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Částku přes sedm milionů korun
rozdělí v rámci dotačního řízení
město Plzeň z rozpočtu svého odbo−
ru bezpečnosti a prevence krimi −
nality subjektům, které realizují pro−
jekty zaměřené na protidrogovou
prevenci a prevenci kriminality.
Peníze získají Stře disko křesťanské
pomoci Plzeň, POINT 14, Sale sián −
ské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže Plzeň, Člo věk v tísni,
Salesiánské hnutí mládeže – Klub
Plzeň, PONTON, Centrum protidro−
gové prevence a terapie, Spolek
Ulice Plzeň a Společnost Tady a Teď. 
Nejvyšší částku, a to 948 tisíc ko−

run, obdrží projekt Terapeutická ko−
munita Vršíček, který realizuje Stře −
disko křesťanské pomoci Plzeň.
Tera peu tická komunita Vršíček, která
se nachází na okraji obce Litohlavy
cca 4 kilometry od Rokycan, přijímá
do léčby osoby, které se rozhodly
řešit problém závislosti na návyko−
vých látkách prostřednictvím inten−
zivního skupinového a individuálního
programu. Cí lem je podpora života
bez drog, položení základů pro ná−
vrat do společnosti a celkovou har−
monizaci osob nosti. Jed ná se o po−
bytovou službu, ve které je zajištěn
24 hodinový provoz. 

Proti drogám a na prevenci kriminality
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Obecně prospěšná společnost
Úhlava je jedním z osmnácti part−
nerů mezinárodního projektu za−
měřeného na využití otevřených
geografických informací pomocí
inovativních služeb založených 
na propojených datech (Linked
Data). Koordinátorem projektu je
Západočeská univerzita v Plzni.
Dalšími řešiteli jsou univerzity
a firmy nejen z České republiky
(např. Masarykova univerzita,
České centrum pro vědu a spo −
lečnost, Help Servis – Remote
Sensing), ale také z dalších sedmi
evropských zemí (Itálie, Norsko,
Lotyšsko, Irsko, Slovensko, Řecko
a Kypr). Cílem projektu je vytvoře−
ní rámce na podporu tvorby inova−
tivních služeb a aplikací nad geo−
grafickými daty. 
Veřejná správa ve stále větší míře
dává veřejnosti k dispozici data  for−
mou tzv. otevřených dat. Tento trend

začíná zastávat i neziskový sektor
a někteří podnikatelé.  Tato data mají
otevřenou licenci – jsou tedy volně
přístupná a použitelná. Jejich poten−
ciál však není plně využit. Pokrok na
poli informačních a komunikačních
technologií a posun směrem k pro−
pojeným otevřeným datům nabízí
velký prostor pro inovace. V rámci
projektu jsou tato data vyhodnoco−
vána a využívána prostřednictvím
pilot ních aplikací zaměřených na
usnadnění přístupu k informacím 

týkajících se cestovního ruchu, sen−
zorových sítí, územního mapování,
vzdělávání a ekosystémových slu−
žeb  (jak ukazuje obrázek níže). To
napomůže jednoduššímu vyhle −
dávání a zpřístupnění informací pro
každého zájemce.

Obecně prospěšná společnost
Úhlava je zapojena do přípravy pi−
lotních aplikací zaměřených na ce−
stovní ruch a vzdělávání. Podílí se
zejména na ověřování a aktualizaci
dat, testování některých výstupů
projektu a jejich šíření. Zhruba před
rokem uspořádala v Klatovech
workshop na téma Otevřená data
pro místní a regionální rozvoj, na
kterém získali jak odborníci, tak i lai −
ci nejen teoretické znalosti týkající
se problematiky otevřených dat, ale
seznámili se také s konkrétními 

aplikacemi, které tato data využívají.
Jedná se např. o aplikace pro vy −
užití v cestovním ruchu, které jsou
schopny na různých mapách, díky
propojení datových skladů, zo −
brazit až 27 miliónů turistických 
zájmových bodů (ukázka na
http://sdi4apps.eu/spoi). Další apli−
kace slouží k lepšímu řízení dopravy,
jiné jsou určeny pro oblast zeměděl−
ství – spojují data ze satelitních
snímků, faremní evidenční údaje,
data z palubních počítačů strojů
a technologií, data z LPIS a dalších
povinných databází do aplikací po−
třebných pro podporu podnikatel−
ského rozhodování. 
V oblasti vzdělávání připravuje
Úhlava ve spolupráci s technickými
partnery projektu kvíz, který populár−
ní formou prověří znalosti místních
obyvatel i návštěvníků území z re −
gio nální vlastivědy, přírodopisu, his−
torie a místních zajímavostí.
Pokud Vás tento článek zaujal, nav−
štivte internetové stránky projektu
www.sdi4apps.eu, kde najdete další
informace a odkazy.                      (pi)

Obecně prospěšná společ−
nost Úhlava je nestátní ne−
ziskovou organizací založe−
nou v roce 2001 v Klatovech.
Zabývá se vzdělávací, pora−
denskou a informační činností se zaměřením na životní pro−
středí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj venkovské oblasti
Pošumaví.
Poskytuje kvalitní a dostupné vzdělání pro zájemce všech věko−
vých kategorií. Nabízí výukové a zážitkové programy pro děti,
vysokoškolské studium i další vzdělávání dospělých (profesní,
občanské i zájmové), univerzitu třetího věku pro seniory.

Projekt SDI4Apps
se blíží ke konci

Projekt SDI4Apps je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu
Competitiveness and Innovation Framework Programme
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Téměř dvě desítky projektů připravil a
zrealizoval loni Odbor bezpečnosti a
prevence kriminality Magistrátu měs−
ta Plzně. Ze svého rozpočtu financo−
val 12 projektů, na dalších pět čerpal
dotace z Ministerstva vnitra České re−
publiky. Odbor nechal například insta−
lovat bezpečné cyklostojany, spustil s
Čistou Plzní kampaň varující před vy−
hazováním léků a fentanylových ná−
plastí do odpadu, připravil tábory pro
děti ze sociálně vyloučeného prostře−
dí a další. Letos bude v aktivitách po−
kračovat, na projekty vynaloží téměř
dva miliony korun.

„Projekty se snažíme reagovat na
potřeby obyvatel Plzně, zaměřujeme
je na všechny věkové skupiny. Pro
seniory tak například máme akade−
mii, pro ženy kurzy sebeobrany, pro
školáky den s IZS a další. Určitě v
tom chceme pokračovat,“ řekl pri−
mátor Martin Zrzavecký. 

Podle Aleše Průši, vedoucího ma−
gistrátní odboru bezpečnosti a pre−
vence kriminality se město snaží
zvýšit bezpečnost občanů v Plzni

prostřednictvím větších i menších
projektů. „Spolupracujeme přitom s
městskou i státní policií, s probační
a mediační službou, ale i s nejrůz−
nějšími neziskovými organizacemi,
které působí v oblasti prevence kri−
minality a protidrogové prevence,“
řekl Aleš Průša. Odbor je také garan−
tem programu Bezpečná Plzeň, je−
hož cílem je faktické zvýšení bez−
pečnosti občanů ve městě.

Díky dlouhodobé spolupráci s mi−
nisterstvem vnitra má za sebou
Plzeň už několik klíčových projektů.
Aby mohla čerpat státní dotace, mu−
sela zpracovat vlastní plán prevence
kriminality. „Obsahem Koncepce
prevence kriminality a protidrogové
prevence města Plzně na období
2016 až 2020 je mimo jiné bezpeč−
nostní analýza i strategická část,“
uvedla Andrea Gregorová z odboru
bezpečnosti a prevence kriminality.
Zmíněná koncepce Plzni zajistila po−
dání pěti žádostí o dotaci v loňském
roce, podpořeny byly všechny v cel−
kové částce 1,54 milionu korun. 

Projekty pro bezpečnost 
a prevenci kriminality
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V červnu loňského roku se usku−
tečnilo v Nýrsku setkání bývalých
učňů lesnické školy, která měla
sídlo v Zelené Lhotě u Nýrska.
Škola začala svoji činnost v září
1949 a do prvého ročníku nastou −
pilo asi 30 žáků z celé republiky.
Úkolem školy bylo připravit učně
pro práci v lese, to znamená vy −
chovat kvalifikované lesní dělníky,
což se vzhledem ke kvalitní výuce
po všech stránkách podařilo. Nutno
konstatovat, že podobných škol
(střediska pracujícího dorostu)
bylo více, např. Březina u Stupna,
Konstantinovy Lázně, Hejnice,
Kněžičky atd.

Učební obor byl dvouletý 
První učni si museli budovu, která byla
škole přidělena, nejprve upravit.
Jednalo se o objekt bývalé finanční
stráže. Zřizovatelem školy (SPZ) byl
Lesní závod Nýrsko, jehož ředitelem
byl tehdy Ing. Rabštejnek a hlavním
inže nýrem Pávek. Na škole byla ukon−
čena výuka v červenci 1964 a učni
r. 1963–1964 byli přemístěni do jiných
škol stejného typu (Modrava, Březina,
Lesná). Celkem školu (učiliště) absol−
vovalo téměř 300 učňů. Uplatnění
absol ventů podobných škol bylo různé
od kvalifikovaného lesního dělníka,

lesníka,  po mistra na pile, a mnozí 
absolventi studovali na středních les−
nických školách (Písek, Hranice,
Trutnov apod.)

„Třídní“ složení učňů
V době, kdy byl pisatel učněm, bylo
různé. Patřili mezi ně např. i synové ku−
laků (Louženský) nebo živnostníků
(Lešák), ale i skuteční zájemci o les

a přírodu a také ti, kteří se na školu do−
stali nedopatřením. Právě různost „pů−
vodu“ měla za následek, že vyučenci
se později uplatnili na všech postech
říze ní společnosti (ředitelé lesních zá−
vodů, ministerští úředníci, policisté ve
vedoucích funkcích, vedoucí pracov −
níci na ředitelství podniků státních lesů,
vedoucí polesí), mnozí našli uplatnění
i mimo obor. To bylo zejména tím,
že na „středisku“ byli kvalitní mistři 
od bor  ného výcviku (Míšek, Mach,
Průdek), odborní učitelé z praxe (exter−
ní) Svačina, ing. Maximovič, ing.
Rabštejnek, ing. Vala, ing. Sluka, Malý,

Mucha, Pohl i další. Výuku všeobec−
ných předmětů zajišťovali učitelé Farář
a Ženíšek. Nelze ani zapomenout na
výbor né vychovatele, např. Čejku
a Kováře, kteří suplovali i všeobecné
vzdělávací předměty, popřípadě vyučo−
vali branné předměty – civilní obranu
a tělesnou výchovu. Kdo z vyučujících
neměl pedagogické minimum (včetně
mistrů), ten si jej musel doplnit. Za

zmínku stojí první ředitel školy Lysa
(malíř pokojů) a poslední Jára, který už
měl lesnické vzdělání.

Žádná škola se nevyhne malérům, tak
tomu bylo i v našem případě, kdy do
tehdy západního Německa „utekl“
učeň Kinkal (1950). Zprvopočátku se
učilo bez osnov, učňovské zkoušky se
konaly za přítomnosti odborných pra−
covníků LZ Nýrsko a Železná Ruda
a zástupce MZ ČR (Karas).

