka dle objemu v dosahu MHD. Tel.:
120–210 cm, vhodné na 602853803. PM 170124

STŘEŠNÍ nosič na kola na
Fábii Combi – levně, tel.:
606200750. RR 70483
ELEKTRICKY ovládanou
postel pro invalidy. Po−
užívaná půl roku. Cena do−
hodou. Tel.: 777918815.
RR 70455
ELEKTROKOLO – nové,
zdrav.
důvod,
tel.:
732350219. RR 70462

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRONAJMU dobře zave−
denou kavárnu – cukrár−
nu v Klatovech. Plně
vybavená, vlastní parko−
viště, venkovní i vnitřní
dětský kout, 2x terasa,
pergola, salonek. Výhle−
dově k dispozici byt v ob−
jektu. Tel.: 602614480
modeboss@seznam.cz.
RR 70470
Plzeňský rozhled 7/2017
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URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pa−
nelových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170045

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170038
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
70106
PRODÁM RD 2+1 v Lomu
u Stříbra, velká půda, skle−
py, stodola, pozemek cca
300 m2, výhodná poloha
u D5, EXIT 119, topení
na tuhá paliva, el. 220
i 380V, RK nevolat, tel.:
604528745. RR 70482

MANŽELSKÝ pár hledá
k dlouhodobému pronáj−
mu statek či chalupu na
vesnici. Kontakt: magda−
novot@gmail.com

PRONAJMU obchod 50 m2
v Plzeň na Doudlevecké tří−
dě. Vhodné na obchod i kan−
celář. Zároveň pronajmu štít
domu na reklamu na hlavní
třídě u mostu Milenia. Tel.:
728566899. PM 170123
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Práv−
ní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170039
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
60078

POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí (až 10.tis/ks)
za staré pohlednice do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozůs−
talost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 70516

PRODÁM traktor domácí
výroby, diesel, vzduch. chl.,
rozchod 140cm, hydraulika
+ ND. Zn.: Cena dohodou.
KT Tel.: 737231350.

CHTĚLA bych poděkovat
Klatovské nemocnici za
profesionální a lidský pří−
stup při léčbě dcery Alice
Hollové. Hlavně gynekolo−
gickému oddělení a am−
bulanci. Duffková Hana

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm,
NUTNĚ poptáváme ke kou−
44 kw, klima, servo, imobi−
pi pro rodinu lékaře byt
liser, 1 majitel, benzin, do−
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
brý stav, cena včetně
mínkou je pouze vyšší pa− nové stk a emisí, 64000
tro, nikoli přízemí. Byt může Kč, Klatovy, telefon:
být v jakémkoli stavu i re− 723439518. RR 70508
konstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
JAWA, ČZ, Stadion
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
a jiné. Koupím staré
motocykly všech zna−
800 73 73 09 PM 170046
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170047

PRODÁM Fiat Ulysse,
r.v. 2002, 1 majitel, obsah
2. 0 jtd, 79 kw, tažné zaří−
zení na 1850 kg, plně
servisovaný, zimní pneu,
ček v jakémkoliv stavu,
i jednotlivé díly. Pla−
modrá metalíza, el okna,
tím ihned v hotovosti,
servo, centrál, 2 klíče,
slušné jednání. Tel.:
imobiliser, najeto cca 224
607946866.
tkm, platná stk, eko se
neplatí, cena 54000 Kč,
PRODÁM Peugeot 307, Klatovy, tel.: 723439518.
r.v. 2007 obsah 1. 6 hdi, RR 70507
diesel, klimatronik, el okna,
serviska, imobiliser, rádio,
abs, nová stk, tažné, cena
97000 Kč, Klatovy telefon
723439518. RR 70510
NĚMECKO ČESKÁ firma

