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V areálu hradu a zámku na Klenové
proběhne 29. března slavnostní za−
hájení sezóny 2014, jehož součástí
budou tři po sobě následující verni−
sáže.
Zahájení výstavy Cesta 2014 pro−
běhne v sýpce od 15 hodin. Již po
jedenácté se zde představí žáci vý−
tvarných oborů Základních umělec−
kých škol Plzeňského kraje.
V 16 hodin bude následovat v pur−
krabství hradu zahájení výstavy foto−
grafií Václava Hynčíka s názvem
„Variace pro černou a bílou“. Václav

Hynčík je rodilý Klatovan. Nyní  však
žije už více než padesát let v Plzni.
Umělecky začal působit
v roce 1975. Jeho do−
ménou je výtvarná foto−
grafie zobrazující různé
krajiny, architekturu ne−
bo svět lidského hemže−
ní.  Klade zvláštní důraz
na detail a vlastní úhel
pohledu.
Na závěr odpoledního
programu bude v 17 ho−
din na zámku  zahájena

výstava „Hraniční syndrom“. Projekt
Hraniční syndrom, zaměřený na pro−

blém českého pohraničí, odsunu či
Sudet obecně, prezentuje tři přední
osobnosti současné výtvarné scény
– malíře Davida Saud ka (1966),
Jaroslava Valeč ku (1972) a sochaře
Martina Káňu (1975). Tvůrci se kre−

ativním a nezaměnitel−
ným způsobem vyjadřují
k zániku „jednoho světa“
a zkoumají dopady „od−
sunu“ na všechny sféry
společnosti.
Srdečně zveme všechny
zájemce o výtvarné umě−
ní a historii. Přijďte strávit
hezké odpoledne do
krásného prostředí zám−
ku a hradu Klenová. (pi)Jaroslav Valečka, Tábor, 2011

Zahájení sezony 2014 na Klenové
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První holčičku a prvního chlapce
narozené v roce 2014 v Plzeňském
kraji spolu s jejich rodiči   přivítal na
krajském úřadě hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs a Jaroslav Šobr,
radní pro oblast kultury, památkové
péče a neziskových organizací.
Rodičům dětí hejtman předal 
pamětní list a peněžní dar ve výši 
10 tisíc korun. 

První holčičkou narozenou v roce
2014 v Plzeňském kraji byla Eliška
Černá, která se narodila ve Fakultní

nemocnici Plzeň v 00:02 hodin.
Elišku na přivítání na krajském úřa−
du doprovodili manželé Černých.
První chlapec narozený v Plzeň −
ském kraji Filip Hrbek (roz. Paločko)
přišel na svět také ve Fakultní ne−
mocnici Plzeň, a to v 7:22 hodin. Na
setkání s hejtmanem doprovázeli
Filipa také oba rodiče Jakub Hrbek 
a Růžena Paločková. 

Uvítání nových občánků kraje
hejtmanem Plzeňského kraje se sta−
lo již tradicí. Kromě finančního daru
pro rodiče děti  letos dostaly inter−
aktivní hrací deku. 

Jedničkami jsou
Eliška a Filip!

Dotaz čtenáře V. P.
Dobrý den, pronajímám byt
a dozvěděl jsem se, že platí
nový zákon upravující nájem−
ní smlouvy. Musím uzavírat
s nájemníky novou smlouvu,
když ta současná byla uza−
vřena minulý rok?

Odpověï advokáta:

Vážený čtenáři,
máte pravdu, že po vstupu no−

vého občanského zákoníku
(„NOZ“) v účinnost dne 1. 1.
2014 se již na všechny nájemní
smlouvy použije úprava podle
NOZ, a to i v případě, že nájemní
smlouva byla uzavřena před da−
tem účinnosti. Tento případ je té−
měř ojedinělý mezi ostatními
právními vztahy, neboť obecně
platí přechodné ustanovení, že
NOZ se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne účinnosti NOZ
a na práva a povinnosti vzniklé
dříve se užije dosavadní právní
předpis. Právě nájemní smlouva
je výjimkou především z důvodu,

že zákonodárce považuje nájem−
ní vztah za něco dlouhodobého,
trvalého, a proto se tímto postu−
pem snaží zamezit rozštěpenosti
zákonů, podle kterých by se mě−
ly nájemní smlouvy řídit.

Obecně lze říci, že se nemusíte
bát zásadních změn. Předmětem
nájemní smlouvy je stále záva−
zek pronajímatele přenechat ná−
jemci k dočasnému užívání věc,
za což se nájemce zavazuje pla−
tit nájemné. Novinkou, kterou
NOZ v souvislosti s nájmem by−
tu přináší, je možnost nechat
si nájemní právo zapsat do ka−
tastru nemovitostí k předmět −
nému bytu. Návrh může podat
pronajímatel nebo nájemce se
souhlasem pronajímatele. Úče −
lem je větší právní jistota nájem−
ce, především pro případy, kdy
se mění vlastník pronajímané 
věci (bytu).

NOZ rozšiřuje možnosti zániku
nájmu a přináší výraznou změnu
u výpovědi. Nově mohou nastat
situace, za kterých může jedna
ze smluvních stran vypovědět
nájemní smlouvu bez výpovědní
doby. Ze strany nájemce to může
být například z důvodu, že se byt
stane nepoužitelný k bydlení, ne−
bo pokud pronajímatel neod −
straní poškození nebo vady bytu,
za které není nájemce odpověd−
ný. Ze strany pronajímatele může

dojít k vypovězení nájemní
smlouvy bez výpovědní doby,
když nájemce provedl v bytě
změnu a na požádání pronají −
matele neuvedl byt do původního
stavu. Významně je posíleno
právo pronajímatele v případě,
že nájemce zvlášť závažným
způsobem porušuje svou povin−
nost. Pronajímatel tak může vy−
povědět nájemní smlouvu bez
výpovědní doby, pokud nájemce
nezaplatí nájemné a další nákla−
dy alespoň 3 měsíce, závažně
poškozuje byt, způsobí jinou zá−
važnou škodu pronajímateli nebo
osobám v domě.

V nájemních smlouvách je
běžné ujednání o tzv. kauci, nyní
jistotě, pro případ, že by nájemce
neplatil nájemné. Nově může být
jistota složena v částce až do vý−
še šestinásobku měsíčního ná−
jemného. Oproti dosavadní praxi
musí být jistota (v případě, že
nájem zanikne a ona není použita
na úhradu dluhu) vrácena nájem−
ci společně s úroky, jejichž výši
si mohou strany sjednat, jinak
v zákonné výši.

Na závěr tedy na Váš dotaz 
odpovídám, že nemusíte uzavírat
novou smlouvu, neboť ta zůstá−
vá nadále platná i účinná, může−
te si však formou dodatku upra−
vit některé nové instituty, které
NOZ přináší.

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Jak souvisí chodský kroj s výměnou
oken? Paní Anna Burešová z Po stře −
kova šije chodské kroje a před dvěma
roky v rodinném domě vyměnili dře−
věná okna za plastová od firmy Braun
z Weidingu. Zákazníci, kteří přijdou
za paní Burešovou pro chodský kroj
se většinou zeptají na firmu, která jim
měnila okna. 
Využili jsme možnosti být přitom, 
když spolumajitel rodinné firmy Braun
ve Weidingu pan Georg Braun společ−
ně s obchodními zástupci Petrem
Hampelem ze Kdyně a Hanou Vácha −

lovou z Postřekova, navštívili své zá−
kazníky v Postřekově a v Klatovech.

Zastavení v Postřekově
Manželé Anna a Miroslav Burešovi se
rozhodli pro plastová okna, protože ta
původní dřevěná už netěsnila. Jaké
zkušenosti mají po dvou letech?  
„Nechali jsme si udělat nabídku u ně−
kolika firem, které mění okna. Nakonec
jsme se rozhodli pro firmu Braun,
i když některé byly cenově levnější.

