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Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Sušice má
dlouholetou tradici vzdělávání
v řemeslných a studijních obo−
rech, která sahá až do konce 19.
století. Současná podoba školy
vznikla v roce 2004 spojením
dvou samostatných škol v jeden
subjekt, který pokračuje ve vý−
uce tradičních oborů a dále za−
vádí výuku nových oborů.
Škola nabízí vzdělání v 3letých
a 4letých oborech vzdělání s vý−
učním listem a s maturitou. U 4le−
tých nabízíme obory Cestovní
ruch, Sociální činnost a Elektro −
techniku. U 3letých nabízíme
obory Mechanik opravář moto −
rových vozidel, Autoelektrikář,
Opra vář zemědělských strojů,
Instalatér, Zedník, Truhlář, Elek −
trikář, Kadeřník, Kuchař−číšník.
Nově nabízíme E−čkové obory
Zednické práce a Stravovací
a ubytovací služby. Žáci s vý −
učním listem mohou pokračovat
dvouletým nástavbovým studiem
Podnikání, zakončeným maturitní
zkouškou. Nabídku výrazně dopl−
ňují vzdělávací programy rekvali−
fikací. Škola tyto programy vy−
učuje v rámci celé řady projektů,
ať již vlastních anebo projektů,
kde je partnerem nějakého sub−
jektu. Rekvalifikace zejména pro
Úřad práce mají v naší škole již
dlouholetou tradici.
Škola se zapojuje do celé řady
prezentačních akcí pořádaných
Hospodářskou komorou ČR
a Úřa dem práce ČR a to díky naší

poloze na rozhraní Plzeňského
a Jihočeského kraje, navštěvuje−
me prezentace od Prachatic na ji−
hu až po Stod na západě. Kromě
této činnosti navštěvujeme zá−
kladní školy při pravidelných tříd −
ních schůzkách, kde mohou rodi−
če kontaktovat zástupce školy
a získat potřebné informace.
Mimoto alespoň 3x ročně pořá −
dáme Dny otevřených dveří, kdy
si zájemci mohou prostory školy
prohlédnout. Pokud přijdou zá−
jemci mimo tyto termíny, vždy se
jim bude někdo věnovat. My jsme
využili obor vzdělání Cestovní
ruch, kde v rámci své praxe ve
školním informačním středisku
žáci vykonávají různé činnosti
a mimo jiné i podávají dostatek
informací a materiálů o oborech
vzdělání. Velký význam při pre−
zentaci školy vkládáme do zveřej−
nění nabídky v regionálních dení−

cích a na internetových stránkách
školy www.sossusice.cz. Přesto
největším úspěchem je kvalitní
výuka a výborné výsledky v rámci
konkurence, o čemž svědčí i ně−
kolik desítek diplomů a pohárů
získaných žáky školy na kraj−
ských a celostátních soutěžích.
Naším cílem je spolupráce hlavně
s úspěšnými a dobře vybavenými
firmami v celém regionu. Snahou
je, aby do této spolupráce byly
zapojeny všechny obory a aby se
této spolupráce zúčastnil co nej−
větší počet žáků a pracovníků
školy. V rámci odborných praxí
spolupracujeme s více než 40 fir−
mami. Při workshopech se zá−
stupci firem a jiných organizací
setkávají se žáky posledních roč−
níků a informují je o poptávce po
pracovní síle nebo o možnostech
dalšího postupu po ukončení ško−
ly. Díky spolupráci s celou řadou

firem došlo k oživení většiny oborů,
hlavně oborů vzdělání s vý učním
listem, o které v poslední do bě byl
zájem menší, a to je škoda.
Vážíme si spolupráce s každým
sociálním par tnerem a institucí.
Kromě toho spolupracujeme s ce −
lou řadou asociací, cechů a orga−
nizací zajišťujících sociální služby.
Nesmíme zapomenout ani na
podporu ze strany zřizovatele
školy, bez níž by se nemohla
spousta věcí uskutečnit a ne −
mohlo by být vzdělání a vybavení
na té úrovni, které škola má.
Protože jsme škola velká se širo−
kým rozsahem činností a škola
s dlouholetou tradicí, jsou i naše
plány do budoucna velké. Prů −
běžně se snažíme modernizovat
prosto ry školy, zlepšovat mate −
riální podmínky pro výuku, roz −
šiřovat doplňkovou činnost, sni−
žovat energetickou náročnost bu−
dov, lépe zhodnocovat nevyužité
prostory.
V nejbližší době se chystáme
rea lizovat celou řadu projektů,
které budou sloužit ke zlepšení
prostředí školy a ke zkvalitnění
výuky žáků. 
Co říci na závěr. Díky soustavné
práci a odbornosti všech pracov−
níků školy jsme schopni neustále
něco zkvalitňovat a rozšiřovat,
jsme schopni být dobrým a kva−
litním vzdělávacím centrem pro
naši oblast. Chceme optimalizo−
vat současné vzdělávací obory
a zachovat obory řemeslné, o kte−
ré bude do budoucna ze strany
poptávky vysoký zájem. Doufám,
že díky těmto změnám a opatře−
ním bude název SOŠ a SOU Suši −
ce ještě dlouho přetrvávat v rej −
stříku škol i v očích veřejnosti,
a že naši absolventi budou mít
v praxi dobrou uplatnitelnost. (pi)

SOŠ a SOU Sušice, škola
s dlouholetou tradicí
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Letní prázniny využijí střední školy
zřizované Plzeňským krajem
k opra vám a rekonstrukcím budov.
Celkem z  krajského rozpočtu bude
na opravy uvolněno téměř 45 mili−
onů korun. Z finančních prostředků
schválených v rámci rozpočtu
Plzeňského kraje bude začátkem
prázdnin zahájena celá řada sta−
vebních akcí. 

Střední škola Rokycany, Jeřabi −
nová 96/II, provede výměnu střešní
krytiny a zateplení stropu na hlavní
budově školy v hodnotě 9 milionů
korun, Gymnázium a Střední odbor−
ná škola Plasy chystá rekonstrukci
domova mládeže se zaměřením na
opravu elektroinstalace a kanalizace,
hromosvodu, výměnu otopných tě−
les za 5,4 milionu korun.

Střední odborné učiliště elektro−
technické, Plzeň, Vejprnická 56, bu−
de opravovat malou tělocvičnu včet−
ně spojovací chodby a výměny ra −
diátorů v hodnotě 4 milionů korun
a dále střechu víceúčelového sálu
s výměnou střešní krytiny, opravou
střešních konstrukcí a zateplením
štítů v  hodnotě 5 milionů korun.

Střední průmyslová škola, Klato −
vy, nábřeží Kpt. Nálepky 508, se
zamě ří na rekonstrukci výtahu po−
dle bezpečnostních předpisů, fi−
nanční výdaje jsou schváleny ve
výši 1 mi lionu korun. Havarijní stav
budovy bylo nutno urychleně řešit
na bu dově Střední odborné školy
Stříbro, Benešova 508, kde došlo

k destrukci stavebních prvků. Bě −
hem letních měsíců tedy proběhne
celková oprava fasády, spojená
s rekonstrukcí rozvodu elektřiny
a vody, schválené prostředky činí
5,1 milionů korun.

Vyšší odborná škola, Obchodní
akademie, Střední zdravotnická 
škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Klatovy,
Plánická 196, vymění plynové kotle,
kterým končí doba životnosti, cel−
kem za 0,5 milionu korun.

Další rekonstrukce krovu a střeš−
ního pláště za 3 miliony korun pro−
běhne na Základní škole a  Odborné
škole Horšovský Týn, Nádražní 89,
kde hrozilo zatékání do budovy.
Opravy se budou týkat také Vyšší
odborné školy, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy Do −
mažlice, Erbenova 184, kde se počí−
tá s investicí za 2,3 milionu korun.
Střední průmyslová škola dopravní
Plzeň, Karlovarská 99, bude pra −

covat na odstranění vlhkosti ze su −
terénu budovy domova mládeže
v hodnotě 1,2 milionu korun. 

Rozsáhlá rekonstrukce objektu
probíhá ve Středisku volného času
RADOVÁNEK, během prázdnin se
uskuteční stavební část za dva mi −
liony korun.

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Sušice, U Kapličky
761, provede již II. etapu zateplení
domova mládeže v  hodnotě 4 milio−
ny korun. Pro Střední školu živnos−

tenskou a Základní ško−
lu Planá bylo schváleno
0,5 milionu korun na
rea lizaci cvičné kuchy−
ně a pro Gymnázium Pl −
zeň, Mikulášské nám.
23, kde probíhá etapová
výměna oken, zase 0,9
milionu korun na opra−
vu budovy. Práce na re−
konstrukci výměníkové
stanice zahájí Kon zer −
vatoř Plzeň, Kopeckého

sady 10, ceny prací jsou schváleny
ve výši 0,5 milionu korun.

Naproti tomu již jen na dokončení
akce a  kolaudaci rekonstrukce ku−
chyně, jídelny a domova mládeže se
připravují ve Střední škole země −
dělské a potravinářské Klatovy,
Národních mučedníků 141. Celkem
bylo investováno 34 milionů korun.
Na dalších školách proběhnou
v červenci a srpnu drobné údržbové
a úklidové práce.

O prázdninách je ve školách 
v kraji opravdu rušno 

Střípky 
z Plzně

Rychtářka 
sníží ceny 

předplatného
Radní města Plzně schválili
sníže ní cen předplatného za
par ko vání v  Parkovacím domě
Rych tářka, který provozuje
město od poloviny roku 2011.
Parkovací dům poskytuje pro
občany a návštěvníky krajské
metro pole základní parkovací
služby spočívající v   PARK &
GO a vyhrazené předplacené
par ko     vání. Ke změnám dojde
od 1. října 2017.

„Vzhledem k  tomu, že parko−
vací dům není dosud stopro−
centně využíván, snížili jsme 
cenu jak denního, nočního, tak
i vyhrazeného předplaceného
parkovacího stání. Za šest let
provozování parkovacího domu
jsou předplacená parkovací stá−
ní využívána spíše pro firemní
zákazníky, rezidenti preferují
stání na karty mimo parkovací
dům v  parkovacích zónách za
nízké ceny. Snížená hodinová
sazba za parkování se z nočních
hodin rozšířila na celé víkendy
při zachování cenového stropu
ve výši 40 korun, ovšem ten ny−
ní bude možné čerpat po dobu
celého víkendu při souvislém
stání,“ uvedl náměstek primáto−
ra pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí Petr Náhlík.

