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Rozhovor s Philipem
Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět
o Philipovi Malicdanovi více, přináší−
me opětovně krátký rozhovor s ním,
kde se dozvíte podstatné i rozhodují−
cí okamžiky z jeho bohatého života.
Přijďte se přesvědčit sami. I zázra−
ky se dějí. 
Rozhovor s Philipem Malicdanem
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou

osobností. Philipovi je 77 let. Narodil
se v Bonstocku, v horské provincii
na ostrově Lusonu, na Filipínách. Je
léčitelem a osobním přítelem mnoha
známých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léči−
teli. Dar léčení ke mně přišel ve chví−
li, kdy jsem po 18 denní intenzivní
meditaci v meditační jeskyni, kde
jsem nic nejedl, jenom pil, vyšel ven

na světlo. Tam na mě čekala matka
a strýcové spolu s mnoha dalšími
lidmi. To byla moje první zkušenost
s léčením lidí – pacienti na mě čekali
před jeskyní a já jsem začal léčit. Po
této zkušenosti jsem začal léčit po
celých Filipínách a už další rok mě
pozvali do San Franciska, Singa −
puru, Kuala Lumpuru a Německa.
Cestoval a léčil jsem také v Jižní
Americe, v Austrálii, v Dánsku a prů−
běžně jsem se vracel do USA.
Procestoval jsem Čínu a celý Africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil a
zaregistroval církev, kterou jsem na−
zval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace,
jejímž prostřednictvím jsem mohl
cestovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Mahari −
šiho nadace v Iowě, kde probíhá vý−
uka transcendentální meditace (TM).
Prostřednictvím těchto studentů
transcendentální meditace jsem se
stal známým mezi příznivci tohoto
hnutí i na jiných místech Evropy
a otevřelo mi to dveře k léčení těchto
lidí také v Londýně a dalších evrop−
ských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji
prostřednictvím dotyku svých ru−
kou. Podívám se na pacienta, pak
se ho dotknu a cítím jeho energie
ajejich blokace. Řeknu mu, zda bu−
de potřebovat jedno sezení nebo 
více. Z mé ruky vychází skutečná
energie Ježíše Krista. Ježíš Kristus
je jediným, kdo je schopen dávat 

léčivou energii. Ta se přenáší pro−
střednictvím nás, léčitelů. Tu pak
předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kur ta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další.
V Dánsku jsem léčil novinářku
Carsten Hotz, která ke mně přivedla
pacientku s rakovinou, která se jme−
novala Marie−Lausie Hahn, kterou
jsem vyléčil z nádoru v hlavě. Lékaři
v Londýně jí původně řekli, že nebude
žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá vaše léčitelská
praxe?
Léčím už 62 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů).
Mohl byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrá −
lie a Alex Orbito tam léčil skupinu ně−
meckých a amerických pacientů.
Sešli jsme se tam a jednali jsme
spolu o tom, abychom společně za−
ložili tento svaz léčitelů. Je to organi−
zace, která zaštiťuje a podporuje fili−
pínské léčení a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu,
ale léčím všechny druhy závažných
nemocí, jako je roztroušená skleróza,
Parkinsonova nemoc, atd.   Nejdů −
 ležitějším předpokladem k uzdravení
je však vždy pacientova víra, láska 
a pokora.   (pi)

