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Jako tradiční součást plzeňských
Slavností svobody pořádá Český
rozhlas Plzeň v sobotu 6. května
Den otevřených dveří. Na to, co
bude k vidění v rozhlasové budově
na plzeňském náměstí Míru, jsme
se zeptali ředitele ČRo Plzeň
Zdeňka Levého.
Každý rok chystáte pro návštěvní−
ky zajímavý program. Na co se
můžeme těšit letos? 
Kromě standardních a oblíbených
prohlídek rozhlasového zákulisí
a našeho muzea máme pro návštěv−
níky připravenu pestrou skladbu
hostů z řad našich spolupracovníků
i známých osobností. Tím hlavním
bude herec Divadla Járy Cimrmana

Miloň Čepelka, který bude nejprve
hovořit v živém vysílání a poté bude
mít v naší rozhlasové hale od 12 ho−
din autogramiádu. Setkat se zde 
bude možné ovšem i s dietní sest−
rou Jaroslavou Kreuzbergrovou, ku−
chařkou Mirkou Kuntzmannovou,
výživovou poradkyní Dagmar
Chmelířovou, rozhlasovým histo −
rikem Gabrielem Gösslem, spiso −
vatelem Bohuslavem Balcarem
a dalšími. 
Máte připraveno pro návštěvníky
i nějaké překvapení? 
Jedno by mělo čekat návštěvníky

už venku před budovou rozhlasu.
Kdo zná náš pořad Zdraví „v cajku“,
potěší jej stánek s doktorem

Miroslavem Šutou a naším moderá−
torem Vladimírem Šťovíčkem, kteří
tento pořad připravují. Nejen že bu−
dou ochotně odpovídat na otázky
spojené se zdravím, ale díky spe −
ciálnímu přístroji
změří zájemcům
obsah těžkých kovů
a případnou zdra−
votní závadnost při−
neseného nádobí.
Druhé překvapení
chystáme do naše−
ho činoherního stu−
dia, kde herci DJKT
Plzeň pod vedením
Lumíra Olšovského
budou představovat
v krátkých ukáz−
kách svou novou
divadelní hru West
Side Story. V jiném
prostoru najdou ná−
vštěvníci zase tvůr−
čí dílnu naší spolu−
pracovnice Lenky
Kohoutové nebo ta−
neční vystoupení v dobových kostý−
mech amerických vojáků.
Lákavým místem bývá rozhlasová
budova i pro malé návštěvníky, co
zajímavého čeká právě na ně?
Například se budou moci letos popr−
vé zapojit do natáčení dětského pořa−
du Ahoj rádio, kde pravidelně odpoví−
dají děti ideálně ve věku mezi 5 až 8
roky. Od 13 hodin se jim bude věno−

vat autor pořadu moderátor
Stanislav Jurík. Venku pak
najdou skákací hrad, balón−
ky a občerstvení.

Připomeňme tedy, kdy přesně se
otevřou dveře Českého rozhlasu
Plzeň?
Bude to v sobotu 6. května v době
od 10 do 17 hodin v budově

Českého rozhlasu Plzeň na náměstí
Míru. A na závěr bych ještě dodal,
že po rozhlasové budově a nahráva−
cích studiích je průchod zcela volný,
ale na prohlídku Rozhlasového mu−
zea i vysílacího pracoviště doporu−
čuji všem návštěvníkům vyzvednout
si včas v rozhlasové recepci časové
vstupenky, aby se vyhnuli dlouhému
čekání.               (re)

otevře své dveře veřejnosti

Redaktorka Květa Bodolová si při loňském Dnu otevřených dveří pozvala do
studia zpěváka Jakuba Smolíka. Rozhovor probíhal za účasti návštěvníků Dne
otevřených dveří.

Tradičně ke Dnu otevřených dveří v Českém rozhlase
v Plzni patří vzpomínka na americkou armádu, která
osvobozovala Plzeň.

Český rozhlas Plzeň opět po roce 

Rada města Plzně odsouhlasila po−
skytnutí dotace ve výši 300 tisíc
korun na  rozšíření restaurátorské−
ho průzkumu a fixaci cenných ma−
leb v soukromém rohovém domě
na náměstí Republiky 5. Unikátní
výmalby z období renesance byly
odkryty před pár týdny při práci na
vybudování místnosti v místech,
kde byl dosud průchod domem. 

„V 1. nadzemním podlaží domu
došlo k zachycení starších omítko−
vých vrstev a restaurátorským son−
dážním průzkumem bylo ověřeno
dochování renesanční dekorativní
i figurální výmalby stropních kleneb
v nebývalém rozsahu. Jedná se
o nález v rámci města Plzně unikátní,

a to jak zařazením výmalby do obdo−
bí renesance, tak též rozsahem její−
ho zachování,“ přiblížil první náměs−
tek primátora Martin Baxa. 

Podle vedoucího Odboru památ−
kové péče Magistrátu města Plzně
Petra Maroviče lze konstatovat, že
od doby nálezů renesančních maleb
v budově plzeňské radnice při její
úpravě v počátku 20. století nebyl
následně na území města u interiérů
objektu profánní architektury učiněn
nález takového rozsahu a významu.
„Nyní je snaha provést restaurování
nástěnných maleb maximálně ve
dvou na sobě navazujících etapách
tak, aby malby prošly restaurátor−
ským zásahem v co nejkratším ter−

mínu,“ uvedl Petr Marovič. Náklady
na provedení rozšířeného restaurá−
torského průzkumu a fixaci odkry−
tých maleb v rámci 1. etapy odborné
opravy restaurování nástěnných ma−
leb činí 434 tisíc korun. Majitelé
objek tu se vzhledem k celkovým ná−
kladům obrátili na město s žádostí
o možnou finanční podporu, a to
vzhledem k tomu, že dům čp. 6, ná−
městí Republiky 5 v Plzni, je nemovi−
tou kulturní památkou. Obec ze zá−
kona může v odůvodněných přípa−
dech poskytnout příspěvek na zvý−
šené náklady spojené se zachová−
ním a obnovou kulturní památky.

Provedením průzkumu a fixace ma−
leb v rámci 1. etapy dojde k celoploš−

nému zpřístupnění a zajištění nálezu
pro vypracování koncepčního restau−
rátorského zásahu obnovy renesanční
nástěnné výmalby. „Druhá etapa, tedy
vlastní restaurování, proběhne až
v příštím roce. Nyní veřejnost uvidí
nález pouze očištěný od omítkových
vrstev. I to je však velmi zajímavé
a následně umožní veřejnosti posou−
dit, jak vypadá nálezová situace před
vlastním restaurováním a po zásahu
restaurátorem,“ doplnil Petr Marovič.
Po realizaci 2. etapy bude výmalba
sloužit jako unikátní nález prohlubující
znalosti o vývoji pozdně středověké
a renesanční malby v Plzni a bude
prezentována veřejnosti v rámci adap−
tovaných prostor domu. 

Průzkum a fixace odhalených unikátních maleb 
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V malé vesničce Třebíšov, která je
částí západočeské obce Předslav,
vyrostla nová alej ořešáků a ovoc−
ných stromů. Na jejich sázení se
podíleli žáci základní školy, aby tak
obnovili původní krajinu podél
obecní cesty. Výsadbu nových stro−
mů podpořila Nadace ČEZ částkou
40 tisíc korun.

V minulosti místní JZD rozoralo
obecní cestu, která vede mezi poli
a spojuje vesnice obce Předslav.
Nově vysazená stromová alej by
měla rozbít uměle scelené pozemky.

„Vysa dili jsme alej 40 ořešáků, 20
jabloní a 20 hrušní, která navrací
osobitý ráz naší krajině. Věřím, že dí−
ky nové aleji začnou naši občané ce−
stu mezi poli zase hojně využívat ke
svým procházkám, opravíme totiž
i křížek na rozcestí a pod stromy
osadíme lavičku pro odpočinek tu−
ristů,“ uvedl starosta obce Miloslav
Kreuzer. Ten si vzal výsadbu na sta−
rost společně s dětmi z  místní zá−
kladní školy, ruku k dílu přidali
i místní myslivci, kteří se starají
o místní honitbu. „Rád bych podě−
koval všem, kdo nám s  výsadbou
pomohl.  Díky nim se budeme pyšnit

krásnou alejí podél jedné z našich
cest,“ dodal Miloslav Kreuzer.

Česká města a obce s podporou
Nadace ČEZ obnovují či nově vysa−
zují stromořadí už od roku 2011.
Díky neustávajícímu zájmu žadatelů
o grant se dosud podařilo vysadit
přes dvě stě alejí a letos k nim při −
bývají desítky dalších. „Jsme rádi,
že jedna z  prvních vlaštovek jarních
výsadeb v  Plzeňském kraji spočíva−
la v ukázkové spolupráci obce
s místními dětmi, které se tak odma−
la učí pozitivnímu vztahu k přírodě,“
řekla Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ. 

Ořechová alej lemuje
cestu u Třebíšova

Krajská metropole dostane dotaci od
státu i na projekt Plzeňská senior aka−
demie 2017, který funguje už dva ro−
ky. Je zaměřen na vzdělávání seniorů
a zdravotně tělesně postižených tak,
aby se uměli bránit a  reagovat na mi−
mořádné a nebezpečné události.
Představuje přednáškové bloky, 
v  nichž je detailněji popsáno konkrét−
ní téma, jako jsou například nebezpe−
čí prodejních akcí, domácí násilí, bez−
pečnost v silniční dopravě, základy
první pomoci, součástí jsou i exkurze

na pracoviště městské policie a hasi−
čů.  Náklady činí 278 tisíc korun,
město přispěje 104 tisíci korunami,
na spolufinancování se budou podílet
i některé městské obvody.

Stát dále přispěje na projekt Pre −
vence protiprávního jednání, který cílí
na nezletilé a mladistvé z  rizikových
skupin. Součástí je dvouhodinový in−
teraktivní seminář zaměřený na jejich
základní orientaci v  trestně právní 
oblasti. Náklady představují 63 tisíc
korun, město dává 34 tisíc korun.

Plzeňská senior akademie
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Plzeň pokračuje v rozšiřování a
modernizaci svého kamerového
systému, který patří mezi nejlep −
ší v Čes ké republice. Město, jež
systém buduje od roku 1997 a v no−
vé digitální podobě od roku 2008,
vloni dokončilo čtvrtou etapu jeho
rozšiřování a zahájilo etapu pátou.
Díky tomu byla mimo jiné osazena
jedna z nejvytíženějších křižovatek
v Plzni speciální panoramatickou
kamerou. Ta umožňuje trvale mo −
nitorovat prostor v lokalitě sady
Pětatřicát níků, a to pod úhlem 360
stupňů. Kamery tohoto typu ohlídají
i další křižovatky.

„Aktuálně je v Plzni v provozu 131
kamer a 11 klientských pracovišť.
Kamery máme na křižovatkách, v sa−
dovém okruhu v centru, v areálech
hřbitovů i na dalších vytipovaných
místech, stejně tak i na základních
školách, sportovištích a podobně.
Každoročně je pomocí kamer ze stra−
ny městské policie zjištěno několik ti−
síc událostí, většina se týká dopravy,“
uvedl primátor Martin Zrzavecký, který
má oblast bezpečnosti ve své gesci.
Z rozpočtu jde na kamerový systém
ročně kolem pěti milionů korun. 

Čtvrtou etapu dokončilo město vlo−
ni, pomohla „zahustit“ systém v měst−

ské části Doubravka, celkem tam bylo
umístěno devět nových kamer. Sa −
mostatnou akcí bylo osazení dvou ka−
mer v nedávno vybudovaném parku
v Lobzích u tamních vodních ploch. 

Mimo čtvrtou etapu byly loni dvě
kamery instalovány také v městském
obvodu Plzeň 1, a sice v ulici Na
Roudné a v parku U Bazénu. Jejich po−
řízení město částečně financovalo
z dotace z Programu prevence krimi−
nality Ministerstva vnitra České repub−
liky, na financování se podílel i měst−
ský obvod Plzeň 1. Novou kameru
monitorující okolí má také areál 13.
základní školy v Habrmannově ulici.