Byla též schválena sleva 20
procent z ceny za vyhrazené
parkovací stání za podmínky, že
zákazník je držitelem ročního
kuponu na MHD. Oboje musí
být nahráno na Plzeňské kartě.
Kupon nesmí být starší 90 dní. 

Základní hodinová parkovací
sazba v časovém pásmu od
7 do 19 hodin zůstává 10 korun
za hodinu, nejvýše však 60 ko−
run při nepřetržitém stání. Sní −
žená hodinová sazba od 19 do
7 hodin a o víkendu je 5 korun
za hodinu, nejvýše 40 korun při
nepřetržitém stání. Denní před−
platné na měsíc bylo sníženo 
z 1200 korun na 1000 korun,
noční předplatné se snížilo
o 500 korun, na sazbu 300 ko−
run za měsíc. Nepřetržité vyhra−
zené stání bude nově 1300 ko−
run za měsíc, zde je snížení
o 700 korun za měsíc. 

Střední škola v Rokycanech před výměnou 
střešní krytiny.
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Střípky 
z Plzně

Kvalita vod 
v přehradě

Hracholusky
Rada Plzeňského kraje schválila
záměr zahájit a realizovat veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby
„Zpracování studie na zlepšení 
jakosti vod na vodním díle
Hracholusky“ dle předpokládané
výše do 2  000  000 korun. 

Z  hlediska rekreačního využití je
největším problémem na vodním
díle Hracholusky masivní nárůst
biomasy hygienicky rizikových
druhů sinic, který je způsoben zej−
ména vysokým přísunem fosforu,
jakožto klíčové živiny pro rozvoj
sinic. Z dlouhodobého provozního
monitoringu Povodí Vltavy s.p. vy−
plývá, že nádrž Hracholusky po−
měrně dobře reaguje na snížený
vstup fosforu za suchých let
(2015 a 2016), a naopak se nega−
tivně projevila povodeň v   roce
2013. Je zde tedy  předpoklad, že
jakost vody v   nádrži by se při 
dobře zacílených opatřeních na
snížení vnosu fosforu z jejího po−
vodí mohla zlepšit. Z  provozního
monitoringu Povodí Vltavy s.p. 
dále vyplývá, že hlavním zdrojem
fosforu jsou odpadní vody
z  jednotlivých sídel. 

Katedra informatiky a výpočetní
techniky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v  Plzni ve
spolupráci se Zdravotnickou zá−
chrannou službou Plzeňského kraje
vyvinula software, který slouží
při výuce budoucích zdravotnických
záchranářů i nácviku týmové spolu −
práce výjezdových skupin. Software
umožňuje simulovat pacientský mo−
nitor, který je součástí defibrilátoru,
a navodit různé stavy vznikající při
neodkladné resuscitaci pacienta.

Výhodou tohoto softwaru je hlav−
ně univerzálnost použití. K nácviku
ošetření pacienta za pomoci tohoto
softwaru totiž není potřeba téměř
žádné další vybavení. Jedná se o do −
pl něk vybavení, který nenahrazuje
sofistikované modely a pomůcky.
Další výhodou je, že díky softwaru
není potřeba umělá figurína, ale si−
mulaci lze provádět i na kolegovi.

„Můžeme nasimulovat monitoraci
tepové frekvence, krevního tlaku,
těles né teploty, saturaci hemoglobi−
nu kyslíkem či  pořízení EKG zázna−
mu. Rovněž je možné nacvičovat
rozšířenou kardiopulmonální resus−
citaci včetně použití defibrilátoru,
který je součástí tohoto programu.
Jelikož jde o počítačovou simulaci,
probíhá nácvik na kolegovi v bez−
pečných podmínkách,“ vysvětluje
záchranář Petr Kunášek, který je
u zdravotnické záchranné služby lek−
torem a učí také budoucí záchranáře
na fakultě zdravotnických studií. 

S myšlenkou vývoje speciálního
softwaru, který by posloužil sou−
časným záchranářům a rovněž lépe
připravil do praxe jejich budoucí 
kolegy, se proto obrátil na výzkum−

ný tým katedry informatiky a výpo−
četní techniky. Spo lečně pak navrh−
li, jak by měl software vypadat
a fungovat. 

„Softwarové vybavení s názvem
PETER sestává ze simulátoru de −
fibri látoru a ovládací konzole, které
mohou být nainstalovány na dvou
různých počítačích a komunikují
spolu prostřednictvím počítačové 
sítě. Instruktor pomocí ovládací kon−
zole ovlivňuje informace, které stu−
dentovi zobrazuje simulátor,“ vy−
světluje vedoucí výzkumného týmu
Kamil Ekštein. 

Když instruktor vidí, že student pro−
vádí resuscitaci správně, začne nasta−
vovat takové parametry křivek srdeční
aktivity, jako by oživování bylo úspěš−
né a pacientovo srdce začínalo praco−
vat normálně. Pokud ovšem student
udělá chybu, může mu naopak namo−
delovat různé problematické stavy.

Díky tomu si mohou studenti nacvičit
pod odborným vedením skutečně
komplexní scénáře.

Simulátor již našel své místo na
katedře záchranářství a technických
oborů Fakulty zdravotnických studií
ZČU, kde pomáhá při výuce studentů
2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický
záchranář. V současné době se soft−
ware využívá pro výuku kardio −
 pulmonální resuscitace dospělých
a novo  rozenců – pomocí nového
programu se už proškolilo zhruba
200 zaměstnanců Zdravotnické zá−
chranné služby Plzeňského kraje.

Univerzitní software pomáhá
zachraňovat životy

Transformovna Přeštice je jed−
nou ze tří uzlových rozvoden na−
pájejících Plzeňský a Karlo var −
ský kraj. Její část, rozvodnu 
velmi vysokého napětí 110 kV,
ČEZ Distribuce zrekonstruovala
za více než 550 milionů korun.
Rekonstrukce proběhla bez 
přerušení dodávek elektřiny
klientům.  

V  rozvodně se  přebudoval půvo−
dní systém podélně dělených dvou
hlavních a pomocné přípojnice na
systém tří hlavních přípojnic podél−
ně dělených. Tím vznikly prakticky
identické poloviny, které jsou i sa−
mostatně napájené. „To je pozitivní
nejen pro stabilní provoz rozvodny,

ale dají se i provádět údržbové práce
v  prostředí bez napětí a neomezovat
odběratele v  dodávce proudu,“ vy−
světluje Pavel Šolc, člen představen−
stva ČEZ Distribuce.

Rozvodna byla rozšířena o 1 mo−
dul se třemi novými poli 110 kV
a změnou řazení jednotlivých polí je
zajištěna maximální spolehlivost na−
pájení sítě 110 kV v   celé oblasti.
Vyměněna byla kabelová propojení
z   venkovního vedení 110 kV do
jednotlivých sekcí rozvodny a vybu−
dován byl i speciální kabelový kanál
v délce 240 m, který představuje
ojedinělý případ ve stavebnictví
v  oblasti rozvoden a kterému místní
přezdívají „metro“.  

„Tyto změny byly nutné vzhledem
k   tomu, že rozvodna se stala tzv.
bezobslužnou, je řízena dálkově
a tedy bez nepřetržité fyzické obslu−
hy. Dále jsme z důvodu úspory pro−
storu nahradili odpojovače s rameny
za speciální typ, tzv. pantograf, který
se používá na rozvodnách 440 kV.
Na rozvodnách ČEZ Distribuce jde
o jednu z  prvních instalací, protože
jinak by rozvodna musela být výraz−
ně delší,“ dodává Pavel Šolc.

Transformovna Přeštice je vedle
rozvodny Chrást a Vítkov nejvýznam−
nější rozvodnou v západních Če chách.
Napájí zejména šumavské oblasti až
po Český les, Horaž ďo vicko, Sušicko,
Klatovsko, Domaž lic ko, Holýšovicko,
Stříbrsko až po Bělou nad Radbuzou.
Přes rozvodnu v Černicích, Plzni Jihu
a Novou Hos podu pak i významnou
část města Plzeň.

Rozvodna prošla modernizací
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V Čimelicích se na sklonku léta –
přesně 24. až 27. srpna, sejdou mi−
lovníci zahradnického  a zahrád−
kářského oboru. 
V areálu zahradnictví Zá −
mecké zahrady v Čime −
licích bude pro ně připra−
veno na 50 aranžova−
ných expozic v uprave−
ných sklenících a foliov−
nících. Můžete se těšit na
spojení výtvarného umění
paní Olgy Volfové a květino−
vých vazeb, které vytvoří zku −
šení floristé. Umělecká  expozice
„Květinová Poemila Olgy Volfové“  bu−
de doplněna  podmanivými  verši  paní
Patákové Boučkové. Do překvapivě
pestrého „Života v trávě“ Vám dá na−

hlédnout prostřednictvím svých krás−
ných fotografií a našich květin paní
Vendy Štofflová.  Jistě zaujnou i foto−

grafie stejné autorky ve vstupní hale,
ze kterých jsme vytvořili expozicii

„Krásy naší přírody v proměnách
ročního období“. 

Originální obrazy a  ke−
ramika výtvarnic Evy
a Jany Ďurčových bu−
de jádrem další expo−
zice, nazvané „Staré
časy“. Věřím, že spo−
jení fantazie obou vý−

tvarnic, zajímavých do−
plňků a květin, bude opět

velmi netradiční a působivé. 
O tom že, řemeslo „kvete“ v každé
době, Vás přesvědčí šikovné ruce
aranžérů  a floristů v expozici „Roz −
kvetlá řemesla“, s dobovými doplňky
z muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 

Pracovníci zahradnictví Zámecká 
zahrada Čimelice se letos pokusí ob−
jevit se svými květinami „Romantická

zákoutí v Čechách“.
Sor  timent balkono−
vých květin již roste ve
sklenících do krásy
a věřím, že se nám ho
opět podaří tzv. dobře
načasovat. 
V dalších expozicích
uvidíte opět velké
množství rostlin, které
připravují zahradníci
z Čech i Moravy.
Na představení sorti−
mentu gladiol, jiřin, lilií,
na vytvoření dekorativ−
ních vazeb a osazení
květinových expozic se
zpravidla použije na
5 000 kusů řezaných
květů, 3 000 ks  vel−
kých dekorativních kvě −
tin  a několik tisíc  dal−
ších rostlin v menších expozicích i na
prodejních stáncích zahradníků. 
Většinu vystavovaných rostlin spolu
s dalšími zahradnickými doplňky, osi−

vem, cibulovinami, keramikou, prou−
těnými doplňky si mohou návštěvníci
v areálu zahradnictví již tradičně 
zakoupit. 