Převládala vysoká 
odbornost, soutěživost 
a byl čas i na zábavu
Na škole byla vysoce rozvinuta zá−
jmová a spor tovní činnost pro −
střednictvím organizací (TJ Tatran,
Svazarm). Zájmovou činnost organi−
zoval převážně pan Farář (říd.
v Zelené Lhotě), sportovní vychovate−
lé, ale i mistři (Kovář, Míšek). V roce
1957 škola vystoupila v Plzni na vý−
stavišti. Spor tovní klání probíhalo
zpravidla v Klatovech na stadionu.
Nelze zapomenout na sportovce, kteří

vzorně školu reprezen −
tovali – byl to zejména
Jiří Malina, ke kterému,
když pracoval jako lesník
na hájovně Pavlínov LZ
Plasy, pravidelně do −
cházela Věra Čáslavská 
(viz. Lidové noviny 13. 9.
2016). Sportovních úspě −
chů dosáhli Haisen ber −
ger, Bláha a Kössl – v ro−
ce 1957 přeborníci okre−
su, kraje a celostátního
přeboru Dukelského zá−
vodu branné zdatnosti.
Úspěšný byl i Lehečka
(sjezdové lyžování na
úrovni kraje) a Kožíšek
(třetí na přeborech lesnic−
kých škol ve skoku na ly−
žích). V roce 1951 na ce−
lostátních spor tovních
hrách lesnických škol se
škola umístila na třetím
místě ve fotbalovém tur−
naji. Mnozí, o kterých se

zde nepíše, dosáhli význačných
úspě chů v kopané (dorostenecká 
liga, divize) díky vynikající kondici.

Sport, práce a učení, to bylo to hlavní,
co si po ukončení učňovské školy
absol venti odnesli do života.

Opět v červnu 2018
Zavzpomínat si na svá učební léta při−
jelo 32 bývalých učňů, dva z nich do−
provázely manželky. Nejstarší ukončil
učňovská léta před 64 lety, dva bývalí
učni přijeli z Trhových Svinů a poslední
žijící nestoři p. Míšek a Ing. Kovář se
z důvodu nemoci omluvili. Bylo na co
vzpomínat. Krásná příroda se příliš ne−
změnila, jen ji doplnila Vodní nádrž nad
Nýrskem. Zájemci se za hezkého po−
časí dostali k Černému jezeru, pro−
hlédli si vodopád Bílá Strž i novou roz−
hlednu na Špičáku.  
Na žádost účastníků setkání se lesáci
ze Zelené Lhoty sejdou opět v červnu
2018.

Z podkladů p. Jaromíra Míška 
zpracoval a doplnil ing. Jan Hefler

Žáci lesnické školy v Zelené Lhotě s místními děvčaty

Dobová fotografie budovy lesnické školy v Zelené Lhotě u Nýrska

Účastníci loňského setkání absolventů lesnické školy

Setkání bývalých učňů lesnické
školy ze Zelené Lhoty u Nýrska
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Současné sklářské umění z Bavor −
ska Glasheimat Bayern je k vidění
v Městském muzeu Zbiroh na Roky −
cansku. Výstava potrvá od 10. 3. do
2. 4. 2017 a nabízí nevšední pohled
na sklo jako na umělecký materiál.
Po celá staletí vychází ze skla zvlášt−
ní kouzlo. Sklo bývá průsvitné i ne−
průhledné, barevné i křišťálové,
křehké, a přesto odolné. Hmota, kte−
rá od pradávna vyvolává v lidech
inspi raci, pobízí a snad i nějaké ta−
jemství v sobě skrývá.

Sdružení „Glasheimat Bayern“ by−
lo založeno roku 2014. Jedná se
o spolek, ve kterém sklářští umělci
a výtvarníci z Bavorska spojili své sí−
ly, aby dnešnímu soudobému sklu
propůjčili svůj hlas. Všichni členové
sdružení jsou profesionálně pracující
umělci. Jejich tvorba je dalece vzdá−
lená od běžného užitkového skla.
Vytvářejí skleněné obrazy, objekty ze

skla a instalace. Umělci hledají nové
způsoby jak v různých experimen−
tech, tak ve společné práci. Bližší in−
formace o umělcích a jejich tvorbě
je možné získat na našich webových
stránkách: www.glasheimat.bayern.

Název výstavy „Písek plus X“ se
na jedné straně vztahuje na sklo jako
materiál, který se v první řadě skládá
z křemičitého písku, sody a vápna.

Na druhé straně vznikne po přidá−
ní již malého množství různých pří−
sad „X“ téměř nepopsatelná paleta
rozmanitosti této hmoty.

Práci sklářských umělců, jak tomu
je i u jiných výtvarníků, vždy před−
chází vášeň a vize, spojená s řeme−
slnou zručností a dovedností a vůlí
hledat nové formy vyjádření. To se
též obrazí v X titulu výstavy.
Současné sklářské umění je tak roz−
manité jako tvůrci, kteří jej zhotovují.
Pojícím prvkem je sklo jako hmota. 

Tradice požehnaného velikonočního
piva Pilsner Urquell pokračuje. Letos
poprvé požehnal várce nový plzeň−
ský biskup Monsignore Tomáš
Holub. Po pěti týdnech zrání se část
požehnaného piva vypraví na dlou−
hou cestu do Vatikánu, kde zpestří
velikonoční oslavy. Společně se zla−
tým plzeňským ležákem poputuje
do srdce Říma také dar papeži
Františkovi – zvon vyrobený speciál−
ně pro tuto příležitost. 

Požehnání od plzeňského bisku−
pa proběhlo těsně před postním
obdo bím, které začíná Popeleční
středou 46 dní před nejvýznamněj−

ším křesťanským svátkem, a tak
má plzeňský ležák dostatek času,
aby během postní doby dozrál v le−
žáckých sklepích. Po pěti týdnech
zrání se symbolických 2017 lahví
z velikonoční várky Pilsner Urquell
vydá na cestu a počátkem dubna
ho zástupci plzeňského pivovaru

předají ve Vatikánu, kde přispěje
k oslavám Velikonoc. 

„Plzeňský ležák si poprvé našel
cestu ke Svatému stolci už na konci
19. století, kdy si ho nechával posí−
lat papež Lev XIII. na doporučení lé−
kařů. V uplynulých letech nechyběl
ani při kanonizaci papežů Jana Pavla
II. a Jana XXIII. Jsem potěšen, že
mohu přispět k pokračování tradice,
která proslavila plzeňské pivo, Plzeň
i celou naši zemi v samotném srdci
křesťanské církve,“ říká plzeňský
biskup Tomáš Holub.

Symbolickou součástí velikonoční
zásilky bude proto letos i unikátní
dar pro papeže Františka v podobě
malého desetikilogramového zvonu
ze zvonařské dílny Trvalcových.

Pověst o odlétání
zvonů do Říma na
Velikonoce je všeo−
becně známá. Vždy
na Zelený čtvr tek
zvony umlkají a od−
létají do Říma pro
požehnání svatého
otce. Letí zcela tiše,
první ty nejstarší,
které znají cestu, na
konci malé, aby se
neztratily, průvod
uzavírají Zikmund
z chrámu Svatého

Víta a Marie z Týnského chrámu –
veliké české zvony, které již po léta
slouží jako stráž. Pokud by některý
zvon neodlétl, přineslo by to neštěs−
tí. Když zvony doletí, papež jim po−
žehná za věrné služby a zvony letí
zpět. Na Bílou sobotu se vrátí a zvo−
ní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“

„Písek plus X“ v muzeu Zbiroh

První plzeňské ve Vatikánu
před 112 lety
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Škoda Transportation investovala do
výrobního zázemí v areálu Škody
v Plzni zhruba osmdesát milionů ko−
run. Cílem bylo především zvýšení
kapacity výroby a zefektivnění pro−
dukce nových tramvají, lokomotiv
a vlaků. Nejvýznamnější událostí je
otevření nové svařovny za více než 
50 milionů korun a také spuštění no−
vého provozu pro procesy lepení vozi−
del, který přišel na zhruba 20 milionů. 

„Naše společnost vynakládá trvale
výrazné prostředky do svého rozvoje.

Jen za uplynulé čtyři roky investovala
čtyři miliardy korun do výzkumu a vý−
voje nových systémů, technologií
a postupů. Mezi největší investice
z poslední doby v plzeňském areálu
patří nákup nových svařovacích robo−
tů, rekonstrukce a rozšíření zkušebních
kolejí, nebo nový provoz pro testování
a úpravu podvozků vozidel. Nové vý−
robní haly samozřejmě díky moderní−
mu vybavení budou splňovat všechny
nároky na efektivní a ekologickou výro−
bu a zároveň poskytnou komfortní pra−

covní prostředí pro zaměstnance,“ říká
předseda představenstva Škoda
Trans portation Tomáš Ignačák.

Díky novému pracovišti se kapacit−
ní možnosti firmy v oblasti svařování
hrubých staveb a konstrukcí vozidel
zvýší zhruba o třetinu. Haly se nám
podařilo přizpůsobit požadavkům vý−
roby velmi rychle, už od začátku úno−
ra jsme mohli zahájit výrobu.  Do no−
vé haly se rovněž přestěhovaly stáva−
jící svářečské provozy z jiných areálů
firmy v Plzni. Díky tomu je hlavní

montážní hala určena výhradně pro
potřeby finální výroby vozidel a zvýši−
la se tak kapacita montáže – i zde fir−
ma plánuje investice, v příštích měsí−
cích, více než deset milionů korun,
například do nových technologií. 

„Nová svařovna mimo jiné umož−
ňuje svařování nerezových konstrukč−
ních celků dle nejnovějších požadav−
ků na kvalitu výrobku, bezpečnost
práce i nutnému oddělení pracovišť
při svařování nerezových a stan −
dardních ocelí,“ vysvětluje ředitel
Technologie Škody Transpor tation
Jaromír Urbánek. 

80 milionů korun do výrobního zázemí

Šumava je místo, kde po staletí žijí li−
dé a bývala krásná příroda s volně ži−
jící zvěří. A byli to lidé, kteří přivedli
šumavskou přírodu až do stavu, kdy
mohla být vyhlášena národním par−
kem. Za 26 let existence Národního
parku Šumava se ale mnohé změnilo.
Tam, kde bývaly kosené a udržované
louky je dnes křoví, tam, kde býval
zelený les, jsou na tisících hektarech
suché pahýly a vykácené plochy. 
NP Šumava byl vyhlášen v roce 1991.
Rok před přijetím Zákona o ochraně
přírody a krajiny, který říká, že se mají
národní parky a pravidla péče o jejich
přírodu vyhlašovat speciálním záko−
nem. Přestože to v zákoně stojí jasně,
v případě Šumavy se to od roku 1992
přes opakované snahy nepovedlo. 
Šumava se za poslední desetiletí sta−
la kolbištěm nejrůznějších nezisko−
vých a nevládních organizací, ale
i politiků. Česká ochrana přírody se
zradikalizovala a stala se bojem ideo−
logií. Tradiční evropskou ochranu pří−
rody vystřídal směr aktivistických
skupin k ochraně samovolných pro−
cesů jako v obřích amerických par−

cích, kde lidé nikdy nežili, přírodu ne−
využívali a nepečovali o ni. Modelu
velkoplošné divočiny uprostřed
Evropy fandí i současné ministerstvo