„V listopadu 2016 jsme zahájili re−
alizaci 5. etapy, jež má být dokonče−
na v roce 2018. Zatím byla provede−
na částečná obnova centrálního mo−
nitorovacího pracoviště a rozšířeno
uložiště záznamů, tedy diskové pole.
V současné době jsou záznamy uklá−
dány po dobu 30 dnů. Pátá etapa bu−
de obsahovat rozšíření kamerového
systému na území městského obvo−
du Plzeň 1, včetně dvou panorama−
tických kamer a rozšíření o jednotlivé
kamery v různých městských čás−
tech,“ uvedl Josef Brůha ze Správy
veřejného statku města Plzně, která
kamerový systém zajišťuje.

Zároveň byla zahájena také projek−
tová příprava kompletní rekonstrukce
lokálního kamerového systému v roz−
sahu 13ti kamer spravovaného přímo
Úřadem městského obvodu Plzeň 1.
„Tento systém svým technickým sta−
vem již nevyhovuje dnešním požadav−
kům. Při rekonstrukci se počítá s jeho
začleněním do městského kamerové−
ho systému,“ doplnil Josef Brůha. 

Při projektování kamerového sys −
tému vycházelo město Plzeň z poža−
davků městské a státní policie i úřadů
městských obvodů. Záznamy se sle−
dují z jedenácti pracovišť. Centrální
středisko, kde jsou dostupné všech−
ny kamery a kde pracuje městská
poli cie spolu se státní policí, je v ob−
jektu Policie ČR na Klatovské třídě.
Klíčový bod pro rozvoj městského
kamerového systému bylo vybudo−
vání optické sítě, kterou pro město
zajistila Správa informačních techno−
logií města Plzně. Součástí systému
v Plzni jsou i dvě kamery na Roky −
canské ulici sloužící k identifikaci re−
gistračních značek u automobilů, dá−
le také pět webových kamer a 27 ka−
mer umístěných na základních ško−
lách. Od roku 2014 jsou všechny no−
vé kamery pořizovány ve vysokém,
tedy HD rozlišení. 

Rada města Plzně souhlasila s bloka−
cí finančních prostředků z fondu
města pro kofinancování dotovaných
projektů ve výši 161,5 milionu korun
na akci Přestupní uzel Plzeň/ Šu −
mavská – autobusový terminál. Pl −
zeň by ráda na nové autobusové
nádraží získala dotaci z ITI, stavba by
měla být dokončena do 30. 9.2018. 

„Usnesením zastupitelstva letos
v únoru jsme schválili podání žá−
dosti o dotaci na projekt. Pro dodr−
žení předpokládaného konečného
termínu dokončení stavby je nutné
stavbu zahájit nejpozději 1. srpna
2017, přičemž předpokládaná délka
realizace je 13 měsíců. Vzhledem
k tomu, že pro dodržení uvedených
lhůt je nezbytné zahájit zadávací ří−
zení na výběr zhotovitele stavby
a následně i samotnou realizaci
stavby ještě před vydáním rozhod−
nutí o poskytnutí dotace, je navrže−
na výjimka pro použití Fondu města
Plzně pro kofinancování dotova−
ných projektů na financování tohoto
projektu v případě, že žádost o do−
taci úspěšně projde závěrečným
ověřením způsobilosti pro integro−
vané projekty,” vysvětlil ekonomic−
ký náměstek Pavel Kotas. Konečné
rozhodnutí o přidělení dotace z ITI
trvá 9 až 12 měsíců, a právě z toho−
to důvodu muselo město přistoupit
k předfinancování a zahájení reali−
zace ještě před přidělením dotace. 

Plzeň na základě provedené blo−
kace zahájí zadávací řízení na výběr
zhotovitele stavby, přičemž samot−
né stavební práce budou zahájeny
až na výslovný pokyn města jako
objednatele. Tento pokyn bude zho−
toviteli stavby udělen až poté, co
žádost o dotaci úspěšně projde zá−
věrečným ověřením způsobilosti
pro integrované projekty. 

„Záměr na výstavbu přestupního
uzlu v Šumavské ulici byl v orgá−
nech města poprvé projednán v ro−
ce 2010, v roce 2017 je snahou
města zahájit stavbu tohoto uzlu co
nejdříve. V roce 2018 bude 1. září
dokončena klíčová  část 2. stavby
železničního uzlu Plzeň a znovu
otevřena Mikulášská třída pro do−
pravní provoz. Je v zájmu občanů
města, ale především v zájmu ob−
čanů Plzeňského kraje, aby v době
celostátní změny jízdních řádů ve−
řejné dopravy mohly být autobuso−
vé spoje již vypravovány z nového
terminálu. Terminál bude tak sloužit
občanům, kteří do Plzně dojíždějí
za studiem i za prací,“ uvedl Petr
Náhlík, náměstek primátora pro ob−
last dopravy a životního prostředí.

Střípky 
z Plzně Výpůjčky vojenské techniky a vo−

jenského vybavení zejména z 2.
svě tové války, poskytování prostor
na tematické výstavy i spolupráce
při vědeckých a vzdělávacích akti−
vitách jsou zakotveny v Memo randu
o spolupráci města Plzně s Minis −
terstvem obrany České republiky,
konkrétně s Vojenským historickým
ústavem (VHÚ) Praha. Memoran −
dum podepsali plzeňský primátor
Martin Zrzavecký a plukovník Aleš
Knížek, ředitel Vojenského historic−
kého ústavu Praha.

„Obsah dokumentu navazuje na
dosavadní dobrou spolupráci města
Plzně a Vojenského historického
ústavu zejména v oblasti aktivit
Patton Memorial Plzeň a výpůjček 
vojenské historické techniky pro
Slavnosti svobody. Na slavnosti jezdí
čím dál méně veteránů, a proto hle−
dáme způsob, jak tuto akci zatraktiv−
nit, aby si zachovala svou důstojnost
a evropský formát. Jedna z těch mož−
ností je právě provázat naši spoluprá−
ci s  Vojenským historickým ústavem
a ukázat návštěvníkům oslav techni−
ku a předměty z  druhé světové války,
které ještě neviděli,“ uvedl plzeňský
primátor Martin Zrzavecký. 

Ředitel VHÚ Aleš Knížek rovněž
spolupráci vítá. „První vlaštovkou bu−

dou již letošní Slavnosti svobody,
kdy přivezeme do Plzně americkou
armád ní techniku, která zatím v  Če −
chách nebyla k  vidění,“ uvedl plu−
kovník Aleš Knížek. Zatím neprozra−
dil, o jakou techniku konkrétně jde,
neboť se ještě na opravě některých
kusů pracuje a není jisté, zda se do
Plzně dostanou.

Partnerství obou institucí se týká
zejména zápůjček vojenské techniky
a vojenského vybavení, a to přede−
vším z  období působení americké
armá dy ve 2. světové válce v  Evropě
a  v  Československu, ale i z období

1. světové války, působení českoslo−
venských legií a vzniku samostatné−
ho Československa. Strany se do−
hodly rovněž na spolupráci pracovní−
ků a historiků při vzdělávací a osvěto−
vé činnosti a prezentaci regionálních
i nadregionálních dějin uvedených
časových etap i na spolupráci při pát−
rání po osudech československých
vojáků, kteří během 2. světové války
bojovali na východní a západní fron−
tě, v  severní Africe, v  domácím a za−
hraničním odboji. V dokumentu se
rovněž zavazují ke vzájemné podpoře
v  oblasti marketingu a PR.

Plzeň připravuje
stavbu autobusového

terminálu

Memorandum s Vojenským ústavem  

Speciální panoramatická kamera 
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Vybraným zdravotním sestrám a ne−
lékařským pracovníkům nemocnic,
které zřizuje Plzeňský kraj, dnes na
krajském úřadě poděkoval za profe−
sionální práci hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard. Ocenění v po−
době pamětní medaile, děkovného
listu a drobný dar  převzalo celkem
21 zaměstnanců krajských zařízení.

„Právě zdravotní sestřičky a další
nelékařský personál nemocnic odvá−
dí často fyzicky i psychicky náročnou
práci v oblasti péče o pacienty.
Ohodnocení za to není dostačující

a my bychom jim chtěli alespoň sym−
bolicky poděkovat za vysokou profe−
sionalitu a oddanost tomuto nelehké−
mu povolání,“ uvedl hejtman Josef
Bernard. Společně  s ním přišla pra−
covníkům organizací Plzeňského kra−
je poděkovat a předat symbolické da−
ry také radní Milena Stárková.

Poděkování se dostalo například
hlavní sestře ZZS Plzeňského kraje
Janě Průchové, která se zasloužila
o dlouhodobý, významný rozvoj po−
skytování přednemocniční neod−
kladné péče v kraji a budování kraj−

ské záchranné služby, kde pracuje
od roku 1997. Medaili převzala také
například Růžena Černá z Domaž −
lické nemocnice, kde  na konci roku
1985 začínala  jako sanitářka v lé−
kárně. Od roku 1988 pracuje na re−
habilitačním oddělení. Dokonce už
v roce 1960 nastoupila do Stodské
nemocnice hned po studiu Anna
Boucová, kde nejdříve pracovala 
jako sestra u lůžka. Od roku 1996 
pracuje jako staniční sestra na chi −
rurgické JIP. Zaučila velké množství
dalších zaměstnanců.  

Pamětní medaile za nelehkou práci 

Další z tradičních business snídaní
Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje, tentokrát s hejtma−
nem Plzeňského kraje Josefem
Bernardem, se uskutečnila za účasti
podnikatelů z různých míst a profesí
regionu. Hejtman seznámil přítomné
podnikatele se svými prioritami a plá−
ny, počínaje dopravou, přes zdravot−
nictví  až po podporu podnikání. 

Zástupci komory se s hejt−
manem plně shodli na tom,

že je nutné podporovat především
malé a střední podniky a seznámili
ho s několika konkrétními návrhy,
které by bylo možné v nejbližší do−
bě realizovat. I na této akci se po−
tvrdilo, že podnikatele napříč obory
v současnosti trápí zejména akutní
nedostatek zaměstnanců. Důleži −
tým tématem setkání tak byla 
oblast vzdělávání, ale také proble−

matika agenturního zaměst−
návání a možností získávání

pracovních sil z jiných regionů
a států. Současný stav, kdy ve vel−
kém počtu přicházejí zejména ne−
kvalifikovaní agenturní zaměstnan−
ci, kteří pak žijí v nevyhovujících
podmínkách na ubytovnách, regio−
nu přináší mnoho problémů. Účast −
níci se vyjádřili, že ideálním řeše−
ním by byla relokace a přirozená
inte grace celých rodin, s čímž již
má řada zúčastněných podnikatelů
velmi pozitivní zkušenosti. 

Střípky 
z Plzně

Další plzeňský 
kuandu je na světě 

Mezi roztomilé přírůstky letošního
jara v  plzeňské zoo patří již šesté
mládě jihoamerických stromo−
vých dikobrazů kuandu. Bydlí se
v Ama zonském pavilonu Z, ve
společné jihoamerické expozici
s nočními opicemi mirikinami
a pásovci štětinatými. Pavilon byl
postaven díky dotaci ROP v  rám−
ci projektu Stopy člověka v příro−

dě. Chov se v  Plzni daří a potom−
ci chovného páru postupně obo−
hacují další zoo. Podle webu 
zootierliste.de je nyní chová 14
evrop ských zoo.

Kuandu je lesní, býložravý, pře−
vážně samotářský živočich. Jeho
starší české označení zní bodli −
natec chápavý. Má totiž ovíjivý
ocas. Ve dne spíše odpočívá,
v noci vyráží na výpravy.  

„Plzeňská zoo nyní chová 4 dru−
hy hlodavců příbuzných dikobra−
zům: u sibiřského srubu klasické
dikobrazy, v  pavilonu nosorožců
dikobrazy neboli osináky filipínské,
v  africkém nočním pavilonu osi−
náky africké. Mládě vydrží rezavě
zbarvené jen několik týdnů, poté
přebarví do dospělé barvy,“ uvedl
Mgr. Martin Vobruba, tiskový
mluvčí ZOO Plzeň.

Nebráníme se integraci celých rodin
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V běžném okresním městě je
v České republice možné koupit
pozemek o velikosti 1 200 m2

obvykle za částku 1,5 milionu ko−
run. Výjimkou je samozřejmě
Praha. Hlavní město zvedá v ce−
lorepublikové statistice ceny po−
zemků v okresních městech o 16
%. Nabídkové ceny pozemků na
území Prahy jsou ve srovnání
s ostatními lokalitami až čtyřná−
sobné. Třetina prodávaných po−
zemků v ČR je kompletně zasí −
ťována. Na druhé straně 41 % po−
zemků je zcela bez sítí. 