V přilehlém parku v čimelickém zám−
ku připravuje Klub přátel přírody ve
stejném termínu výstavu myslivosti
a ochrany přírody s doprovodným
programem. 
U sportovní haly můžete posedět
u občerstvení s hudbou či navštívit
výstavu drobného zvířectva. 
Věřím, že pokud bude příjemné poča−
sí, tak 32. ročník tradiční výstavy kvě−
tin Čimelice 2017 návštevníky opět
nezklame. 

Ing. Hana Chvalová, Zahradnictví
Zámecká zahrada Čimelice

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 

Svátek milovníků květin na sklonku léta
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Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými lázně−
mi. Navštívit můžete tři lázeňské do−
my. Přímo ve středu města jsou
dva, a to Therme I a Europa
Therme. Kousek za
městem, vlastně je to
jeho součást, vás
přivítá jeden z nej−
větších lázeňských
komplexů v Evropě
Johannesbad. 

Místo nafty 
léčebný pramen
Při hledání nafty v 30. le−
tech minulého století se našla
náhodně léčivá termální voda. Z hloub−
ky 1000 metrů vytéká legendární ter−
mální voda s účinným složením o te−
plotě 56°C, což je „motorem“ Bad
Füssingu. 
Za hodinu proudí 100 000 litrů čerstvé
účinné horké siřičité vody do 100 re−
habilitačních a rekreačních bazénů
s celkovou vodní plochou 12 000 met−
rů čtverečných. Pro svou, v Evropě
zcela ojedinělou kombinací účinných
látek, se léčivá voda v Bad Füssingu
používá především k léčení při:
l nemocech pohybového aparátu
l revmatických onemocněních
l artróze a onemocnění kloubů
l bolestech páteře
l chronických bolestech
Léčebná voda v Bad Füssingu vás do−
stane opět do skvělé formy.

Therme I 
Legendární klasické zařízení s 12 ter−
málními bazény, 2 jeskyněmi s par −

ními lázněmi a přímým
vstupem do nádher −

ného prostoru se
saunami. Koupele
s obsahem sir−

ných plynů bla −
hodárně působí na pohybové ústro−
jí. Teplota termálních minerálních
vod se v bazénech pohybuje od 
29°C do 42°C.

Europa Therme
Areál má 19 bazénů s mnoha per −
ličkovými koupelemi, s vodními masá−
žemi šíje a ramen a s bazénem s vod −
ními atrakcemi, jako je například
120 metrů dlouhý kanál proudící vody
a velkoryse řešený prostor se saunami
a s místy pro relaxační a zkrášlovací
kúry Wellness.

Johannesbad
Má vlastní léčivý pramen. Termální
voda se vyznačuje vysokým obsa−
hem síry. Jedná se o sirnou termální
vodu s obsahem sodíku, hydro −

uhličitanu a chloridu. Teplota vody
v bazénech se pohybuje v rozmezí
27–39°C. 
Nadprůměrnost lázní Johannesbad
spočívá v ideální kombinaci tří vlast −
ností, z nichž každá sama o sobě
představuje balneologickou raritu Je
to vysoká teplota pramene a zvýšený

obsah minerálních látek, více než
1g/litr, což vysoce přesahuje běžné
minimální hodnoty v minerálních pra−
menech. Tím se Johannesbad řadí
vysoko nad průměr mezi evropskými
lázněmi.
Mimořádná léčivá síla pramene je 
také dána pozoruhodným obsahem 
síry 2,5–3 mg/litr. Příjem síry a dalších

sulfidů blahodárně působí při onemoc−
nění kloubního aparátu a páteře, srdce
a cévního systému, zlepšuje metabo−
lismus, zmírňuje revmatické potíže,
pročišťuje organismu a podobně. 

Vše s mírou
Termální voda v lázních Bad Füssing
je vysoce účinným léčebným pro−
středkem. Ale jako vždy: všeho s mí−
rou. Dlouhodobý pobyt v termální vo−
dě může vést k zatížení vašeho krev−
ního oběhu. Délka koupele by neměla
přesáhnout více než 20 minut. V ba−

zénu s horkou vodou 42°C byste ne−
měli zůstat déle než 10 minut. Po
koupeli je důležitý odpočinek – mini−
málně stejně tak dlouhý.
Využijte síly přírody a ponořte se
v kteroukoliv roční dobu do léčivých
termálních minerálních pramenů
v Bad Füs singu.                      

Romana Merglová

Venkovní bazény s četnými masážními tryskami v Johannesbadu. 

Pozvánka do největších termálních lázní v Německu

Nechte se hýčkat léčivou termální
minerální vodou v Bad Füssingu

K povinné četbě kdysi patřil i román
o výletu pana Broučka do patnáctého
století, v němž se pražský pan domácí
v živém snu ocitl uprostřed pouliční bit−
vy. Neměl přehled o tom, kdo vítězí,
myslel si, že bohatí měšťané, nikoliv
chátra, kterou opovrhoval, a radostně
volal slávu vítězům. Jenomže se zmý−
lil, protože vítě zili husité – tudíž chátra.
Pan domácí hned zbaběle volal slávu
straně opačné. Křičel, že byl vždy na
straně prostých lidí, ostatně do sou−
časnosti nepatří, je až potomkem. Bratr
Žižka si tehdy odplivl – že je vyloučeno,
aby někdy měli takové potomky!

Bohužel. Jak se ukazuje, všechno
uplynulé, lidové a české, je přinejmenším
zesměšňováno, vadí česká jména, i sa−
motný český jazyk, a používání spisovné
češtiny začíná být minulostí. I v publicis−
tice se dělají nejen hrubé, ale hlavně sty−
listické chyby. Například použití výrazu
„my šli – my mysleli – my dělali“ by bylo

tehdy i v pouhé slohové práci na pětku.
Dnes se tak – vedle spousty vulgarizmů –
nejen mluví, ale podobné sentence se
čím dál častěji objevují v publicistice.
Lidé z mediálního průmyslu snad necho−
dili do školy? Jestli ano, tak musí vědět,
že v psané češtině je možné jen spojení
„my jsme šli – my jsme dělali“, případně

„šli jsme – dělali jsme“. Toto spojení ne−
zná angličtina, ale snad jsme ještě Češi.
Pokud šlo o něco nad obvyklé možnosti,
tedy nezvladatelného, bylo to vyjádřeno
výrazem „to nezvládnu“, ale dnešní již
běžné „to nedám“ je trapná zkomolenina,
stejně jako oblečení nazývat outfitem. Je
řada dalších výrazů, kterým by naši rodi−
če už nerozuměli.

Náš národ se vždy bránil poněmčo−
vání české kultury a jazyka. Jestliže
náš umělec přijal příjmení Sovák, na−
místo německého Schmitzer, lze to po −
cho pit, ale proč mají současné celebri−

ty základní potřebu przně ním svých
jmen popírat svoje češství? Kateřina se
prezentuje jako Keira, Emma Smetana
dala své dceři jméno Lennon, máme
modelku Petru Svoboda a Brzobohatý
junior je raději Gregor. Paní s příjmením
Brabcová by byla tudíž Brabec a pří−
padný synek by mohl být Brad Brabec,

když jména čes kých dětí se nyní hemží
Brady, Patricky, Arnoldy a Jessicami.
Je za tím malost, snobizmus, anebo ja−
kési komplexy národní méněcennosti?

I náš malý národ má bohatou tradici,
čeští vlastenci, spisovatelé, básníci,
novináři i podni katelé, kteří před pár
desítkami let mnohdy za cenu ztráty
postavení usilovali o rovnoprávnost
českého jazyka s němčinou, se dnes
obracejí v hrobech. Něm čina byla
u nás celá léta jazykem úředním, školy
byly převážně němec ké, divad la se
hrála jen němec ká, proto psal Josef

Kajetán Tyl české divadelní hry, proto
lidé mezi sebou vybírali pení ze na vý−
stavbu a financování českého divadla,
a Václav Matěj Kramerius vydával če−
ské knihy. Hrdí Češi se všemi silami
vzpírali poněmčování, k němuž byli nu−
ceni, a jen díky jim se snaha poněmčit
české poměry naštěstí minula účin−
kem. Jinak by své dílo dokonal protek−
torát a český jazyk a národ už by nej−
spíš neexistoval vůbec.

Dnes ovládá české kulturní pole an−
gličtina, a ani jeden z tisíců našich sou−
časných novinářů zatím nenapsal, že
prznění kultury a jazyka vždy signalizu−
je úpadek. Dobrovolně se tak odsuzuje−
me k zániku, přičemž se náš národ po−
malu noří do stojatých vod hlouposti,
kde lidé začínají žít podle vzoru televiz −
ních reklam. Jen K. H. Borovský před
svou smrtí zanechal občanům vzkaz „
Kdo jsi Čechem – prosím za to – slav−
ných otců hlasy slyš, český jazyk cti
co zlato, česky mluv, a česky piš“! 