životního prostředí a někteří ekoakti−
visté, často podporovaní finančně
i evrop skými granty.
To se nelíbí místním ani krajským sa−
mosprávám, protože s vyhlášením
takto směřovaného NP by v roce 1991

nikdo nesouhlasil. Obce, kraje a lidé se
cítí být podvedeni. 
Ministerstvo životního prostředí, mís−
to aby udělalo zákon o Šumavě, mění
zákon o ochraně přírody, kde všechny
4 národní parky řeší jedním univerzál−
ním zákonem. Je to prý kompromis,
ale z pohledu života na Šumavě je to

ten nejradikálnější zákon. Nesouhlasí
s ním obce, nesouhlasí s ním kraje,
nesouhlasí s ním Senát. Dokonce
i prezident Zeman prohlásil, že nepod−
poří zákon, který by oproti současné−
mu stavu rozšiřoval bezzásahovost. To

dává naději, že zákon, proti kterému
stojí lidé a Senát, prezidentovu podpo−
ru nezíská. To i proto, že současná
první zóna tvoří 13% z rozlohy NP
Šumava a ministerstvo přiznává, že
přichází s 26% první zóny. 
Současný návrh zákona navíc na polo−
vině parku ruší ustanovení lesního zá−
kona, podle kterého se musí bránit
škodlivým činitelům jako je kůrovec.
Experiment s nezasahováním proti ků−
rovci byl na čtvrtině parku poprvé vy−
zkoušen v roce 2007. Výsledkem byly
obrovské plochy lesa zlikvidované 
kůrovcem a rekordní těžby dřeva za
existence NP Šumava. Došlo ke zniče−
ní více než 15.000 hektarů dříve krás−
ných zelených lesů. 
Současný návrh zákona, který je zpět
v poslanecké sněmovně, jde ještě
mnohem dál, na dvojnásobnou plo−
chu. Tím, že sejme platnost lesního zá−
kona na 50 procentech rozlohy parku,
dává polovinu Šumavy všanc kůrovci.
Chci věřit, že nic takového nemůže
projít schválením poslanecké sněmov−
ny, protože do 5 let by pak mohl zmizet
dospělý zelený les na Šumavě úplně.
Pro koho vlastně chceme Šumavu?
Bude dále dobrým místem pro život 
lidí, zvěře a lesů? Nebo bude jen pro 
kůrovce a pro vědce ke zkoumání
násled ků kůrovcových kalamit?

Mgr. Radka Trylčová
radní Plzeňského kraje pro životní

prostředí a zemědělství

Bude Šumava dále dobrým 
místem pro život ?
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Rektor Západočeské univerzity
v Plzni Miroslav Holeček a generální
ředitel společnosti Škoda Transpor −
tation Tomáš Ignačák podepsali
smlouvu o spolupráci.  Obě strany
jsou připravené spolupracovat v ob−
lastech společného zájmu, mezi něž
patří zejména konstrukce kolejových
vozidel. Půjde například o informační
kampaně při získávání uchazečů
o studium, zadávání kvalifikačních
prací či prostřednictvím exkurzí
a praxí pro studenty technických 
fakult – strojní, elektrotechnické
a aplikovaných věd.

„Naše společnost má vlastní vý−
zkum a vývoj – pracujeme na no−
vých lokomotivách, tramvajích nebo
elektrobusech. K tomu ale potřebu−
jeme dostatek kvalitních technicky
vzdělaných absolventů. Stále hledá−
me nové lidské zdroje a klíčoví jsou
pro nás zejména absolventi technic−
kých fakult. Vzhledem k tomu, že

sídlíme v Plzni, je pro nás přiroze−
ným partnerem v tomto směru právě
Západočeská univerzita,“ řekl gene−
rální ředitel Škody Transpor tation
Tomáš Ignačák. 

Partnerství největšího plzeňského
průmyslového podniku s univerzitou
má dlouhodobý charakter. V nedáv−
né minulosti oba subjekty spolupra−
covaly v rámci programu Výzkumná

centra, konkrétně od roku 2005 ve
Výzkumném centru kolejových vozi−
del, který Škoda Transportation pod−
porovala i finančně. Dalším společ−
ným programem byl Výzkum a vývoj
hybridní skříně kolejového vozidla,
který probíhal v letech 2011–2013.
V současné době jde například
o spolupráci v Centru kompetence
drážních vozidel. 

Významnou roli hraje také otáz−
ka uplatnění absolventů. Zejména
absol venti fakult strojní a elektro −
technické zahajují ve Škodě Trans −
por tation svoji kariéru jako kons −
truktéři, projektanti, technologové
či výpočtáři. V rámci trainee pro −
gramu řeší pod dohledem odborní−
ků konkrétní zadání, které je poté
po užito v reálném projektu. Ob −
dobně mají možnost zpracovávat
témata bakalářských, diplomových
i doktorandských prací, jež se po−
sléze aplikují v praxi.

Univerzita prohloubila spolupráci se Škodou

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ���

Kdysi býval měsíc březen − ještě
vedle svátku žen − také „měsícem
knihy“. V duchu vidím ty plakáty
a nápisy na nástěnkách. Samotné
slovo „spisovatel“ bylo tehdy
opravdový pojem. Ke spisovate−
lům jsme chovali posvátnou úctu,
dokonce i k těm z povinné školní
četby, i když už si nedokážu vyba−
vit, kdo napsal knihu „Odvážná
školačka“. V mých představách
byli spisovatelé něčím zcela výji−
mečným – nadaní lidé políbení
múzou.

Byly to doby, kdy se hodně čet−
lo. Ve vlacích, v tramvajích, auto−
busech, na plážích i ve škole při
vyučování pod lavicí. Spousty čte−
nářek si vystřihávaly z novin romá−
ny na pokračování, které vycháze−
ly pravidelně vždy uprostřed a bý−
valy tam i básně, a další literatura
ke čtení. Mnoho lidí si kupovalo
noviny právě jen pro to „ke čtení“.
Já jsem zbožňovala romány.
Občas jsem se pokoušela předsta−
vit si jejich autory a všechno bych
byla dala za osobní setkání napří−
klad s Agathou Christie, nebo
s naší Hankou Proškovou, autor−
kou řady skvělých detektivek 

s chytrým hrdinou, detektivem
Horácem. Fascinoval mě také
Dumas a relaxovala jsem nad ro−
mány Heleny Šmahelové. Kde jen
brali všichni ti géniové své námě−
ty? Odkud čerpali inspiraci?

Když měla vyjít nová kniha oblí−
beného autora, u knihkupců se
tvořily fronty, a dokonce se na kni−
hy dělaly i záznamy. Dnes je ve
městech řada knihkupectví a všu−
de je v nabídce množství knih.
Beletrie – společenské, dobro−
družné, válečné i historické romá−
ny, životopisy, řada kuchařek.
Běžná cena přes dvě stovky, ale
časem se knihy objeví v prodej−
nách „levné knihy“ za třetinu pů−
vodní ceny. Jak na tomhle oběhu
knih mohou vydělat autoři, vyda−
vatelé i knihkupci? Ani antikvariáty
nejsou bez sebe nadšením z na−
bídky knih k odkoupení. Nabídla
jsem velmi pěkné knihy, ale když
paní za pultem lomila rukama, že
čtenáři již o knihy nemají zájem,
položila jsem je na pult zadarmo.

A pak se mi náhodou dostala
do ruky kniha známého žurnalisty
a novináře Martina Daneše se su−
gestivním názvem „Jak se nestat

spisovatelem,“ a tam je úplně
všechno. O známostech, o protek−
ci, a jak se uplácejí vydavatelé i re−
cenzenti. Jak si známí autoři s řa−
dou vlivných sponzorů, jimž se vy−
dá všechno, i takříkajíc příšerné,
najímají na psaní nadané neznámé
autory, jimž by vydavatelé nevydali
nic, i kdyby psali božsky. Že bez
správných známostí na správných
místech nelze proniknout na výslu−
ní současné české literární scény,
kde talent a nadání neznamená už
vůbec nic. Autor, který vydá knihu
vlastním nákladem, také nezvítězil,
protože pak se svými knihami ob−
chází knihkupce a žadoní, aby vzali
jeho knihy do prodeje.

Při zmínce, že bych také zkusila
napsat knihu, si jeden můj známý
odfrkl a řekl „prosím tě, dnes píše
knihy kdekdo,“ a pak jsem v inter−
netovém bulváru zjistila, že má
pravdu. Hlavně píší knihy celebrity.
Modelky, herečky, zpěvačky, exmi−
nistři a politici. Na internetu jsou
i časté ukázky ze křtů, následných
večírků, a nejspíš se neřeší problé−
my s vydavateli, ani s knihkupci.
Třeba jedna mladá zpěvačka, která
je ke zpívání též spisovatelkou,

o své – již třetí – knize prozradila,
že s poslední kamarádkou, která
porodila, a jinou kamarádkou, kte−
rá rodila jen chvíli před ní, si hodně
volaly, řešily své starosti, říkaly si,
kdy už je toho moc a mluvily
o svých pocitech. V noci pak
o tom napsala básničku, a tak prý
vznikla její třetí kniha. Na rozdíl od
těch prvních dvou, s názvy „Pří −
běhy modelek“ a „Příběhy ze šou−
byznysu“, v té třetí knize nešlo
o beletrii. Její kamarádka (asi ta,
co rodila po ní) jí tenkrát poslala
esemes, že v té noční básničce
vy stihla přesně i její pocity a žáda−
la o další básně. Tak psala a psala,
a když bylo těch básní sedmaše−
desát, zjistila, že napsala zase kni−
hu. Dala jí název „Terapie v noci“
a podle ní je románem v básních.

A je vymalováno. Modelka, zpě−
vačka, ani herečka nejsem, jedi−
nečné zážitky z porodů už si nepa−
matuji a byznys je dnes v podstatě
všechno. Příběhy modelek, nebo
ty ze šoubyznysu jsem asi už
prošvihla, ale veršovanou noční
terapii si ujít nenechám a hned 
zítra ji začnu shánět. 

Dagmar Hermanová

Jak se nestat spisovatelkou
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Pane starosto, co je kromě lyžová−
ní na Železnorudsku nyní aktuální?
Velká kulturně společenská přeshra−
niční spolupráce. Je tomu 20 let,
kdy byla 21. ledna 1997 v Praze po−
depsána „Česko−německá deklara−
ce o vzájemných vztazích a jejich
budoucím rozvoji“. Byl tak dán další
významný impulz k rozvoji spolu −

práce s našimi německými sousedy.
V Železné Rudě máme výborné vzta−
hy s bavorskými sousedy, což ve
svém konečném výsledku přináší
užitek i návštěvníkům Železno rud −
ska. Minulý měsíc byl odstartován
zajímavý projekt, který má zvýraznit
tuto spolupráci a nabídnout řadu
nejrůznějších programů. 