Naše konečné slovo padlo na Dnu ote−
vřených dveří firmy Braun ve Weidingu.
Prohlédli jsme si stálou výstavu a zaví−
tali i do výroby plastových oken.
Rozhodli jsme se pro kvalitu. Okna má−
me přes dva roky a zatím jsme neměli
jedinou závadu. Dohodli jsme se, že
výměnu oken uděláme na dvě etapy.
Nejdříve jedno a pak druhé poschodí.
Naši známí, kterým výměnu oken děla−
la jedna česká firma, nás varovali před
nepořádkem v celém baráku. K naše−
mu velkému překvapení vše proběhlo
neskutečně rychle a nikde po montáž−

nících nezůstala špetka prachu. Za je−
den pracovní den vyměnili okna
v jednom celém poschodí, a když od−
jížděli, bylo všude vzorně uklizeno.“ 

Nic nebylo problémem
„Měli jsme několik požadavků.
Například v kuchyni jsme chtěli u oken,
která jsou výš, upravit otevírací kličku.
Dále zachovat venkovní i vnitřní mra−
morové parapety.  Protože máme situ−
ovaný barák na sever, požadovali jsme

zabudovat do 4 oken venkovní rolety.
Před výměnou oken jsme dokončili
koupelnu, a tak jsme montážníky požá−
dali o co největší opatrnost. Vše do−
padlo na výbornou. Naprostá spokoje−
nost. S takovým přístupem, ochotou
a vstřícností jsme se ještě nesetkali.
Proto jsme se také rozhodli, že si ne−
cháme od firmy Braun nově zasklít
schodiště,“

Poradenství je samozřejmostí
„Když se pro nás klient rozhodne, tak
musí dostat veškerý servis včetně úkli−
du,“ zdůrazňuje obchodní zástupce fir−
my Petr Hampel a pokračuje. „Během
pěti týdnů jsme vyrobili veškerá okna
a s manželi Burešovými se domluvili
na průběhu jejich výměny. Také jsme
se dohodli na nejvhodnějším umístění
venkovních rolet, žaluzií a sítí proti
hmyzu“.
„Když přijede náš technik zaměřit ok−
na, snaží se klientovi poradit, například
výšku kliky u okna a její umístění. Tato
technická změna je bez příplatku. Vše

vyrobíme přímo na míru,“ dodává 
obchodní zástupkyně Hana Váchalová.

Lidé nás pozorují
Spolumajitel firmy pan Georg Braun
nám sdělil zajímavý poznatek.
„Při setkání s českými zákazníky jsem
se dozvěděl, že mnozí z nich sledovali
naši firmu i několik měsíců, než se pro
ni rozhodli. Dokonce jeden klient mi
prozradil, že u šesti svých známých
nás rok pozoroval a teď nás chce.
Poradenství klientům děláme tak, jako
bychom v tom bytě, rodinném domu
sami bydleli. Vžijeme se do situace na−
šeho zákazníka. Zpracujeme mu co
nejpřesněji nabídku, která se neliší od
konečné ceny.“

Jsme nadšeni
Tak hodnotí manželé Burešovi z Po −
stře kova spolupráci s firmou Braun,
která nikdy nekončí. „Obchodní 

zástupci pan Hampel i paní Váchalová
nás průběžně kontaktují. Zatím po
dvou letech nebylo zapotřebí ani okna
seřizovat. Díky nim a venkovním role−
tám ušetříme za topení a zvukově jsou
perfektní. To samé platí o zasklené
chodbě. Když se nás někdo zeptá na
firmu Braun, tak ji všem vřele doporu−
čujeme.“

Přišli si pro chodský kroj a odešli s tím,
že si nechají od Brauna vyměnit okna

Paní Anna Burešová z Postřekova nám prozradila:

Na návštěvě u manželů Burešových v Postřekově – zprava: Georg Braun, Hana
Váchalová, manželé Anna a Miroslav Burešovi a Petr Hampel

„Díky níže umístěné kličce snáze ote−
vírám horní okno v jídelně,“ ukazuje
nám paní Anna Burešová

„Nové zasklení schodiště je perfekt −
ní,“ sděluje M. Bureš (vpravo) spolu−
majiteli fy Braun panu G. Braunovi
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která slaví 35 let. Hostem pořadu bude Jiří Egermaier, 
který oslavuje 90. narozeniny.  

Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil vás zve 
do sálu plzeňského Pekla ve čtvrtek 27. března 2014. 

Začíná se v 17:00 hodin. Jste srdečně zváni.

����POZVÁNKA ����POZVÁNKA ����POZVÁNKA �������

Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty  
BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem bude v  březnu věnováno 

ŠŤÁHLAVSKÁ ŠESTKA
netradiční malé dechovce 

Zastavení v Klatovech 
MUDr. Karel Halada chtěl k rodinnému
domu zakomponovat zimní zahradu.
Obtížnost technického řešení byla
v tom, že měla mít tvar jehlanu, aby la−
dila se zadní částí domu a skládací fal−

tovací dveře. MUDr. Karla Halady jsme
se zeptali.
Byla firma Braun první, kterou jste
oslovil se svým požadavkem?
Vůbec ne. O firmě Braun jsem v době,
kdy jsem plánoval zimní zahradu, ne−
věděl. Oslovil jsem několik firem, ale
s jejich nabídkou, hlavně technickým
provedením, jsem nebyl spokojený. 
Od svých blízkých jsem se dozvěděl
o firmě Braun a zavolal jejímu obchod−
nímu zástupci panu Petru Hampelovi.
Tím začala vaše spolupráce?
Přesně tak a trvá dodnes. Řekl jsem,

jakou mám představu o zimní zahradě
včetně skládacích dveří v takovém pro−
vedení, aby v létě při jejich otevření
vznikla terasa a v zimě uzavřený tepel−
ně izolovaný prosklený prostor, který
lze větrat. Také jsem projevil požadavek

namontovat do oken rodinného domu
venkovní rolety. 
Jehlanový tvar zimní zahrady se sklá−
dacími faltovacími dveřmi byl asi tvr−
dý oříšek pro firmu?
Nebyl, což mě po zkušenostech s jiný−
mi firmami příjemně překvapilo. Další
spolupráce probíhala na vysoké profe−
sionální úrovni. Vstřícnost, ochota,
kvalita, přístup a jednání montérů – to
si zaslouží jen a jen pochvalu.
Například při montáži předokenních ro−
let jsem vznesl přání opravit kličky ve
stávajících oknech. I když nám okna už

dříve měnila jiná firma, bez váhaní nám
technici od Brauna vyšli vstříc.
Montáž zimní zahrady, pane doktore,
probíhala současně se zateplováním
vašeho domu. Byl to problém?
Mým přáním bylo na jeden zátah do
měsíce vše dokončit. Problém to ne−
byl, protože se podařilo všechny řeme−
slné práce sladit dohromady. Pan Petr
Hampel od firmy Braun se ochotně ujal
veškerých organizačních věcí. Stal se
takovým dirigentem stavebních, za −
teplovacích a montážních prací, takže
nikdo si nepřekážel a všechna řemesla
na sebe dobře navazovala. 
Splnilo se vaše očekávání?
Do posledního písmene. Mým
štěstím asi bylo, že jsem oslovil
rodinnou firmu Braun. Na jejich
pracovnících bylo vidět, že jsou
stoprocentní profesionálové.

Odvedli perfektní práci.
Firma si zaslouží, abych
ji doporučil i svým zná−
mým.