PRODÁM náhradní díly na
SBĚRATEL koupí sta−
nákladní automobil DAF typ
ré motocykly ČZ,
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
JAWA, OGAR, mope−
sky, rozměr i pro nové Avie,
dy STADION i cizí
motor s šestistupňovou
PRODÁM rodinný dům na
značky, nekompletní
převodovkou a kompletní
vesnici. Stodola, stáje, vo−
díly, torza, rámy, části
dveře do kabiny v pěkném
da, dvůr, zahrada. Horaž−
motorů, blatníky, ko−
stavu. Případně čelní sklo
ďovicko. Prosím pouze pí−
la, ráfky aj. Přijedu
i jiné díly. Prodám také díly
semné odpovědi do re−
a zaplatím na místě.
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dakce. RR 70460
Nabídněte, určitě se
dveře, kardany, pětistupňo−
domluvíme. Telefon:
vou
převodovkou,
pěkné
PRODÁM parcelu v KÚ
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
603237242, email:
pneu včetně disků, světla
Hrádek v blízkosti poto−
chodních firem hledáme by−
flemet@seznam.cz.
atd. Dále prodám valníko−
ka Ostružná v zátopovém
ty k pronájmu po celé Plzni.
RR 70316
vou
sklápěcí
korbu
LIAZ
pásmu o rozloze 10a.
Nabídněte nám svůj byt pro
z trambusu. Tel.: 736139113
Cena dohodou. Tel.
prověřené klienty. Záruka
PM 170029
PRODÁM Citroen c 3,
723726095.
platební schopnosti a právní
r. v. 2005, obsah 1. 1 ben−
NABÍZÍM pronájem k re− servis po celý nájemní vztah KOUPÍM traktor Zetor řady zin, el okna, centrál, klima,
kreaci – Šumava – Su− samozřejmostí. Provizi má− 25,30,40,50,60,70 i 80, najeto 123 tkm, servisní
šicko. V patře RD, 2 poko− me zajištěnu od nájemců. s čelním nakladačem, ale kniha, perfektní stav, servo,
je, spol. kuchyň, koup., INSTINKT REALITY s.r.o., i bez něj. Tel.: 723622663. 2 klíče, cena včetně nové
balkon, cena 140 Kč na VOLEJTE ZDARMA 800 73 PM 170030
stk, 69000 Kč, KT: telefon
os./den, tel.: 376526153. 73 09 PM 170040
KOUPÍM starší nákladní 723439518. RR 70509
RR 70480
vlek na 16 t sklápěcí.
SKLÁPĚCÍ přívěs BSS
Případně i valníkový, dvou P73S 75, SPZ, TK 10/18,
PRONAJMU v centru Kla−
nebo
tří
nápravový. výborný stav, 45.000 Kč,
tov prodejnu 260 m2, dále
prostory vhodné např. pro PRODÁM částečně zaříze− 736139113. PM 170031
dále valník nesklopný,
kanceláře, ordinace, služ− ný byt 3+ 1 v Klatovech, PRODÁM AUDI A6, sedan, za koně či traktor, 7 tis. Kč,
by, lehkou výrobu, skla− byt 66 m2 je po celkové sříbrná metal., havarovaná, brzda, nová výdřeva, dále
dový prodej od 100 až do rekonstrukci. 5. patro případně i jen náhradní kovovou káru sklápěcí
250 m2 plochy, parkoviště s výtahem. Cena 1 mil. díly. R. výr. 2001, cena do− za traktor, bez SPZ, 8 tis.
u budovy. Tel. 602429820. 800 Kč. Tel.: 723255353. hodou. Tel.: 736139113 Kč. Tel.: 606505632.
RR 70506
RR 70497
RR 70513
PM 170032
Plzeňský rozhled 7/2017
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hledá české výrobky pro
německý trh. I od malých
firem nebo jednotlivců.
Info na tel.: 776329250.
KŘI PM 170134.
EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 170033
MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za odvoz.
T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
70060

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

POUŤOVÁ ZÁBAVA – Svr−
čovec, 29. 7. 2017 ve
20 h, předprodej v KD
Svrčovec, kontakt –
723071290. RR 70485

50/178 ŠTÍHLÝ muž z Plz−
ně rád pozná příjemnou
ženu pro vztah založený na
vzájemné důvěře. Jen
z Plzně a okolí do 20 km.
Měla bys mít ráda přírodu,
vyřešenou minulost a věk
do 50 let. Tel.: 737903420.
PM 170131
ROZVEDENÝ
nekuřák
58/180 bez závazků, s by−
tem v Plzni, hledá štíhlejší,
prsatější, obyčejnou ženu
do 56 let. Tel.: 704389445.
PM 170122
ZATÍM MARNĚ hledám
starší milou paní, ochotnou
zbytek nám daného času
dožít s 80 ti letým vdov−
cem, fyzicky již „nic moc“,
duševně vitálním, zatím stá−
le motoristou. Rodinný do−
mek – potřebuji výpomoc.
Poskytnu zdarma bydlení
a případně i stravování. Tel.:
721472194. PM 170133
TOLERANTNÍ Vodnář hledá
ženu ve věku 56−62 let
(spíše štíhlejší) k vážnému
seznámení, pro kterou není
charakter a čestné jednání
cizí. Totéž nabízím já. Více
o sobě sdělím při osobním
setkání, protože to napoví
více. Rád cestuji, ale samo−
tného mne to tolik nebaví.
Budu se těšit na odpo−
vědi. Tel.: 606414620.
PM 170136
ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel. 720409101.
45