„Ačkoliv se v souvislosti s byd−
lením nejčastěji hovoří o cenách
bytů, na nejnavštěvovanějším ser−
veru českých realit jsme se po−
drobně podívali na to, zda je vůbec
možné koupit si v okresních nebo
krajských městech pozemek pro
stavbu rodinného domu. A vý −
sledek? Sta vební parcely jsou
v Plzeňském kraji ještě stále k dis−
pozici, ale počítejte s tím, že hledá−

ní té pravé si vyžádá 
více peněz, a buďte
otev ření ke kompromi−
sům,“ říká Michal Za −
dák, manažer serveru
Sreality.cz.
Jaký pozemek ve městě
můžeme koupit na
Plzeňsku?

Pozemky v Plzeňském
kraji patří v porovnání
s ostatními regiony spí−
še k těm dražším. Ze −
jména ty nezasíťované
jsou po Jihomoravském
a Stře dočeském kraji třetí nej dražší
v republice. „Dvě třetiny pozemků
k prodeji najdeme v Plzni. Za obvy−
klou cenu 1,5 milionu korun je
možné pořídit parcelu v Klatovech
a v Tachově. Naopak v Domažli −
cích a Rokycanech si lidé musí na
zasíťovaný pozemek připravit roz−
počet mezi 1,7 – 2 miliony korun,“
říká Michal Zadák. Nejvíce komplet−
ně zasíťovaných pozemků najde me

přímo v Plzni−městě, kde se ceny
pohybují kolem 2,2 mil korun. 

„Obecně se dá říct, že v okres−
ních městech Plzeňského kraje se
prodávají v kategorii zasíťovaných
pozemků spíše menší parcely, to
znamená do 1 000 m2, což je vý−
razně méně než jinde v ČR. Proto
patří ceny pozemků na metr čtvr−
teční k nejvyšším v ČR,“ říká
Michal Zadák, manažer serveru

Sreality.cz. Například v Rokyca −
nech lidé za pozemek připrave−
ný pro stavbu zaplatí obvykle
2 miliony korun. V Domažlicích
není nabídka pozemků velká
a jejich cena se pohybuje kolem
1,6 milionu korun. Na opačné
straně spektra je Tachov, kde je
nabízených pozemků málo a je−
jich hodnota se pohybuje kolem
700 000 korun.

„Můžeme tedy usuzovat, že
se v okresních městech Plzeň −
ského kraje nejvíce vyplatí inve−
stovat do pozemků s částečným

zasíťováním, kde jsou ceny velmi
nízké. S výjimkou Plzně se pohy−
bují mezi 600–900 tisíci korunami
za metr čtvereční, což jsou dokon−
ce nižší ceny než u pozemků bez
jakýchkoliv sítí. O to větší pozor−
nost musí kupující věnovat nákla−
dům nutným pro přivedení zbývají−
cích přípojek, protože ty mohou
cenu snadno zvýšit o desítky pro−
cent,“ shrnuje Zadák.

Michal Zadák, manažer serveru Sreality.cz.

Proč je cena pozemků v Plzeňském kraji vyšší, 
a které pozemky se vyplatí kupovat? 
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V  Obřadní síni radnice bylo oce−
něno přes šest desítek strážníků
a zaměstnanců plzeňské městské
policie. Čestná ocenění ve formě
stužek a medailí strážníkům a za−
městnancům Městské policie
Plzeň osobně předali primátor
města Plzně Martin Zrzavecký
a velitel Městské policie Plzeň
Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno
zaměstnancům, kteří u městské poli−
cie slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a do−
sahují dlouhodobě vynikajících 
pracovních výsledků při plnění úkolů
městské policie. Další čestná oce −

nění byla udělena za mimořádný čin
a záchranu života. 

„Když jsem v  roce 2014 přebíral
4. největší sbor městské policie
v České republice, převzal jsem pře−
devším politickou zodpovědnost nad
fungováním tohoto sboru, ale i lidskou
čest nad záštitou strážníků. Jste part−
nerem pro nás, občany Plzně, a svoji
práci děláte dobře, pozitivní ohlasy na
ni dostávám denně. Jsem rád, že vám
mohu poděkovat za vaši službu pro
naše město. Poděkování patří nejen
vám, ale i vašim rodinám, které vás
podporují,“ řekl při oceňování primátor
města Martin Zrzavecký. 

Díky za vaši službu městu
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Podpis času i stopy vandalů sma−
zány. Tak by se dal popsat výsle−
dek náročné rekonstrukce hrobu
slavného průmyslníka Emila Škody
na Mikulášském hřbitově v Plzni.
Opravu tohoto pietního místa ini −
ciovala Škoda Transportation. 

„Financování a spoluorganizaci
oprav chápeme jako samozřejmou
součást péče o slavné historické 
dědictví spojené se jménem Škoda,
které spoluutvářelo Plzeň v posled−
ních více než 150 letech,“ sdělil 
ředitel Operačního programu lidské
zdroje Škoda Transportation Lumír
Tesař.

Rekonstrukce, na které specia−
listé pracovali v minulých měsících,
se týkala hned několika částí hrobky.
„Bohužel, běh času nebyl jediným
faktorem, který se na vzhledu místa
negativně podepsal. V minulých le−
tech se hrob stal několikrát terčem

zlodějů drahých kovů,“ vysvětluje
Michal Šuhajda ze společnosti
Škoda Transportation, který se podí−
lel na organizaci nedávných oprav. 

Před několika lety
například vandalové
odcizili historicky
cenný bronzový reliéf
Emila Škody od flo−
rentského sochaře
Raffaela Roman nelli −
ho z roku 1903. Zmi −
zelou plastiku tak
musela nahradit ne−
kovová replika.

Pro aktuální rekon−
strukci tak bylo vel−
kým oříškem nahra−
dit chybějící části,
které původně tvoři−
ly součást hrobky.
Všechny práce se
dělaly podle historic−

kých dokumentů nebo fotografií tak,
aby co nejpřesněji odpovídaly pů−
vodnímu vzhledu. Pod dohledem pa−
mátkářů se například dosazovaly

poškozené či odcizené kovové prvky
ozdobného historického kování. 

„Snažil jsem se během rekon−
strukce zachovat maximální části
původních prvků. Všechny nové
jsou pak výsledkem ruční kovářské
práce, s použitím kvalitního mate −
riálu a s využitím moderních povr−
chových úprav,“ říká umělecký ko−
vář Ladislav Mudra, který na rekon−
strukci pracoval. Poničené prvky
hrobu se tak nyní skví ve stejné po−
době, jako když je na začátku dva−
cátého století nechala na „plzeň−
ském Slavíně“ nainstalovat Škodova
rodina.

Roli Škody Transportation přivítali
plzeňští památkáři. „Výsledek prove−
dené obnovy náhrobku významného
plzeňského průmyslníka 19. století
hodnotíme velmi pozitivně,“ uvedl
Petr Bukovský z Odboru památkové
péče plzeňského magistrátu.

Škoda Transportation upravila hrob svého zakladatele

Jde o vážný problém, nebo jsou se−
bevraždy dětí a dospívajících jen
okrajovou záležitostí v životě dětské
a dospívající populace? Lze jim ně−
jak zabránit, jak jim předcházet? To
jsou jen některé otázky, které mě
napadají.
Situace v České republice není
v tomto směru nijak příznivá. Ročně
u nás spáchá sebevraždu až 60 dětí
a dospívajících. Do 15 let věku je to
5–10 dětí a ve věku 15–19 let je to
ročně 40–50 adolescentů, jak uvádí
primář DPK FN Motol MUDr. Jiří
Koutek, Ph.D. 
Odhady nedokonaných pokusů sebe−
vražd ve věkové kategorii do 19 let
jsou ještě větší. U dětí 20x až 30x,
u dospívajících 50x až 100x větší.
Česká republika se v tomto směru
pohybuje na předních místech v rám−
ci Evro py. Z hlediska ročního období
je obecně nejvíce sebevražd pácháno
v dubnu, nejméně v prosinci. Vliv má
i délka slunečního svitu.

Rizikové faktory a možné 
příčiny 
Nejčastěji to bývá stres, nezvládnutí
určitých podnětů, nepřiměřený tlak
okolí, bezvýchodnost dané situace,
emoční nestabilita. U dítěte a dospí−
vajícího hraje roli především to, v ja−
kém stavu se nachází jeho rodina, 
jaká existuje z hlediska jeho vývoje
genetická zátěž (sebevražedné ten−
dence předků, alkoholismus, agresi−
vita v rodině). Ale především, jaká

v rodině panuje atmosféra, jaké jsou
konkrétní vztahy mezi jednotlivými
členy, jaká je úroveň vzájemné komu−
nikace. Nakolik dítě nebo dospívající
nachází v rodině někoho, komu se
může bez obav svěřit, aniž by dochá−
zelo k zesměšňování nebo
k bagatelizaci toho, co dítě
trápí. Důležité je, aby rodina
dobře fungovala i z hlediska
své výchovné funkce.
Nakolik se jí daří posilovat u
dítěte a dospívajícího jeho
sebeodpovědnost, sebedů−
věru, sebeúctu, odpověd−
nost za svůj život, úctu k ži−
votu vůbec.

Rozvodovost a šikana
Problém současných rodin
v Česku spočívá ve velké rozvodo−
vosti, kdy procento rozvedených
manželství se blíží k 50%. A právě to,
co dítě prožívá v době rozvodu rodi−
čů, ale i po něm, to bylo v mnoha pří−
padech spouštěčem sebevražedného
chování. Problémem jsou i rodiny al−
koholiků a prostitutek, ale i časté a
neřešené problémy matek samoživi−
telek.
V poslední době za mnohými pokusy,
ale i dokonanými sebevraždami dětí
a dospívajících, je šikana, která nabý−
vá stále více a více tragičtější podobu.
Zcela novým spouštěčem sebevražd,
zejména u dospívajících, jsou pro −
blémy vyvolané s odlišnou sexuální
orientací.

Fungující rodina 
Těžiště prevence spočívá ve správně
fungující rodině. Nemám na mysli silné
ekonomické zázemí. Přemíra hmot−
ných statků nedělá dítě šťastným. Dítě
potřebuje dostatek opravdové, nefal−

šované lásky, citu a porozumění, pod−
pory. Potřebuje čas, který mu rodina
denně věnuje. Rodina musí být pro dítě
i dospívajícího místem, které mu dává
jistotu, bezpečí, kde se mu dostane
pochopení a podpory i v situacích, kdy
se dostane do problémů. V poslední
době dochází k devalvaci hodnot lid−
ského života, především pod vlivem
počítačových her a filmů. Život člověka
jakoby pozbýval na ceně. To má jistě
vliv právě v momentě, kdy se jedinec
rozhoduje, zda chce i nadále žít.

Vzájemná důvěra
Pokud nefunguje, tak dítě nebo dospí−
vající zůstávají se svými problémy 
sami. Rodiče by měli věnovat pozor−

nost změnám v chování, zvláště těm,
které by mohly signalizovat, že se dítě
uzavírá stále více do sebe, méně ko−
munikuje, chová se nepřirozeně,
u děvčat se mohou objevit problémy
s příjmem potravy.
V takovém případě je nutno vhodným
způsobem zavést diskusi s cílem 
odhalit příčinu takového vyjadřování.
Rozhodně nelze přehlížet výroky typu „
beze mě vám bude líp“, „beze mě si
oddychnete“ a podobné. Pozornost je
nutno věnovat i projevům sebepo −
škozování, zejména u dospívajících.
Sebepoškozování signalizuje stres
a napětí, které jedinec prožívá a ne−
zvládá. Stále častěji bývá příčinou se−
bevraždy i drogová závislost.