Máme zájem 
o české klienty
Firma Braun působí v
Česku už sed mým ro−
kem. „Nechceme být
největší, ale nejlepší.
Náš zájem je regionální

v okruhu 100 kilometrů od naší firmy
ve Weidingu a to jak v Německu, tak
v Čechách. Například v Plzeňském kraji
už máme přes 1000 spokojených
klientů. 
Požadavky zákazníků, jako měl napří−
klad pan doktor Karel Halada, nejsou
pro nás ničím neobvyklým. Máme řadu
patentů a jedinečných technických ře−
šení. Mezi naše současné novinky patří
nový roletový systém a překlad pro no−
vostavby nebo odlévané vchodové
dveře z vysoce odolného materiálu.
Jejich tepelná propustnost se přibližuje
téměř nule. Naším firemním sloganem

je KVALITA PRO ŽIVOT a náš
klient musí být nadšený,
když mu předáme dokonče−
nou zakázku. Odměnou za
naši snahu je nám šťastný
zákazník, tak jak jsme viděli
u manželů Burešových v Po −
střekově nebo u manželů
Hala dových v Klatovech,“
vysvětluje spolumajitel firmy
Georg Braun.                   (re)

Hledal jsem firmu, která splní moji
představu o zimní zahradě

MUDr. Karel Halada z Klatov říká:

„V zimní zahradě je ideální prostředí pro relaxaci,“ pochvaluje si (zprava)
MUDr. Karel Halada v rozhovoru s Petrem Hampelem a Georgem Braunem

Jehlanový tvar zimní zahrady dominuje zadní
části rodinného domu. Zleva: Petr Hampel,
manželé Karel a Hana Haladovi, Hana
Váchalová a Georg Braun

Skládací faltovací dveře
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Testosteron je hormon
sexuální touhy. Líbáním
ho muž předává ženě.
Testosteron vede muže
k navazování kontaktů
a k soupeření o ženy.
Ovliv ňuje chování mužů
k ženám a ženy svým
chováním ovlivňují u mu −
žů jeho hladinu. Je to
látka, která dostane par−
tnery do postele, ale pokud chcete v po−
steli zůstat, musíte mít v mozku jinou
látku − odpovídající množství dopaminu.
Dopamin přináší pocity radosti, euforii.
Dopamin je látka radosti. Např. kokain ta−
ké dokáže zaplavit mozek dopaminem,
proto na drogy i sex je možné získat zá−
vislost. Dopaminu chceme čím dál tím

víc, protože si chceme ra−
dostný zážitek zopakovat.
Dopamin v mozku nám dává
spoustu energie. Jeho zvý−
šená hladina uvolňuje sexu−
ální touhu i v neromantic−
kých situacích. Velký přísun
dopaminu zaručují i adrena−
linové sporty.  
Ale pocit zamilovanosti –
počáteční silná touha a vzru−

šení časem, a to většinou do tří let, vypr−
chá. Odměněni jsou jen ti, kteří touží dál
s dříve milovaným partnerem zůstat. To
je situace, kdy se ukáže, zda jsou partneři
pro sebe vhodní. Pokud ne, dochází prá−
vě po uplynutí této doby, která může mít
ještě nějakou setrvačnost rok až dva  vli−
vem většinou narozeného dítěte, ze zvy−
ku, z pohodlnosti, nechuti řešit problém,
atd. k rozchodu. Podle statistik dochází
po čtyřech až pěti letech nejvíce k roz−
chodům.
Příčinou je evoluce a to, že v té době,
když je dítěti dva až čtyři roky, se už jeden
z rodičů dokáže sám o dítě postarat.
Chemie je začátkem, ale i koncem vzta−
hu. Žena si bere za stálého partnera mu−

že, který vykazuje dobré
otcovské rysy, to zna−
mená, že bude schopen

a ochoten zajistit ženu a její potomky. Ale
za určitých podmínek se žena může za−
plést s jinými muži, protože i ženy hledají
sexuální rozmanitost. Hledají kvality, které
mohou zajistit ty nejlepší geny pro její po−
tomky. Takového partnera hledá, když
stálý partner nedisponuje těmito kvalita−
mi. Toto zvláštní období je vždy před ovu−
lací. Ženy v době ovulace zkvalitňují tech−
niku flir tu a bylo ověřeno, že nejvíce 
sexuálních signálů vysílají ženy, které
mají doma stálého partnera. Láska může
znamenat pro každého něco jiného.
Vzpomínky jsou vzrušující, láska je vzru−
šující, sledovat děti, jak rostou, je vzrušu−

jící. Lidské rozmnožování není jen o sexu,
výběru partnera. Je jen jednou z fází hry.
Potom je nutné partnera udržet, což je
podle mne nejtěžší, a dále společně 
postavit hnízdo,  postarat se o děti, vy −
chovat děti. 
Jsou tři systémy pro lásku. Jeden souvisí
se sexuální energií a s touhou po uspoko−
jen – u obou pohlaví souvisí s testostero−
nem. Druhý má co dělat s romantickou
láskou, s euforií ve stadiu čerstvé zamilo−
vanosti a poslední souvisí s pocitem bez−
pečí vůči stálému partnerovi.
Z toho vyplývá, že stálí dlouhodobí part −
neři podvědomě znají způsob, jak neustá−
le aktivovat centrum touhy poháněné do−
paminem. Každé vybočení ze stereotypu
zvyšuje hladinu dopaminu.   S. Brázda

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Poslední vědecké výzkumy dokazují moji teorii, 

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

bradleay@email.cz 
www.brazda−s.cz

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka−
ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví−
deňská 218, 339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského
rozhledu, Havlíčkova 5,  301 00 Plzeň.  Karty si také
můžete objednat telefonicky  na číslech 605 788 005
anebo 777 730 256. Karty vám pošleme na dobírku.
Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné  84 Kč,  po−
kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.

Co si budeme nalhávat. Naše
generace narozená kolem „zla−
tých šedesátých“  neznala chu−
dobu v reálu vůbec. Snad
z prvorepublikových filmů pro
pamětníky, ale i ty byly  spíše
úsporné v předvádění  chudo−
by, protože musely lahodit oku
smetánky a zajistit  tvůrcům
tehdejší zábavy výnos z náv−
štěvnosti kin. Pokud už byl ně−
kdo chudý, byl chudý romantic−
ky. Třeba chudá slečna ze
skromných poměrů okouzlila
bohatého hejska a byla z toho
svatba.  Chudí mládenci, když
na sobě zapracovali a vystudo−
vali například techniku, práva,
filosofii nebo medicínu, ač ne−
zaměstnaní, mohli být ve spo−
lečnosti bohatých slečen oslo−
vováni „pane doktore“ nebo
„pane inženýre“ a mohli tím do−
jít svého štěstí v získání práce 
u vlivného tchána. Protože

jsme si neuměli představit sku−
tečnou chudobu, nepřemýšleli
jsme o tom, kde vzali tito chudí
hoši ze skromných poměrů pe−
níze na studia, udržované oble−
čení, pěstěný vzhled a spole−
čensky uhlazené chování.
Další druh chudoby se vyskytuje
v pohádkách. Zahradníci s chudý−
mi otci nebo matkami, rodiny uhlí−
řů a chudých chalupníků, Popelky,
a další. Pohádky se jednoznačně
staví na stranu chudých a utisko−
vaných a na rozdíl od skutečného
života vždycky nastane zázrak. 
Občasné skromné ukázky chu−
dých lidí v technicky vyspělých 
kapitalistických zemích jsme brali
s despektem jako nepříznivou pro −
pagandu v neprospěch imperialis−
tů, proti nimž stál náš režim, kde
každý občan měl práci, středoško−
láci věděli, že maturují proto, aby
z nich něco bylo, učňov ské škol−
ství a odborné školy  produkovaly
mládež, která přes práh školy vy−
kročila rovnou do konkrétní fabriky
jako člověk s příslušnou profesní
připraveností. Vůbec jsme neznali
pojem „bezdomovec“. Že každý
někde bydlí, byla pro nás samo−

zřejmost, patřící k životu jako slun−
ce a voda. Když občas přišly na řa−
du děti umírající hlady například
v Zimbabwe, vnímali jsme to v sou−
vislostech, že vyspělý svět kolem
to určitě nestrpí. 
Nikdy bychom si byli nepřipustili
představu o bídě, hladu a bez −
domovectví. Povídku, kde Jiří
Grossmann píše… „bydleli jsme
s rodiči ve staré, vyřazené tramva−
ji, než musel vůz znovu na trať“…
jsme brali jako ohromně vtipnou
a její veřejná četba byla vždy pro−
vázená salvami smíchu.
O to více šokováni, a vystřízlivěni
z nadšení, že čas sice oponou za−
se nadějně trhnul, ale  změnil náš
svět. Podle příslibů z tribun  měla
konečně zvítězit pravda a láska,
ale skutečnost byla taková, že
z práce na dlažbě skončilo stati −
síce lidí s důvodem „jsi přebyteč−
ný“. První chudáky a bezdomovce
jsme chápali jako omyl, který bu−
de napraven už druhý den. Po
dvaceti letech láskyplných změn
se  bída, chudoba a bezdomo−
vectví staly fenoménem, před
nímž už nelze spasit svědomí
schováním hlavy do písku, ani jej