O jaký projekt se jedná?
Jmenuje se Kulturní region Bavorsko
– Čechy 2017 a skládá se z 31 akcí.
Budou probíhat od března do října
letošního roku ve čtyřech oblastech.
Historie, umění – literatura, film a di−
vadlo, dále hudba, zábava a sport.
Podílí se na něm Dolní Bavorsko,
Horní Falc, Horní Franky a tři české
kraje – Plzeňský, Karlovarský a Ji ho −
český. Vrcholem bude Týden Sou −
sedů, který proběhne v Muzeu želez−
nice v Bavorské Rudě od středy 

28. června do neděle 2. července.
Týden Sousedů zahájí bavorský mi−
nistr Markus Söder, jenž významně
podporuje přeshraniční spolupráci.
Prezentovat se budou tři bavorské
regiony, a to Dolní Bavorsko, Horní
Falc, Horní Franky a tři české kraje
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský. 
Kde vznikl nápad vyhlásit letošní
rok 2017 rokem vzájemné kulturní
spolupráce tří bavorských a tří
českých regionů, které spolu 
sousedí? 
Ten popud vzešel z Bavorska a do
jis té míry naši sousedé byli inspi −
rováni projektem Plzeň 2015 –
Evropské hlavní město kultury.
V rámci Kulturní region Bavorsko –
Čechy 2017 se například v březnu
uskuteční me zi národní soutěž ve
Zwieselu v plavání v klasických
disci plínách o skleněný pohár.
V květnu proběhne setkání pivovarů
ve Zwieselu. Návštěvníci Železno −
rud ska se mají na co těšit. Veškeré
informace o programu a termínech
najdou v němčině i češtině na inter−
netových stránkách: www.bbkult.net
nebo www.kulturregion−bayern−
boehmen.de.                (re)

Představení veřejnosti společného projektu Kulturní region Bavorsko – Čechy 2017 proběhlo v Bavorské Rudě.
Ministr bavorské vlády Markus Söder uvedl, že kultura je důležitý článek pro vzájemné srůstání Čech a Bavorska

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr nám řekl:

Projekt Kulturní region Bavorsko – 
Čechy 2017 zahájen

Výstaviště v Brně, veletrh regionál−
ního cestovního ruchu. Stánek
s rukodělnými výrobky, šité korálo−
vé šperky. Bižuterii nenosím. Jsem
příliš pohodlná, abych ji odložila,
tudíž se mi s ní špatně spí. 

Kolegyně, které tak pohodlné ne−
jsou, mě ale tentokrát přemluvily.
S pohledem znalým věci a slovy: to
je snad šité přímo na tebe, mi ob−
lékly velikánský třpytící se nára−
mek. Jejich vkus ocenilo nemalé
publikum, které moji koupi zvědavě
přihlíželo zpovzdálí. Kauf nešlo ne−
uzavřít.

Dobře holky. To, že bižu neno−
sím, neznamená, že nezačnu.
„Kolik to platím?“ „Sedm set ko−
run,“ potěšila se obchodnice.

„Není to moc drahý?“ rozhlížím
se rozpačitě. Doposud jsem se 

domnívala, že bižuterie je laciná
cetka, která se ušlechtilému kovu
cenou přirovnat nedá. Teď už vím,
že dá. Lidé totiž horlivě kroutí hla−
vou a přesvědčují mě, že výhodněji
ten skvost zkrátka nekoupím. 

„Víte, paní, vono je to dvacet 
hodin tvrdý práce,“ uraženě se
ohradila prodavačka. Ty jo! A já
bych o tom ještě smlouvala. Jak
ostudné. Omluvila jsem se za svo−
ji zpozdilost, vytáhla sedm sto −
korun a ...připadala si jak znovu−
zrozená.

Zálibně sleduji svoji „in“ okrouž−
kovanou ruku. Je mi lépe na těle
i na duši. Podpořila jsem řemeslo
a navíc jsem mimořádně šik. To se
musí zapít. Stylově a zdravě. Stá −
nek s domácí pálenkou z padesáti
životodárných bylin se přímo nabí−
zel. Jsem přející, mám šmrnc a na−
víc budu zdravá.

„To je na krásu, paní,“ láká trho−
vec. Vida, tak ještě i krásná. Cena
sice žádná láce, ale jestli chci 

šetřit, měla jsem zůstat doma, no
ne? Statečně koštuji, tož slušnost
velí: nakoupit! Ostentativně přitom
šermuji zápěstím, aby nový šperk
dodal mému obchodu eleganci
a švih. Pro případ, že by to ti dva
likér níci neocenili, si s grácií opřu
dlaň o dřevěný pult. A přitom už
zůstalo.

Stylový náramek setrval v jedné
škvíře trčet. A já s ním. Na změnu
naší pozice to nevypadalo ani po
hodině. Dotčení obchodníci měli
napilno, což o to. Skleničku v mé
druhé ruce neustále něčím dolévali
a namísto zákazníkům se věnovali
mému náramku. Blokovala jsem
jim kšeft, a navíc se zdálo, že mi to
zas tak nevadí. Desítky bylin v tom
jejich pití na mě působily báječně
a naše role se vyměnily.

„Nic se neděje, konec konců já
mám času dost, jsem tu až do ne−
děle,“ uklidňuji je, sama udivená
tím, že to nechápou. Naopak.
Rozhodli se přikročit k nejhoršímu.

Celý stánek rozmontují, uvolní pult
a mě z něho vyklepou. A to se také
stalo. Přestože namísto půvabného
kiosku opouštím jeho trosky, cítím
se spokojeně a bujaře. Kde se vzal,
tu se konečně vzal rozveselený
hlouček mých kolegyň.

„Holky, to musíte ochutnat a mít.
Skvělé pití,“ snažím se prodejcům
oplatit zdevastovaný stánek propa−
gací jejich výrobků. Sna ha se ne−
minula účinkem. Laško valy, ochut−
naly, nakoupily. Spoko jenost na
všech frontách. Do té doby, než
jsem se znovu opřela o ten zpropa−
dený pult. A bylo.

Podruhé se výrobci bylinné pá−
lenky zdáli rychlejší. Už byli secvi−
čení. Stánek rozmontovali bez
úsměvu, naštěstí i beze slov. Záhy
mě – osvobozenou – nikdo ne −
zdržoval. Kupodivu už ani nechtěli,
abych je propagovala. Zajímalo je
jediné – zda a kdy veletrh natrvalo
opustím. 

Sylva Heidlerová

Přející, šik, krásná, zdravá a spoutaná. Přesto nechtěná!
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Zajímá Vás myslivost a vše, co k ní
patří? Vábničky, obrazy, knihy, vý−
robky z paroží, nože, šperky či
myslivecká veteš? Pokud ano, pak
tu pro Vás máme pozvánku na zají−
mavou akci, která se uskuteční na
začátku jara, přesněji 18. března.
Jejím pořadatelem je Český svaz
ochránců přírody v Rokycanech
a uskuteční se od 9.00 hodin v sále
Restaurace Na Střelnici v Rokyca −
nech. A o co vlastně půjde?

Celá akce začne úderem deváté
hodiny ranní, kdy se v sále Restau −
race Na Střelnici v Rokycanech /
www.nastrelnici.cz / rozběhne akce
spojující myslivost a ochranu pří −
rody. Jedná se nejen o výměnu
zkušeností, ale především o na −
bídku mysliveckých potřeb. Zá −
roveň zde budou i nejrůznější mate−
riály propagující ochranu přírody,
do které myslivost bezesporu patří.
Máte−li i Vy co nabídnout, tak určitě
neváhejte a ozvěte se na tel.
603239922. 

Smyslem pořádané akce je nejen
výměna sběratelsky zajímavých
kousků či načerpání zkušeností, ale

především navázání spolupráce me−
zi myslivci a rokycanskými ochránci
přírody, kteří na Beroun sku, Hořo −
vicku a Roky cansku provozují zá−
chrannou stanici živočichů pro zví−
řata, která se ocitnou v nouzi. Nutno
však podotknout, že na burze budou
i zcela nové věci. Současně je to
i volné navázání na předešlé mysli−
vecko−ochranářsky laděné aktivity.

I když se zdánlivě jedná o specific−
ky laděná témata, na své si jistě při−

jdou nejen zkušení myslivci, ochrán−
ci přírody, ale i všichni obdivovatelé
přírody. Zároveň jednáme i s dalšími
subjekty, které by zde svoji činnost
mohly prezentovat. Svojí účastí se
tak máte možnost nejen něco dozvě−
dět, koupit či vyměnit zajímavou věc
nebo jen tak příjemně posedět s lid−
mi stejného zájmu v útulném pro−
středí restaurace.

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Ostravská vlna v podobě zpěvaček
Věry Špinarové a Heidi Janků se valí
napříč republikou v rámci společného
koncertního turné VĚRA HEIDI TOUR
2017. Toto jedinečné spojení plánuje
na osm exkluzivních koncertů v Če −
chách a na Moravě, například v Plzni
se představí 25. října.

Slavný a silný hlas z Ostravy sice
ještě předtím zavítá na některá 
místa České republiky jako sólistka,

ale  na podzim se pak na mnohá
z nich vrátí zpět i s kamarádkou, ko−
legyní a manželkou svého bývalého
muže Ivo Pavlíka – Heidi Janků. Na
západě Čech ji ještě na jaře uvidíme
a uslyšíme spolu s její kapelou
Adama Pavlíka například v Marián −
ských Lázních, v Domažlicích nebo
v Sušici. 

„Určitě přijďte, protože to spolu
perfektně rozjedeme,” láká Špinaro vá,

která před několika dny představila
s Heidi Janků také plány na letošní
podzim.

„V říjnu a v listopadu máme spo−
lečné VĚRA HEIDI TOUR 2017.
Jedeme po velkých městech a jed−
ním z nich je i Plzeň. Poměrně dobře
se to prodává, tak kdo chcete přijít
se na nás, na “baby z Ostravy”, po−
dívat, tak si včas zajistěte vstupen−
ku. Budeme mít každá svůj blok pís−
niček, jako ‘dvojkoncert’, a pak dá−
me něco společného. Bude to skvělé
a na koncerty s Heidi se moc těším,”
svěřila se Věra Špinarová.

Ta původně po dvouletém tour
s Petrou Janů nechtěla jet další 
šňůru, ale její syn Adam, šéf její
kape ly, ji nakonec přesvědčil. 
Sou čas ný manžel Heidi Janků je to−
tiž bývalým manželem Špinarové 
a otcem jejího syna. 

„Bude to takový rodinný mejdan
a užijeme si to. A třeba si dáme i to
naše skvělé víno,” dodala zpěvačka.

V rámci podzimní tour čeká totiž
na fanoušky jedna specialita – obě
zpěvačky budou mít víno se svou
etiketou. A láhve se budou během
koncertní šňůry prodávat.  

Baby z Ostravy zamíří i do Plzně
Radní Plzeňského kraje dnes roz−
hodli o tom, že letos nevyvěsí ti−
betskou vlajku na krajský úřad.
Rada nechce tento krok udělat
bez projednání se zastupiteli, pro−
to  předloží na jejich nejbližším
zasedání návrh na projednání to−
hoto bodu a až poté, jak se k ně−
mu zastupitelé postaví, zařídí se
podle toho. 

„Jde o politické téma, proto
o něm nechceme rozhodovat sa−
mi. Faktem je, že letos tibetská
vlajka na krajském úřadu vlát ne−
bude, nestihneme to, ale násled−
né rozhodnutí zastupitelstva pak
bude pro nás závazné pro příští
léta,“ uvedl hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard.

Tibetskou vlajku každoročně
vyvěšují některé obce, úřady,
školy i jednotlivci každoročně
10. března jako připomínku vý −
ročí povstání Tibeťanů proti čín−
ské okupaci v roce 1959. Vloni
tento krok udělalo více než 720
subjektů, letos by jich mohlo být
ještě víc. 

Současná vlajka Tibetu byla
zavedena třináctým dalajlámou
v roce 1912, dnes se užívá mezi
Tibeťany v exilu. V roce 1955 by−
la stanovena 14. dalajlámou jako
oficiální vlajka Tibetu. Po protičín−
ském povstání v roce 1959 byla
vlajka na území ČLR zakázána.
Výjimkou je Hongkong, kde tento
zákaz neplatí. 