Neotálejte s odbornou pomocí
Všechny tyto projevy, deprese, poru−
chy nálad, mánie, konzumace drog,
šikana, nutně vyžadují péči odborní−
ka. Není dobré otálet s návštěvou
psychologa, psychiatra, případně při−
jmout podporu a péči psychoterapeu−
ta. V krizové situaci může pomoci
i Linka bezpečí, která funguje pro ce−
lou republiku. 
Sebevraždy dětí a dospívajících z naší
společnosti zcela nezmizí ani v bu−
doucnosti. Jde o to, aby rodiče udělali
maximum možného, aby počet sebe−
vražd dětí a dospívajících byl co ne−
jmenší. Stranou v tomto úsilí nesmí
stát ani škola, ani veřejné instituce,
které jsou pro prevenci v této oblasti
určeny. PaedDr. Jan Kaše

Sebevraždy dětí a dospívajících
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Městská policie Plzeň v letošním ro−
ce slaví významné jubileum. Čtvrt
století existence strážníků v Plzni
připomněla výstava „Již 25 let pra−
cuje městská policie pro Plzeň“, 
instalovaná v mazhausu plzeňské
radnice.  

Součástí vernisáže  výstavy byl
slavnostní akt, při kterém plzeňský
biskup Mons. Tomáš Holub požehnal
praporu Městské policie Plzeň. Jako
symbol žehnání připjal otec biskup
k praporu stuhu s latinským nápisem
„Beati, qui costodiunt iudicium in

omni tempore“ (Blahoslavení, kteří
střeží právo v každé době).

Dnešní sbor plzeňské městské poli−
cie navazuje na tradici městské stráže,
která ve městě působila do roku 1920.
Tvoří ho přes tři sta zaměstnanců,
z toho je přes dvě stě sedmdesát
strážníků. Když se v roce 1992 měst−
ská policie vrátila po jednasedmdesáti
letech a pěti měsících do západočeské
metropole, službu na začátku v Plzni
vykonávalo pouhých 25 strážníků. 

Jana Pužmanová, 
tisková mluvčí MP Plzeň

Strážníci mají svůj prapor
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Městys Klenčí pod Čercho −
vem srdečně zve na koncert
Pavla Šporcla se skupinou
Gipsy way ensemble, který
se bude konat v pondělí 29.
května 2017 od 18 hodin v
kostele sv. Martina v Klenčí
pod Čerchovem v délce 90
minut. Po ukončení koncertu
bude pro zájemce probíhat
autogramiáda a možnost za−
koupení CD umělce. 
Předprodej bude zahájen
v úterý 2. 5. 2017 v Infor −
mačním stře disku v Klenčí
p. Č. osobně, nebo lze vstu−
penky zarezervovat telefonic−
ky na číslech: 379795325 ne−
bo 607178100. Cena jedné vstu−
penky k sezení: 440 Kč, cena vstu−
penky k stání je 300 Kč.
Program Gipsy Fire navazuje na
stejnojmennou desku, kterou v roce
2014 vydalo hudební vydavatelství
Supraphon. Je pokračováním velmi

zdařilého Gipsy Way – prvního pro−
gramu Pavla Šporcla s cikánskou
tématikou. Spojuje velké mistrovství
s temperamentem a cikánskou
vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny
Gipsy Way nový projekt výrazněji
sází na nevšední technickou vyba−

venost a osobitost pri−
máše Pavla Šporcla. Ten
se v programu předsta−
vuje také jako autor hud−
by, mj. i titulní skladby
Gipsy Fire.
S cikánskou cimbálovou
kapelou Pavel Šporcl
odehrál víc než 250 kon−
certů v nejrůznějších ze−
mích světa včetně Číny,
provedl úspěšná turné,
v rámci nichž třikrát zcela
vyprodal legendární praž−
skou Lucernu: v roce
2009 – Gipsy Way, v ro−
ce 2011 Gipsy Way
Orchestral, v roce 2014

Gipsy Fire. Z koncertu Gipsy Fire –
konaného v Lucerně – byl Českou te−
levizí pořízen a odvysílán záznam
v květnu 2015. CD Gipsy Way z roku
2008 i CD Gipsy Fire z roku 2015 by−
la za prodej oceněna Platinovou des−
kou Supraphonu. 

Pavel Šporcl v Klenčí pod Čerchovem

Z Plzně ani ne tři hodiny jízdy autem
a jste ve skutečném ráji radosti, zá−
bavy i dobrodružství, které jsou
urče ny nejenom těm nejmenším,
ale i seniorům. To je Bayern−park
v německém Reisbachu nedaleko
Dingolfingu. Jeden z nej větších
a nejnavštěvovanější v Evro pě, kam
ročně přijede za zábavou téměř 
400 tisíc návštěvníků. Celá řada jich
je také z Čech.

Divoká voda, rafty, bobová dráha,
kolotoč, zvířátka nebo vodní svět, to
je jenom malý výčet z osmi desítek
atrakcí, které tento bavorský park
nabízí. K vyhledávaným patří napří−
klad extrémní horská dráha, pirátský
tábor, v případě úniku do vnitřních
prostor před horkým sluncem pak
poslouží hrad Fellbach. Tady najdete
třeba lezeckou stěnu nebo můžete
dobýt hrad softballovými míčky či

podniknout let do vesmíru. Skvělý
zážitek také nabízí vycházkový okruh
lemovaný výběhem pro divou zvěř.

A pozor, pokud sem přijedete ve
svátek 8. 5. 2017, tak dostane jako
Čech slevu na vstupném. 

O letošních novinkách ve velkolepém zábavním parku Bayern−park v Dolním
Bavorsku informovali jeho marketingový ředitel pan  Walter Kagerbauer 
a koordinátorka česko – bavorské spolupráce Simona Finková.

Bayern−park = ráj skvělé zábavy
Je libo vytřít si
Masarykem ?

Během společné návštěvy kama−
rádka odskočí na toaletu. Vzápětí
se vrací a rozpačitě prosí o ubrou−
sek. On tam není papír? Je, ale
ten já prostě použít nedokážu.
Nechápu. 
Dokud mi tou in−
kr iminovanou
ruličkou neza−
mává před oči−
ma. Je obtoče−
na papírem po−
tištěným pětitisícovou bankovkou.
Z té na mě káravě hledí Tomáš
Garrigue Masaryk. Se vší prezi−
dentskou důstojností a vážností fi−
lozofa. Ne zlobte se, ale já si tímto
pánem zadek nevytřu, omluvně
šeptá Lenka.
Ne, nedivím se jí. Ani já bych to
nedokázala. Chovám k našemu
prezidentu – osvoboditeli úctu.
Kroutím hlavou nad tím, že se to
vůbec vyrábí, nabízí, propaguje
a prodává. Cožpak to nikoho jiného
neurazí? Nepohorší? Čer t vezmi
pohrdání penězi, to je možné i oce−
nit. Avšak pohrdání prezidentským
úřadem? Jenže když na Hradě na−
místo standardy vlají trenýrky, proč
bychom si por trétem uctívaného
státníka nemohli otírat zadky?
Každému, co jeho jest!
Kdekdo namítne, že nerozumím re−
cesi. Dobrá. Tak si představte, že
regály supermarketů plní nabídka,
která vám umožní použít k vykoná−
ní potřeby foto Heleny Vondráč −
kové. Když nikdo jiný, tak minimál−
ně její partner Martin Michal vám
metabolismus zrychlí tak, že bude
zcela fuk, kterým toaleťákem si
očistíte řiť. Co takhle podobenkou
Věry Špinarové? Fuj! Hanba mně.
Dej jí pánbůh nebe.
Ale kde se pak bere tolerance k ha−
nění našeho prvního prezidenta?
Zemano bijci mudrují, že post hlavy
státu znevažuje Zeman, ne my. Ale
no tak! Z toho toaleťáku na nás pře−
ce vyčítavě pohlíží všemi opěvova−
ný tatíček Masaryk. O současném
prezidentovi tam nestojí ani útržek.
Nechováme úctu, nechováme re−
spekt. Pokud si nadále budeme
uznávanými autoritami utírat zadky,
očekávejme, že vážené autority si je
nadále budou utírat s námi. A pokud
si z kultu prvního muže republiky
tvoříme dekoraci na WC, spolehněte
se, že nic jiného než dekoraci WC si
do čela nezasloužíme. Jak se do le−
sa volá, tak se z lesa ozývá. My si
o to zkrátka koledujeme. A proto
začněme u sebe. A pak si dejme
majzla, ať nezvolíme haj – zla.

Sylva Heidlerová
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl
založen v roce 1997 a během uply−
nulých devatenácti let se stal nedíl−
nou součástí hudebního a kulturní−
ho dění jihozápadočeského regionu
a přilehlého Bavorska. V loňském
roce festival překročil jubilejní dva−
cátý ročník a letos vstupuje do třetí−
ho desetiletí své existence. Festival
spojuje zejména česká a bavorská
hudební tělesa i publikum a pomá−
há jim překonávat důsledky kompli−
kovaného vývoje vzájemných vzta−
hů v minulém století. 
V letošním roce bude festival probí−
hat od 14. května do 4. června
2017. Festival se stal součástí širšího
projektu Česko−německého kulturní−
ho jara 2017, pořádaného Goethe–
Institutem v Praze. Vstupem do třetí−
ho desetiletí existence rozšiřuje 
festival okruh spolupracujících sub−
jektů o významného par tnera –
Západočeskou univerzitu v Plzni.
Dalším dramaturgickým impulsem je
rozšíření působení festivalu zejména
v oblasti dětských sborů na obou

stranách hranice. Festival nadále roz−
šiřuje a obměňuje svůj záběr v lokali−
tách zejména sousedního Bavorska.

Zahajovací koncert festivalu konaný
již tradičně v Dolním Bavorsku zazní
14. května 2017 v kostele sv. Petra
ve Straubingu v podání Kolegia pro
duchovní hudbu a plzeňského ko−
morního orchestru Consortium mu−
sicum. Jedním z dramaturgických 

vrcholů festivalu bezpochyby bude
vystoupení komorního ansámblu za−
měřujícího se na autentickou inter−

pretaci staré hudby Consortio Mel −
celii, jež zde ve dnech 3.–4. června
2017 provede skladby francouzské−
ho baroka. Důkazem dlouhodobého
dobrého renomé festivalu je také zá−
jem kvalitních zahraničních těles – le−
tos je zastupuje Jugendkammerchor

Scholy cantorum z německého
Weimaru (26.–28. května 2017).
Festivalu se opakovaně účastní špič−
ková česká dětská sborová tělesa.
Krom dětského pěveckého sboru
Jitříčko z Hradce Králové bude letos
festival hostit také pražský Kühnův
dětský sbor.
Vyvrcholením festivalu budou kon−
certy v Plzni a v Klatovech. Ve spolu−
práci se Západočeskou univerzitou
v Plzni proběhne 17. května 2017
v plzeňské katedrále v rámci festivalu
Slavnostní koncert k závěru akade−
mického roku 2016/2017. Tradiční
závěrečný koncert festivalu 3. června
2017 konaný v Klatovech přinese
hudbu francouzského baroka v po −
dání souboru Consor tio Melcelii.
Festival symbolicky uzavře 4. června
svatodušní bohoslužba v plzeňské
katedrále sv. Bartoloměje s bohatým
hudebním doprovodem. 
Přijměte prosím naše pozvání na
festivalové koncer ty a vystoupení.
Podrobnější informace o nich nalez−
nete na www.fdh.klatovynet.cz.