ŘÁDKOVÁ INZERCE
45/175 hledá příjemnou že−
nu, štíhlejší postavy, vše−
stranných zájmů, nekuřač−
ku k trvalému vztahu. Tel.:
723722055. PM 170140
PLZEŇÁK 37/180/80 hledá
sympaťandu, která se chce
seznámit. Tel.: 702855657.
PM 170141

l
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NA LÁSKU není nikdy poz−
dě. Jsem sám a hledám
touto cestou ženu na vážný
vztah. Věk 35 až 40 let. Jen
ze Sušice a okolí. SMS na
číslo 731789666 nebo
725936185. RR 70487
JE MI 43 let a hledám
lásku a milenku v jednom
ve věku 35–45 let. Nejlépe
ze Sušice, Klatov a okolí.
Jen vážně. SMS na číslo:
607257517. RR 70488

49/181 z Plzně hledá ženu,
které chybí pohlazení a přij−
me pozvání na procházku
do botanické zahrady. Zn.:
Žijeme jen jednou, život se 53LETÝ 182cm rozvedený,
má užívat a ne užírat! Tel.: sportovně založený – kolo,
792264943. PM 170143
volejbal, hledá štíhlou, ve−
selou ženu vyšší postavy,
NETTER Er, deutsch
také trochu sport. založe−
(spricht auch englisch),
nou. Léto je tu a nechci ho
38 Jahre, 181 cm,
prožít sám! Piš, volej, ne−
schlank, attraktiv, ledig
čekej, čas utíká! Tel.:
(ohne Kinder), guter Be−
603760174. RR 70481
ruf, wohnt in Bayern (Nä−
he tschechische Grenze), SYMPAT., zajištěný chalu−
sucht die liebevolle und pář 60/170, mlad. vzhledu,
nette Sie (Alter: ca. 20 bez závazků, hledá k sobě
Jahre bis ca. 40 Jahre) dominantní, elegantní pří−
für eine feste Beziehung, telkyni – Paní. Mezi PM
Familie und eine glückli− a DO. Najdeme spolu
che Zukunft. Tel. Nr./SMS: štěstí? Pište SMS. Tel.:
0 0 4 9 − 1 5 1 6 8 8 0 2 3 1 1 , 607293848. RR 70492
E−Mail−Adresse:
KLUK 34 hledá k vážnému
leon7071@t−online.de.
seznámení dívku 25–30 let
RR 70456
pro společnou cestu ži−
HLEDÁM ženu kolem 35 votem. SU/ST. Zn.: Ne−
let, aj s dětma, která by se jsem sponzor!!! Tel.:
přistěhovala na vesnici do 737825112. RR 70495
okresu Rakovník. Mám
SYMPATICKÝ
chlap
byt 3+1. Jsem rozvedený.
189/91 štíhlé postavy, hle−
Řidičský průkaz vítaný.
dá milou ženu pro krásné
Tel.: 721074208. Škola,
chvíle, diskrétnost zaruče−
školka, doktor, vlakové a
na, nejlépe Klatovsko. Tel.:
autobusové spoje v místě
607681325. RR 70499
bydliště. Volat jen žena,
která je životem zklamaná. 39LETÝ, vyšší sportovní
Vážný vztah. Děkuji. postavy, prý pohledný,
Nevolat alkoholičky, kuřač− hledá ženu do 50 let na tr−
ka nevadí. RR 70458
valý vztah a rodinný život.
Moje záliby jsou sport,
MUŽ 45 hledá ženu, které
cestování, kolo. Zn.: Ozveš
chybí doma sex. Chceš to
se? Tel.: 704179214. RR
změnit? Tak se ozvi, jsem
70500
štíhlé postavy. Domažlice.
Tel.: 704334181. RR 54/172 hledá ženu veselé
70461
povahy na zbytek života.
S úsměvem je svět hezčí.
HLEDÁM slušnou a po−
Nejlépe KT, PJ, DO, PM.
hlednou ženu pro společný
Tel.: 776560074. RR
život. Mně 67 let. Chceš
70466
se mít lépe – tak zavolej –
setkání napoví. Tel.:
607293573. RR 70474
AHOJ, chtěl bych poznat
štíhlejší ženu přiměřeného
věku. Já 55/170/70 mlad−
šího vzhledu, delší vlasy –
snad to nevadí. Budu se tě−
šit, neboj se a napiš. Tel.:
721050036. RR 70475
46

57/165 z nedostatku příle−
žitosti hledám slušného
a pohledného nekuřáka
všes. zájmů, nejraději
z města. SMS 723584900.
PM, KT. RR 70496

42/165 plnoštíhlá, by ráda
poznala muže do 50 let
z Plzně, nekuřáka. Vyřešená
minulost, zájmy – příroda,
výlety, rocková a metal
hudba. Zn.: Léto ve dvou…
Pouze SMS na tel.:
725099596. PM 170128

l
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KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70059

HLEDÁM obyčejného mu−
že pro rodinný život od 55–
60 let. Mám ráda přírodu,
výlety. Může být i Slovák.
Možnost
přistěhování.
Vdova 55 let 167/55. Tel.:
722448089. PM 170130