V říjnu loňského roku jste měli mnozí z vás
čest i štěstí potkat se s filipínským léčite−
lem Philipem Malicdanem u nás v ČR.
Philip navštívil Prahu a Domažlice, kde ne−
mocným předvedl své brilantní techniky
přírodního léčení a ohromil nejen svým
hluboce lidským přístupem, ale hlavně
svými téměř až zázračnými léčitelskými
schopnostmi. Neb velký počet z vás mělo
zájem se s Philipem znovu setkat a opako−
vaně využít jeho vzácného daru, podařilo
se nám zajistit jeho další návštěvu v ČR.
Léčení probíhá na všech úrovních, na fy−
zickém těle i na duchu, trvá cca 10 min., a je bezbolestné. Philip pracuje vý−
hradně s energiemi, které nejen cítí, ale dokáže i pozitivně ovládat. Ve stavu
rozšířeného vědomí, přes své ruce, vidí a cítí všechny negativní energie a blo−
ky nacházející se v těle člověka, které zapříčiňují nemoci. Máte neopakova−
telnou příležitost se s Philipem Malicdanem znovu setkat. Můžete přijít
skutečně s jakýmkoliv zdravotním problémem jak na fyzickém těle, tak na du−
chu, respektive na psychické úrovni. Protože, jak všichni víme, téměř 100 %
chorob má svůj původ právě v psychice člověka. Philip jako v loňském roce
na svém turné po republice bude nejen léčit, ale případně také žehnat těm,
kteří si o jeho duchovní podporu požádají. 
Philip je členem celosvětové mezinárodní organizace Medicína Alternativa
Europe o.s., která byla založena na Srí Lance a v současné době již působí
celosvětově v mnoha zemích světa, včetně České republiky. V listopadu 
loňského roku Philip přednášel na mezinárodním kongresu celostní medicíny
na Srí Lance v Colombu, kde zároveň s velkým úspěchem dostal možnost
prezentovat své léčení na ayurvédské klinice, kam se přišli podívat a také se
osobně zúčastnili léčení delegáti z mnoha zemí, mezi nimi i několik vý −
znamných lékařů.

LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.

Místa konání:

DOMAŽLICE: 28.2.–2.3. 2014 – kontakt: 721 366 924

PRAHA a další města v roce 2014 – kontakt: 774 941 640

Vice informací, videa a rozhovory naleznete na:
www.RaftingClubHandicap.cz

Philip Malicdan

Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP MALICDAN 
opět v České republice !
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Radní kraje vyhlásili dotační progra−
my v oblastech kultury a památkové
péče pro rok 2014. Celkové finanční
nároky činí 4,22 milionu korun. Na
Program podpory kultury Plzeňského

kraje je vyčleněno z rozpočtu 1,52
milionu korun. Finanční prostředky do
výše 2 milionů korun jsou rezervová−
ny na program na Zachování a obno−
vu kulturních památek PK. Pro pro−

gram na Obnovu historického staveb−
ního fondu v památkových rezerva−
cích a zónách a staveb drobné archi−
tektury na území PK je vyhrazena
částka 700 tisíc korun. Uzávěrka pro
podávání žádostí v rámci všech uve−
dených programů je 3. 3. 2014. 

Peníze na kulturu a památky

Vedou 
Eliška a Jan
V Plzni se v roce 2013 narodilo
celkem 3674 dětí, z toho 1858
chlapců, 1816 dívek a 88 dvoj−
čat. Ve srovnání s rokem 2012
se narodilo méně dětí, naopak se
událo více svateb. U nejčastěj−
ších jmen jako obvykle příliš

změn nenastalo.  Nejoblíbe něj −
šími jmény se opět stala Eliška a
Tereza, u mužských jmen to byl
Jan a Jakub. 

V západočeské metropoli
stoupl počet těch, kteří se roz−
hodli říct si své „ano“. Oddělení
matriky, které patří pod Úřad
městského obvodu Plzeň 3,  evi−
duje za loňský rok celkem 690
uzavřených sňatků a 7 registro−
vaných partnerství.  

Nevšední krok učinila radnice Plzeň−
Slovany. Pod po řila právě probíhající
sbírku na zvony, které dosud chybějí
na Kate drále sv. Bartoloměje na Ná −
městí Republiky. Rozhodla totiž o
tom, že daruje 40 tisíc korun a získá
tak čtyři certifikáty s právem na vyrytí
konkrétního jména na zvonu. O vybra−
ných jménech měli radní jasnou před−
stavu, jejich no−
minaci samozřej−
mě předcházela
diskuse.

„Vybrali jsme
skutečné osob−
nosti, které se vý−
znamným způso−
bem zapsaly nejen
do dějin našeho
obvodu Slo va ny.
Je to především
brigádní ge nerál

Miroslav Štandera, cestovatel Ing.
Miroslav Zikmund, politický vězeň
dvou režimů Jiří Světlík a význačný

básník Josef Hrubý,“ upřesnil starosta
obvodu Lumír Aschen brenner.  

Přispět může každý z nás v které−
koli ze sedmi plzeňských kaváren
CrossCafe, tato společnost je totiž
garantem a organizátorem sbírky pod
patronátem Mons. Františka Rad kov −
ského, biskupa plzeňského. Veřejná
sbírka na plzeňské zvony probíhá od
června 2012 a jejím cílem je zajistit fi−
nanční prostředky na nejméně jeden
zvon určený právě pro Katedrálu sv.
Bartoloměje v Plzni a dodat ho na věž
nejpozději v roce 2015. 