nelze maskovat zábavnými tele−
vizními show a nadšenými fráze−
mi. Už se o tom konečně smí mlu−
vit a nejsme ušetřeni ani nesmysl−
ného žvanění, že na tom ještě nej−
sme tak špatně jako v Zimbabwe,
a dokonce nemáme ani tolik žeb−
ráků jako jinde.
Začaly se sčítat dosud žijící oběti
naší společenské změny, přičemž
na tisíce těch, kteří za ni položili
své životy a nikde nemají ani
hrob, se občas nostalgicky vzpo−
mene, když se to bude do medi−
álního plácání hodit. I jako své −
právný, soběstačný a sociálně vy−
spělý stát jsme se přesto museli
přiblížit západnímu typu světa ne−
omezených možností, který pova−
žuje společnost bez žebráků nej−
spíš za nemravnou. Po dvaceti le−
tech usilovné snahy jsme se co
do počtu ožebračených lidí ko−
nečně přiblížili natolik, že je mož−
no začít s chudobou bojovat.
Protože se nejspíš počítá s evrop−
skými dotacemi na výzbroj k to−
muto boji, lze očekávat, že v prv−
ních řadách bojovníků s chudo−
bou budou prvovýrobci chudých,
kteří káceli les a opadané třísky
budou teď křísit k novému životu
a sklízet za to medaile, protože to
už je česká tradice. 

Dagmar Hermanová

Nelítostný boj s chudobou

že láska je duševní porucha
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� Vy sám vyvěsíte vlajku již po
šestnácté, kde na Slovanech
se ještě  připojí?

Nemám úplný přehled, ale
myslím, že to jsou například
studenti Gymnázia na Miku −
lášském náměstí a na vyvě−
šení vlajky se chystají také na
budově sídla firmy AVE ve
Chvoj kových lomech. 
�� Setkal jste se někdy osobně
s Dalajlámou?

Přímo bohužel zatím ne, ale v roce
1993 jsem se setkal v portugalské
Sintře s viceprezidentem tibetské exi−
lové vlády panem Karmou Rakag −
meyem. A od roku 2007 mám pak
Dalajlámou vlastnoručně podepsa−
nou tibetskou vlajku. 
��Podporujete Tibet i jiným způso−
bem?

Nevím, jestli se to dá nazvat přímo
podporou Tibetu, ale stal jsem se
kmotrem tibetského mníška. Jme −
nuje se Lama Tundup a narodil se
v roce 2008 ve vesnici Hull.
Loňského roku vstoupil do kláštera
v údolí Spiti. Ten byl založen v 18.
století a patří ke škole Gelugpa (škola
žlutých čepic). 

Vlajka pro Tibet zavlaje na Slovanech

Katedra historických věd Fakulty filo−
zofické Západočeské univerzity
v Plzni zřídila na univerzitě v etiopské
Jimmě společné vzdělávací a vý−
zkumné pracoviště pod názvem
Centrum afrických studií. Založením
zahraniční pobočky tak fakulta sleduje
svůj záměr stát se v rámci České re−
publiky akademickým ohniskem vý−
zkumu a vzdělávání zaměřeného na
subsaharskou Afriku.

Centrum afrických studií vzniklo na
katedře historických věd Fakulty filozo−
fické ZČU již v roce 2012. Mezi jeho
pedagogické a badatelské aktivity nále−
želo například uspořádání mezinárodní
afrikanistické konference Africa Days
v květnu loňského roku v Plzni. Na le−
tošní květen chystá 1. středo evrop skou
konferenci afrických studií. Centrum
také iniciovalo uzavření bilaterální
smlouvy o spolupráci mezi Zápa −
dočeskou univerzitou v Plzni a univerzi−
tami v Addis Abebě a v Jimmě. Zá −
stupci plzeňské katedry a univerzity
v Jimmě se na sklonku loňského roku
dohodli na zřízení stejnojmenného spo−
lečného pracoviště v Jimmě.

Úkolem tamějšího Centra afrických
studií bude koordinovat pedagogickou
a výzkumnou činnost obou institucí
a přispívat k rozvoji výukových a bada−
telských aktivit na zmíněné etiopské
univerzitě. Činnost centra budou za−
bezpečovat především pracovníci ka−
tedry historických věd Fakulty filozofic−
ké ZČU. Univerzita v Jimmě poskytne
veškerou potřebnou administrativní
podporu a institucionální záštitu pro
úspěšný chod pracoviště.

„Univerzita v Jimmě, která má přes
pětatřicet tisíc studentů, se v současné
době těší pověsti nejlepší etiopské vy−
soké školy. Fakulta filozofická ZČU tak
získala optimální základnu pro rozvoj
afrických studií a dalších výzkumných
aktivit. České a evropské akademické
instituce v posledních letech region
subsaharské Afriky podceňují a přehlí−
žejí. Je to krátkozraký přístup, protože
budoucí hospodářský a sociální rozvoj
oblasti, v níž žije miliarda obyvatel, zá−
sadně změní vztah Afriky ke zbytku
světa a bude mít dalekosáhlé geopoli−
tické důsledky,“ uvedl vedoucí katedry
profesor Ivo Budil.

Centrum afrických studií v Etiopii

Radnice v Plzni na Slovanech se již od roku 1998 připojuje k těm institu−
cím, které vždy 10. března vyvěšují tibetskou vlajku. Stane se tak i letos,
a to  na paměť potlačeného povstání tibetského lidu proti čínské okupaci
v roce 1959. Starostu slovanského obvodu Ing. Lumíra Aschenbrennera se
proto ptáme na další podrobnosti.

Tři tisíce mladých sportovců přivítá
Plzeňsko v červnu příštího roku na
Hrách VII. letní olympiády dětí a mláde−
že ČR 2015. Už nyní proto kraj vyhlásil
soutěž o nejlepší  grafický  návrh loga
a maskota her. Soutěž je určena pro žá−

ky a žákyně středních škol v Plzeňském
kraji a pro studenty Fakulty umění a de−
signu ZČU v Plzni s názvem „LOGO
a MASKOT Her VII. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2015“.  Uzávěrka  je již
12. března 2014.

Hledá se maskot letní olympiády
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� Kdy mluvíme o nízkém krevním
tlaku? 
Jaké jsou a jaké se mohou proje−
vovat příznaky? Projevuje se ze −
jména únavou, která se často jeví
jako chronická. Člověk ráno  nerad
vstává, a přestože relativně dobře
spal, cítí se unavený. Svůj stav
často považuje za pouhou nevol−
nost. V některých případech však
množství příznaků přibývá – obje−
vují se závratě, kratičké, sotva po−
střehnutelné výpadky vědomí, zříd−
ka i krátké bezvědomí, zvýšený
tep, poruchy sluchu i zraku. Příči −
nou nízkého tlaku může být někdy
i počasí, ale i stres.

Je možné říci, že nízkým krev−
ním tlakem netrpí, až na vzácné vy−
jímky, lidé s nadváhou.
�� Je vždy příčina nízkého tlaku
jednoznačná?
Příčina nízkého tlaku není vždy
jednoznačná. Někdy to může být
porucha funkce nadledvinek, jindy
porucha dědičně se vyskytující.
��Je nějaká jednoduchá rada ne−
bo okamžitá pomoc? 
Lidé s vrozeným nižším tlakem při
náhlé změně polohy snadno om−
dlévají. Většinou pomůže uvedení
do vodorovné polohy, zvednutí dol−
ních končetin nad podložku a uvol−
nění dýchacích cest. Obdobně mů−
že docházet k poklesu krevního tla−
ku a mdlobám při velkých ztrátách
vody a soli, pocením v horkých 

pro vozech nebo při úpalu, kdy zá−
roveň dochází k poruše vázomoto−
rického (cévního) centra  v mozku.
V důsledku toho selhávají funkce
cévohybných nervů a klesá neúměr−
ně obvodový odpor. Podobně je to−
mu při delším stání. Jedno  duchou
pomocí je i silně osolený masový či
slepičí vývar, který podáváme ráno
nebo v poledne před jídlem.
Kromě toho můžeme podávat také
bylinné přípravky: Macerát z 85 g
rozmarýny v 1 l bílého suchého ví−
na. Necháme 8 dní macerovat a sli−
jeme. Při potížích podáváme 20 –
50 ml. Skladujeme v chladnu.
Rozmarýna patří k prud čeji působí−
cím drogám, musí se s ní zacházet
opatrně. Je kontraindikována v tě−
hotenství a v laktaci, nedoporučuje
se osobám, které prodělaly zánětli−
vé onemocnění  ledvin nebo jater.