ŽENA 73 l. klidné, tiché po−
vahy, hledá kamaráda,
přítele pro pěkný klidný
život ve dvou. Záliby: pří−
roda,
výlety
autem.
Zn.: Najdeme se? Tel.:
723048451. RR 70501

PARŤAČKU NA KOLO. Také
jezdíš nerada sama? Jsi
alespoň trochu sport. zalo−
žená? (50km) Jestli ano,
tak se ozvi. Ve dvou se to
lépe šlape. Jsem Klatovák
46 let. Tel.: 723994989.
RR 70438

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.:
603383211,
723622663. PM 170037

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se ne−
výhodných půjček? Jako
jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170043

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
70073

GEODETICKÉ PRÁCE. Po−
třebujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vyty−
čit pozemek? Neváhejte
nás kontaktovat, působí−
me v celém Plzeňském
kraji. Volejte: 775311839,
Navštivte: www.geodezie−
plzen.eu.

SVOBODNÁ maminka 40
let s tříletou holčičkou, hle−
dá zajištěného muže ve
věku 38−43 let. Jen vážně.
Volej nebo piš na tel.:
731949067. PM 170142
75LETÁ hledá přítele pro
klidné a spokojené chvíle
v rodinném domku se za−
hradou. Můžeme se i do−
hodnout na společném
bydlení. Tel.: 383399092.
RR 70459

l

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ných stromů, sekání trávy
nemovitosti. Bojíte se, že a údržbu zahrady, tel.:
přijdete o majetek. Vše se 606943086. RR 70062
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar− ÚDRŽBA zahrady, sekání
ma zanalyzuje Vaší situaci trávy, výsadba a stříhání
a najde optimální řešení. stromů a živých plotů.
Důležité je nebát se a začít Tel.: 702858393. RR
jednat! INSTINKT REALITY 70063
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA NABÍZÍM malířské a natě−
800 73 73 09 PM 170041 račské práce. Malování
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 170042
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957. PM 170044

pokojů a interiérů. Zn.:
levně. Tel.: 723033061.
RR 70423
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70435

MINI PŮJČKY! Vy−
plácíme HNED a HOTO−
VĚ až 8000 Kč! A po−
prvé ZDARMA! Vyřízení:
Pražská 41 Plzeň (u Bo−
hemie), po−Pá 11−16h.,
tel.:605760958,
www.azprofin.cz. PM
170132

VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 170024
ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů.
Tel.: 702858393. RR
70436
PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazová−
ní, štukování, malování,
zdění, výkopové práce,
bourací práce a další
práce dle domluvy. Kla−
tovsko, Sušicko, Plzeň−
sko. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 70494

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM jezevčíka dlou−
hosrstého,
standard
čer vený s PP, tel.:
721376491. RR 70503
Plzeňský rozhled 7/2017
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KOUPÍM králíka, velký
stříbřitý, prodám kozí mlé−
ko 25 Kč/l, kozí sýry
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 70391
PRODÁM jehňata na gri−
lování, tel.: 731175159.
RR 70457

MLADÁ POHLEDNÁ tma−
vovláska nabízí orál
(i oboustranný), masáž,
klasiku, pissing, dáms.
anal, kaviar, s kamarádkou
na trojku u mě doma.
Mohu oblažit i dva muže
najednou. Pouze volat
a domluvit se, SMS nepiš.
Tel.: 739900561 KŘI PM
170138

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ZCELA NOVÁ ZAČÍNAJÍCÍ
lehce submisivní, drobná
štíhlounká tmavovlasá pa−
nenka na hraní ráda ukojí
chtíč nejen mladému, ale
i staršímu (můžeš být jako
můj strýček a pod.) jsem
mazlítko, ale při výrazném
požitku mívám bouřlivý
mokrý orgasmus. Přijeď,
vezmi si svou sladkou
holčičku na klín a udělej
to, po čem toužíš… Pa−
nenka s culíčkama. Tel.:
730509461 (na SMS nere−
aguji). KŘI PM 170139

POHLÍDÁM vašeho pejska
o Vašich dovolených i jin−
dy. Zkušený chovatel,
etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 170017

KOUPÍM perské kotě – ko−
courka. Cenu respektuji.
Tel.: 723993617. RR
70463

l
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VLASTNÍ SOUČASNÉ FO−
TO, LUXUSNÍ PROSTŘEDÍ.
Milý pánové rozzářím váš
všední den nejen milým
úsměvem a blaženými
pocity… Jsem ve svém
bytečku ve svůdném prá−
délku. Jsem ráda roz−
mazlována i pozornostmi
od přívětivých mužů.
Něha i vášeň jsem já!
Volejte, přijeďte, splňte si
svůj erotický sen. Tel.:
736118851 (ráno od 8 h.
volat (SMS ne)). KŘI PM
170137

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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