Dagmar Hermanová

FEJETON

Kdo jsi Čechem, prosím za to…
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Neuschönau a Železná Ruda,
dva starostové Alfons Schinabeck a Michal Šnebergr a

možná i podobné příběhy a přesto velký rozdíl v životě obcí
Dvě šumavská městečka Neuschö −
nau na bavorské straně a Železná
Ruda na straně české dělí od sebe
52 km. Hravě tuto vzdálenost autem
zvládnete za půl hodiny. Na první
pohled mají mnoho společného
a přesto jsou tak rozdílná.
V Neuschönau trvale žije 2 300 oby−
vatel a toto bavorské městečko kaž−
dým rokem vzkvétá ku prospěchu
místních lidí i turistů. Pan Alfons
Schinabeck je starostou od roku
2014 a je volen na 6 let. Železná
Ruda před deseti lety měla podobný
počet stálých obyvatel, který se ale
snížil na současných přibližně 1 800.
Neuschönau i Železná Ruda jsou veli−
ce známé díky své poloze v bavorské
a české části Šumavy. Města jsou at−
raktivní a přitažlivá pro turistiku, sport
a pobyt v přírodě. Velice známá je
v Neuschönau Stezka v korunách
stromů, která ročně přiláká více jak
milion návštěvníků a stala hlavním
„tahákem“ pro turisty. Stezka koru −
nami stromů v Národním parku Ba −
vor ský les nabízí fantastický zážitek
zakončený rozhlednou vysokou 44
metrů ve tvaru vejce. Z tohoto příkla−
du je vidět jak velké investice podpo−
rující cestovní ruch mohou nahradit
omezování ekonomických aktivit
v těžbě a zpracování dřeva a hospo−
daření z důvodu ochrany přírody.
Škoda jen, že na české straně
Šumavy díky obstrukcím Národního
parku Šumava a Chráněné krajinné
oblasti Šumava se podobné investice

nedaří prosadit. Chtěli jsme například
zpřístupnit Lávkovou cestu pro turisty.
V minulosti byly velmi atraktivním tu−
ristickým místem, protože skýtala
jedi nečné výhledy na Čertovo
jezero. Po únoru 1948 bylo toto
území v důsledku železné opo−
ny neprodyšně uzavřeno na 40
let. Cesta však byla dále využí−
vána a spravována jednotkami
pohraniční stráže. Po listopadu
1989 zeleně vyznačil Klub čes −
kých turistů cestu tzv. Čerto −
vými lávkami, které byly bě−
hem krátké doby zlikvidovány
a Sprá va Národního parku
a Chrá něná krajinná oblasti
Šumavy zakázala přístup do té−
to oblasti. Našim cílem bylo
otevřít Lávkovou cestu pro tu−
risty. Dostali jsme od stavební−
ho úřadu souhlas a získali pří−
slib finančního krytí z evrop−
ských fondů. Ale konečné slovo
však měli ochranáři přírody.
Zamítavé stanovisko přišlo od
Chráněné krajinné oblasti Šu −
mava. Zatím se s ochranáři pří−
rody nemůžeme téměř na ni−
čem shodnout. Je to doslova
boj dvou světů. My chceme
Šumavu pro turisty, ochranáři
z ní dělají divočinu.
V Neuschönau je to jinak. Stezka v ko−
runách stromů je toho příkladem. Ve
městě je také firma zpracovávající ko−
vy, která zaměstnává více jak 85 za−
městnanců. Dále je zde řada úspěš−

ných živností, malých provozoven
a ob chodů, kterým stát neztrpčuje život
nejrůznějšími obstrukcemi a nesmy −
slnou legislativou, tak jako v Čechách.

S panem starostou Schinabeckem
máme společné také to, že oba provo−
zujeme Řeznictví jako řemeslnou živ−
nost. Jeho Řeznictví je přímo naproti
radnici v Neuschönau, a tak to má jen
přes ulici. Jak mi řekl, každý den brzy

ráno a pak večer, když jde z radnice,
ještě pracuje v živnosti. Pan Alfons
Schinabeck je již čtvrtou generací,
která provozuje Řeznictví. Bylo založe−

no před 100 lety. Ve velice pěkné
řeznické prodejně s vlastní vý −
robou bavorských uzenin pracuje
také jeho manželka a dcera.
V Bavorsku je provozování živ−
nosti v porovnání s námi o něco
snazší. Je zde větší úcta k řemes−
lům, méně byrokracie a o poznání
vyšší životní úroveň přináší i pro−
speritu malým obchodům.
O zbytečné a mnohdy nesmysl−
né byrokratické zátěži pro malé
živnosti ze strany státu v Če −
chách nechci mluvit. Je jen ško−
da, že v celém našem pohraničí
s Bavorskem, jehož největším
obchodním partnerem je Česká
republika, je velice znát rozdílná
životní úroveň lidí obou států,
která se jen velmi pomalu vyrov−
nává. Zatímco u našich bavor−
ských sousedů je na každém
kroku vidět jejich „tah na branku“
v podobě podpory měst, živnos−
tníků, turistiky, snahy přinést do
šumavských měst pracovní
místa, u nás tvrdošíjně a zarputi−
le „šlapeme na brzdu rozvoje“.

Špatné zákony, přílišná byrokracie
a nechuť ze strany státu, ministerstev
a dalších institucí jsou jednou z příčin
stagnace naší životní úrovně.

Ing. Michal Šnebergr, 
starosta Železné Rudy

Setkání starostů v Neuschönau. Vlevo starosta
Železná Rudy Michal Šnebergr a starosta
Neuschönau Alfons Schinabeck. 

Originální bydlení pro dříve naro −
zené nově nabízí bývalý hotel ve
Dvorci, kde vzniklo 17 malometráž−
ních bytů. Podobné zařízení dosud
v Nepomuku chybělo. Přestavba té−
měř 10 let nevyužívaného hotelu ve
Dvorci na komunitní dům pro senio−
ry začala v srpnu loňského roku.

„V třípatrové budově vzniklo 17
bytových jednotek dva plus k. k.
o rozměrech od 33 do 44 metrů
čtverečních. Dále tu bylo nutné vy−
budovat výtah a upravit podkroví.
Z důvodu úspory energií zajistí vy −
tápění objektu dvě tepelná čerpadla
voda−vzduch,“ sděluje starosta
Nepomuku Jiří Švec.

Komise už vybrala budoucí oby−
vatele objektu.  O bydlení v Nepomu −
ku mají zájem senioři nejen z Plzeň −
ského kraje, ale i ze vzdálenějších
míst, jako je například jihočeská
Třeboň. Minimální věk je pro obyva−
tele komunitního domu stanoven na
60 let. Jejich čistý měsíční příjem

navíc nesmí přesáhnout 1,0
násobek průměrné měsíční
mzdy v případě jednočlenné
domácnosti nebo 1,2 náso−
bek u dvoučlenné domácnos−
ti. Výše nájemného je sta −
novena pro letošní rok na
57,20 korun za metr čtvereč−
ní podlahové plochy. 

Náklady na výstavbu pře−
sáhly 17 milionů korun (bez DPH), z
toho 10,2 milionu korun činí dotace
Ministerstva pro místní rozvoj po−
skytnutá v rámci titulu Komunitní 
domy pro seniory. Cílem je zajištění
sociálního nájemního bydlení pro
seniory tak, aby došlo k zachování

a prodloužení jejich nezávislosti
a soběstačnosti a dále k umožnění
komunitního způsobu života na prin−
cipu sousedské výpomoci. „V přípa−
dě potřeby budou za seniory zajíždět
na vyžádání naše terénní pracovnice
z domu s pečovatelskou službou,“
dodává starosta.

Nepomuk tak pokračuje v komplex−
ní rekonstrukci hotelu ve Dvorci, kde
se již podařilo zrekonstruovat spole−
čenský sál. V současné době se při−
pravuje obnova restaurace. „Pro jekt
už je hotový, práce by měly začít na
podzim letošního roku. Naším zámě−
rem je najít pro tyto prostory vhod −
ného nájemce,“ uzavírá Jiří Švec.

Dům pro seniory v bývalém hotelu v Nepomuku
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Do redakce přišlo několik dopisů
a také telefonátů, zda je pravda, že
Josef Pospíšil ukončil pravidelný mě−
síční cyklus pořadů „Beze spěchu
s Pospíšilem & hosty“, který běžel
s úspěchem od roku 2002 v Plzni.
Pro ty, co nejsou „v obraze“, jde o di−
vácky populární moderované koncer−
ty nejlepších českých, moravských
i slovenských dechovek v KD Peklo
v Plzni. Zajeli jsme proto za autorem
a známým muzikantem Josefem
Pospíšilem do Šťáhlav a zeptali se.
� Je opravdu konec pořadů „BEZE
SPĚCHU s Pospíšilem a hosty“?
Ano, 140. dílem skončil letos v květnu
dlouholetý cyklus těchto pořadů. 
„BEZE SPĚCHU s Pospíši lem a hosty“.
Bylo mi řečeno, že pořad, pokud není
vyprodaný, nebude možno dále provo−
zovat. Podle rešerže z posledních let
prý byla průměrná návštěva 135 divá−
ků. Muzikanti, kteří v Plzni účinkovali,
ale i diváci, mohou podat osobní infor −
mace o návštěvnosti a o spontánnosti
těchto pořadů. Pravdou je, že poslední
dva pořady měly nižší návštěvnost.
Hlavní důvod byl, dle všeobecného ná−
zoru diváků, ve zcela nevhodném pře−
sunu předprodeje vstupenek a abonmá
z KD Peklo, kde se pořady konaly a kam
byli diváci naučení po léta chodit. 

� Člověk musí počítat s tím, že ně−
kdy ten konec přijde. Nic netrvá věč−
ně. Proto se neohlížejme zpátky, ale
dívejme se dopředu. Na co se mohou
příznivci vašich pořadů těšit?
Z Pekla jsem odešel do známého plzeň−
ského divadla PLUTO manželů Kikin −
čukových, kteří mně nabídli spolupráci.
Nebudou to ale už koncerty populárních

dechovek a větších kapel. Bude to po−
řad komorní s populárními hosty a sa−
mozřejmě s oblíbenou muzikou a s do−
brou náladou. Divadlo PLUTO má men−
ší kapa citu, ale o to bude setkávání

srdeč nější, jak už naznačil vyprodaný
premiérový pořad v červnu.
� Koho jste si pozval?
Zazářili v něm slavný chodský dudák
Antonín Konrády s  dcerou Ivankou
a muzikant a folklorní tanečník, pan 
primář plastické chi rurgie FN v Plzni,
MUDr. Vlastimil Bursa. Krásné lidové
písničky střídaly veselé chodské pou−

dačky i zajímavé zážitky z muzikant−
ských cest do zahraničí, nálada byla bá−
ječná, diváci si spontánně zazpívali, po−
řad se protáhl o více jak půl hodiny a to
běžel v ČT velmi známý oblíbený seriál.