Do 100 g práškové instantní ká−
vy dáme 20 g syrové včelí mateří
kašičky a vše vmícháme do 1 kg
tekutého medu, nejlépe v mixéru.
Bereme 2 čajové lžičky jednorázo−
vě, při delší léčbě 2−4 lžičky denně.
Syrová ječná kaše reguluje příliš
nízký tlak: Vezmeme 2−3 polévkové
lžíce ječného zrna, pomeleme je na
kávovém mlýnku a smícháme se 
2−3 polévkovými lžícemi pramenité
neperlivé vody. Necháme 6−8 hod.
v talíři přikryté stát. Podáváme ráno
nebo večer s čerstvým ovocem. 

Léčitel Josef Míka

Léčivé účinky 
alternativní medicíny 

Nízký krevní tlak

Plzeňský kraj podporuje včelařství v
regionu již od roku 2008. „V minu −
lých šesti letech byla z rozpočtu
Plzeňského kraje vyčleněna částka
dosahující téměř 10 miliónů korun.
Cílem této podpory je omlazení člen−
ské základny,  výměna úlů za nové,
moderní, které umožní efektivní vče−
laření, ošetřování včelstev a navýše−
ní jejich počtu   a zajištění dostateč−
né opylovací služby,“ vysvětluje
Václav Štekl.

Dotace od Plzeňského kraje je ur−
čena stávajícím i začínajícím včela−
řům, kteří navíc mohou získat nejen
finanční pomoc na úl ve výši až 
2 500,− korun, ale i příspěvek na po−
můcky a vybavení. Maximální dota−
ce pro začínajícího včelaře tak může

být až 12 000,− korun (na 4 ks úlů po
2 500,− korun a 2 000,− korun na po−
můcky a vybavení), pro stávajícího
včelaře 10 000,− korun (na 4 ks úlů).
Minimálně 2 % z celkové dotace je
nutné využít na ozdravná opatření.

„Plzeňský kraj se snaží díky na−
stavení dotací přispět k omlazení
členské základny, proto začínající
včelaři jsou podpořeni  minimálně
10 % z celkové roční poskytnuté do−
tace,“ říká Václav Štekl, který dodá−
vá: „Na Kraj ském úřadě Plzeňského
kraje evidujeme od roku 2001 nejen
počet včelstev, ale i včelařů. Jejich
počet i přes stárnoucí základnu je
právě  díky finanční podpoře ze stra−
ny Plzeňského kraje určené začínají−
cím včelařům stabilní.“

Včelaři mají podporu kraje
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PŘIJMU PEDIKÉRKU na 
ŽL. v Plzni, s praxí. Tel.:
602682843. KŘI PM
140052

NABÍZÍME DLOUHODOBÉ
i jednodenní brigády:  Prá −
ce ve skladu − s VZV i bez,
vybalování a doplňování
zboží, pekařské práce a dal−
ší. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy a další výhody.
70−90 Kč/hod. Info na tel.:
377963917.KŘI PM 140014

DOMÁCÍ  PRACOVNÍKY –
kom pletace, možnost do−
dávky domů. po−pá, 
13−15 h., Tel.: 720590543
DE41@seznam.cz KŘI PM
140018

HLEDÁME PRACOVNÍKY do
masokombinátu, řezníky,
řidičeVZV v Plzni a ženy do
prádelny v Kralovicích u Plz −
ně, zajišťujeme ubytování.
Tel.: 777821115.

AIKIDO KLATOVY − japon−
ské bojové umění, stálý ná−
bor nových členů ve věku
10−? let, trénink Po, Pá 18−
20 hod., tel.: 607668443.

VYSTUDOVANÁ ZDRA −
VOTNÍ sestra vypomůže
v  péči o vaše blízké. Jen
v  Klatovech. TEL.:
737  133  608. PROSÍM
POUZE SMS. RR 40113

PŘIJMEME ZDR. SESTRY
A PEČOVATELKY pro opa−
trování starých lidí do do−
mácností do Německa, tel.:
731473627. RR 40128

PŘIJMU zdravotní sestru
a lékařku do privátní aler−
gologické ambulance v Kla −
tovech. Tel. 774279270. 
RR 40146

PŘIJMU TRUHLÁŘE s praxí,
DŘEVO PLUS Mixan, s.r.o.,
Miletice u Dlažova. Do −
stupnost 10–15 min. z Kla −
tov nebo Nýrska. Tel.:
603164800, www.drevop−
lus.cz. RR 40147

FIRMA s 20letou historií
přijme pracovníky pro ma−
lířské, natěračské a čistící
práce ve výškách z pra −
covních plošin. Plat 30–
75.000 Kč čistého. Pouze
do pracovního poměru.
Práce v ČR, SK, DE, A, IT,
FR a Beneluxu. ŘP skupiny
B+E podmínkou. Zku −
šenosti s barvami nebo
s výškami výhodou. Pro −
vozovna Švihov – mezi
Plzní a Kla tovami.
Zájemci volejte na tel.:
778442171, (e−mail:lucie.
prenkova@pubblicita.cz)
RR 40177

ZADÁM DOMÁCÍ PRÁCI –
šití. Podmínka: 5nitný entl.
Tel.: 777628447. RR 40152

HLEDÁM brigádníka na řezá−
ní a štípání dřeva, tel.:
607376903 – Chudenicko.
RR 40170

PRODÁM nový úsporný 
indukční vařič, jednoplotýn−
kový, v záruce za 1 000 Kč.
Dále poloautomatickou bub−
novou pračku na 2,5 kg
prádla ve výborném stavu
za 1 000 Kč nebo dohodou.
Prodám analogovou televizi
s digitálním konvektorem,
úhlopříčka 35 cm za 700 Kč
nebo dohodou. Vše na tel.:
608680531. PM 140054

PRODÁM hrobové místo
k uložení uren na ústředním
hřbitově v Plzni, včetně 
pom  níku, blízko krematoria.
Tel.:605992135. PM 140056

PRODÁM pletací vlnu−levně,
kombinovaný sporák MORA,
keramický soudek na zelí,
křišťálový lustr – hruška,
elektrickou podušku do po−
stele. Tel.: 736130780. PM
140063

PRODÁM 1 800 ks pálených
tašek falc. „Milota Do −
 mažlice“. Klatovsko. Cena 
2 Kč/ks Tel.: 725852340.
PM 140065

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m x
3 m x 3 m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpovic −
kou 5−6 m x 3 m x 3 m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5x2,
40x2, 80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022 

PRODÁM nahrabávač 2 ks
6metrové, výrobce Rož mitál
pod Třemšínem a Lis UNI−
BAL na seno a slámu. Dále
balíky se senem průměr 
125 cm z oblasti Šumavy−
Srní. Při kompletním odběru
sleva. Tel.: 603383211. PM
140023

PRODÁM 1−3 ks maringotek
jednoosých a dvouosé,
vhodné na stavbu. Cena do−
hodou. Místo prodeje Plzeň
Tel.: 723622 663 PM
1140026

PRODÁM 6 ks železobetono−
vých panelů (průvlaky) roz−
měr 6/ 0,8/ 0,6 M. Plzeň.
Mož nost zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM 140047  

PRODEJ lesních pozemků
Úboč, tel.: 725192568. PM
140052

DOM. PEKÁRNU zn. Mouli −
nex, v  záruce do května
2014, cena 1500 Kč – při
rychlém jednání možná sleva,
tel.: 606949576. RR 40129

PULTOVÝ mrazák třídy A,
cena dohodou, KT, tel.:
733349232. RR 40134

KOČÁR po dítěti, cena 1000
Kč, při rychlém jednání mož−
ná sleva, tel.: 608050423.
RR 40144