Vlajka Tibetu 
na kraji 

nezavlaje

Přijďte na mysliveckou burzu

Během podzimního tour s Heidi Janků bude k dostání i jejich „vlastní“ víno!
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A také slavilo, za přítomnosti symbo−
lického torza hudby Hradní stráže
a Policejního prezidia v podobě čtyř−
lístku zvaném LARGO, 60. výročí za−
ložení Kriminalistického sborníku, je−
hož šéfredaktorem je Jitka Pivodová.
Vše pod zastřešením a patronací
Kriminalistického ústavu Praha.
Hezké prostředí hotelu Solenice, od−

vážně hledící v přímém pohledu na
přehradní hráz – vodního díla ORLÍK,
přivítalo účastníky dvoudenního set−
kání (23.–24. února 2017) i s mnohý−
mi významnými osobnostmi našeho
společenského, kulturního i odborné−
ho života.
Současný ředitel Kriminalistického
ústavu Praha, plk. Mgr. Luboš Kothaj,
tak měl možnost přivítat především VIP
hosty tohoto setkání: vrchní státní 
zástupkyni JUDr.
Lenku Bradáčovou,
ústavního soudce
profesora JUDr. Ja −
na Musila, CSc.,
špičkového spiso−
vatele v této oblasti
významného a uzná −
 vaného, MgA. Vikto −
rína Šulce, dále pro−
fesora JUDr. Ing.
Viktora Poradu –
známého emeritního
plukovníka ve vý−
službě, Jiřího Mar −
koviče, kterého čas−
to vidíme na televiz−
ních obrazovkách
v různých pořadech, který má chalu−
pu na Prášilech, a z Policejního prezi−
dia plk. Mgr. Michala Foita – ředitele
Úřadu služby kriminální policie a vy−
šetřování. 
Ohodnocenými Plaketou policejního
prezidenta se stal plk. JUDr. Luboš
Valerián a Víktorín Šulc. Mezi oceněný−
mi byl i Josef Mareš, šéf pražské
„mordparty“, bývalý absolvent ČVÚT 

a Policejní akademie v Praze, který
převzal žezlo tohoto vysoce exponova−
ného útvaru právě po Jiřím Marko −
vičovi. Ve výčtu byl celý seznam dal−
ších známých i neznámých jmen 
včetně kolegů ze Slovenska.
V odborné přednášce vystoupila plk.
Ing. Hana Šuláková se svojí entomolo−
gií, v České republice uznávaná odbor−

nice, známá však i se svými pracemi
a pojednáními v USA. 
Přiblížím vám malý exkurs význam−
ných proběhlých realizací závažné
trestné činnosti či jinak významných
událostí v bývalém Československu
i současné České republice. Ve vzpo−
mínkové relaci připomenu mnohé
známé případy, stejně známých pa−
chatelů a jejich jmen, jakými byli:
Mrázek, Hojer, Straka, Pilčík, manželé

Stodolovi (celkem
8 p r o k á z a n ý c h
vražd a jedné na−
víc, kterou spácha−
la Dana Stodolová
sama na starší 
ženě v Kardašově
Řečici). Stejně tak,
zde o to víc, aktuál−
ní případ „Orlic −
kých vražd“, kdy
pět bezcitných pa−
chatelů připravilo o
život několik osob,
jako i v jiných pří−
padech, z důvodu
získání majetkové−
ho prospěchu při

nakládání s LTO. Světově ojedinělého
způsobu zbavování se těl, uložením
do sudů, jejich posypání hydroxidem
sodným a následného jejich shození
do vod Orlické přehrady v blízkosti
Zvíkovského mostu. Výčet závažných
případů pokračuje i trestnou činností
„Kolínského gangu“, který měl na
svědomí smrt pěti osob a dvaadvace−
ti závažných trestných skutků.

Obdobou nám ze Šumavy je i připome−
nutí případu sadistického vraha Ivana
Roubala, jehož otevřený výčet obětí čí−
tá počet sedm, z čehož prokázány mu
byly jen čtyři vraždy, u dalších předpo−
kládaných tří se těla nenašla. Má se
však za to, že je vylákal na dobře zná−
mou „Pohádku“ nedaleko Čachrova,
a zde je zavraždil. Ani přes velkou sna−
hu i místních klatovských krimi −
 nalitů, kteří se na případu zúčastnili 
dílčím způsobem, se ke kladnému vý−
sledku nedošlo. Tajemství jejich smrti
si Ivan Roubal odnesl do vlastního hro−
bu. A tak jen náhoda by mohla pomoci,
kdyby…
Připomeňme si však i kauzy „kultur−
ního dědictví“, které díky mimořádné
práci kriminalistů, znalců i jiných za−
interesovaných a bezejmenných pra−
covníků Kriminalistického ústavu
Praha, slavily prim:

n Ztráta rukopisu známé básně
„Máj“ K. H. Máchy byla dost zapekli−
tá a prekérní, neboť tato kulturní pa−
mátka se prý ztratila během doby,
kdy u majitele probíhala domovní
prohlídka. Nakonec uplynulo plných
14 let nepříjemností, než se odhalila
pravda a případ mohl být objasněn,
kdy se podařilo této rodině prokázat,
že si ztrátu záměrně vymyslela.
n Obdobou byla krádež „CRANA−
CHOVY MADONY“, kdy dne 8. 9.
1967 byl z kostela v šumavské obci
Poleň, odcizen obraz nevyčíslitelné
hodnoty –„Madony s dítětem“ (Panny
Marie s dítětem) od Lucase Cranacha
– staršího (žijícího na přelomu let
v 15. a 16. století). Vyšetřování tehdy
prokázalo, že do krádeže tohoto obra−
zu byl zapojen student z Bolívie. Po
deseti měsících byl obraz náhodně
nalezen a předán kriminalisty slav−
nostně Národní galerii v Praze.
n Přestože další případ „Relikviář
svatého Maura“ neměl kriminální zá−

pletku ani podtext, byli kriminalisté
přítomni dne 4. listopadu 1985 v kap −
li hradu Bečov nad Teplou, kde byl
pod podlahou zakopaný „relikviář“
ze 13. století. Po zkoumání expertů
KÚ Praha, nastaly pak náročné práce
restaurátorů a odborníků, aby se 
mohl zaskvět v plné své kráse, což
se stalo v květnu roku 2002, kdy 
tento skvost – druhý nejcennější po 
korunovačních klenotech, mohl být
vystaven.
n Obdobně postupovali experti KÚ
Praha při vypracování pravosti ruko−
pisu méně známého díla spisovatele
Jaroslava Haška.
Kriminalistický ústav Praha je však
činný i v mnoha dalších odvětvích,
o kterých až tak moc veřejnost neví,
kdy právě kauzální zpracování a uve−
řejňování v Kriminalistickém sborníku
je důležité pro práci a boj se zločinem.
Dost se v poslední době diskutuje
o databázi „DNA“, která by se měla
zrušit, neboť prý přespříliš zasahuje do
práv a ochrany osob! Kdyby se tak
stalo, nikdy by se také neobjasnila
mno ho násobná vražda po 13 letech
matky a jejích dvou dcer v Klučově na
Kolínsku, neboť úspěchu se právě do−
sáhlo díky této databázi, kdy při porov−

nání bukálních stěrů jedenáctkrát
soudně trestaného recidivisty, který si
ve vězení odpykával trest za znásil −
nění, srovnaném s genetickým profi−
lem ze spermatu zajištěném v těle za−
vražděné ženy, byla zajištěna SHODA!
Pachatel se v uvedené vesnici objevil
zcela nečekaně a náhodně, když ho
průvodčí vlaku vysadil na tomto místě
z toho důvodu, že neměl jízdenku.
Všechny ženy brutálně ubodal, zná −
silnil a zmizel!
O zásluhovosti jak Kriminalistického
sborníku, tak i Kriminalistického ústa−
vu Praha, netřeba dále hovořit. Práce
za všemi, v mnoha směrech i ano−
nymními pracovníky, byla a bude
vždy jaksepatří vidět! Popřejme i my
obyčejní lidé, tomuto šedesátiletému
„jubilantovi“ dalších, přinejmenším
40 let, aby bylo pořádně, co slavit
v tříciferné podobě.

Účastník této velmi zdařilé odborné
události, která proběhla v Hotelu So −
lenice u Orlické přehrady, Karel Fořt.

Nad tmavými orlickými
vodami se rokovalo…

Pohled z Hotelu Solenice na Orlickou přehradu, která byla svědkem 
brutálních vražd.

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová při svém vystoupení. 

Kriminalistický sborník má 60 let.
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Advokátní kancelář 
JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře A. Z. 
Plzeň – Slovany:
Chci napsat závěť, už podle no−
vého občanského zákoníku.
Pokud jde o děti, tedy nepomi−
nutelné dědice, změnila se 
nějak úprava proti starému 
občanskému zákoníku?

Odpověï advokáta:
Pokud jde o nepominutelné dědice,
došlo novou právní úpravou k pod−
statné změně nároků těchto nepo−
minutelných dědiců, co se týče
rozsahu jejich nároků. Podle § 479
občanského zákoníku z roku 1964,
který platil až do 31. 12. 2013,
muselo se nezletilým potomkům
dostat celého dědického podílu ze
zákona a zletilým potomkům ale −
spoň jedna polovina jejich dědic−
kého podílu ze zákona. Pokud zá−
věť tomuto odporovala, byla v této
části neplatná. 

Nově podle § 1643 občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., platného
od 1. 1. 2014, musí nezletilý dědic
dostat alespoň tři čtvrtiny jeho zá−
konného dědického podílu, a je−li
zletilý, musí obdržet alespoň tolik,
kolik činí jedna čtvrtina jeho zákon−
ného dědického podílu. 

Nový občanský zákoník tedy dá−
vá výrazně větší prostor zůstaviteli,
aby mohl svobodně nakládat se
svým majetkem a v závěti pak při−
hlédnout i k takovým okolnostem,
se kterými zákon nepočítá nebo
nepočítá úplně, jako je péče po−
tomků o zůstavitele a zejména roz−
sah majetku a jiných plnění, které
potomku poskytoval zůstavitel ješ−
tě za svého života, může také ma−
jetek náležející do pozůstalosti
v závěti rozvrhnout mezi potomky
účelně, např. věci a hodnoty slou−
žící k podnikání přikáže v závěti 
tomu potomkovi, který skutečně
podniká, a rodinný domek zase
odkáže tomu, kdo má problémy se
zajištěním svého bydlení. Zůsta −
vitel tedy není povinen odkázat
svým potomkům majetek ve stejné
hodnotě dědických podílů.  Samo −
zřejmě tyto limity neplatí, jsou−li
splněny podmínky pro vydědění
a zůstavitel učiní právní akt, kterým
může dědice z jeho práva na po−
vinný díl vyloučit anebo jej v tomto
právu zkrátit. 

JUDr. Václav Korecký

Členové krajské rady schválili vyhlá−
šení dotačního titulu Úprava lyžař−
ských běžeckých tras 2016/2017,
pro který je vyhrazena částka 400 ti−
síc korun (maximální výše dotace je
120 tisíc Kč). Plzeňský kraj dlouho−
době podporuje úpravu lyžařských
běžeckých tras, zejména na území
Šumavy. O dotaci mohou žádat pouze
obce, které zajišťují pravidelnou stro−
jovou údržbu lyžařských běžeckých
tras na území Šumavy a Českého le−
sa. Kritériem pro poskytnutí dotace
a její výši jsou zejména celkové nákla−
dy na úpravu tras v sezóně 2016/2017

a počet ujetých motohodin (hodina
práce stroje na údržbu tras).