� To je výborný start na hvězdné
dráze PLUTA.
Samozřejmě, že mě to moc potěšilo, že
moji milí diváci si našli cestu nejen za
mnou, ale hlavně za dobrou zábavou
a zajímavými lidmi. A mám výborné ka−
marády, kteří mně určitě budou zase
pomáhat i sekundovat – Pepu „Dvorá −
ka“ Kupilíka, Jirku Bláhu nebo duo
Renatky. Věřím, že diváky nezklameme.
A jestli ještě mohu přidat infor maci, pak
sděluji letošní podzimní termíny. Budou
to vždy páteční odpoledne 22. září,
20. října, 24. listopadu a vánoční pořad
s překvapením 15. prosince. Začátky
jsou vždy od 17:00  do cca 19:15 ho−
din. Máte−li zájem, můžete si rezervovat
abonmá, nebo koupit vstupenky v  re−
cepci divadla PLUTO (tel. 606 280 010,
OD CENTRUM  Plzeň−Doubravka). 
� Kdo přijde ze známých osobností
do plzeňského divadla PLUTO?
Maličko prozradím, že jednám napří−
klad s muzikantem Karlem Vág ne rem,
slavnou operní sopranistkou Evou
Urbanovou, oblíbenou hereckou rodi−
nou – Jindřiškou, Pavlem a Kamilou
Kikinčukovými, dudákem Vaškem
Švíkem a s dalšími zajímavými hosty.
Srdečně všechny zdravím a těším se
na shledání na hvězdné dráze PLUTA. 

Text a foto Jiří Bláha

Muzikant, moderátor Josef Pospíšil skončil v plzeňském Pekle a říká:

Na premiérovém pořadu Josefa Pospíšila v plzeňském divadle PLUTO zářili
slavný chodský dudák Antonín Konrády s dcerou Ivankou a muzikant a folklorní
tanečník primář plastické chirurgie FN v Plzni, MUDr. Vlastimil Bursa.

Z PEKLA vás zvu na hvězdnou dráhu do PLUTA
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Do Plzně přijel sameček pižmoně
Loki, ale mladý pán však musí ještě
dorůst. Plzeňská zoo chová pižmoně
od roku 1998. První samec Sid byl
z Liberece. Obsadil výběh v euroasij−
ské – palearktické části zoo blízko
medvědů. Později získal družku
Pirosch ku a během let jej vystřídali
další samci – Semmel (Žemle) a Sam. 

Přesto, že Piroschka měla mláďa−
ta, nikdy se je nepodařilo odchovat.
Letos na jaře Sam bohužel uhynul,
protože měl problémy se srdcem.
Osiřela zde tříletá Quengel, původem

z  berlínského Tierparku. V  Plzni žije
již dva roky. Zatím je ještě poměrně
malá, mnohem menší je ale o dva
roky mladší roční sameček Loki. Ten
přijel ze švýcarského Bernu v uply−
nulých dnech. 

„Jméno Loki získal v Plzni od
ošetřovatelů a pochází ze severské
mytologie. Spojení proběhlo úspěš−
ně. Doufáme, že se časem konečně
dočkáme odchovaných mláďat,“
říká mluvčí zoologické zahrady
Martin Vobruba.

Foto: pižmoni – K. Misíková

Osiřelá tříletá slečna Quengel musí mít trpělivost

V minulém vydání našeho časopisu
jsme přinesli první kapitolu z cyklu
„Co se do naší knihy nevešlo“, nava−
zující na knihu „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“. Jedná se o téma−
ta, v nichž přední místo zaujímá pá−
trání po uměleckých dílech a pokla−
dech tvořených zlatými cihlami
spolu se zlatými a stříbrnými platid−
ly. To vše se nacisté na konci 2. svě−
tové války pokusili před spojenci
ukrýt v bláhové naději, že se díky
Hitlerovým „zázračným zbraním“
podaří protivníka na východní i na
západní frontě porazit.

Dobývání Norimberka
17. dubna 1945 zahájily dvě pěší divi−
ze 7. americké armády (3. a 45.) útok
na Norimberk, baštu nacistického
hnutí. Boj ve starobylém centru města
byl nelítostný. Přišel rozkaz postupo−
vat dále směrem k norimberskému
hradu, probojovat se pod hrad a obsa−
dit v uličce Schmiedgasse bunkr, který
se nacházel v podzemí hradu. Bunkr
byl vytesán do skály, na němž norim−
berský hrad stojí. Předmětem zájmu
byl nacisty ukrytý poklad.
Zde se musíme vrátit o několik měsí−
ců zpět, do tábora německých váleč−
ných zajatců v belgickém Namuru,
kde nadporučík Walter Horn prováděl
jejich výslech. Byl příslušníkem spe −
ciální zpravodajské jednotky Pattono −
vy 3. armády a stejně jako jeho kole−
gové, ovládal skvěle německý jazyk,
protože byl jeho jazykem mateřským!
Byl kunsthistorikem, studoval na uni−
verzitách v Heidelbergu a v Berlíně, di−
zer tační práci obhájil na univerzitě
v Hamburku. V roce 1937 emigroval
před nacismem do USA. Jeho znalosti
německého prostředí a mateřský ja−
zyk ho předurčily k činnosti v rámci
zpravodajské služby v US Army. Do

svého nástupu k US Army byl profe−
sorem historie umění na kalifornské
univerzitě v Barkeley.

Hrozba chemických zbraní
Hornovým prvořadým úkolem bylo
přesně programovanými výslechy ně−
meckých zajatců pá−
trat po stopách mož−
ného nasazení che−
mických zbraní ně−
meckou armádou na
západní frontě a sa−
mozřejmě také po
podezřelých oso−
bách – příslušnících
SS, vysokých nacis−
tických pohlavárech,
kteří se v přestrojení
za prosté vojáky
sna žili uniknout za −
jetí. (Zajímavé je, že
americká armáda
objevila v prostoru vojenského cvičiš−
tě Grafenwöhr nedaleko německo –
české hranice v dubnu 1945 rozsáhlý
areál s uskladněnými chemickými
zbraněmi připravenými k použití, k ně−
muž ale z doposud neznámých důvo−
dů nedošlo).

Poklad pod hradem
Při rozhovoru s je dním zajatcem, pro−
stým vojákem z Norimberka, se nad−
poručík Walter Horn od něho dozvěděl
o speciálně vybudovaném bunkru pod
norimberským hradem, v němž se je−
ho rodiče starali o bezpečné uchování
mimořádného pokladu, a to na rozkaz
samotného Hitlera… Bunkr ukrýval
korunovační klenoty – relikvie tzv.
Svaté říše římské národa německého,
které Hitler ve spolupráci s Heinrichem
Himmlerem, říšským vedoucím SS,
nechal odvézt po anšlusu Rakouska
z vídeňského Hofburgu. 

Walter Horn sepsal o výslechu zajat−
ce zprávu, která nezapadla. Naopak,
vrchní velení v čele s generálem
Eisenhowerem jí věnovalo mimořád−
nou pozornost. 
Bunkr se podařilo objevit. V něm spo−
číval skutečný poklad včetně slavného
oltáře Veita Stosse z krakovského hra−
du a mnoha dalších světových unikátů
– některých součástí císařských ko −

runovačních klenotů
a tzv. Longinova kopí,
kterým podle pověsti
římský setník Longin
probodl bok ukřižova−
ného Krista. Ty hlavní
relikvie – koruna, žez−
lo, jablko a dva meče
(císařský a ceremo −
niální) však chyběly.
Nadporučík Horn byl
pověřen generály Ei −
se n howe rem a Patto −
nem vést pátrání po
nich – nyní již jako re−
gulérní člen Sekce

památek, výtvarného umění a archivu
US Army, zřízené s cílem provádět pá−
trání po nacisty ukradených kulturních
statcích a starat se o jejich záchranu.
Nakonec se klenoty Hornovi najít po−
dařilo v jiném podzemním úkrytu ne−
daleko bunkru ve Schmiedgasse,
a dnes je lze obdivovat v Kunsthisto −
rickém muzeu ve Vídni.

Chtěl být Hitler římským 
císařem?
Horn při pátrání po klenotech došel
i k ohromujícímu poznání, že Adolf
Hitler zamýšlel vytvořit novou Říši řím−
skou národa německého – patřičně
poplatnou nacistické ideologii. Měl 
také v úmyslu stát se její hlavou – no−
vodobým římským císařem!
V příštím vydání se soustředíme na
nálezy kulturních statků, uloupených
nacisty v jimi obsazených zemích
 Evropy.                        Bohuslav Balcar

Co se do knihy nevešlo !
Nacistické kulturní obzory IIStřípky 

z Plzně

Od roku 2010 chová plzeňská zoo
v asijských expozicích turk men −
ského divokého osla kulana.
Jejich výběh sousedí s výběhem
velbloudů dvouhrbých. V součas−
nosti jde o jediný chov v   ČR.
V Evropě je chová 30 zoologic−
kých zahrad. Je pro ně vedena
mezinárodní plemenná kniha.
V  Plzni se krátce kulani objevili
v 2. polovině 80 let. Kulan je jed−
ním z  poddruhů asijského divo−
kého osla či poloosla. U jeho vě−
deckého popisu stál český zoolog
Vratislav Mazák. 

„Chovný hřebec Maťo se naro−
dil v roce 2008 v  Zoo  Bratis la va,
o osm dní mladší samice Esta
v estonské Zoo Tallin. Prv ního
hřebečka přivedli na svět v roce
2012, kobylku Enny v  září 2015.
Třetí mládě – samička – přišla na
svět 13. 6.  2017. Kmotrem se jí
stal první náměstek primátora
města Plzně Martin Baxa, který
vybral jméno Ema,“ sdělil tiskový
mluvčí plzeňské zoo Mar tin
Vobruba.

Foto: Kateřina Misíková

Třetí mládě 
kulana v Plzni
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Divadlo J. K. Tyla pořádá druhý roč−
ník výstavy nazvané Plzeňský salón,
tentokrát ve spolupráci se Západo −
českou galerií v   Plzni, Unií výtvar−
ných umělců Plzeň a statutárním
městem Plzeň. Ve foyer Nové scény
byla v  loňském roce vystavena díla
významných regionálních výtvarní−
ků, letošní ročník s  podtitulem „Byli
mezi námi“ připomene odkaz již ne−
žijících umělců z Plzně a Plzeňského
kraje. Tři prostorná a světlá podlaží
foyeru ozdobí obrazy výrazných
osobností zdejší výtvarné scény, ja−
kými byli například Jiří Kovařík,
Bronislav Losenický, Ladislav Fládr,
Alena Koenigsmarková, Josef Hodek

nebo Miroslav Tázler starší. Výstava
bude přístupná do 20. srpna, každý
den kromě pondělí vždy od 15 do 
18 hodin. Vstupné je 30 Kč.