První dva zvony, Jan Nepomucký
a Maria, již byly odlity. Nyní se sbírají
prostředky na zbylé dva zvony Hroz −
natu a Bartoloměje. Ti, kteří darují m
minimálně 10 000 korun, získají cer−
tifikát a  právo na odlití svého jména
nebo jména podle své  volby na
jednom ze zvonů. 

Ze srdce zvon pro Bartoloměje

Brigádní generál
Miroslav Štandera
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Sportovní hala na Slovanech je
opět v provozu. Za zhruba devět mě−
síců vyměnili řemeslníci nosnou
konstrukci a pláště nadzemní části
haly. Nová je střecha a opravena
jsou rovněž vnitřní technická zařízení
a rozvody pro vytápění, elektřinu
a větrání. 

„Nová nosná konstrukce je po −
stavena v kombinaci železobetono−
vých prefabrikovaných sloupů
a ocelových střešních vazníků,“ sdě−
luje Veronika Krupičková z odboru
správy infrastruktury magistrátu. Vý −
sledky zkoušek pevnosti základo−
vých patek z původní stavby ukázaly,
že je pro novou konstrukci nelze vy−
užít. Práce na přestavbě musely být
přerušeny a bylo nutné navrhnout
novou koncepci založení. „Kdyby ne−
došlo k ověření únosnosti základo−
vých patek, mohlo by v budoucnu
dojít k nežádoucím poruchám kon−
strukcí, pohybům základové půdy
a tím i k následné deformaci nejen
konstrukce, ale celé stavby,“ uvádí
dále Krupičková. 

Obnovu nosné konstrukce při−
pravovalo město od konce roku

2010, kdy byla sportovní hala na zá−
kladě výsledků statického posouzení
s okamžitou platností na tři týdny
uzavřena. Dřevěná kostra již nebyla
schopna bezpečně přenášet zatížení
předepsané platnými normami. Na

základě toho musela být neprodleně
postavena podpůrná ocelová kon−
strukce, která zajistila další bezpečné
provozování spor toviště. Příčinou
těchto problémů byla kombinace těž−
ko odstranitelných statických a záro−
veň neodstranitelných materiálových

vad. Čtrnáct sloupů, jimiž byla kon−
strukce podepřena, se v rámci re−
konstrukce odstranilo. Přestavbu na
základě projektové dokumentace
zpracované Plzeňským projektovým
a architektonickým ateliérem prove−

dla akciová společnost OHL ŽS za té−
měř 62 milionů korun včetně daně
z přidané hodnoty. Kolaudační sou−
hlas byl vydán 12. prosince 2013.

Městská spor tovní hala na
Slovanech byla uvedena do provozu
v roce 1974 a v současné době patří

k největším krytým sportovním ha−
lám na západě Čech. Má kvalitní hra−
cí plochu s rozměry 47 x 24 metrů
a je využívána jednak pro tradiční
spor ty, jako je basketbal, házená,
fotbal, volejbal, ale také pro florbal
nebo ultimate frisbee. Cer tifikáty
evrop ských halových soutěží a tur−
najů garantují nejlepší podmínky pro
halové sporty. Díky kvalitní zvukové
aparatuře se zde konají také kulturní
a jiné společenské akce.

Původním majitelem spor tovní
haly byl stát. V roce 2001 došlo
k bezúplatnému převodu do majetku
města, které rok poté nechalo zpra−
covat studii postupných úprav celé−
ho areálu, jež v konečném důsledku
znamenaly větší komfort sportovní−
ho využití pro veřejnost, ale i samo−
tné sportovce. Do rozsáhlé přestav−
by investovalo město 220 milionů
korun. Vystavěla se nová hala a ven−
kovní hřiště, ale také mohutná horo−
lezecká stěna o celkové ploše dva−
náct set metrů čtverečních. Provozo −
vatelem sportovní haly je TJ Loko −
motiva Plzeň, a to na základě smlou−
vy o nájmu, provozování a údržbě. 