ČALOUNĚNÉ houpací křes−
lo, kostra z  masivního du−
bu, cena 1000 Kč, tel.
606260401. RR 40139

DUBOVÉ fošny 6x š.50cm x
s.5cm x d.4m, 8x š.50cm x
s.5cm x d.5m, cena doho−
dou, tel.: 602220129. RR
40141

ZAHRADNÍ pergolu složenou
– zánovní. Truhlářsky kvalit−
ně opracovaná (modřín).
Délka 4,20 m šířka 2,50 m .
Cena 7.900 Kč. Tel.:
724890242. RR 40193

ROHOVOU sed. soupravu
3000  Kč. 734200646. RR
40189

ZAHRADNÍ sochy, zvoničky,
ozdobné truhlíky vyrobené
motorovou pilou. Mohu
i zhotovit na přání. Více na
www.drevorezby−belfin.cz.
Tel.: 607234652. RR 40190

KOUPÍM ocelovou nebo
plechovou nádrž od 30 do
50 M3. Případně pět 10 M3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050 

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabíd ně −
te – doprava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 140031

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 140032 

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze −
minu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033

KOUPÍM zemědělskou půdu
cca 50 ha, oblast PS, PJ,
Klatovsko, Horažďovicko,
Sušicko a Srní Tel.:
723622663. PM 140034

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické plechové  vláčky, Mer −
kur, Igra, HUSCH, Kraus a ji−
né  i ve špatném stavu, též
vláčky HO, TT, N a všechno
co se týká železnice. Tel.:
731064361.  PM 140044

KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefun −
ken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glasshütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do 
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité au−
to−moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda  −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedu−
le. Dále starou vzduchovku
zlamovací,vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li, palubní ukazatele a
sou částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP − RE−
NOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci, mož−
nost vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.Tel.:
603512322,pavel.rejsek@s
eznam.cz. PM 140005

Z POZŮSTALOSTI  starý ná−
bytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábovku,
kořenky, hrnečky, porcelán.
figurky, vázy, skleněnou ka−
rafu a skleničky aj. věci
z domácnosti do r. 1940.
Tel.: 604343109 Plzeň –
město. PM 140038

KOUPÍM staré, již nepotřeb−
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon−
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje. Sběratel
– přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140039

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaura−
ce, obchodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – cedule,
nádoby, plechovky, plakáty,
flašky, atd. o Starém Plzenci
– vše staré: pohlednice, 
foto, plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
140006A



KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lodě
na moři, vojenské motivy,
postavy v krojích aj. (i špi−
navé a poškoz. nebo jen
rám). Dále porc. a kovové
sošky, mince, hračky, knihy,
hodinky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, betlém
aj. staré a starožitné věci
do r. 1970. Děkuji za nabíd−
ku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamená−
ní (vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015 

STARÉ fotoaparáty ( Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoč−
ní ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na 
bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
140016

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohled−
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

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, vyznamená−
ní, opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 777263546. 

SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve a sodovkové lahve
s  litými nápisy okr. Klatovy,
dřevěné bedničky od piva, li−
monád, sudy, půllitry, pod−
tácky a jiné pivovarské
předměty, cedule. Předem
děkuji, dobře ocením zají−
mavé věci, tel.: 722720295,
606482803. RR 40168

LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, měřicí přístroje a
jinou historickou elektroniku,
možno i nefunkční nebo jen
části a náhradní díly. Dále 
tematickou literaturu, rekla−
my, letáky, katalogy. Vše do
roku 1959. Tel.: 724675967,
radio−museum@seznam.cz.
RR 40192

PRONAJMU byt 2+1 Klato −
vy u nemocnice. Nájemné
3000 Kč + 2600 Kč (voda,
topení, fond oprav). El. +
plyn převod na nájemníka.
Kauce trojnásobek měsíční
platby. Kontakt: e−mail:
bytkt@mujmail.cz RR
40119

PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném prosto−
ru chráněném vraty − 5 min
pěší chůzí od konečné stani−
ce tramvaje č.4 za Úřadem
práce. Sousedí s areálem
hasičů a policie. Nájem 1000
Kč/měsíc. Platba vždy 3 mě−
síční nájmy dopředu. Žádná
kauce. 21 m2. Bez el. Tel.:
602334884. PM 140004

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO
14 DNŮ. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami. Pouze
solidní klientela. Právní ser−
vis, převody energií a klient−
ský servis je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
140070

PRONAJMU byt 0+1 v Plzni
− Bory. K dispozici ihned.
Tel.: 737128694 po 18 hod.
PM 140073

PRONAJMU rod. domek 
se zahradou v  Bystřici n.
Úhlavou, tel.: 776566195.
RR 40116

HLEDÁM pronájem bytu
v Klatovech. Větší 3+1 nebo
4+1. Dlouhodobě. Tel.:
603848985. RR 40155

HLEDÁME pronájem bytu
v Klatovech tel. 734200646.

PRONAJMU zahradu v Kla −
tovech, Voříškova ulice. Tel.:
603725073. RR 40182

PRODEJ cihlového bytu
2+1 po rekonstrukci s gará−
ží – i bez, mezi Sušicí
a Horažďovicemi. Tel.:
721950217. RR 40124

PRODÁM byt 3+1 s balko−
nem, Domaž. předměstí, tel.:
774112914. NE REALITKY.
RR 40138

PRODÁM byt 2+1 v  OV
v  Klatovech, blízko hotelu
Centrál, 1.patro, nová pl. ok−
na, cena 800.000 Kč, tel.:
603349797. RR 40166

PRODÁM byt 2+1 + pro−
sklená lodžie v  Sušici,
62 m2, osobní vl., 3.patro
panel. domu, Volšovská ul.,
blízko centra a bazénu, cena
890.000 Kč, tel.:
777405777. RR 40171

PRODÁM byt 1+1 + balkon
v Sušici, os. vlastn., 2. patro,
okna plast., zatepleno, za−
hrádka u domu, parkoviště,
cena 649.000 Kč, tel.:
773490163. RR 40172

PRODÁME 3+1, cihla
Klatovy. 734200646. RR
40185

HLEDÁME pro konkrétního
klienta ke koupi byt v  Kla −
tovech, tel. 734200646. 

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci ho−
tov. Tel.: 777110010

PRODÁM podsklepený RD
3+1 v Chotíkově, 94 m2.
Smíšená budova. Samo −
statná dvojgaráž. Pozemek
736 m2. Cena 2 490 000
Kč. Tel.: 608171200. PM
140067

KOUPÍM menší stavební po−
zemek do 10 km od Plzně.
Pouze Plzeň− sever. Děkuji za
nabídky. Tel.: 608171200.
PM 140068

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod −
mínkou vlastní pozemek, za−
vedená el.. Peníze vyplácíme
do 3dnů. Právní servis za −
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140069

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní pří−
stup našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
140071

KOUPÍM les nebo ornou pů−
du− jakoukoliv výměru.
Platím hotově, tel.:
773585290. RR 40001

PRODÁM rodinnou vilku
v Klatovech po rekonstruk−
ci. Cena 4,8 mil. Kč. Telefon
602490138.