V rámci koncertu Szidi Tobias zazní
písně nejen z jejího posledního alba
Jolanka, ale těšit se můžete i na oblí−
bené skladby ze všech šesti dosud
vydaných CD. Szidi si na desce
Jolanka obléká písně jako šaty ze
šatníku. V každé dokáže být jiná a do
každé si doplní nějakou „cetku“,
drobnost, cingrlátko, něco, co najde
nebo má po ruce. Szidi miluje příbě−
hy obyčejných lidí a to je z jejich pís−
ní cítit. Vybírá si texty, které působí
velmi osobně, ale najdeme se v nich
všichni. Zpěvačka má na tomto albu
několik tváří. Dokáže být něžná i pro−
vokující, bláznivá i pokorná, ze vše−

ho nejvíc však upřímná. Hudbu
zkomponoval a produkoval Milan
Vyskočáni. Jeden text napsal Milan
Lasica a ostatní jsou  z pera dvorní−
ho textaře Szidi Tobias Petera
Lipovského. A vůbec poprvé si jed−
nu píseň otextovala i sama Szidi. 

Výstava Plzeňský salón
„Byli mezi námi“

Koncerty na zahradě
Měšťanské besedy

11. 8.  17:00 hod.
2. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň
Na stejném místě jako loni, tedy
v krásných prostorách zahrady Měš −
ťanské besedy v Plzni, se uskuteční
v pátek 11. srpna velký svátek tradič−
ního jazzu: Mezinárodní dixielandový
festival Plzeň. Tentokrát se na pódiu
vystřídá 5 dixielandových kapel, 
z nichž jedna je opět zahraniční.
Zahraničním hostem, hlavní hvězdou
festivalu budou polští Dixie Compa ny
z Poznaně, jež sklízejí již čtvrt století
úspěchy po celé Evropě i v zámoří.

Na programu jsou pochopitelně
i obě plzeňské kapely hrající „starý
jazz": swingband a zároveň organi−
zátor festivalu Pilsner Jazz Band
a čistě tradjazzová kapela The Dixie
Hot Licks. Pořadatel vsadil na jistotu

a i na letošní ročník pozval nejpopu−
lárnější dixielandový soubor v České
republice, miláčky publika a stálici
největšího festivalu této hudby
v Evropě (Drážďany), rakovnické
BrassBand.cz. Pátou položkou na
programu bude kapela s podobným
názvem: J. J. Brass Band. Jedná
se o marching−bandovou odnož
skvělé pražské jazzové skupiny 
J. J. Jazzmen.

Program začíná v 17 hodin, jakmi−
le dorazí neworleánský dixielandový
průvod od katedrály Sv. Bar tolo −
měje. Hrát se bude až do večera –
po oficiálním konci programu ná −
sleduje ve 22 hodin nefalšovaná
newor leanská jam session!

21. 8. 19:30 hod. Szidi Tobias & Band



34 Plzeňský rozhled  8/2017Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Otázky čtenářů pro… známého českého
psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdu

O dovolené jsme byli na několika
místech v Německu a překvapilo
nás, jak velký počet migrantů se
tam pohybuje. Pane Brázdo, jak
vidíte další vývoj uprchlické krize?

Předně je třeba říci, že převážná
většina těchto lidí před nikým nepr−
chá. Jsou to ekonomičtí migranti,
kteří jdou za lepším. Kyvadlo mi
ukazuje, že by se do Evropy mohla
z Afriky přesunout až miliarda lidí.
Je třeba hledat odpověď na otázku,
proč to někdo dělá. Není to jenom
o byznysu, ale hlavně o tom, jak
zdevastovat Evropu. Proč vyspělé
evropské státy nepomáhají těmto 
lidem přímo v jejich afrických ze−
mích? Proč „NĚKDO“ je syste −
 matic ky, organizovaně a neustále
po sílá do Evropy, abychom se o ně
postarali? Z těch 150 000 migrantů,
příznivců islámu, kteří jsou v Evro −
pě, mi věštby ukazují, že 12 000 jich
je schopno dělat te  ro ristické útoky.
V křišťálové kouli vidím, že účelem

a snahou je rozvrátit evropskou
společnost a nastolit jejich islámské
náboženství. To není s naším křes−
ťanstvím vůbec slučitelné. Podle mé
věštby budeme mít v Evropě za 20
až 30 let tolik pří−
znivců a vyzna−
vačů islámu, že
si začnou prosa−
zovat své poža−
davky s cílem
ovládnout nejen
Evropu. Ná bo −
ženství, jak víme,
je diktát. Je to
vnucená rada
a každá vnucená
rada je diktát. 
Současná situa−
ce je z mého po−
hledu věštce na
hraně, kdy je ješ−
tě čas začít ji ře−
šit. Prostě migran −
ty vracet zpátky
a dalším umož nit návrat domů i za
cenu, že jim poskytneme finanční
i jinou pomoc. Nesmíme dopustit
rozšiřování jejich víry, islámu.
Jestliže oni získají převahu, poruší
se rovnováha ve společnosti. Každé
porušení rovnováhy je nebezpečné
a nepřináší nic dobrého. Když se po−
ruší rovnováha v domě, dům spad−
ne, v partnerských vztazích zname−
ná porušení rovnováhy jejich roz−
pad, porušení rovnováhy v našem
těle vyústí v nemoc.
Jestliže v migrační krizi nyní nic ne−
uděláme, nebudeme ji řešit, očeká−
vejme porušení rovnováhy ve spo−
lečnosti. Při současné naší nečin−
nosti dojde za takových 25 let k ne−
rovnováze a migranti, kterých bude
stále přibývat, se budou domáhat
z pozice síly svých práv. Dneska

k tomu používají teroristické útoky.
Podle mé věštby by mohly do 15 let
přestat, ale objeví se něco jiného.
V křišťálové kouli vidím, že to budou
nejrůznější bojkoty, které například

přivodí zhroucení
sociálního systé−
mu. Už to nebude
forma otevřeného
boje, ale nastolo−
vání jejich stále
se stupňujících
požadavků tla−
kem. Něco po −
dob ného, jako
jsme nedávno vi−
děli v Hamburku.
Je jich systém bu−
de soupeřit s tím
naším, a jak dob −
ře víme, islám je
agre sivní nábo−
ženství. Bude to
hrozit celé Evro −
pě. Podle mé

věštby, a opět ji připomínám, jsou
nyní misky vah v jakési rovnováze,
kdy ještě máme šanci tomu zamezit
a evropskou migrační, chcete−li
uprchlickou krizi, vyřešit.

Pane Brázdo, hodně se mluví
o vztazích rodičů a dětí. Také se
těmito vztahy zabýváte? Proč tak
často to mezi rodiči a dětmi ne−
funguje?

Hodně klientů za mnou přichází,
abych jim vyvěštil, proč nefunguje
vztah mezi otcem a synem, matkou
a dcerou a podobně. Přišel jsem na
to, že když dětem zemřela matka,
tak z těch vztahů matka – otec je
matka důležitější, ale ne o 100%, ale
jen o 10%. U dětí se tato ztráta mat−
ky projeví tím, že ztratí cit. Došel

jsem k závěru, že 75% žen, které
v dětství ztratily matku, se chovají
nevyzpytatelně, bezcitně. Pokud při−
šel o svou matku v dětství chlapec,
tak v pozdějším věku nedokáže že−
nám projevovat cit. Bohužel ztráta
citu u dětí přichází i v rodině, kde žijí
matka i otec. Například kvůli honbě
za slávou a penězi se matka nevěnu−
je svým dětem, které vyrůstají v pro−
středí, ve kterém nepoznají cit. Jaké
důsledky to přináší, vidíme kolem
sebe. Vysoká rozvodovost, mnoho
žen nechce žít v manželském vzta−
hu. Stačí jim, když mají jen dítě a pří−
padně partnera. U dětí se bezcitnost
projevuje kriminalitou, která mnohdy
končí vraždou, drogovou závislostí
a podobně.
Lidé nezvládají rychlý tep doby,
proto doporučuji více relaxovat
a najít rovnováhu mezi prací a odpo−
činkem. Hnacím motorem našeho
života musí být myšlenka, že by to
mohlo být ještě lepší. Neříkat si,
a tím se utěšovat, že by to mohlo být
ještě horší. Přece chceme něco
víc, tak za tím jděme. Všichni jsme
schopni zhmotňovat svoje myšlenky
a přání, ale ze všeho nejdříve musí−
me vědět, co chceme. Kdo plánuje
svoji budoucnost od 5 let výše, je na
tom dobře. Když plánuje jen na rok
dopředu, je něco špatně. Lidé, kteří
nevědí, co budou dělat zítra, trpí du−
ševní poruchou a je mezi nimi nej −
více sebevrahů.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nabízíme spolupráci
Pokud máte obchod v Plzni, nabízí−
me spolupráci v oblasti prodeje pří−
rodních produktů. V současné době
jich nabízíme téměř 100, jsou certifi−
kované pro celou EU. Výrobní pro−
ces splňuje přísné normy GMP –
praxe dobré výroby, pěstování rostlin
dodržuje zásadu GAP – praxe dobré−
ho 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

V roce 2015 na západě Čech one−
mocnělo podle údajů Státního
zdravotního ústavu 27 a v loňském
roce 50 lidí, což odpovídá třetí nej−
vyšší nemocnosti v republice. 

„Nyní se hlásí nejvyšší stupeň ak−
tivity: 9 −10. Klíšťata mají ráda teplá
a vlhká místa ve stínu stromů, ve vy−
soké trávě, v parcích, na okrajích
cest i u vody. K přenosu infekce mů−
že dojít už několik hodin od přisátí.
Kromě vhodných meteorologických
podmínek přispívá k nárůstu infekcí
i větší pohyb lidí v přírodě během

prázdnin a letních dovolených,“
říká prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.,
přednosta Ústavu epidemiologie
Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity
Karlovy. 

Na rozšiřování přírodních ohnisek
nákazy se podle něj podílejí ptáci,
divoká i domácí zvířata včetně do−
bytka a koz. Mezi nejrizikovější 
činnosti patří i rybaření, houbaření,
sbírání lesních plodů, turistika,
myslivost, chalupaření, chování 
zvířat, kempování, ale i hraní golfu
nebo pití nepasterizovaného mléka.

Infekci je schopné přenést nejen
dospělé klíště, ale i jeho velmi malé
vývojové stádium – nymfa, kterou
na těle snadno přehlédneme. Počet
těchto nymf je v přírodě mnohem
vyšší než dospělých klíšťat, proto si
někteří nemocní nejsou vůbec 
vědomi, že hostili přisáté klíště. 