Sportovní hala na Slovanech opět ožila
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Kantátou Antonína Dvořáka Sva −
tební košile zahájila v lednu
Plzeňská filharmonie Rok české
hudby 2014, tradiční českou akci,
ke které se Plzeň připojila, aby
svým potenciálem přispěla do
celorepublikového programu. Rok
české hudby se promítne i do 34.
ročníku festivalu Smetanovské
dny. V  Plzni  se uskuteční zhruba
80 akcí nebo projektů, které připra−
vují nejen kulturní organizace, ale
také odbor kultury magistrátu.

„Z těch nejdůležitějších v první
polovině roku to bude výstava
v mázhauzu radnice mapující hu−
dební historii. Na ni navazujeme
další publikací z edice Významné
plzeňské kulturní osobnosti na −
zvanou Střípky z plzeňské hudeb−
ní historie, kde představíme nej −
významnější osobnosti od mi −
nulosti  do současnosti. Poprvé
se veřejnost bude moci s publikací
seznámit v rámci vernisáže zmí −

něné výstavy 24. února,“ sděluje
Květuše Sokolová, vedoucí odboru
kultury magistrátu, a připomíná 
také v rámci festivalu Sme tanovské
dny naplánované obnovení zapo−
menuté tradiční akce u pomníku
Bedři cha Smetany v Kopeckého sa−
dech v den výročí jeho narození. 

„Plzeňská filharmonie ve své
dramaturgii značně zohledňuje če−
skou tvorbu. Z  výjimečných opusů
bych jmenovala uvedení Sukovy 
1. symfonie, Dvořákovy 3. symfo−
nie nebo Intermezza pro velký 
orchestr Bohuslava Martinů v kla−
sické abonentní sezóně. Také jsme
pro tento rok připravili speciální
projekty.  Rádi bychom v chrámu
sv. Barto loměje provedli 2. listopa−
du na Dušičky velkolepé Dvořá −
kovo Re quiem, opus 89, dílo nej−
vyšší závažnosti, které filharmonie
naposledy v Plzni uvedla v roce
1984,“ uvádí Lenka Kavalová, ře−
ditelka Plzeňské filharmonie.

Druhým mimořádným projek−
tem je open−air pořad pro děti plá−
novaný na 1. června nebo 1. září
s názvem Pojďte s námi za pohád−
kou tradičně i netradičně. O zábavu
se spolu s filharmonií postará 
rocková kapela „Už jsme doma“.

„Jako trvalou hodnotu, kterou
bychom rádi k Roku české hudby
2014 věnovali Plzni, je natočení
CD s díly Antonína Dvořáka, které
je již dokončené a v současné do−
bě jednáme s vydavatelstvími.
Druhým velkým CD projektem je
natočení souborného díla pro vio−
loncello a orchestr Bohuslava
Martinů. Oba záznamové nosiče
jsou profilem mladých českých
umělců, violoncellisty Petra Nou −
zovského a šéfdirigenta Plzeňské
filharmonie Tomáše Braunera,“
doplňuje   Kavalová.

Rok české hudby 2014 zo hled −
ňuje také dramaturgie 34. ročníku
dnes již mezinárodního fes tivalu

Smetanovské dny. Velikány české
hudby uvedou i Mnichov ští sym −
fonikové na zahajovacím kon −
certu 2. března, Jeremy Me nuhim
a Moo kie Lee, Lukáš Pavlíček
a Benewitz Quar tet, Kris tina
Fialová a další. 

Největší oslava bude právem pat−
řit nejstaršímu komornímu souboru
na světě, Českému nonetu, které
v Plzni oslaví své 90. naro zeniny.
Pro tuto příležitost si soubor připravil
velmi lákavý český program. Zazní
mimo jiné Kuchyň ská revue Bohu −
slava Martinů a Dvo řákova Sere −
náda E dur, opus 22 v její původní
Dvořákem zamýšlené verzi.  

Divadlo J. K. Tyla věnuje Roku
české hudby dvě operní premiéry a
dva komorní koncerty z celo sezon −
ního cyklu ve foyer Velkého divadla.

„Prvním významným počinem
byla inscenace opery Bohuslava
Martinů Voják a tanečnice. Tím 
druhým bude nové nastudování
Sme tanovy Prodané nevěsty, jehož
premiéra se uskuteční v závěru 
diva delní sezony. Inscenace by mě−
la být také zahajovacím představe−
ním v nové divadelní budově, jejíž
otevření je plánované na 2. září,“
upřesňuje ředitel divadla Ilja Racek.