Až do loňského roku byly dotace
obcím poskytovány před zahájením
lyžařské sezóny. I vzhledem ke špat−
ným sněhovým podmínkám v sezóně
2014/2015 i 2015/2016 obce často
vracely dotaci nebo její část. Některé
obce přizpůsobovaly náklady na
úpravu tras poskytnuté dotaci. V roce
2017 budou dotace poskytnuty až po
ukončení lyžařské sezóny na základě
prokázání celkových nákladů na
úpravu lyžařských běžeckých tras.
Tento způsob rozdělení dotací je

spravedlivější a hospodárnější. Do −
tace na úpravu tras byla do roku
2012 poskytována Regionální rozvo−
jové agentuře Šumava, která finanční
prostředky přerozdělila šumavským
obcím, jež úpravu tras prováděly.
Z důvodu větší transparentnosti jsou
od roku 2013 dotace na úpravu lyžař−
ských stop poskytovány obcím pří−
mo, prostřednictvím samostatného
dotačního titulu.

Dotační titul byl vyhlášen 1. 3.
2017. Sběr žádostí o dotace probíhá
elektronicky v systému eDotace od 
1. 4. do 28. 4. 2017.

Peníze na úpravu lyžařských tras   
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Už tři roky vede v Černošíně Vero −
nika Merglová taneční kroužek, který
si říká 11Stars. Zpočátku to bylo tan−
cování jen tak pro radost a nyní se
k radosti přidala vystoupení na růz−
ných akcích a také  soutěživost.
Mladí tanečníci totiž pilně trénují na
soutěž Czech Dance Tour, která se
letos koná v Plzni.

„Bude to naše úplně první soutěž−
ní zkušenost. Pojedeme okusit, jak
to v takovém soutěžním prostředí
chodí a zkusit si, jaké to je tančit na

soutěžních prknech. Moc se tě−
šíme. A pilně se připravujeme.
Teď nás čeká spousta tréninků
a na konci února i dvoudenní
soustředění,“ říká vedoucí
krouž ku Veronika Merglová.  

Tanečnice vystoupily také 18.
února na Zahrádkářském plese
v Tachově, kde předvedly taneč−
ní kousek Zimní čas a sklidily
tam velké ovace. Rok 2016 jim
přinesl mnoho změn, začali  ve−
řejně vystupovat i mimo město

Černošín. Pozvali je do Stříbra, do
Tachova, všude malé tanečníky 
publikum vřele vítalo a všude na ně
čekala i nějaká odměna či květiny. 

„Chtěla bych poděkovat všem,
kteří nás takto podporují. Vystoupení
v Tachově bylo opravdu super.
Pořadatelé byli výborní, koupili hol−
čičkám růžičky a sladké odměny.
Holky byly nadšené, už do toho šly
s větší jistotou, tančily tam už podru−
hé, tak na nich bylo vidět, že už ne−
mají takovou trému. Pro mě je nej−
větší uspokojení slyšet potlesk a vi−
dět spokojené tváře mých tanečnic,“
dodala Veronika Merglová.

Tanečnice se chystají na velkou soutěž 

Stále častěji se u mých klientů
setkávám s tím, že chtějí sami
rozhodovat o svém osudu, navíc
nejde vložit svůj osud do rukou
astrologa či kartáře. Patrně právě
osud hraje velkou roli ve vztazích
a ten moc ovlivnit nemůžeme. Ale
čitelná je taoistická astrologie,
která se osvědčila a je jednodu−
chá. Podle mé teorie je spokoje−
no ve vztahu v Česku třicet pro−
cent lidí. Pokud by dali na dobré
partnerské horoskopy, bylo by
spokojených ve vztazích 70 pro−
cent lidí, pokud by se řídili taois−
tickou astrologií, bylo by spokoje−
no sedmdesát pět procent lidí. 
V současné době se v Česku roz−
vádí cca padesát procent párů.
Mnohým nedorozuměním a roz−
chodům by se dalo zabránit, kdyby
lidé znali základy čínské astrologie.
Pokud by šli lidé do vztahu podle
taoistické astrologie, rozvedlo by
se jen patnáct procent párů. To je
podle mne tak zajímavé číslo, že
by to stálo aspoň za nahlédnutí do
čínské astrologie. I když vztah ne−
změníte, alespoň je možné pocho−
pit nejenom sebe, partnera, děti,
ale i kamarády, sourozence, spolu−
pracovníky, rodiče.
Podle mého názoru je vztah zalo−
žen z 95 procent na sexuální při−
tažlivosti. Sexuální přitažlivost =
závislost na partnerovi. Protože jde
o nejvyšší pud (druhým je pud za−
chování života), je nejdůležitějším
aspektem tvořící vztah. Dokud je
pro nás partner sexuálně přitažlivý,
jsme ochotni ustupovat i se ome−
zovat. Ale když pro nás par tner
přestane být sexuálně přitažlivý
(většinou jednostranně), nechce−
me ani dávat, ani brát. Už nám 

nestojí za to se omezovat a začíná−
me vidět na partnerovi chyby. To
bývá začátkem konce vztahu. Ne
vždy partner, pro kterého jeho pro−
tějšek přestal být sexuálně přitažli−

vý, ze vztahu fyzicky odejde (men−
tálně vždy). Z 80 procent v tako−
vém případě odcházejí ženy, proto−
že je pro ně těžší mít sex se sexuál−
ně nepřitažlivým protějškem. Mužů
většinou z pohodlnosti odchází jen
dvacet procent.
Z tohoto důvodu je nesmysl se
obětovat pro děti, rodinu, manžela,
manželku a žít v iluzi, že nám to
jednou někdo z nich vrátí. Pokud
(ve většině případů žena) se part−
ner vzdá své kariéry, neměl by to
brát jako oběť, ale proto, že to tak
chce a stojí mu to za to. Potom 
nemůže odcházejícímu partnerovi
(většinou po odchodu dospělých
dětí) vyčítat, že život obětoval pro
něj, děti atd. Nikdo nemůže předem
vědět, jak dlouho bude trvat sexuál−

ní přitažlivost a tím i vztah. Proto je
zvláštní při svatebním obřadu slibo−
vat lásku a věrnost až do smrti. Jde
o rituál, který nás tak má naprogra−
movat. To se může u čtvrtiny lidí
podařit (zejména u církevních sňat−
ků), i když tomu tak nemusí být
oboustranně. Navíc už se ví, že lás−
ka je duševní porucha.
Statisticky trvá vztah až do smrti
přibližně u poloviny lidí, což nevy−
jadřuje procento spokojenosti. Je
více důvodů, proč spolu lidé vydrží
stále. Je to např. společný maje−
tek, strach být sám, společné děti
atd. To by mohlo být dostatečným
varováním pro ty, kteří se chtějí
obětovat. Zejména ženy mívají ten−
denci mít děti a rodinu jako smysl
života. A když děti dospějí, jsou
matky stále k dětem připoutány
neviditelnou pupeční šňůrou a ne−
chtějí děti pustit do života dospě−
lých. Nechtějí se vzdát svého
smyslu života. A tady začíná pro−
blém jak pro dospělé děti, tak pro
jejich matky. 
Vypozoroval jsem zvláštní situaci
ve vztazích. Sedmdesáti pěti pro−
centům mužů nedělá problém dát
se do vztahu se ženou, která má
děti. Ale jen dvaceti procentům žen
nedělá problém jít do vztahu s mu−
žem, který má ve své péči děti. 
Vztah není vězení, ale je o dávání
a braní. Vztah je dar. Každý by si
měl uvědomit, že i v kompromisu
a ustupování existuje hranice, kte−
rou nelze překročit. Kdo neumí být
šťasten, neumí to ani s partnerem.
Problém je, že mnoho lidí začne
spolu žít dříve, než se dobře po−
znají. Dnešní doba je rychlá a je
obtížné onu správnou hranici určit,
ale už MUDr. Plzák tvrdil, že když

spolu nezačnou lidé do dvou let žít,
že se mají rozejít. 
Pokud pro nás par tner přestane
být přitažlivý, většinou si najdeme
přitažlivějšího partnera, což je po −
dle mne vedeno sexuálním pudem,
protože pud je ve většině případů
silnější než chtění jednotlivce.
Pokud si při vztahu najde nového
partnera žena, většinou ze vztahu
odchází. Obecně je známo, že ženy
odcházejí, až když si najdou nové−
ho par tnera. To nedělá problém
většině mužů, a když taková si −
tuace nastane, najdou si milenku.
Větši nou, když je partnerka „nechá 
žít“ – neodcházejí ze vztahu. Proto
se setkávám se situacemi, kdy se
vdaná žena – milenka dohodne se
ženatým milencem na společném
odchodu od původních partnerů.
Dohodnou se, že se v určitou ho −
dinu oba sbalí a sejdou se na 
určitém místě. Ženy tam čekají 
dodnes.
Důvodů, proč muži neodejdou, je
více. Buď z pohodlnosti, kvůli dě−
tem, majetku, ale hlavním důvo−
dem je to, že většina mužů nemá
problém mít sexuální vztah s ně−
kým, kdo pro ně není sexuálně při−
tažlivý.
Stejně tak je i více důvodů k ne −
věře u mužů než u žen. Mimo
skončení přitažlivosti je to nedo −
statek sexu, neumožnění sexuál−
ních praktik, mnohdy je to msta za
to, že je žena psychicky silnější
a muž má v takovém případě po−
cit, že jej žena utlačuje. Vždy, když
někomu něco chybí, dohání to 
jinde. Důvodů k nevěře je hodně.
Schopní muži hledají ženy podle
vzorce: Věk muže děleno dvěma
plus sedm.       

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Podle mého názoru je vztah z 95%
založen na sexuální přitažlivosti
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V Kulturním domě Peklo v Plzni se
2. 4. 2017 v 19:00 hodin se uskuteč −
ní divadelní komedie s pověstným
francouzským humorem a šarmem
nazvaná HERCI JSOU UNAVENI. 

Herečka s bohatým přítelem po−
zve na grilování několik svých kole−
gů z branže do jejich venkovského
sídla. Ráda by s nimi oslavila získání
hlavní role ve filmu. Zábava se rozjíž−
dí a na programu jsou obvyklá téma−
ta z hereckých šaten: scénáře, role,
vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně
také maso na barbecue. Přátelské
setkání? Není to tak jisté, neboť

masky velice rychle padají! A finále?
Velmi, velmi pikantní! Bujarý herec−
ký večírek s typickým francouzským
šarmem a překvapivým dojezdem.

Hrají: Václav Vydra nebo Jan
Čenský, Svatopluk Skopal, Mar tin
Zahálka, Naďa Konvalinková nebo
Jana Boušková, Vendula Křížová ne−
bo Simona Postlerová, Lenka Za −
hradnická nebo Barbora Petrová
a Tereza Aster Vágnerová nebo
Malvína Pachlová. 