Proti infekci neexistuje žádný
specific ký lék, léčí se jen příznaky,
jako například horečka, zánět a otok
mozku. Česká republika je ende −
mickou oblastí s vysokým výskytem
klíšťat, pro takové oblasti doporučují

odborné autority, včetně Světové
zdravotnické organizace, očkování
všech osob od jednoho roku věku.
Na očkování proti klíšťové ence −
falitidě přispívají všechny zdravotní
pojišťovny. 

Prodělání klíšťové encefalitidy
zna mená pro nemocného i jeho rodi−
nu často dramatické zhoršení kvality
života i nemalé finanční ztráty. Trvalé
následky mohou být nejen u dospě−
lých, ale i u malých dětí, s vyšším
věkem je prognóza horší. 

�������

Na Plzeňsku loni onemocnělo encefalitidou padesát lidí
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Hledáte práci? Potřebu −
jete přivýdělek? Nebo
dlou  ho dobou brigádu na
DPP v Plzni? Co nabízíme?
Stabilní, dlouhodobou spo −
lu práci s možností vlastní−
ho plánování směn, den/
noc, solidní a férové jed−
nání je u nás samozřej−
mostí, HPP, náborový pří−
spěvek, možnost získání
certifikátu dílčí kvalifikace
68−008−E. Nast. plat 80 Kč,
možnost  záloh, nejedná
se o obchodní centra a ob−
chody. Služební výstroj
zdarma . Pokud Vás nabíd−
ka zaujala a máte zájem
pracovat na pozici „pra −
cov ník ostrahy“ kontaktuj−
te nás na e−mailu Karel.
huml@bartonapartner.cz
nebo tel.: 730155312. KŘI
PM 170149

KLATOVSKÁ firma přij −
me šikovného zámeční−
ka, ranní směna, služební
byt. Tel. 602441949. RR
70560

NABÍZÍM brigádu na ští−
pání dřeva – Chudenicko,
tel.: 606517303. RR
70568

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
nové zaměstnance na po−
zice servírka a pracovni−
ce za pult/ baristka – pří−
prava kávy, zdobení po−
hárů, atd. Zaučíme, uby−
tování poskytneme zdar−
ma. Výborné platové
ohodnocení, turnusy, prá−
ce na smlouvu nebo bri−
gádně, vhodné i pro
absol venty všech uč. obo−
rů a škol. Informace na
725835555. RR 70573

BRIGÁDNICE – Café Char −
lotte, kavárna−cukrárna
v Železné Rudě – posiluje
svůj tým a přijme brigád−
nice na víkendy, na letní
sezónu i celoročně. Za −
 učí me, ubytování poskyt−
neme zdarma. Dobré o −
hod nocení a bonusy z trž−
by, turnusy dle dohody,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Možnost při vzájemné do−
hodě po ukončení školy
práce na HPP, Informace
na 725835555. RR 70574

PRACOVNICE na mytí bí−
lého nádobí – Café Char −
lotte, kavárna−cukrárna
v Železné Rudě – hledá
paní na mytí bílého nádo−
bí, práce je vhodná  i pro
vitální důchodkyně, tur−
nusy v 5–7denních cyk−
lech, ubytování zdarma,
dobré platové ohodno −
cení.  Informace na
725835555. RR 70575

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

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – heligonku,
akordeon chromatiku pro
dědečka k narozeninám.
Tel.: 728209526. PM
170129

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaz−
nou pumpičku, staré
lampy, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní
díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Starou
koloběžku. 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 

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 ih−
ned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
170090

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
170013 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por −
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obra zy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Nabí −
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs
@seznam.cz. PM 170005

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání, medaile, odznaky
vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z po −
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 170010 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hrač−
ky, figurální porcelán, vá−
noční ozdoby, betlém, ob−
razy, rámy, hodiny, hodinky
na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na tyto
moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 170068

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 bake −
litová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí −
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

VYKOUPÍME za velice sluš −
né ceny do nově vznikající−
ho vojenského muzea oku−
pace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou tech−
niku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zá −
jem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Ve −
li ce děkujeme za nabídky
i případné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel 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.  Mohu na−
bídnout i výměnu pohled−
nic nejenom ze Šumavy.
Mobil: 602486490. RR
70572

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná −
doby, plechovky, pla −
káty, flašky, atd. O Sta −
rém Plzenci – vše staré:
pohlednice, foto, pla −
káty, obraz a jiné. Tel.
603512322. PM
170023A 

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav ne −
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE – PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny,
obra zy a různé staré vě−
ci na dekoraci, možnost
vyklizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 170022

KOUPÍM osobní automo−
bil Škoda 1000 MB, 100,
110R, 120L, 130L, VAZ,
Trabant – jen slušný
stav, aj, i nepojízdné
a náhradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011 

PRODÁM nové bílé pře−
pravky – 25 ks, ale i jedno−
tlivě. Nové sady skleniček
a porcelánu, kávovar – 
SOLUS AUTOMAT. Vše 
levně a dohodou. Plzeň tel.:
727905131, 606309705.
PM 170146

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

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m,  dále pane−
ly 220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 170027

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

2 EL. PŘÍMOTOPY a zaří−
zení na domácí moštování.
Drtička + lis. Dále 4 staré
dřevěné postele. Vše lev−
ně, dohoda jistá. Tel.:
723211767 – Sušicko. RR
70524

2 CHROMOVÉ postele, ši−
cí stroj skříňový, peřiňák
bílý, kulatý stůl – masiv
starožitný, válendu starší,
stůl kuchyňský rozkládací
80 x 80 cm a klec na pa−
pouška. Tel.: 605156780.
RR 70542
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ZEMINU – ornici, Klatovy
(p. Homolka 608717182).

DVOJE pravé vlasy černé
volné cca 40 cm a v copu
cca 70 cm, paravan ne−
používaný, starý telefon,
pletací stroj, ruský samo−
var, deku z pravé ovčí vl−
ny s prostěradlem a pol−
štářem – vše nové. Skříň
prosklenou, dřevěnou
stě nu z trámů s kulatou
klenbou bez dveří a stří−
brnou barevnou televizi
cca 80 cm se skříňkou na
satelit. Dále prodám sta −
rožitné zrcadlo ve vyřezá−
vaném dřevěném rámu
a dvě dětská dřevěná kře−
sílka do 10 let, dřevěného
houpacího koníka, 70 let
starou dřevěnou skříň se
zásuvkou, elektrickou re−
mosku, vysavač BOM−
BARDER. Vše nové. Tel.:
602829035. RR 70545

ELEKTROKOLO – nové,
cena dohodou, tel.:
732350219. RR 70570

MOTOR 2x převodovku
a jiné drobné díly + manu−
ál na Fiat 126p 650 polský,
dále motor + převodovku
na Š120, dohodou, tel.:
724120809. RR 70576

Prodám vyschlé fošny.
Tel.: 603 535 061

Prodám sedací soupravu
3+2+1+taburet, béžo−
vá se vzorem, 1x úložný
prostor, výška 98 cm, za−
chovalá – málo použí −
vaná, možno poslat foto.
Cena 7.000 Kč. Tel.731
521 112

NOVOU kovovou zahradní
houpačku s čalouněný−
mi barevnými polštářky.
Pro 3 dospělé osoby
a velký skleněný demižon
cca 40–50 litrů a bílou
porcelánovou kadečku
na zelí.  Tel.: 602829035.
RR 70563

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

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní 
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170038

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
70106

NABÍZÍM dvojhrob na
hřbi tově Zdouň v Hrádku
u Sušice, tel.: 608131233,
děkuji. RR 70530

PRODÁM zahrádku v Kla −
tovech na Markytě, pěk−
ný rozhled, elektřina, 
cena 205.000 Kč. Tel.
376310474. RR 70561

HLEDÁM pronájem ne −
bytových nebo bytových
prostor k podnikání. I v hor−
ším stavu k úpravě. Tel.:
737861307. PM 170157

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře 
ti síce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme
s vel kými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručuje −
me pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu 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 samozřej mos −
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170040

OBECNÍ úřad Kbel (Plzeň−
jih) hledá nového ná −
jemce na pronájem neby−
tových prostor „Hospůd −
ka Na návsi“ s bytem.
Nájem je možný od 1.9.
2017. Více info na tel.:
723520726 – starostka
obce Kbel A. Hogerová.
RR 70528

PRONAJMU dobře zave−
denou kavárnu – cukrár−
nu v Klatovech. Plně vy−
bavená, vlastní parko −
viště, venkovní i vnitřní
dětský kout, 2x terasa,
pergola, salonek. Výhle −
do vě k dispozici byt v ob−
jektu.  Tel.: 602614480,
modeboss@seznam.cz.
RR 70547

PRONAJMU 2+1 v 1. pat−
ře RD v Klatovech pěkný
mezonetový byt s mož−
ností parkování, volný 
ihned. Tel.: 602614480.
RR 70559

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových 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

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu 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

KOUPÍM 1+1 – 1+2
v osob. vlastnictví v Sušici
nebo Horažďovicích, pří−
padně Janovicích nad Úhl.
či Nýrsku (mimo prů −
myslovou zónu). Nejsem
z RK. Za rozumnou cenu.
Spěchá. Děkuji za nabídku.
Tel.: 604748388. RR
70523

NABÍZÍM k prodeji byt
2+1 v Plzni−Lochotíně,
68,18 m2, 6. patro, výtah,
lodžie, sklep. Případní
zájem ci, prosím volat po
19. hodině na tel.:
731580010. Děkuji. RR
70529

KOUPÍM garsonku v Kla −
tovech. Zvýšené přízemí
nebo s výtahem. Jsem 
přímý zájemce. Tel.:
776308983. RR 70535

KOUPÍM MOPED Babeta,
Korado, Stadion aj. Moto
Jawa, ČZ aj i nepojízdné
bez dokladů. Děkuji. Tel.:
605137758. PM 170155

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI nebo FIAT Mirafiori
i bez SPZ. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 170154

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité,
např. Škoda, Audi, VW,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Hyundai, Opel,
Fiat, Honda, Nissan. Tel.:
602834411. RR 70554

PRODÁM Peugeot 308
sw, r. v. 30. 12. 2010, pro−
voz 2011, 1 majitel, obsah
1. 6 hdi, 68 kw, najeto
pouze 95000km, servisní
kniha, po servisní kon −
trole, abs, klima, el okna,
radio na cd, tažné zaří −
zení, grafitová metalíza,
cena 155000 Kč, telefon
723/439518, Klatovy. RR
70579