Vít Aschenbrenner

Evropský festival duchovní hudby „Šumava−
−Bayerischer Wald“ vstupuje do 3. desetiletí
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Kniha s úplnou historií osvobození
západní části Čech americkou
armá dou v roce 1945 konečně 
vychází.
Vydání knihy jsme již oznámili před
Vánoci 2016, nakonec se termín
prodloužil až do prvních květnových
dnů 2017. Na důvod jsme se zeptali
jejího autora Bohuslava Balcara
(současně autora dlouhé řady před−
cházejících publikací, zabývajících
se hitlerovskou okupací a osvobo−
zením jednotlivých míst od Aše až
po Vimperk). Zde je jeho odpověď:
„Termín vydání se vlastně posunul
vícekrát. Důvod je jediný – od dob,
kdy v naší zemi vyšly první publika−
ce o podílu US Army na osvobození
Československa, t.j. v letech 1945–
1946, až do dnešní doby nepřinesla
žádná z nich úplnou a přehlednou
historii bojové činnosti amerických
jednotek na českém území. K posbí−
rání informací k takovému komplex−
nímu přehledu bylo nutné bádat
v mnoha zdrojích, jejichž objev a zís−
kání přístupu k nim zabraly mnoho
času. Když už se vícekrát zdálo, že je
vše „pod střechou“, objevily se indi−
cie k dalším zdrojům informací, a by−
lo by bývalo velkým prohřeškem pro−
ti zásadám psaní literatury faktu je
opominout. Zdržení se ale vyplatilo,
publikaci se podařilo skutečně „na−
bít“ informacemi. Čtenáři budou mít
už brzy příležitost posoudit široký zá−
běr jejího obsahu.“
V době od 18. dubna – 8. května
1945 pomáhalo 12 jednotek US
Army osvobozovat českou zemi od
hitlerovské okupace. Toto osvobo−

zení se uskutečnilo v širokém rámci
daném událostmi na celém evrop−
ském válčišti. Před válkou i během
ní se různými cestami vyvíjely poli−
tické vztahy uvnitř Československa,
i na mezinárodní úrovni. Všech
těchto aspektů, na jejichž
pozadí došlo ke vstupu
US Army na české území,
si všímá autor knihy v je−
jím úvodu. 
„Její hlavní část je věno−
vána historii a bojové ces−
tě všech oněch 12 osvo−
boditelských jednotek US
Army, které jako první
vstoupily na české území.
Přináší zcela unikátní, po−
drobný a kompletní chro−
nologický přehled jejich
bojových akcí v česko−ně−
meckém pohraničí den po
dni od 18. dubna do 9.
května 1945, bezprostřed−
ně spojených s osvoboze−
ním západní části Čech.
Připojen je přehled dislo−
kace pozemních ozbroje−

ných sil na západní frontě, proti so−
bě v závěru války stojících znepřá −
telených stran, a také organizační
struktura US Army.“
Závěr knihy nejprve přináší kritický
pohled na postup západních

Spojenců v bitvě o Evropu, není te−
dy žádnou nekritickou glorifikací US
Army, nýbrž pokusem o seriozní
zhodnocení. Nastoluje otázku, zda
mohly státy Osy 2. světovou válku
vyhrát, a také si všímá paralel teh−
dejšího politicko−vojenského vývoje
s dnešním. 
Druhá závěrečná část, nazvaná pří−
značně „Válka je svinstvo“, je obža−
lobou všech válek a současně osla−
vou těch, kteří si ve válečné vřavě
zachovali smysl pro humanismus
a lidskou solidaritu. 
Textovou část doplňují výstižně foto −
grafie, dokumentující popi so va né
události. Kniha je tak zcela ojedině−
lým komplexním náčrtem osvo −
 bození, které přišlo od západu.
Na závěr dejme ještě slovo autorovi
knihy Bohuslavu Balcarovi.
„Ačkoliv jsme na 280 stranách při−
nesli mnoho informací, pro další
objevené, z našeho pohledu také
velmi zajímavé, se již místa v knize
nedostalo. Proto v našem naklada−
telství připravujeme v rámci mediál−
ního partnerství s časopisem ROZ−
HLED seriál článků, v nichž se čte−
náři budou moci pravidelně každý
měsíc s některou takovouto zajíma−
vou historií, vztahující se k období
války a osvobození čs. území, se−
známit. Nevyschne tak bohatý
zdroj informací z knihy, jejíž před−
stavení a autogramiáda se usku−
teční 10. května 2017 od 15:00
hod. v klatovském knihkupectví
LÉTO a 12. května od 16:00 hod.
v domažlickém CHODSKÉM KNIH−
KUPECTVÍ.“

Autor knihy Ing. Bohuslav Balcar
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na
VŠE Praha. Člen Jednoty tlumočníků a překlada−
telů ČR. Zabývá se historií 2. sv. války. Autor
a publicista, lektor: literatura faktu, beletrie,
slovníková literatura, novinové statě. Znalost ja−
zyků mu poskytuje možnost vyhledávat informace
pro spisovatelskou práci z široké palety zdrojů.
Založil a vede nakladatelství Resonance. Bývalý

člen čs. maratónského reprezentačního týmu. Mistr ČR na tratích 10 km
a půlmaratónu ve svých věkových kategoriích.

Z Normandie přes Ardeny až k nám

Během generální audience ve
Vatikánu předal plzeňský sládek
Václav Berka papeži Františkovi
unikátní dar v  podobě desetikilo−
vého zvonu, při jehož výrobě byl
nezbytnou součástí také plzeňský
ležák. Společně s  darem pro pape−
že doputovala do Vatikánu i požeh−
naná várka Pilsner Urquell.  

„Pivo čepované k  příležitosti veli−
konočních oslav ve Vatikánu je uva−
řené podle původní receptury, ze
stejných surovin, jaké v  roce 1842
použil sládek Josef Groll, když uvařil
úplně první várku Pilsner Urquell.
Stejné pivo si před více než 100 lety
dopřál i tehdejší papež Lev XIII.
a v nezměněné podobě poputuje
do Vatikánu i letos, když slaví už

175. narozeniny,“ doplňuje Václav
Berka, starší obchodní sládek
Plzeňského Prazdroje.

Společně s velikonoční várkou
piva putoval do srdce Říma deset
kilogramů vážící a třicet centimetrů

vysoký zvon, litý ze směsi mědi
a cínu, který vyrobila tradiční
zvonař ská dílna na Slovensku.
Rodina Trvalcových si zvonařské
řemeslo hýčká již druhou gene −
raci a na fakt, že „jejich“ zvon se
dostane až k papeži, je náležitě
pyšná. „Ročně vyrobíme asi 15
zvonů různých velikostí a je mi 
velkou ctí, že se naše práce dosta−
ne až k  samotnému pape ži. Zvon
pro Františka jsme vyráběli několik
měsíců a zdobí ho například reliéf
Baziliky svatého Petra,“ říká Michal
Trvalec.  

Aby se vzácný objekt dopravil
k papeži v  pořádku, vyrobili mu pl−
zeňští bednáři na míru speciální
„kabátek“. Ručně vyrobený dřevěný
obal chránil zdobený zvon po celou
1300 km dlouhou cestu k  novému
majiteli. 

Sládek předal originální dar papeži  
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Delší dobu přemýšlím o zvětšu −
jícím se morálním a profesním
úpadku některých rádoby „novi−
nářů“, ale platí to i pro mnohé dal−
ší profese. Mnozí se snaží ovliv−
ňovat a ovládat své okolí, otravují
doslova a do písmene společ−
nost. A tak si často kladu otázku,
proč a čím to je. Odpovědí může
být jistě mnoho. Bude to dané
zkušenostmi, věkem, výchovou,
a v neposlední řadě určitě úctou
a také potřebnou pokorou.
„Novináři a pisálci“ ovlivňují spo−
lečnost většinou bulvárním poje−
tím. Kdyby byli vzdělanější, sečtě−
lejší, moudřejší a předvídavější, 
určitě by vše vypadalo poněkud ji−
nak. Dnešní společnosti chybí po−
zitivní idoly. Ale dnes se bohužel
řídí me divnou etikou: „Jak se to 
sakra bude prodávat?“ Když se to
hodí, vyzdvihují někoho do Nebe,
aby ho za pár dní zašlapali do
Pekla. A kde je potom zatraceně
ten vysněný Ráj?

Nebe, Peklo, Ráj – to mně znělo
a zápasilo dlouhý čas v hlavě po
zhlédnutí hezky udělaného tele −
vizního dokumentu o zpěvačce
z Otvovic Haně Zaňáko vé,
alias Lucii Bílé. Vzpomněl
jsem si na její úplné začát−
ky. Kdysi, před mnoha le−
ty, ji přivedl do hudební re−
dakce Československého
rozhlasu v Plzni, kde jsem
pracoval jako hudební re−
daktor, dlouholetý kolega
Petr Hannig. Byl jsem u to−
ho, když jí vymýšlel pseu−
donym, napsal první pís−
ničky a básnil o ní jako
o „velké budoucí hvězdě“.
Vozil ji neúnavně po celé
republice a dělali spolu
promo kampaň s „nepo−
slušnými teniskami“. Do −
dnes ji mám před očima,
jak sedávala v křesle v mé
kanceláři. Mladičká, subtilní, nezku−
šená, důvěřivá drobná holčička
v červených texaskách, teniskách
a bílém tílku. 
Dnes je Hana Zaňáková – Lucie
Bílá určitě hvězda evropské, a já
směle tvrdím – hvězda světové tří−
dy, ať to někdo chce, nebo nechce

slyšet! Ona se se svým houževna−
tým zaujetím, nezměrnou pílí
i s velkou dávkou talentu a štěstíč−
ka, ale hlavně se vzácnou lidskou
pokorou, vypracovala a je tím, kým
je. Přesně podle svého znamení
zvěrokruhu – je narozená ve zna−
mení „Berana“ *7. 4. 1966. Doká −

zala vždy povědět vše velmi vý −
stižně a s nefalšovaným osobním
zaujetím. Ve zmíněném dokumen−
tu se velmi otevřeně a niterně za−
mýšlela nad všemi možnými život−
ními aspekty i peripetiemi, ať už
pro ni byly pozitivní, nebo nega −
tivní. Z mého pohledu to není 

ojedinělá osobnost. Takových je
v této branži víc, Karel Gott, Eva
Urbanová, Standa Procházka st.
a další. Jsou tu úžasní sportovci
a další, kteří přinesli mnoho po −
zitivních věcí, proslavili naši malou
zemičku v srdci Evropy a slu −
šelo by se o nich zevrubněji vědět

víc než jen z bulvárního
pohledu. 
Kdybyste měli pocit, že
jen mentoruji, možná víte,
že mým celoživotním po−
sláním bylo popularizovat
a zachovat s muzikant−
skou úctou ten nejlepší
poctivý odkaz o starých
hudebnících, nejen kniž−
ně, ale i rozhlasově a v te−
levizních pořadech. Mám
z toho dobrý pocit a vel−
kou radost.
Závěrem mé úvahy chci
té, co mě inspirovala k za −
myšlení – milé Haně Zaňá −
kové – Lucii Bílé, srdečně
popřát dobré zdraví, štěs−
tí, sílu, a hlavně, jak s nad−

sázkou už léta říkám – hodně do−
brých lidí kolem sebe, když vykro −
čila do druhého poločasu života,
ve kterém by si měla hlavně už jen
užívat a být společenskou ikonou,
jak to v mnoha kultivovaných ze−
mích je běžné a slušné. 

Josef Pospíšil

Nebe, Peklo, Ráj

Josef Pospíšil 
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Plzeň obdrží od Ministerstva vnitra
České republiky na svých šest pro−
jektů prevence kriminality dotaci
1,184 milionu korun. Podpora míří
například na prevenci protiprávní−
ho jednání dětí a mládeže z  riziko−
vých skupin nebo na rozšíření ka−
merového systému v Malesicích.  

„Celkové náklady na tyto projekty
představují částku přes 1,6 milionu
korun. Spolufinancování je zajištěno
převážně z rozpočtu Odboru bezpeč−
nosti a prevence kriminality Magis trátu
města Plzně na letošní rok,“ uvedl pl−
zeňský primátor Martin Zrzavecký.

Dlouhodobý projekt Asistent pre−
vence kriminality bude letos pokra−
čovat rozšířením dosavadní úspěšné
činnosti stálé dvojice asistentky
a asistenta prevence kriminality také
do lokality Petrohrad v Městském
obvodu Plzeň 2. Tam se nachází
vyšší procento obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením převážně
z řad romské minority. „Dvojice do−
sud působila v  lokalitě Plac, tedy ve
vnitrobloku ulic Korandova a Plaché −
ho, i v okolí Centrálního autobusové−
ho nádraží a dalších přilehlých uli−
cích.  Její činnost se v  těchto lokali−
tách velmi osvědčila. Celkové nákla−
dy na projekt představují 665 tisíc
korun, podíl města činí 149 tisíc ko−
run,“ řekl vedoucí odboru bezpeč−
nosti a prevence kriminality plzeň−
ského magistrátu Aleš Průša.

Dotaci získalo město i na rozšíření
kamerového systému na území
Měst ského obvodu Plzeň 9 – Male −
si ce na Malesické návsi, který by
měl přispět nejen ke snížení přestup−
ků porušujících veřejný pořádek, ale
i ke zvýšenému pocitu bezpečí oby−
vatel. Na projektu za 360 tisíc korun
se město podílí částkou zhruba 100
tisíc korun. 

na prevenci
kriminality

Nový kalendář akcí pro rok 2017
s názvem „Pojďte s námi do příro−
dy!“ je k dispozici všem zájemcům
o přírodu západočeského regionu.
Na čtyřiceti barevných stranách
zve na více než šedesát různých
vycházek, výletů, přednášek, be−
sed, výstav a dalších akcí s příro−
dovědnou tématikou.