VYMĚNÍM byt v  Praze,
70 m2 s balkonem, nízký ná−
jem, na dobu neurčitou, bez
zátopové oblasti, za domek
v Sušici a blízkém okolí, tel.:
606313129 – večer do 21.
hod. RR 40004

PRODÁM zahradu na okraji
obce 14 km od Klatov. Klidná
lokalita nabízí možnost rekre−
ace vášnivému zahrádkáři.
Info na www.sand.cz ; tel.
602408137. RR 40015

PRODÁM částečně zasíťova−
ný stavební pozemek v obci
Točník o rozměru 1348 m2.
Cena pozemku 500 Kč/m2.
V okolí již zástava nových
rodinných domů. Jen vážní
zájemci. Více info na tel.
602118566. RR 40133

PRODÁM domek, pozemek
přes 800 m2, obytné prosto−
ry zrekonstruované, ihned
k bydlení. Újezd u Plánice.
Cena 1.500.000 Kč, tel.:
731414762. RR 40115

PRODÁM I. patro, rodin.
dům + 2 garáže (nutno vi−
dět) – Kdyně, tel.:
606949289. RR 40125

PRODÁM ZAHRADU na
Markytě v Klatovech o výmě−
ře 890 m2. Na pozemku je
patrová, podsklepená chat−
ka, dřevená kůlna, plechová
garáž, studna s užitkovou
vodou, elektřina 220V, WC.
Voda ze studny je rozvede−
na po zahradě. Jsou zde
ovocné stromy.  Zahradu lze
použít jako stavební parcelu
na stavbu do 40 m2. Cena
650.000 Kč. Tel.:
728144954. RR 40137

PRODÁM RD v Janovicích nad
Úhlavou. Tel.: 604707463. 
RK nevolat! RR 40142

NABÍZÍME k prodeji poze−
mek 2 km od Klatov,část
pozemku o rozloze 1073 m2
je určena k výstavbě rodin−
ného domu, celková výmě−
ra pozemku 4.213 m2, tel.
608009073. RR 40176

PRODÁM zařízenou zděnou
chatu v Chlistově – 12 km od
Klatov. Možno i k  trvalému
bydlení. Chata je s  koupel−
nou, krbem, 3 ložnicemi, vy−
tápění na pevná paliva i elek−
trické topení. Cena 1,5 mil.
Kč. Tel.: 774564666. RR
40164

PRODÁM zděnou chatu
(Domažlicko), podsklepená,
skleník, terasa, elektrika 
zavedena, voda užitková, ce−
na 690.000 Kč, tel.:
721316105. RR 40158

PRODÁM chalupu v  klidné
obci u Horažďovic na
Klatovsku, 2+1, chlév, 2x
kolna, uzavřený dvůr, zahra−
da, sad, soukromí, tel.:
728159942. RR 40159

PRODÁM obytný dům v mo−
derní zástavbě v bezsmogo−
vé zóně mimo oblast pro−
blémových obyvatel, Sušice
Pod Lesem (Beverly Hills).
Dům je jednopatrový.
Přízemí – kuchyně, obývací
pokoj, sprchovací kout, WC.
Patro – ložnice, větší kou−
pelna, 2 dětské pokoje.
Kombinované topení – plyn,
krbová kamna s výměníkem
na dřevo s rozvodem do ra−
diátorů a teplé vody. Menší
zahrádka, přístřešek pro
auto a sklad ovoce a zeleni−
ny. Cena podle dohody,
v  případě zájmu volejte
721216369. RK nevolejte.
RR 40163

PRODÁM v Chlumu u Hart −
manic rozestavěnou novo−
stavbu – polosamota + po−
zemky 55.895 m2 vč. lesa
3705 m2 + potok, studna,
vrt, el., cena 3.950.000 Kč.
Tel.: 777338552. RR 40173

PRODÁM chalupu v Újezdu u
Chanovic, 2+1, udržovaná,
dvorek, stodola, obecní vo−
da, plyn, zahrada 134 m2,
cena 480.000 Kč, tel.:
777595318. RR 40174

PRODÁM starou chalupu
v  Mezholezech, tel.:
734200646.  RR 40183

PRODÁME dům v Klatovech
− Lubech, menší pozemek.
734200646. RR 40184

PRODÁME vilku v Klatovech.
734200646. RR 40186

PRODEJ domek ve Spáňově
okr. DO. 734200646 RR
40187

PRODÁME RD v Točníku 
u KT. 734200646 RR 40188

PRODÁM Mercedes−Benz
Sprinter 315, r.v.2006, nafta,
5 míst+možn. úpr. na 9
osob s el. hydraul. plošinou.
Možnost pronájmu. Tel:
775393133. PM 140058

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 −  pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd.  Tel.:
603383211. PM 140024

PRODÁM nakladač 174−2A,
jako nový, 1600 mot. hodin,
lžíce 2x podkop + klapačka,
cena 87.000 Kč, tel.:
607991224. RR 40120

KOUPÍM  Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 i po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161
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KOUPÍM traktor Zetor nižší i
vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

PRODÁM nákladní automobil
V3S, třístranný sklápěč,
v provozním stavu a k tomu
sadu kol. Velmi pěkný motor,
převodovka řízení, vše dobrý
stav. Cena 60 000 Kč. Dále
prodám Liaz Trambus se za−
dní a  přední hnanou nápra−
vou, uzavírání diferenciálu,
třístranný sklápěč − dvě kor−
by, velká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3 korba.
Cena 75 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140027

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028

PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudo−
vaného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena 25
000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140029

PRODÁM po domácku vyro−
bený samohyb, motor
Octávie, sklápěčka, KT, cena
dohodou, tel.: 733349232.
RR 40135

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − montáž.
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 40153

PRODÁM traktorové pneu
14,9−24, 14,9−28, 14,9−30,
16,9−34, 13,6−24, 6,00−16 –
nové, levně, tel.:
602834411. RR 40160

PRODÁM Fiat Punto 1.2 8V,
44kW, v provozu od
01/2000, sv. modrá metalí−
za, centrál, autoalarm, ABS,
nový výfuk, el. střešní okno,
el. okna, na zimních pneu
s elektrony, cena k jednání
22.000 Kč, Klatovy, tel.
724278494. RR 40181

53/170 hledá ženu štíhlé
postavy se zájmy o cesto−
vání, rybaření, procházky
a posezení s přáteli. PM,
DO, PJ. SMS na tel.:
723022697. PM 140051
Jen PM

VEČEŘE  při svíčkách, sní−
daně do postele nebo si jen
povídat o životě. Napiš−za−
volej 49/180 z Plzně. Tel.:
605142760. PM 140064

ŠTÍHLÝ 39/175 hledá  par−
tnerku do 35 let, štíhlé po−
stavy s vyřešenou minulos−
tí, bez dluhů. Se zájmy
o přírodu, historii a muziku
– rock, pop a country. Jen z
Plzně a vážně. Tel.:
733681229. PM 140048 

SVOBODNÝ, štíhlý, střed.
let, hledá štíhlou dívku, ženu
do 55kg, které též schází ně−
žný dotek, pohlazení jako
mně. Jsem pohodový, zdra−
vý. Uvítám dlouhodobý
vztah. SMS – 722257272
z okolí DO, KT, PJ, PM, Hor,
SU. PS: Dotek něhy! Piš kdy−
koliv. RR 40118

AHOJ, rozvedený 49/175
hledá štíhlou, příjemnou že−
nu do 45 let, Klatovsko,
Sušicko, tel.: 702684477.
RR 40126

HALLO! Bin 38 Jahre, 185
cm, Nichtraucher, habe
dunkle Haare, stehe mit be−
iden Beinen fest im Leben,
beruflich wie privat. Habe
einen festen Arbeitsplatz
und wohne im Kreis
Regensburg. Ich suche eine
nette, liebevolle Partnerin,
die ehrlich und treu ist, wo−
möglich Nichtraucherin und
mit mir durch dick und dünn
gehen will. Bitte nur ernst−
gemeinte Zuschriften, da
ich eine feste Beziehung
aufbauen will. Ich freue
mich auf eine Antwort,
wenn möglich mit Foto! 
E−Mail: rozv3@gmx.de 
RR 40114

NĚMEC – pevná láska, tel.:
773599200.