Předprodej vstupenek: Infor −
mač ní centrum Plzeň, tel. 378 035
415 a www.plzenskavstupenka.cz

HERCI JSOU UNAVENI 



JSTE v invalidním důchodu
a potřebujete přivýdělek?
Nebaví vás sedět doma
a jste rádi mezi lidmi?
Pokud ano, máme pro vás
pracovní příležitost. Jedná
se o nenáročnou pozici re−
cepčního v Plzni, Jižním
Předměstí. Hlavní pracovní
poměr a slušné a férové
jednání z naší strany sa−
mozřejmostí. Info na karel.
huml@bartonapartner.cz
nebo tel. 730 155 312. KŘI
PM 170064

NABÍZÍME dlouhodobé i jed −
 nodenní brigády:  Práce ve
skladu – s VZV i bez, pe−
kařské práce, manipulační
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy,
ubytování. 82−100  Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 170018

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hodin, tel.: 607668443. 
RR 70151

HLEDÁM pečovatelky, po−
kojské, pomocné síly do 
kuchyně do Německa, praxe
vítaná, ubytování zajištěno,
mluvím česky. Tel.: 0049
15784935600 nebo
721622459. RR 70046

PŘIJMU brigádníky – stu−
denty, důchodce, ženy na
MD – do zahradnictví. Sad −
ba a sběr plodů. Sezóna 
jaro až podzim. Tel.:
604978604. RR 70111

NABÍZÍM pracovní nabídku
u firmy SRN (i brigádně),
komunikace v ČJ, na věku
nezáleží, spolehlivě lidi. Tel.:
727863331. RR 70118

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
účtující  SERVÍRKU – vhod−
né i pro absolventy všech
škol. Nadprůměrné ohod−
nocení, pěkná práce. Tur nu −
sy, část. NJ výhodou, uby −
 tování poskytneme zdar  ma.
Informace: 725835555. 
RR 70186

HLEDÁM řidiče skupiny B,
rozvoz pečiva Plzeň – Kla −
tovy. Nástup možný ihned
Tel: 607116819.

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a hledá
čistotnou  paní na mytí bí−
lého nádobí. 14. tis. čist.
/15 odpracovaných dnů,
turnusy. Zaučíme a ubyto−
vání poskytneme zdarma.
Vhodné i pro vitální dů−
chodkyně. Informace na
725835555. RR 70187

PŘIJMEME do pracovního
poměru číšníka, kuchaře,
pomocného kuchaře do
restaurace v Klatovech
s možností získání služeb−
ního bytu. Informace na
tel.: 602172789. RR 70171

BEZLEPKOVÁ pekárna při−
jme pekaře/pekařku. Infor −
mace na tel.: 728989802.

HLEDÁM šikovného elek −
trikáře na provedení elek −
troinstalačních prací po re−
konstrukci i v nové části
objektu v Německu. Uby −
tování zajištěno po dobu
práce. Minimální znalost
němčiny, živnostenský list
a pojištění je podmínka.
Nástup možný ihned. Infor −
mace na tel.: 724366456
JENOM v čase od 15 do 21
hod. RR 70190

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří −
slušenství. Dále koupím tra−
fa, domečky a vše co sou −
visí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 170063

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku i nefunkční –
akordeon, chromatiku, heli−
gonku. Tel.: 728209526.
PM 170061

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
170035

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 736139113
PM 1170036 

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 170013 

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

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání, medaile,
odznaky vzorných vojáků,
pilotní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy, 
pilotní deníky a vše z pozů−
stalosti po pilotech, na −
vigátorech apod. Tel.:
721730982.  PM 170010

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,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
170015 

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

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordi nace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd.
o Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
170023A 

KOUPÍM svářečku TIP KS−
200 nebo 350, možno
i Triodin (Praga) i se záva−
dou na opravu, sazeč 4řád−
kový, fekál 3 kubíky, vyorá−
vač brambor Tek 2řádkový,
rotačku 165, traktor 2válec
(nebo 3válec), staré kabely
na PVC i guma určené k li−
kvidaci (i větší množství).
Tel.: 721803621 – děkuji.
RR 70149

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
skládací kolo značky ES−
KA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i ne pojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto
i vrak. Staré šlapací au−
tíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběž−
ku. Též náhradní díly na
Jawa  panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 170009 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
staré pohlednice  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu i přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 70185

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70057

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 170068

KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
VAZ, Wartburg, Trabant
aj, i nepojízdné a ná−
hradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011

VYKOUPÍME za velice
sluš né ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1965 
VÝKUP –  RENOVACE  –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170022

KOUPÍM 30 m2 profilova −
ného plechu. 731530432.
RR 70034

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž za −
městnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií a kli−
entský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázd ný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170039

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

PRONAJMU prostory pro
podnikání, Klatovy nádražní
ulice 223. Tel. 604508666.
RR 60786

PRONAJMU dlouhodobě
slunný byt 3+1 v Klatovech
v rekonstruovaném zděném
domě, v dosahu 100 m ZŠ,
MHD, obchod, 300 m MŠ,
vhodné pro rodinu. Tel.:
731369246. RR 70113

HLEDÁM pronájem chaty ne−
bo zahradního domku s mož−
ností přespání. Klatovsko.
Tel.: 602493372. RR 70115

NABÍZÍM pronájem nového
slunného bytu 1+KK, 43 m2,
s balkonem, lokalita Pod −
hůrčí – Čechova ul., Kla tovy,
cena 6000 Kč / měsíc +
energie (cca 1300 Kč), kau−
ce, v případě zájmu volejte –
732305313. RR 70123

NABÍZÍM pronájem k re −
kreaci – Šumava – Sušic ko.
V patře RD – 2 pokoje, spol.
kuch. koup. balkon. Cena
140 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 70135
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OD 1. 3. 2017 pronajmu
částečně zařízený byt 2+1
v Klatovech Podhůrčí, tel.:
721825855. RR 70141

PRONÁJEM bytu 1+1
v Klatovech Pod Hůrkou,
37m2, 3100 Kč + energie
+ kauce. Tel. 604328419 –
jen 20:00–22:00 hod. RR
70147

PRONAJMU nebytové pro−
story v Klatovech−Lubech
u hlavní silnice směr
Železná Ruda, rozměry cca
100+70 m2, volné ihned,
nájem levně – dohodou,
vhodné např. pro prodejnu,
bar nebo kanceláře. Tel.:
724824200. RR 70152

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

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

KOUPÍM pozemek na stav−
bu malého domku cca 
600 m2. Domažlice, Havlo −
vice, Petrovice, Újezd. Tel.:
607118088. RR 60805

PRODÁM velkou zahradu 
na Markytě v KT o výměře
890 m2. Dřevěná, patrová,
podsklepená chatka, kůlna,
garáž, vlastní voda, bojler,
domácí vodárna, částečná
koupelna, elektřina 220V,
WC. Voda je rozvedena po
zahradě. Ovocné stromy.
Cena 500.000 Kč. Tel.:
728144954. RK nevolat. 
RR 70023

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

PRODÁM zahradu v Babíně
u Horažďovic 600 m2, vlast−
ní studna 4,5 hloubka, kůl−
na, veliký skleník 6 x 3 m,
garáž předělaná na chatu
(možnost přestavby – plány
mám), pergola. Cena 225
tis. Kč Tel.: 728099153. 
RR 70109

SHÁNÍM ke koupi malou
chalupu cca 200 až 300 m2,
včetně dvorku do 500 m2.
Splátky formou nájmu cca
5.000 Kč/měsíc. Okres
Klatovy a Domažlice. Tel.:
728099153. RR 70110

PRODÁM zemědělskou pů−
du 11 ha a ostatní plochu
1,6 ha. Všechny pozemky
jsou přístupné. Cena za 
zemědělské pozemky 
25 Kč. Tel.: 728502953.
RR 70114

PRODÁM zahrádku 418 m2

v Babíně u Horažďovic, udr−
žovaná, k rekreaci i k pěsto−
vání. Chatka, udírna, stud−
na, skleník, elektřina. Klidné
prostředí. Tel.: 721619794,
728109017. RR 70128

PRODÁM oplocenou zahra−
du o velikosti 606 m2, osá−
zenou ovocnými stromy, si−
tuovanou do krásné a klid−
né oblasti Sedmihoří. Na
zahradu je přivedena pitná
voda a postavena masivní
bouda na nářadí. Připojení
elektrické energie je mož−
né vyřešit z elektrického
zdroje v blízkosti pozemku,
který je možné využít i jako
stavební parcelu. Případné
zájemce, prosím, volat po
20. hodině večer na cito −
vaný telefon 720366322.
Děkuji. RR 70150

PRODÁM parcelu v KÚ
Hrádek u Sušice v blízkosti
potoka Ostružná v záto −
povém pásmu o rozloze
10a. Cena dohodou. Tel.
723726095.

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu vhod−
ný k úpravám do 600 tisíc
Kč, tel.: 722111740. RR
70156

ZEDNÍK s rodinou koupí sta−
rou chalupu do 300 tis. Kč.
Tel.: 606436736. RR 70157

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. 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 ja−
kémkoli stavu i rekons −
trukci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170046

KOUPÍM garsonku nebo
1+1 v Klatovech, tel.:
604547335. RR 70133

PRODÁM byt 2+1 ve zdě−
ném domě v Klatovech. Tel.:
603872590. RR 70146

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

PRODÁM menší zánovní
skříňky 2 ks, 90x30 cm
z masivu olše i na zavěšení
na zeď – obě za 2000 Kč.
Vysokou kancelářskou lam−
pu z 60. let, nastavitelnou za
400 Kč, perfektní stav. Nové
pracovní bundy 200 Kč,
montérky vel. 56, 58 a 60 
za 200 Kč. Plzeň, tel.:
736110160. PM 170007

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5 m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5− 6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitř ní  rozvod elekt−
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy 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 panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 170027  

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače 
s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále na −
kladač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.:723622663 PM
170028 

DÁMSKÉ el. kolo, nové,
bar. červená, 6 rychl.,
světla, cena 13.500 Kč,
tel.: 732350219 – volat po
18. hod. RR 70011

PRODÁM sekačku ŽTR−160
r. výr. 1991, shrnovač sena
š – 200 cm, obraceč sena
š – 250 cm. Sekačka MF−
70, š. – 140 cm. Cena 
dohodou. Tel. 732246161.
RR 70126

JAZZ trubku „Festival“,
baskřídlovku, tiskárnu HP 
920 c, rychlý mob. internet,
psací stroj šir. válec, plet.
stroj. Ceny dohodou. Tel.
728137467. RR 70121

ROZMETADLO um. hnojiv,
písku, ost. syp. hmot o ob−
jemu 500 kg a sběr. vůz
Steyer−výr. Pelhřimov. Velmi
levně. Tel. 728137467. RR
70122

AUTOGENNÍ soupravu včet−
ně hodin, hořáků a hadic,
tel.: 607741844. RR 70140

HISTORICKÁ lázeňská kam−
na – funkční, v mědi, leště−
nou obývací stěnu + jídelní
stůl, 4 židle, konferenční
stolek (vše mahagon, pěkný
stav), obrazy (les, voda), 
širokou postel s matrací, ro−
štem, opěradlem, přehoz –
nová, světlý peřiňák, staré
truhly, starožitné broušené
bílé sklo, barevné sklo zdo−
bené (novější), 2 skříně, 
toaletka, 2 gauče (starší),
mraznička. Tel.:
732766276. RR 70159

POUŽITÝ rozkládací gauč
s jedním větším křeslem!
Tel.: 605758988. RR 70168

KVALITNÍ balíkované seno.
Klatovsko. Tel.: 602159780.
RR 70169

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 60078 

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pětistup −
ňovou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd  Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
170029 

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 

KOUPÍM starší nákladní vlek
na 16 t sklápěcí. Případně
i valníkový, dvou nebo tří
nápravový. 736139113. PM
170031 

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

PRODÁM auto Hyundai Getz
1.1, 47 000 km, r.v. 2008,
po TK, garážované (DO,
KT), stříbrné, tel.:
777274581. RR 70127

NADŠENEC do Východních
vozů koupí GAZ 69 a Volhu
21. Za nabídky předem 
děkuji. Tel.: 605338546,
723216582. RR 70138