Mezi tradiční akce, pořádané
Regio nálním pracovištěm Správou
chráněné krajinné oblasti Český les,
patří například několik květnových

Vítání ptačího zpěvu, zaměřených na
pozorování ptáků, zářijový Den Čes −
kého lesa s bohatým doprovodným
programem ve Vesnickém muzeu
v Halži a jeho okolí, zářijová Meziná −
rodní noc pro netopýry, letos v Envi −
centru Proud v Horažďovicích, či
přednáškový večer Setkání příznivců
Česého lesa. V květnu proběhne bota−
nicko−historická vycházka Za maso −
žravkami na Pavlův studenec, v čer−
vnu vycházka s názvem Zaniklá obec
se změnila ve vodní svět, v říjnu na

geologickou exkurzi Hornická historie
Mutěnínska, zaměřenou především na
poznání místní historické těžby ne−
rostných surovin a v průběhu celého
roku mnoho dalších výletů a exkurzí.

„Kalendář, který od roku 2009 vy−
dává MEZI LESY, z.s., je výsledkem
spolupráce celé řady organizací i jed−
notlivců. Tištěná brožura je zdarma
k dostání v regionálních informačních
centrech, nabízejí ji muzea a praco−
viště Agentury ochrany přírody a kra−
jiny ČR v Karlovarském a Plzeňském

kraji. K dispozici je také její elektro −
nická verze, a to na internetových
stránkách Regionálního pracoviště
Správy CHKO Český les www.cesky−
les.nature.cz, v sekci publikační čin−
nost, publikace ke stažení (http://ces−
kyles.ochranaprirody.cz/publikacni−
cinnost/publikace−ke−stazeni/pojdte−
s−nami−do−prirody−2017/). Na po −
žádání je možné kalendář zaslat 
také e−mailem,“ sdělila Bc. Markéta 
Mařá ková z Regionálního pracoviště
Správy CHKO Český les.

Pojďte s námi do přírody podle kalendáře 

Peníze
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Měl jste zvláštní schopnosti a vize
už jako dítě?
Za svůj život jsem si neuvědomoval,
že mám zvláštní schopnosti, pova−
žoval jsem spíše za samozřejmé, že
všechno vím a byl jsem přesvědče−
ný, že to tak mají všichni. Jako dítě
jsem byl, a to mi zůstalo, těžký int−
rovert. Dospělých jsem se ptal na –
pro ně nesmyslné otázky. Jako např.
proč děda brzo umře, když je tak
hodný. A za měsíc skutečně zemřel.
Tajil, že má těžkou nemoc. Nikdo to
netušil, ale já jsem to věděl. 
Měl jste v rodině někoho, kdo by
se zajímal o věci mezi nebem 
a zemí? 
Z mých předků se nikdo o tyto věci
nikdy nezajímal. Až nedávno jsem si
uvědomil, že moje matka a babička
říkaly věci stejně jako já, ale netuši−
ly, že to byly předpovědi, které vyšly. 
Vystudoval jste elektrotechnickou
školu. Kudy se měla ubírat vaše
kariéra? 
Mým snem bylo stát se pilotem, ale
to šlo pouze na vojně. Do letecké
školy jsem se skutečně dostal ve
svých dvaceti letech, ale brzo jsem
zjistil, že vojna není pro mě, takže
jsem školu nedokončil. Živil jsem se
jako technik, jako ředitel hotelu, ja−
ko ředitel malé organizace. Elektro −
technickou školu jsem začal využí−
vat až pět let před revolucí, kdy jsem
dělal revizního technika. Chtěl jsem
mít volnost a toto zaměstnání mi to
umožňovalo. 
Kdy jste začal věštit? 
To, co se nazývá věštění, tak to jsem
dělal od svých třiceti let. Věštil jsem
v podstatě od dětství, aniž bych
si to uvědomil. Ale až od třiceti let
za mnou chodili lidé přímo kvůli 
věštění. 
Proč jste si pro svou práci zvolil
pseudonym Stanley Bradley?
Přejmenoval jsem se v době, kdy
jsem začal uvažovat o přestěhování
z Česka. O tom uvažuji i nadále.
Problém je, že moje partnerka moc
z Česka nechce. A pokud, tak ne do
Kambodže, kde jsem byl a je to můj
vysněný ráj – teplo, teplá voda
30°C. Další zásadní důvod je ten, že
bych rád v zahraničí vydal knihu pod
svým skutečným jménem Stanley

Bradley. Tak se totiž jmenuje moje
rodina v Chicagu, kam se měl můj
otec přestěhovat a převzít tam cuk−
rárnu. Členové mé rodiny jsou práv−
níci a k cukrárně nikdo vztah neměl.

Můj otec, který měl ekonomickou
školu, si speciálně pro tento účel
udělal výuční list cukráře. Po válce
se zamiloval do mé matky, a tak
k přestěhování již nedošlo. 
S čím vším se na vás lidé mohou
obrátit?
Nejčastěji se lidé obracejí na mě
s otázkami ohledně zdraví. Dokud si
věda nebude se vším vědět rady, tak
to patrně bude i nadále. Tato oblast
mě zajímá nejvíce, protože je nejslo−
žitější a podle mého názoru i nejdů−
ležitější. Když je zdraví, můžeme mít
všechno. Mám pocit, že se mi do té−
to oblasti podařilo docela dobře pro−
niknout, což jsem popsal v knize
„Jak se dožít 140 let“. Samozřejmě
se lidé na mě mohou obrátit se
vším, např. oblast vztahů a práce.
To je druhá nejčastější oblast.
Co z věcí, které nabízíte, je mezi
lidmi nejvyhledávanější?
Nejvyhledávanější je to, že umím zjis −
tit příčinu problémů, a proto mým
mottem je, že ve správně pojmeno−
vaném problému se nachází jeho ře−
šení. Dokud neodstraníme příčinu,
nedá se s trvalým efektem odstranit
důsledek. A to se týká jak zdraví, tak
práce, tak i vztahů. Ve skutečnosti
všech oblastí našeho života. 

Pracujete s klienty i na dálku.
Nedělá vám problém se na ně 
napojit?
Ověřil jsem si v praxi, že ne. Dělám
kromě věštění i skupinové terapie
tzv. Rodinné konstelace a dokonce
jsem tyto konstelace prováděl pro−
střednictvím web kamery do vzdále−
ných koutů světa. 
Prozraďte něco ze svého soukromí.
Kolikrát jste byl ženatý? Kolik má−
te dětí? 
Jsem 7krát rozvedený, mám 3 děti,
nejmladší dceři je deset let. Ale to je
tím, že tu „pravou“ jsem podle horo−
skopu astrologa měl potkat až „ve
třetí třetině života“. Jednak jsem to−
mu tehdy moc nevěřil, a i kdyby, tak
přece jsem nemohl být do důchodu
sám a čekat na zázrak. Ale nakonec
se ukázalo, že astrolog měl pravdu.
Když potřebuji poradit, chodím jen
za ním. Vždy mu vše vyšlo a je to
můj spolužák ze základní školy.
Kolik jste napsal knih? Na kterou
jste nejpyšnější? 
Zatím jsem napsal cca 10 knih a se−
dmery vykládací karty. Osobně jsem
nejpyšnější zejména na dvě knihy.
První byla Škola psychotroniky, nyní
vychází už její 6. vydání. Byla to mo−
je první kniha, kterou jsem sám na−
psal, sám vydal a sám prodal 30 tis.
výtisků. Druhá, na kterou jsem hrdý
a kterou už jsem vytvořil se svou
partnerkou, byla kniha Osud – mů−
žeme jej změnit? Ne všechno, co se
nám děje, lze svádět na osud. V kni−
ze dávám hodně příkladů, a dokon−
ce i možnost, jak si mohou lidé sami
věštit na to, co byl či nebyl osud.
Nyní píšu další knihu S kým a kde
žít. V ní se zabývám tím, proč mají
lidé problémy ve vztazích. 
Jaké pomůcky používáte ke své
práci nejčastěji?
Nejčastěji kyvadlo na uvedení se do
nižší hladiny vědomí a karty, které
jsem si sám vytvořil, vydal a prodal. 
Na kterou z vašich předpovědí jste
nejvíce hrdý?
Krátce po revoluci jsem předpověděl
několik zásadních událostí, které se
přihodily. Byly to záplavy, uragán,
sesuvy půdy a to, že se bude propa−
dat zem. Nejvíce jsem hrdý na věšt−
bu, kterou jsem udělal v živém vysí−

lání soukromého rádia od půlnoci do
cca dvou hodin ráno, kdy se mě lidé
ptali a já odpovídal. Jeden poslu−
chač se mě zeptal, co svět čeká za
katastrofy. Tak jsem předpověděl te−
roristické útoky, ale konkrétně, že vi−
dím, jak za rok padají dva mrakodra−
py v Americe. Když 11. září 2001
došlo k teroristickému útoku na vě−
že Světového obchodního centra
v New Yorku, tak mě vedení rádia
oslovilo a nabídlo mi svůj pořad.
Trval 3 roky a byl nejúspěšnějším
pořadem po celou dobu jeho trvání.
Byl jsem první, který lidem předpo−
vídal budoucnost. 
Kdybyste měl stručně říct, co nás
čeká v roce 2017. 
Co se týká České republiky, tak
v podstatě se nic zásadního dít nebu−
de, kromě nastoleného trendu, že se
bude zlepšovat ekonomická situace.
Ale mohly by se nás dotknout udá−
losti, které se budou dít ve světě, a to
by mohlo být někdy od léta. Narůstá
nebezpečí výbuchu sopky v Yellow −
stonském parku a dalších sopek, kte−
ré by mohly ovlivnit dění i v Evropě,
zejména leteckou dopravu. Až v roce
2018 by se mohla začít projevovat
větší rozdílnost mezi bohatými a chu−
dými a díky tomu by se mohla proje−
vit větší kriminalita. Ale tyto trendy
budou patrné už v roce 2017.
Doporučuji lidem, aby nebyli naivní,
aby „dospěli“, aby nena lítli podvodní−
kům, jako se to děje dnes. 
Při mém bádání a zkušenostmi s kli−
enty jsem přišel na to, že 80% lidí je
„zamrzlých v dětství“, což není je−
jich chyba, ale chyba rodičů. Rodiče
nás stále vidí jako děti, i když jsme
dospělí. Proto všechno děláme pod−
le mého názoru pudově, protože se
to očekává, ale ne proto, že bychom
to sami chtěli. Takže jenom asi 30%
lidí má dítě jako vedlejší produkt
dobrého vztahu z lásky. Zatímco
ostatní mají dítě jen pro uspokojení
pudu. Proto máme tolik feťáků 
a alkoholiků. (re)

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nám svěřil své motto:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Ve správně pojmenovaném 
problému se nachází jeho řešení



43Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.czPlzeňský rozhled  5/2017

PŘIJMU k sobě kolegyňku
na luxusní diskr. privá−
tek. I začátečnici, která si
v pohodě chce vydělat do−
statek peněz. I jako přivý−
dělek při zaměstnání, či
mateřské dovol. Buď na
masáže nebo na komplet−
ní erot. služby. Je možné
i ubytování na výhodném
místě v plzni, stálá klien−
tela. Mám pochopení, po−
radím, pomohu. Pište
SMS na tel.: 739869771.
KŘI PM 170085

PŘIJMEME ženy v důcho−
dovém věku – do recepce
a na  úklid v  hotelu Hotelu
Sport  Klatovy. Tel.: +420
602439809, 376310910.
RR 70315

PRO ZÁMEČNÍKA: mám
50 menších zakázek, info
na tel.: 706329250. KŘI
PM 170088

SOUSTRUH, FRÉZKA, po−
kud máte doma či v dílně,
mám  pro Vás 100 růz−
ných drobných zakázek.
Info na tel.: 776329250.
KŘI PM 170087

Stavební firma Zednictví
Královec přijme zedníky.
Tel. 604 525 034.