PRODÁM Peugeot 206
sw, modrá, obsah 1124
ccm, 44 kw, klima, servo,
imobiliser, 1 majitel, ben−
zin, dobrý stav, cena včet−
ně nové stk a emisí, 64000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 70580

PRODÁM Peugeot 307, r.v.
2007 obsah 1. 6 hdi, die −
sel, klima, el okna, servis −
ka, alu kola,  imobiliser,
radio, abs, nová stk, cena
95000 Kč, Klatovy telefon
723439518. RR 70581

PRODÁM Opel Corsa r. v.
2003, obsah 1. 0 benzin,
el okna, servo, centrál,
2 klíče, imobiliser, zanovní
pneu, 3 dveře, radio, cena
39000 Kč, Telefon:
723439518. RR 70584

PRODÁM Volkswagen
Caddy 1. 9 tdi, r. v. 12 /
2009, provoz 2010,77 kw,
červená barva, el okna,
imobiliser, radio, 1 majitel,
velmi pěkný stav, super
cena 155000 kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
70582

PRODÁM Peugeot 207
sw, r. v. 2008, obsah 1.6
hdi, klimatronik, abs, el. 
okna, servo, panorama
střecha, tažné zařízení,
servisní kniha, cena
110000 Kč, tel:
723439518. RR 70583

TAŽNÉ zařízení na jaký −
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078

JAWA, ČZ, Stadion 
a jiné. Koupím staré
motocykly všech zna−
ček v jakémkoliv sta−
vu, i jednotlivé díly.
Pla tím ihned v hoto−
vosti, slušné jednání.
Tel.: 607946866.

SBĚRATEL KOUPÍ
staré motocykly ČZ, 
JAWA, OGAR, mope−
dy STADION i cizí
značky, nekompletní
díly, torza, rámy, části
motorů, blatníky, ko−
la, ráfky aj. Přijedu 
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, email:
flemet@seznam.cz.
RR 70316
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HLEDÁM bývalé spolu −
žáky ze základní školy
v Klatovech (nyní Masary −
kova škola u velkého par−
ku). Končili jsme v r. 1956,
8. třídou.  Ozvěte se na
tel.: 728306343 Věra roz.
Kunešová. PM 170145

DÁM ZDARMA hrob na
ústředním hřbitově v Plzni,
velikost 1 m x 2,5 m, žulo−
vé obrubníky. Pomník ve
tvaru kříže. V zemi schrán−
ka na 8 uren. Tel.:
604763411. PM 170158

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

ZA ODVOZ dám 2 betono−
vé skuže průměr 100 cm,
vysoké 120 cm, 5 km od
KT. Tel.: 732680563. RR
70527

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav ne −
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
70058

50/178 muž z Plzně rád
pozná ženu, která má zá−
jem o vztah a je nyní bez
partnera. Tel.: 737903420.
PM 170147

49/181 z Plzně hledá že−
nu, které chybí pohlazení a
přijme pozvání na pro−
cházku do botanické za−
hrady. Zn.: Žijeme jen 
jednou, život se má uží−
vat a ne užírat! Tel.:
792264943. PM 170143

VYSOKÝ urostlý kluk,
38/191 by rád našel kama−
rádku, které také chybí po−
povídání, vlídné slovo, po−
hlazení a krásné milování.
Může být i starší. Tel.:
775995260. PM 170151

38/180/80 hledá holku,
která se chce seznámit.
Tel.: 792483421. PM
170161

VESELÝ a optimisticky na−
laděný učitel 53/173 hledá
osamělou, hodnou, mladší
ženu, která touží tak jako já
po láskyplném vztahu. Jen
vážný vztah. Plzeňsko. Tel.:
606633001. PM 170160

MUŽ 45 hledá ženu, které
chybí doma sex. Chceš
to změnit? Tak se ozvi,
jsem štíhlé postavy. Do −
maž lice. Tel.: 704334181.
RR 70461

39LETÝ, vyšší spor tovní
postavy, prý pohledný,
hledá ženu do 50 let na tr−
valý vztah a rodinný život.
Moje záliby jsou spor t,
cestování, kolo. Tel.:
704179214. RR 70537

NETTER Mann 49/176
sucht deutschsprechende
attraktive Frau zum Ku −
scheln, Spass und Freizeit −
gestaltung. Raum Klatovy,
Sušice. Tel.: 778269336.
RR 70538

SŠ 47/178 s 2 dětmi ve vl.
péči hledá mladší milou
ženu pro trvalý vztah a ro−
dinný život, která už ví, co
od života chce a neholduje
alkoholu. Tel.: 702482346.
RR 70553

HLEDÁM ženu štíhlejší po−
stavy. Já 53/170/70 SMS
721050036. RR 70554

VEM si muže z Bavorska
a budeš šťastná. www.
vdejsedobavorska.cz, tel.
720409101.

MUŽ 43/174 zklamaný ži−
votem, hledá ženu. Na −
jdeme společnou cestu ži−
votem ke štěstí? Tel.:
723876782. RR 70565

47/197/108 hledá ženu
pro trvalý vztah, klidné po−
vahy, hezkého vzhledu, vy−
řešená minulost, volat po
18. hod. Tel.: 732772729.
RR 70566

SPORTOVEC 74/176 klid−
né povahy hl. přítelkyni,
co by moh’ na rukou no−
sit. Vše mám, jen láska
chybí. DO a okolí. Tel.:
702533053. RR 70571

39 LET / 180 výšky neku−
řák hledá přítelkyni, milen−
ku štíhlé postavy, neku −
řačku. Zdraví. Domažlice,
Kdyně. Tel.: 608641440
(SMS). RR 70578

HLEDÁM pohodového příte−
le se smyslem pro humor,
do 55 let s vlastním autem,
který umí vytvořit příjemnou
pohodu a skvělý trvalý
vztah. Jsem 44/160 bru −
netka. Plzeň a okolí. Tel.:
774261040. PM 170150

SVOBODNÁ slečna, bez zá−
vazků, bezdětná, hledá par−
tnera pro život. Je mi 32 let,
jsem vysoká, štíhlá. Chci
vážný vztah, toho pravého
a preferuji Horažďovicko
až Blatensko. Tel.:
777023318. RR 70520

HLEDÁM přítele, kamará−
da nezadaného do 70 let,
který by mi byl oporou.
Jsem štíhlé postavy, blond
vlasů. Mob.: 731059092.
RR 70552

55/160 hledá obyč. muže
pro rodinný život, do 60 let,
nejraději z vesnice, který
má rád děti. Mám ráda pří−
rodu, výlety. Snad ještě exi s −
tuje normální obyč. muž.
Zn.: Jen vážně. Jen volat –
tel: 722778014. RR 70557

JSEM již dlouho sama
a samota je zlá. Proto hle−
dám hodného přítele. Na −
jde me se? Jen vážně. Tel.:
734465283. PM 170162

UVÍTÁM muže od věku 60
let. Finančně zajištěného,
bez narušení obou stran −
ného soukromí! Tel.:
721950217. RR 70555

HLEDÁM kamarádku na
procházky s kočárkem …
i na kávu. Mám 9měsíční
dcerku. Okolí Nepomuku.
Tel.: 724528807. RR
70531

PARŤAČKU NA KOLO.
Také jezdíš nerada sama?
Jsi alespoň trochu sport.
založená? (50km) Jestli
ano, tak se ozvi. Ve dvou
se to lépe šlape. Jsem
Klatovák 46 let. Tel.:
723994989. RR 70564

PROVEDEME opravu a za−
teplení fasád, rekonstr.
bytových jader,  zednické
práce včetně pokládky
zámkové dlažby. obj. 
a info na tel.: 775957237.
KŘI PM 170152

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz −
ného odpadu, dále 
mož nost vymalování.
Tel. 603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170024 

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170041

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70435

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 ob−
chodníků. 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

SLUŽBY PRO VÁS
24 HOD. DENNĚ. Péče
o seniory i ZTP, hlídání
dětí Vyřizování průkazů
ZTP a příspěvků na péči,
úklid, doprovod.  Tel.:
775393133. KŘI PM
170148 

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

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

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – nahazování, štuková−
ní, malování, zdění, rekon−
strukce bytového jádra
a další práce dle domluvy.
Klatovsko, Plzeňsko, Su −
šic ko. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 70539

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.

NABÍZÍM malířské a natě−
račské práce. Malování
pokojů a interiérů. Zn.:
levně. Tel.: 723033061.
RR 70423

ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů.
Tel.: 702858393. RR
70436

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

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

RYCHLÉ půjčky, hypoté−
ky, americké hypoté ky−
rychlý odkup, prodej
a pro nájem nemovitostí.
www.kz−finance.cz, tel.:
737607405.  KŘI PM
170153

MINI PŮJČKY! Vyplácíme
IHNED na ruku!! A poprvé
ZDARMA! Vyřízení: Praž −
ská 41,Plzeň (u Bohemie),
Po−Pá 11−16 h, tel.: 605
760958, www.azprofin.cz.
KŘI PM 170159



COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antide −
presivní, vhodný i pro
aler giky. Je bdělý a ostra−
žitý, ale zbytečně neště−
ká. Vhodný na caniste −
rapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s  nad −
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých ru−
kou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

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

PRODÁM kamerunského
beránka srnčí zbarvení,
stáří čtyři měsíce, odčer−
ven a naočkován. Tel.:
606231922. RR 70536

PRODÁM jezevčíka trpasli−
čího 2 roky starý, barva
černý tygr, cena 2.500 Kč.
Dále prodám štěňátka 
čivav drobného vzrůstu –
cena 4.000 Kč. Tel.:
604207899. RR 70551

VÝLOV rybníka a prodej
ryb ve Lhůtě u Mochtína
dne 30. 9. 2017 v 10 h.
Kapr, amur, 60 Kč/kg.
Občerstvení zajištěno.
Tel.: 720733198. RR
70556

DO RAJSKÉ ZAHRADY
potěšení tě zve Ariana.
Zavolej a přijď do mého
diskr., pěkného hnízdeč −
ka slastí a rozkoší. Rád
se budeš ke mně vra−
cet. Hlavně v dopoled−
ních hodinách. Tel.:
737861307. KŘI PM
170156
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
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