RÁD poznám milou, svo−
bodnou a bezdětnou dívku,
ženu ve věku 22−31 let
z Klatov a okolí. Je mi 31 let,
jsem vysoký 196cm, štíhlé
postavy, svobodný a neku−
řák. Mám zájem o hezký
a trvalý vztah. Pište nebo
volejte na tel. číslo:
605324960. Těším se na
osobní setkání. RR 40121

HALLO mein ist Andreas,
bin 24 Jahre alt, lebe in
Wörth an der Donau,
Landkreis Regensburg. Ich
bin humorvoll, sympat−
hisch, schlank, 1,78 gross
und vorzeigbar. Nach einer
Enttäuschung suche ich auf
diesem Weg eine ehrliche,
natürliche, treue, zuverläs−
sige, junge Frau, ohne
Kinder zwischen 20 und 24
Jahren. Du solltest wie ich
Nichtraucher sein, einen
Beruf haben und einen
Autoführerschein besitzen.
Dein Aussehen und Figur
sollten zu mir passen. 
Ich habe eine sichere
Arbeitsstelle in einer
Papierfabrik und führe mei−
nen eigenen Haushalt. Zur
Entspannung schwimme
ich gerne, gehe in die
Sauna oder treffe mich mit
Freunden. Solltest du ne−
ugierig geworden sein und
dir vorstellen können in
Bayern zu leben, dann mel−
de dich einfach. Meine 
E−Mail Adresse lautet:
w w w . a n d r e a s 1 9 9 0 −
24@web.de, meine Handy−
Nummer lautet:
0049/17697986433. RR
40122

HLEDÁM ženu k  vážnému
seznámení do 38 let, která
hledá lásku a upřímnost.
Přistěhování nutné. DO–KT,
tel.: 774561029. RR 40127

OBYČEJNÝ mladý muž hledá
dívku do 35 let. Tel.:
720363341. RR 40178

ŽENATÝ, 46 let, sympatic.,
štíhlý 180cm, s  hezkou
sport. postavou, hledá štíh−
lou ženu na hezký diskr.
vztah, bez naruš. soukromí,
KT, DO, tel.: 721460064. RR
40131

ŠUMAVSKÝ chlap 47/189
hledá ženu, která nechce
v soukromí nic měnit. Dis −
krétnost samozřejmostí,
bez narušení ´soukromí.
Zn. oboustranná spoko −
jenost. Tel.: 723914330.
RR 40150

40/175 hledá milou a pří−
jemnou ženu štíhlé postavy,
všeobecných zájmů k  vy−
tvoření trvalého vztahu, ne−
kuřačku. Tel.: 728847769.
RR 40156

POHODOVÝ pohledný ne −
kuřák abst. 63 let hledá že−
nu všestranných zájmů, kte−
rá miluje přírodu. Tel.:
606134976. RR 40165

JMENUJI se Josef a je mi 59
let. Výška a váha 78/180.
Hledám ženu 40−59 let. Která
má pochopení, důvěru a je
hodná. Nechtěl bych zbytek
svého života prožít sám.
Chtěl bych ho prožívat ve
dvou. Dítě není překážkou.
Děkuji. Jen z okolí Klatovska.
Josef. Tel.: 728416276. RR
40167

AKTIVNÍ, sportovně založe−
ná štíhlejší žena 39/173
hledá podobně zaměřeného
veselého muže do 45let
a nad 175 cm pro vytvoření
harmonického a láskyplné−
ho vztahu. Jen vážní zájem−
ci. Prosím o foto a pár info
na email.adr.: ru.ze@cen−
trum.cz. PM 140059

S PŘICHÁZEJÍCÍM jarem
ráda přivítám společnost
příjemného zdatného neku−
řáka na procházky a výlety.
Okolo 66 let. Zn.: Plzeň.
Odpovědi zasílejte do re−
dakce. PM 140062

ŠTÍHLÁ, pohledná 43letá
žena bez závazků hledá
sympat., inteligentního mu−
že na úrovni do cca 58 let,
věk nerozhoduje, sympatie,
úroveň ano. Peciválové, al−
koholici, zadlužení apod.
nevolejte! Tel.: 728398222.
RR 40130

JÁ 55/76/160 nekuřačka,
hledám hodného a toleran−
tního muže 55−56 let. Byt
mám. Jen řidiče TIR. DO,
KT, PM. Jen SMS, auto vítá−
no. Tel.: 732517476. RR
40140

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa. Může být
i lékař, který je také sám ja−
ko já.. Pouze Češi. Bydlím
Na Vyhlídce v Plzni – Bož −
kově.Trolejbusová linka 
č. 12, výstup v ulici Pe −
třínská. Pouze volejte, SMS
neumím. Tel.: 736204861.
PM 140066 

HLEDÁM kamarádku, která
je sama a ráda chodí na
procházky. Jsem vdova, 69
let. Odpovědi prosím zasí−
lejte do redakce pod č. in−
zerátu: PM 140045

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
140030

PROSÍM, kdo daruje za od−
voz kmeny nebo pařezy
s  kmenem ovocných nebo
listatých stromů od průměru
40cm. Potřebuji pouze zdra−
vé dřevo bez napadení hou−
bou a broukem, které je
vhodné pro vyřezávání 
motorovou pilou. Tel.:
607234652. Okres Klatovy.
RR 40191

PEDIKÚRA u Vás doma včet−
ně masáže nohou  za 200
Kč. Používám němec. kos−
metiku Gehwol. Plzeň a oko−
lí. Tel.: 773153057.  KŘI PM
140046

VYKLÍZECÍ  práce – kom−
pletní vyklizení, odvoz
a likvidace různého od−
padu, dále možnost vy−
malování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 140007 

MASÁŽE u vás doma.
Poukazy do konce března
s 50% slevou! Tel:
775393133. KŘI PM
140060

ZODPOVĚDNÁ a empatická
žena 41let se postará o se−
niora, nebo handicapované−
ho do 3. stupně postižení.
Praxe 9 let. Tel: 775393133.
PM 140061

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bojíte
se, že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit! Naše právní od−
dělení zdarma zanalyzuje
Vaši situaci a najde optimální
řešení. Důležité je začít 
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140072

SEMINÁŘE Občanský zá −
koník a ZOK. SW účto, 
DPH, mzdy.Počítače prodej 
a opravy.www.SoftAg.cz,
tel.: 374 624 742. KŘI PM
140049

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky.
Herzová, tel.: 608117789.
RR 40108

PROŘEZÁVÁNÍ stromů
i ovocných. Údržba zahra−
dy. Klatovsko a Horažďo −
vicko. Tel.: 721728644. RR
40179

RYCHLÉ PŮJČKY, hypotéky,
am. hypotéky. Půjčujeme
bez poplatků. www.
kz−finance.cz, e−mail: ka−
rel.zahn@seznam.cz. Tel.:
737607405 KŘI PM 140010
PM + KV

ODDLUŽÍME VÁS! 
Vo lejte, pište! email: 
dluhy.ne@seznam.cz.
Tel.: 734741216. KŘI
PM 140013

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162
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VÝHODNÉ PŮJČKY od 50
tis. do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Bez volání na 
900, možnost spolupráce. 
Tel..: 723780318. KŘI PM
140012

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mo−
deláž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w. m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 140053 

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy. K dis−
pozici také vytápěný prostor,
zateplené kotce. Zkušený
chovatel, výcvikář, etolog.
Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

SELATA prodám, váha 20kg,
cena 60 Kč/kg, dále prodám
rozkrmená prasata, váha
50kg, cena 46 Kč/kg, možno
dovézt, tel.: 730673368. RR
40157

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný i
pro alergiky. Je bdělý a os−
tražitý, ale zbytečně neště−
ká. Vhodný na canisterapii
– k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a přizpůsobi−
vou povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplá cí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do do−
brých rukou. www.hajami−
talisman. wz.cz, e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882 sms−ne,
378774498. RR 40154

LÍHEŇ Klatovy nabízí kuřata
australek, sasexek, hemší−
rek, amroksek, minorek, ro−
dajlendek, lenghorek, vla−
šek koroptvích, stříbrných,
rodobarvých, černobílých,
holanďanek a zdr. velsumek.
Tel.722708052. RR 40117

KOUPÍM kozu, která dojí, če−
skou bílou nebo anglonubij−
skou, nabídněte. Děkuji. Tel.:
723877969. RR 40169

PRODÁM králíky do chovu
Burgundský, křížence  BU x
BO, tel.: 721719728 – KT.
RR 40180
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

Obchodní poradci:      mobil: 777 730 257

                                    Irena Poláková, mobil: 724 038 976
                                    e−mail: irenepolakova@gmail.com

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

                                 Václav Zickler: mobil: 777 730 258

Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha − Malešice, U Stavo −
servisu 1, Praha 10, rozšiřuje Media servis, s.r.o., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah place−
né 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

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 28. března 2014
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Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu
vyjde 7. 4. 2014

Ve schránkách v pondělí, na webu 
o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na
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