Bosch Car Service přijme
automechanika, nástup
možný ihned. Plzeň –
Šlovice. Tel. 603 535 061

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme
pracovnici za pult – pří−
prava kávy, zdobení pohá−
rů, atd… Zaučíme, ubyto−
vání poskytneme zdarma.
Výborné ohodnocení, tur−
nusy, práce na smlouvu,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Informace na 725835555.
RR 70343

HLEDÁM k sobě kolegyni
servírku na letní sezónu od
1. 7. 2017 do 31. 10. 2017
na Velkém Javoru. Krátký –
dlouhý týden. Znalost NJ
vítána. Tel.: 733347108.
RR 70331

HLEDÁM zedníka, obkla−
dače a malíře k rekonstruk−
ci rodinného domu, tel.:
730630880. RR 70306

HLEDÁME brigádníky na
úklid v červen, červenec a
srpen, možné i víkendy na
úklid pokojů, mytí nádobí
v penzionu St. Leonhard
u Nýrska. Práce v kuchy−
ni, vaření. Vhodné pro
studenty, ženy na mat. 
dovolené. Info na tel.
602441523. RR 70338

CAFÉ Charlotte, kavárna –
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme
brigádnice na víkendy i na
letní sezónu. Zaučíme,
ubytování poskytneme
zdarma. Dobré ohodnoce−
ní, turnusy, vhodné i pro
absolventy všech uč. obo−
rů a škol. Informace na
725835555. RR 70344

NABÍZÍM prac. příležitost
u firmy SRN (i brigádně),
na věku nezáleží, komu −
nikace v ČJ, pracujete dle
svých časových možností.
Spolehlivé lidi!!! Tel.:
731991626. RR 70313

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přij −
me účtující  SERVÍRKU –
vhod né i pro absolventy
všech škol.  Nadprůměrné
ohodnocení, práce na
smlouvu, turnusy, část. 
NJ výhodou,  ubytování
poskytneme zdarma.
Informace: 725835555.
RR 70342

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211.
Dále koupím betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní já−
my i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
kou pím vše staré: Plecho vé
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 

KOUPÍM jakoukoliv 
tahací harmoniku – he−
ligonku, chromatiku,
akordeon pro dědečka
a dále koupím moped
na ryby i nepojízdný.
Tel.: 728209526. PM
170093 

KOUPÍM starou videoka−
meru na kazety 8 mm – Hi
8 mm, případně video −
přehrávač na 8 mm. PM
170099 

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 170063

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čello, basu, el. kytaru
či saxofon nebo klari −
net? Koupím i poškozené
a nekompletní. Tel.:
728473687. RR 70200

Členové Českého zahrád −
kářského svazu v Chodské
Lhotě zvou všechny příznivce
pěší turistiky na tradiční 
májový turistický po−
chod Chodskou bů−
tu.  Letos je to už
30. ročník.
Chodská bůta
se jde v sobo−
tu 20. květ na
a připraveny
jsou tři trasy
8, 15 a 20 km
dlouhé. První
dvě jsou stře d −
ně náročné, dva −
cítka je pro zdatné
turisty. Každá trasa má
pět značkových kontrol o účasti
a všechny vedou příjemnou kra−
jinou s výhledem na nejkrásněj−
ší části Šumavy, Čes kého i Ba −
vorského lesa. Na své si přijdou

i milovníci cykloturisti−
ky na trasách v délce
20 a 50 km. 
Registrace a start je

jako už tradičně od budovy
Obecního úřadu Chodská
Lhota v době od 10.00 do 14.00
hodin. Na trase pochodu bude

několik vy značených
občerstvovacích

míst a zdravotní
služba. Cílem
pochodu je
přírodní are−
ál Lomeček
Českého za−
hrádkářské−
ho svazu

C h o d s k á
Lhota, kde na

účastníky čeká
občerstvení, kultur−

ní program s hudební
kapelou. Předávat se budou 
také odměny pro nejstaršího
muže a ženu tohoto pochodu.
Všichni účastníci Chodské bůty
dostanou doklad o účasti. (re)

V sobotu 20. května jste zváni do Chodské Lhoty

Pojďme na 30. ročník 
Chodské bůty
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KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, ho−
dinky na ruku, dětské ple−
chové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré
díly na motorky, mopedy,
pionýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím 
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
170090

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto
i vrak. Staré šlapací
autíčko čtyřkolové ne−
bo tří kolové a starou
koloběžku. Též náhrad−
ní díly na Jawa  pane−
lku nebo kývačku, 
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na 
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM
170009 

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1965
VÝKUP – RENOVACE  –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy 
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 170022 

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované
oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání,
medaile, odznaky vzor−
ných vojáků, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni−
formy, pilotní deníky
a vše z pozůstalosti po
pi lotech, navigátorech
apod. Tel. : 721730982.
PM 170010 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náram −
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
170005

KOUPÍM televizi TESLA
Camping 4151 AB, pře−
nosnou i nefunkční,
osobní automobil Ško da
1000 MB, 100, 110R,
120L, 130L, VAZ,
Wartburg, Trabant aj,
i nepojízdné a náhradní
díly. Tel.: 721730982
PM 170011 

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, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopi−
sy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM celou pozůstalost
i jednotlivé předměty např:
nábytek, auto, moto,
známky, pohledy, nálepky,
mince, bankovky, pivní
předměty, hračky, medaile,
porcelán, šperky, obrazy,
vojenské předměty apod.
Dále nabízím vyklízení
obytných i komerčních
prostor, sklepů, dílen, půd,
garáží apod. Info na tel.:
606811650. RR 70290

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vzduchovku, poplaš−
ňák, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za
budování vlasti aj.
ČSSR vyznamenání,
kovový model děla,
tanku, automobilu, par−
ní stroj apod. Tel.:
603872698. PM
170013

SBĚRATEL koupí staré piv−
ní lahve s litými nápisy, dá−
le sodovkové lahve, cedu−
le, bedničky od piva a limo−
nád, půllitry, podtácky, su−
dy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku pře−
dem děkuji, zajímavé 
věci dobře ocením. Tel.:
722720295, 606482803.
RR 70252

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní  hodinky, baro −
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové for−
my na bábovku, líva −
nečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

SHÁNÍM: 1) žulové chod−
níkové desky, 2) staré ple−
tivo nebo oplocenku – po−
třebuji oplotit lesní školku.
Tel.: 720686209, email:
Pavoucek2000@seznam.
cz. RR 70318

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá
a dobře zaplatí (až 10. tis/
ks) za staré pohlednice
do roku 1945, uvítám 
větší množství, sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu i přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
70341

KOUPÍM cedule z lokomo−
tiv a jiné železniční před−
měty. Tel.: 725707751. RR
70312

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svíc−
ny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše
skautské a junácké, 
pohlednice, odznaky
a sta rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM
170015 

SBĚRATEL koupí staré
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klí−
ček, vláčky, pokojík pro
panenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za nabíd−
ku. Tel.: 603512322.
PM 170023

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 70057

PRONAJMU byt 1+1 v RD
na jižním Plzeňsku, kauce,
nekuřáci. Tel. po 16 hod.
605437676 PM 170104

PRONAJMU obchod 50 m2

v Plzni na Doudlevecké 
třídě. Vchod a výloha 
v plastu. El, WC, ÚT.
Vhodné na obchod i kance−
lář. Dlouhodobě. Tel.:
728566899. PM 170089

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře 
tisíce zájemců o proná −
jem. Úzce spolupracujeme
s vel kými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouho −
dobému pronájmu. Zaru −
čujeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete sa−
mi ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu ná−
jmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170039

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170040

PRONAJMU dobře zave−
denou kavárnu – cukrárnu
v Klatovech. Plně vyba −
vená, vlastní parkoviště,
venkovní i vnitřní dětský
kout, 2x terasa, pergola,
salonek. Výhledově k dis−
pozici byt v objektu.  Tel.:
602614480, modeboss@
seznam.cz. RR 70317

PRONAJMU byt 2+1 ve
Švihově, tel.: 775220914.
Tel.: 775220914. RR
70286

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí −
me 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 170038

NABÍZÍM pronájem nového
slunného bytu 1+kk, 43
m2 s balkonem, lokalita –
Podhůrčí – Čechova ul.,
Klatovy, cena 6000 Kč +
energie + kauce, tel.:
732305313. RR 70297

HLEDÁM pronájem 2+1
případně menší domek.
Bez akontace – důchodce,
menší opravy možné.
Domažlice až po Holýšov.
Spěchá. Tel.: 736254598.
RR 70298

NABÍZÍM pronájem k re−
kreaci – Šumava –
Sušicko. V patře RD, 2 po−
koje, spol. kuch., koupel.,
bal., cena 140 Kč na
os./den. Tel.: 376526153.
RR 70328
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PRONAJMU renovovaný
byt 4 plus k. k. v Klatovech,
120 m, plynové topení,
parkety, dlažba, nevy ba −
vený. Výhled do krásné za−
hrady, náměstí 10 min.
pěšky. Nájem 9.500 Kč.
Výhledově možný i pro −
nájem garáže a části zahra−
dy. Tel. 721813930. RR
70345

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed −
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 70106

KOUPÍM les – jakoukoliv
výměru a stáří. Nejvyšší
cena, platba hotově.
773585290. RR 70026

PRODÁM rodinný dům na
vesnici. Stodola, stáje, vo−
da, dvůr, zahrada. Horaž −
ďo vicko. Prosím pouze pí−
semné odpovědi do redak−
ce. RR 70205

PRODÁM oplocenou za−
hradu o velikosti 606 m2,
osázenou ovocnými stro−
my, situovanou do krásné
a klidné oblasti Sedmi −
hoří. Na zahradu je přive−
dena pitná voda a posta−
vena masivní bouda na
nářadí. Připojení elektric−
ké energie je možné vyře−
šit z elektrického zdroje
v blízkosti pozemku, který
je možné využít i jako sta−
vební parcelu. Případné
zájemce, prosím, volat po
20. hodině večer na cito−
vaný telefon 720366322.
Děkuji. RR 70246

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300 tis.
Kč. Tel.: 606436736. RR
70308

PRODÁM pozemek v KÚ
Němčice u Klatov. 4181 m2

trvalé travní plochy 
a 1398 m2 ostatní plochy.
Ihned k prodeji. Spěchá.
Při rychlém jednání 
sleva 10.000 Kč. Tel.:
725741431. RR 70347

PRODÁM zahrádku v Babí −
ně u Horažďovic 418 m2,
udržovaná, klidné prostře−
dí, elektřina, studna, skle−
ník, chatka, udírna. Tel.:
721619794. RR 70327

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhodnou k úpravám, do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70307

URGENTNĚ hledáme k pro −
deji byty do 80 m2 v pane−
lových v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
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

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170046

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170047

PRODÁM byt v Klatovech
Pod Nemocnicí 1+1 +
balkon, nová okna, fasáda,
zateplený, nové jádro, 2.
patro. Ne realitce. Tel.:
606482074 – večer. RR
70339

KOUPÍM  1+1 až 1+2 v
OV v Sušici nebo Horaž −
ďovicích, v Janovicích nad
Úhlavou (ne v průmyslové
zóně) či Nýrsku. Za na −
bídku předem děkuji.
Platba v hotovosti. Tel.:
604748388. RR 70340

PRODÁM: Nové pracovní
boty č. 43, lustr – dřevo –
sklo, blatníky na Favorit
136 L, nové L+P přední.
Tel.: 728874425,
604127387. PM 170103

Prodám vyschlé fošny.
Tel.603 535 061

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 kusů,
vnější opláštění – jemně
vlni tý 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 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté strop−
ní  panely 6 x 1 m,  dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň  a okolí. Možnost  na−
ložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
170027

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále nakla−
dač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Te l . : 7 2 3 6 2 2 6 6 3 P M
170028

NÁDRŽE plastové 750–
2000 L, šířka 75, výška
170, délka dle objemu
120–210cm, vhodné na
vodu, naftu, septik, cena
1 Kč za 1 litr, tel.:
607236995. RR 70293

PÍCHACÍ hodiny a nástěn−
ný pořadač na docházkové
lístky. Tel.: 774336244. RR
70296

Prodám pípu s chlazením
na 5litrový soudky piva.
Tel.603 535 061

PONORNÝ skříňový šicí
stroj zn. Lučnik v perfekt−
ním stavu. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 792282120. RR
70325

ŠKODA 110L – čtyřoká,
nepojízdná, omšelá, dále
prodám nové dveře 90 L
i pravé, plné i prosklené –
buk, dub, olše, javor.
Protipožární dveře 90 L
i pravé s atestem – buk,
dub, olše, javor, třešeň.
Tel.: 604134214. RR
70321

ŽULOVÝ pomník včetně
žulových lemů na dvoj −
hrob  cca 2 x 2 m. Zá −
jemci kontaktujte tel.
376321444. RR 70326

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 tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
170029

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 KOUPÍM starší
nákladní vlek na 16 t sklá−
pěcí. Případně i valníkový,
dvou nebo tří nápravový.
736139113. PM 170031 

PRODÁM AUDI A6, sedan,
sříbrná metal., havarovaná,
případně i jen náhradní díly.
R. výr. 2001, cena doho−
dou. Tel.: 736139113 PM
170032

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
60078

PRODÁM Honda CRV 2,0
benzin 4x4, klima, nové
pneu, oleje, r.v. 1999.
Cena. 48.000 Kč. Tel.:
604994625. RR 70287

PRODÁM Škoda Octavia
kombi 1.6 SLXi/74kW
stříbrná, r. v. 2000, ben−
zín, najeto 227000 km, 4x
airbag, vše v el., klima,
ABS, ESP, 2. majitel, taž.
zař., Alu kola letní +
plech. zimní, hagusy +
příčníky, centrál dveř.
a oken, vnitř. uzamknutí
vozu, atd.  Nové díly: ter−
mostat, těsně. víka venti−
lů, brzdový spínač, zadní
pružiny tlumičů, brzdové
bubny + brzdová oblože−
ní. TK 1/2019, cena
55.000 Kč. Klatovy. Tel.:
604566874. 