PRODÁM úplně nové – ne−
použité oba přední blatníky
na Fiat 125P, r. v. 1973, za
2000 Kč, mob.: 723919346
– Klatovsko. Volat možno
denně po 19. hod. RR
70167

PRODÁM Fiat Ulysse, r. v.
2002, 1 majitel, obsah 2.0
JTD, 79 kw,  tažné zařízení
na 1850 kg, plně servisova−
ný, zimní pneu, modrá me−
talíza, el okna, servo, cent−
rál, 2 klíče, imobiliser, najeto
cca 224 tkm, platná stk, eko
se neplatí, cena 75000 Kč,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 70174

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré moto−
cykly všech značek
v jakémkoliv stavu,
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Tel.: 607946866. RR
70180
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PRODÁM Peugeot 206,  r. v.
2001, obsah 1360 ccm
benzin, 55kw, klima, 5 dveří,
centrál, 1. majitel, imobili−
ser, radio original + ovládá−
ní pod volantem, tonovaná
skla, 4 airbag, nová stk,
dobré pneu, 52000 Kč,
rychle dohoda telefon
723439518. RR 70175

KOUPÍM silniční panely –
nejlépe  okolí  Klatovy,
Sušice, Plzeň, Horažďovice,
prosím volejte nebo pište
sms na telefon 723439518.
RR 70176

PRODÁM přepravník auto−
mobilu AUTOVIA,  r. v. 11 /
2010 provoz 2011,  nos−
nost 2000 kg,  hliníkové po−
jezdy  –  lehké, prázdný vo−
zík váží jen 430 kg, po 
1 majiteli, nikdy neměl nikdo
půjčeno – nezničen,  zánov−
ní brzdy, lanovody,  cena
k jednání 65000 Kč rychle
dohoda tel 723439518. RR
70177

PRODÁM Peugeot 308 sw,
r. v. 2008, obsah 1. 6 hdi,
80 kw, tažné zařízení, klima,
abs, airbagy, servisní kniha,
1 majitel, nová stk a emise,
mlhovky, el okna, servo,
2 klíče, cena 125000 Kč,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 70178

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r. v. 2009, 1 majitel,
novější model, obsah 1.6
mpi, 75 kw, najeto 97000
km, klimatronik, parkovací
senzory, airbagy, centrál,
servisní kniha, super cena
179000 Kč, Klatovy
723439518. RR 70179

PRODÁM 4 ALU kola
14/185 komplet 2000 Kč,
sedlo na koně 2000 Kč, kola
na S5 – 3 kusy za 500 Kč,
rotační sekačku, motor
Honda 2000 Kč, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 70181

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

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším 
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice Tel.: 603383211.
PM 160034 PM KT

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav neroz −
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@seznam.cz.
Děkuji :) RR 70058

ROZVEDENÝ, sympatický
nekuřák z Plzně hledá štíh−
lejší ženu nekuřačku do 56
let. Tel.: 702534984. PM
170062

40/180 z Plzeňského kraje,
s vlastním zázemím by rád
touto cestou poznal sym−
patickou přítelkyni 30−40
let, i se závazkem. Hledám
vztah založený na důvěře.
Třeba jsi nikdy neodpovída−
la na inzerát. Je možné, že
mi dva se hledáme. Naše
setkání nám o sobě řekne
víc. Tel.: 725541088 PM
170066

MUŽ 49/178, štíhlé postavy
hledá ženu od 40 do 50 let,
za účelem vážného sezná−
mení. Z Plzně a okolí. Tel.:
737903420. PM 170065

39/185 štíhlý spor tovec,
nekuřák z Berouna, hledá
příjemnou štíhlou pohodář−
ku.  Tel.: 607467062. PM
170067

HODNÝ věrný Bavorák –
604273327.

JSI štíhlá, pohodová a chy−
bí Ti dobrý kamarád a mile−
nec v jedné osobě? Ozvi se.
Já ženatý vitální spor tovní
48/180 s hezkou postavou,
uvítám trvalý diskrétní vztah,
bez narušení soukromí, 
KT, DO, tel.: 722034112. 
RR 70047

HLEDÁM ženu s dítětem ko−
lem 40 let, která chce pro ně−
koho žít. Na vážný vztah. Zn.:
Upřímnost. Domaž lic ko. Tel.:
721636928. RR 70116

AHOJ, jsem obyčejný muž ze
Sušice, 49/195/ střední po−
stavy. Hledám ženu na vážný
vztah. Prosím, ozvi se na 
tel.: 731789666 nebo
607257517. Zn.: Láska kvete
v každém věku. RR 70143

OBYČEJNÝ 57letý muž hle−
dá kamarádku, přítelkyni,
která netouží po penězích,
ale po lásce, Sušice a okolí,
tel.: 607863707. RR 70144

52LETÝ, rozvedený, spor−
tovně založený s vl. bytem,
hledá štíhlou, veselou
a hodnou ženu stejných 
zájmů pro společný život.
Samota není nic příjem −
ného a život utíká! Tel.:
603760174. RR 70154

HLEDÁ se žena štíhlejší po−
stavy, já 55/170 štíhlé po−
stavy, napiš, budu se těšit,
tel.: 728206002. RR 70164

SYMPAT., rozv. muž 60/170
hledá dominantní, elegantní
ženu – paní, na krásné chví−
le – trvalý vztah, život.
Najdeme spolu štěstí? Mezi
PM a DO. Horšovskotýnsko.
Tel.: 604348156. RR 70165

VDOVEC 69/172/73 hledá
štíhlejší paní s vyřešenou
minulostí do 67 let. Zn.:
Trvalý vztah, láska a upřím−
nost. Motorista, rád cestu−
ji. PJ, PS, PM. Tel.:
604385350. RR 70166

JEŠTĚ se neznáme, ale oba
víme, co bychom spolu
mohli prožít ;−) Jsi připrave−
ná jen tak vyjít na kopec
a pozorovat západ slunce?
Jsem optimista se smyslem
pro humor, SŠ, 43 let, spor−
tovní postavy, otevřený no−
vým věcem. Rád poznám
štíhlou ženu, nekuřačku, se
kterou bych sdílel krásné
momenty v životě… Pokud
ráda cestuješ, miluješ letní
grilování, v zimě praskání
ohně z krbu, zajdeš do sau−
ny, …, rozmysli se než od−
povíš na 739833826,  pro−
tože v případě vzájemných
sympatií by Tě mohlo potkat
doživotí :−D RR 70170

37LETÝ podnikatel touží po
lásce. Najdu Tě? Pokud je Ti
do 40 let a hledáš lásku a ji−
stotu, ozvi se. PS: Dům
mám, i pro nás i pro dětičky.
Tel.: 731410221. RR 70173

HLEDÁM ženu kolem 50 let
ke společnému žití v RD.
Rád cestuji, chalupařím
a miluji přírodu. Zn.:
Spolehlivost a slušnost. Tel.:
723387698. RR 70188

SAMOTU vyměním za hezké
trvalé přátelství. Ozve se mi
menší, klidný muž 54−66
let, do 178 cm, bez pohyb.
omezení, s vyřeš. minulostí,
bydlící v Plzni či v těsné blíz−
kosti, který má rád přírodu?
Flirt odmítám. Trvám na ne−
kuřákovi bez dluhů a gau −
čových mazlíčků. Jsem ne−
zadaná, slušná, příjemná,
nehádavá nekuřačka z Plz −
ně 60/160/80, střední po−
stavy, mladšího vzhledu.
Ráda procházky, auto výlety
za poznáním... SMS
723745509 během dne, vo−
lat až po 18.hodině. PM
170060

DVĚ DOBRÉ kamarádky hle−
dají dva slušné muže ve vě−
ku 70−76 let na procházky,
výlety aj. Tel.: 603907469.
PM 170069

AHOJ, hledám touto cestou
obyčejného kluka do 27 let
z DO – KT. Je mi 22 let, jsem
plnoštíhlé postavy. Zn.: Jen
vážně, foto napoví. RR
70134

TEĎ mám čas na lásku.
Jsem v důchodovém věku
(69). Pohodová, silnější, rá−
da vařím – najít přítele nebo
kamaráda na trávení společ−
ných chvil by bylo fajn. Tel.:
721640031. RR 70142

HLEDÁM pohodového příte−
le do 65 let pro chvíle zlé
i dobré. Domažlicko –
Klatovsko. Tel.: 732101799.
RR 70148

ŽENA 55letá hledá kama −
ráda, přítele na příjemné
pro žívání chvil. Nekuřáka,
Domažlicko. RR 70153

DÁMSKÉ, pánské i dětské
KADEŘNICTVÍ. Plzeň−Rou d   −
 ná. Volejte: 604750871
Na v štivte: www.kadernic−
tvi−plzen.eu. 

PORADENSTVÍ při řešení
osobních problémů (part −
nerské vztahy, problémy
osobní, finanční, se zaměst−
náním). Používám metody
nume rologie, grafologie a ta−
rotu. Další informace na
www.numerologie−grafolo−
gie−tarot.cz. Tel.606959547.
KŘIPM 170059

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
603383211, 723622663.
PM 170037

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby.
Osobně nebo písemně – 
volejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. 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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
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 bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň −
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší ne −
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170043

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran −
sakcí krok za krokem. Nemo −
vitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A neza−
platíte ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz ne−
bo volejte zdarma na 800
888 957.  PM 170044

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní rea −
lizaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po −
stavíme. Poté si můžete 
v klidu užívat bezpečí 
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovocných
stromů a údržbu zahrady,
tel.: 606943086. RR 70062

ÚDRŽBA zahrady, výsadba
a stříhání stromů a živých
plotů. Tel.: 721728644. RR
70063

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

NAMALUJI por tréty nebo
cokoli dle fotografie. Akryl
na plátně, formát A4.
Ukázky na soficekx@se−
znam.cz. Tel.: 737651200.
RR 70117

SAZENICE pro váš les:
Šumavské lesní školky,
www.skolkykhory.mstran−
ky.cz, tel. 728864602. RR
70120

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70059
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

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

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

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. března 2017
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GEODETICKÉ PRÁCE. Po −
tře bujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vy −
tyčit pozemek? Nevá −
hejte nás kontaktovat, pů−
sobíme v celém Plzeňském
kraji. Volejte: 775311839,
Navštivte: www.geodezi−
eplzen.eu.

ZEDNÍK, obkladač provádí
obkladačské a zednické
práce, Kolinec a okolí, tel.:
720637941. RR 70163

RYCHLÉ půjčky bez nemo−
vitosti do 70 tisíc Kč, ame−
rické hypotéky se zástavou
nemovitosti až do 70% 
ceny nemovitosti. Rychlý
odkup nemovitostí, i za −
dlužených, za výhodné 
ceny.www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405.  KŘI PM
170070

PŮJČKY „do výplaty“! HNED
a HOTOVĚ! Novým klientům
ZDARMA! Činnost pro více
věřitelů. Info + vyřízení:
Pražská 41, Plzeň (u Bohe −
mie), Po−Pá 11−16 h, tel.:
605760958 KŘIPM 170071

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

KOUPÍM králíky – velký
stříbřitý, prodám – kozí
mléko 25 Kč/L, dále kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 70048

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s  nelí −
nající bavlníkovou srstí 
ne vyžaduje střihovou úpra−
vu, jenom se pročesává.
Je antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca −
nisterapii – k rehabilitaci.
Oblí  bený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 60258

Další číslo
Plzeňského rozhledu

vyjde  3. 4. 2017