PRODÁM Citroen C3 
1.1I/ 44 kW červený r. v.
2002, benzín, najeto
180000 km, př. el. okna,
klima, servo, centrál, 
rádio, vnitř. uzamknutí vo−
zu, plech. letní + plech
zimní. TK 1/2018, cena
35.000 Kč. Klatovy. Tel.:
604566874. 

PRODÁM Peugeot 106
1.0, r.v. 1998, najeto 
145 000 km, tažné zaříze−
ní, téměř nejeté zimní i letní
gumy, TK do 11/2017, 
cena 7.000 Kč, tel.:
705001644. RR 70320

KOUPÍM JAWA 350, 250
CZ, Pérák, Pionýr, Stadion.
Tel. 605813569. RR70348

KOUPÍM Škoda 110 R. Tel.
605813569. RR 70349

PRODÁM Fiat Ulysse, r.v.
2002, 1 majitel, obsah 2. 0
jtd, 79 kw,  tažné zařízení
na 1850 kg, plně serviso−
vaný, zimní pneu, modrá
metalíza, el okna, servo,
centrál, 2 klíče, imobiliser,
najeto cca 224 tkm, platná
stk, eko se neplatí, cena
69000 Kč, Klatovy, telefon
723439518. RR 70350

PRODÁM Citroen C 3 pi−
casso, r . v . 2009, obsah
1.6 hdi, 80 kw, diesel, svet−
le modrá metalíza, 1. maji−
tel, dvouzonová klima, 2 klí−
če, servisní kniha, parko −
vací senzory, el okna, 
servo, 5 dveří, radio na cd,
tonovaná skla, imobiliser
proti krádeži, mlhovky, su−
per cena 155000 Kč,
Klatovy, tel.: 723439518.
RR 70351

PRODÁM Peugeot 308
sw, r. v. 2008, obsah 
1. 6 hdi, 80 kw, tažné zaří−
zení, klima, abs, airbagy,
servisní kniha, 1 majitel,
nová stk a emise, mlhov−
ky, el okna, servo, 2 klíče,
cena 125000 Kč, Klatovy,
telefon 723439518. RR
70352

PRODÁM Škoda Fabia, r.
v. 2008, obsah 1.4 tdi,
1 majitel, servo, radio,
mordá, obsah 1422 ccm,
51 kw, velmi dobrý stav,
super cena 99000 Kč, Tel:
723439518. RR 70354

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm,
44 kw, klima, servo, imo −
biliser, 1 majitel, benzin,
dobrý stav, cena včetně
nové stk a emisí, 64000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 70353

JAWA, ČZ, Stadion a ji−
né. Koupím staré moto−
cykly všech značek 
v jakémkoliv stavu, 
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti, sluš−
né jednání. Tel.:
607946866. 

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, mopedy STADI−
ON i cizí značky, ne−
kompletní díly, torza,
rámy, části motorů,
blatníky, kola, ráfky aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
email: flemet@se−
znam.cz. RR 70316
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EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 170033

PALIVOVÉ dřevo, trámy ze
sýpky za odvoz daruji.
Švihov, okres KT. Tel.:
605085135. RR 70289

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 70058

50/178 ŠTÍHLÝ muž z Plz −
ně rád pozná příjemnou že−
nu pro vztah založený na
vzájemné důvěře. Nejraději
z Plzně a okolí do 30 km.
Měla bys mít ráda přírodu,
vyřešenou minulost a věk
do 50 let. Tel.: 737903420.
PM 170091

PONĚKUD postarší, ovdo−
vělý kluk 180/83, sportovní
postavy, zdravý a dobře za−
jištěný, VŠ, hledá štíhlou
a hezkou partnerku na
úrovni., mezi 55−60 lety.
Jsi−li z Plzně, pošli prosím
SMS na tel. 603767089.
Budu tě mít moc rád
a v příštích letech si spolu
všechno krásně užijeme.
PM 170095

PLZEŇÁK 37/180/80 hle−
dá sympaťandu, která 
se chce seznámit. Tel.:
702855657. PM 170092

58/180 ROZVEDENÝ, ne−
kuřák, bez závazků, s vlast−
ním bytem v Plzni, hledá
obyčejnou štíhlejší ženu
nekuřačku do 57 let. Tel.:
704391323. PM 170097

40/180 s vlastním záze−
mím by rád touto cestou
poznal sympatickou přítel−
kyni 25−40 let, i se závaz−
kem. Hledám vztah založe−
ný na důvěře. Nezajdeme
na kávu a neřekneme si
vše osobně? Naše setkání
nám o sobě řekne víc. PM,
KT, DO. Tel.: 725541088
PM 170098

JSEM SVOBODNÝ bezdět−
ný nekuřák, 58/170/80.
Mám SŠ vzdělání bez ma−
turity, pracuji jako skladník
v Plzni. Bydlím sám v rod.
domě blízko Plzně. Hledám
hodnou ženu, nekuř., při−
měřeného věku, nejlépe
s dětmi, z Plzeňska. Moje
zájmy: Kultura, hudba, 
procházky, autoturistika.
Volejte po 18 hod. na tel.:
776107499. PM 170101

48/180 TANTRICKÝ masér
hledá ženu pro dovolenou
v Chorvatsku. Zn.: Klídek,
pohoda a relaxace. Tel.:
607467062. PM 170102

TOLERANTNÍ Vodnář hle−
dá ženu ve věku 56−62 let
do 169 cm, spíše štíhlejší,
k vážnému setkání, pro kte−
rou není charakter a čestné
jednání cizí. Totéž nabízím
já. Více o sobě sdělím při
setkání, protože to napoví
hodně. Rád cestuji, ale sa−
motného mne to tolik ne−
baví. Budu se těšit na od−
povědi. Potěší mne nabíd−
ky z Plzeňského kraje. Tel.:
606414620 PM 170107

JMENUJI se Vašek, je mi
23 let, bydlím okr. Do −
mažlice, hledám dívku do
23 let. ŘP vítán. Jen vážný
vztah. Tel.: 720568733.
RR 70310

ROZ. hledá ženu nekuřačku
kolem 67 let. Možný i trvalý
vztah. Domažlicko odpo−
věď na inz. SMS, tel.:
737440542. RR 70319

Upřímný Němec  hledá
ženu z Čech přes Ag. –
tel.: 604273327 

MUŽ po padesátce hledá
ženu, která nechce být sa−
ma, tel.: 792241781. RR
70302

HLEDÁM ženu ve věku 55−
65 let pro život, z okolí
Sušice, Klatov, vyřeš. mi−
nulost. Tel.: 721845899.
RR 70329

JMENUJI se Tomáš a je mi
22 let, od narození mám
DMO a chodím o francouz−
ských holích. Hledám pří−
telkyni z Klatovska nebo
záp. Čech. RR 70241

SYMPATICKÝ chalupář
60/170, bez závazků, rozv.,
hledá k sobě elegantní, 
dominantní přítelkyni, na
krásné chvíle i život. Mezi
PM a DO. Najdeme spolu
štěstí? Tel.: 607293848.
RR 70334

23/175 HLEDÁ dívku
k váž nému seznámení, kte−
ré by se líbilo bydlet na
vesnici. Mám dům a auto.
Zn.: Jen vážně, foto napoví.
RR 70335

HLEDÁ se žena štíhlejší
postavy, která už nechce
být sama. Já 53/170 štíhlé
postavy, tel.: 728206002.
RR 70336

NESMĚLÝ 43/195/střední
postavy hledá z nedostatku
příležitosti dívku, ženu k se−
známení, 35–40 let, které
také chybí to nejcennější –
LÁSKA. Jen ze Sušice
a Klatov. Tel.: 731789666
nebo 607257517. RR
70337

HLEDÁM kamaráda, příte−
le, nezadaného, sympatic−
kého, kolem 60 let. Tel.:
606123682 po 17 hod. PM
170105

ANI ZLÁ, ani ošklivá SŠ
160/60/66 hledá muže,
který jako já, už o životě
něco ví, ale chce ještě žít
jak se má. Uvítám zájem
o přírodu, kulturu, cestová−
ní a tanec.  Na radosti i sta−
rosti je lépe být dva. Tel.
604 108 369. PM 170106

NA LÁSKU není nikdy po−
zdě. Jsem sama silnější
v důchodu. Ráda bych trá−
vila všechny chvíle ve spo−
lečnosti pozitivního muže,
věk 65–70 let, z okresu
Klatovy. Tel.: 777899204.
RR 70288

HLEDÁM muže k vážnému
seznámení. Je mi 65
let/164 cm. Pokud možno
nekuřáka z Plzně a okolí.
Tel.: 605985377 PM
170108  

CHTĚLA bych poznat sym−
paťáka – nekuřáka vyš. po−
stavy 66–70 let. KT a okolí.
Tel.: 731368772. RR
70309

EET jen za 99,− Kč měsíč−
ně! Semináře Spolky
a EET, EET. Počítače pro−
dej/opravy/EET. www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 170086

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad 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 170006

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 

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 170024 

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů, sekání trávy
a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70062

ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů.
Tel.: 702858393. RR
70063

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

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není po−
zdě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší
situaci a najde optimální
řešení. Důležité je ne −
bát se a začít jednat! 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170041

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
obchod níků. 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

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né 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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
tech nicky 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

MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zpro −
středkuji prodej – za odvoz.
T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím.  RR
70060

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.

DÁMSKÉ, pánské i dětské
KADEŘNICTVÍ. Plzeň−
Roud  ná. Volejte: 604750
871. Nav štivte: www.
kadernictvi−plzen.eu.

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam.
cz. Děkuji :) RR 70059

RYCHLÉ půjčky – americ−
ké hypotéky do 3 milionů.
Koupím nemovitost bez
RK. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405.  KŘI PM
170094
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MINI PŮJČKY! Vyplá −
címe IHNED a HOTOVĚ!
Napoprvé ZDARMA!
Info+vyřízení: Pražská
41,Plzeň (u Bohemie),
Po−Pá 11−16 h, tel.:
605760958. KŘI PM
170100

POHLÍDÁM vašeho pej−
ska o Vašich  dovolených
i jindy. Zkušený chovatel,
etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 170017

NABÍZÍM ke krytí pěkného
černo−bílého psa border
kolie bez PP, velmi aktiv−
ní, tel. 603794127. RR
70301

PRODÁM králíky do 
chovu i na dokrm. Ple −
meno kalifornské, činči −
la velká, novozéland−
ský bílý, cena od 100–
300 Kč. Prodej po celý
rok. Místo chovu: Kizek –
Hrádek u Sušice, čp.
152. Tel.: 721216369. 
RR 70303
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 377 221 996, 377 221 764 � tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
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