Rok 2014 bude i v Plzni 
ve znamení české hudby
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Vždy v lednovém termínu přivítá
jihomoravská metropole milov−
níky turistiky, cestování, dobré−
ho jídla, piva, vína a všech mož−
ných zážitků, které jsou nabíze−
ny napříč Českou republikou.
Během několika hodin lze projít
celou naší zemi a podívat se 
i za hranice k sousedům. Oproti
loňsku, kdy pavilonu dominovala
nabídka regio−
nálních potravin
a turistické gas−
tronomie, kdy se
kraje, regiony,
města obce,
spol  ky i cestovní
kanceláře zamě−
řily na regionál−
ní značky, se le−
tos přidalo pro−
pojení cestování
s pohybem.
„Na každém ro−
hu, téměř u kaž−
dého stánku
jsme potkávali
netradiční kola, koloběžky nebo
šlapací kárky určené pro všech−
ny věkové skupiny. Zalétali jsme
si vrtulníkem, pluli na lodi, projeli
se mašinkou. U rýžování zlata
jsme zavítali i do dávné minulos−
ti. Při putování jsme potkali do−
brého vojáka Švejka s nadporučí−
kem Lukášem a za doprovodu
harmoniky si zazpívali společně
staročeské písničky,“ vypráví
Helena Smolíková, která přijela
z Bělé nad Radbuzou. Jiné 
návštěvníky přitahovalo zase

mobilní muzeum českých a slo−
venských trampů.
Speciálně postavená věž podle
vzoru jihočeské atrakce V koru−
nách stromů na Lipně vévodila
výstavní hale. Bubeníci na vrcholu
věže ovládli v sousedství postáva−
jící pěvecká i hudební uskupení,
housle i trubky. Ostatně muzikou
se prezentují téměř všechny kraje,

a tak v celé hale slyšíte hudbu −
cimbálovou, country i populární.
K tomu můžete popíjet vína z na−
bídek vinařů a ochutnávat krajové
speciality jako domácí chléb, sý−
ry, škvarky nebo mošty. Závěr 
expozice patřil lidové tvorbě, a to
nejen z textilu a keramiky, ale také
z kovu, drátů i z perníku. Někteří
řemeslníci předvádí své umění
přímo na místě, třeba košíkář. 
„Plzeňským krajem zněla dudác−
ká muzika, která pobavila kaž −
dého, kdo zavítal ke stánkům

Domažlicka, Horšovskotýnska,
Kdyňska, ke stánkům Poběžovic,
Klatov, Tachova a dalších zástup−
ců Plzeňska. Zde jsme se mohli
potkat i se zástupci naší Místní
akční skupiny Český les, kteří při−
jeli představit svoji novou kuchař−
ku Chuť a vůně domova,“ popisu−
je svůj jednodenní výlet do Brna
Helena Smolíková.

Z jiného úhlu byla
ale naše krajan−
ská expozice zase
o něco těsnější
než vloni. Tento
nepříznivý trend,
který určují pře −
devším rostoucí
finanční nároky
na vystavovatele,
měl ale své po −
zitivní výsledky.
Smazal totiž po−
myslné sou −
sedské hranice,
všich  ni seděli
u jednoho stolu,

blízko u sebe, a chtě, někdy
i nechtě, vedli přátelskou řeč. 
„Za posledních deset let je vidět
nesmírný pokrok v tiskovinách,
propagaci, průvodcích, nápadi−
tých reklamních materiálech, vů−
bec v prezentaci turistických cílů.
Pro mě jsou s tímto veletrhem
spojené pracovní schůzky, vždy tu
domluvím spoustu významných
věcí, i když dnes hlavně a para−
doxně například s kamarádem
Zdeňkem Procházkou. Ale nejen
s ním. Prostě je tu inspirace, čas

a chuť hovořit o společných 
plánech,“ popsal svůj vztah k Re −
gio n touru ředitel Muzea Chodska
Josef Nejdl. 
Ano, ubývá návštěvníků, ale těch,
kteří tu bloudili bez cíle. 
„Kolik lidí zná Kdyni, buď u nás by−
li, nebo se sem chystají,“ povídaly
si mezi sebou kolegyně z kdyň −
ského infocentra. „Být v Brně
u stánku čtyři dny je vždycky ná−
ročné, ale je to pěkné. Poznáme tu
spoustu nových spolupracovníků,
načerpáme nápady, a i když jezdí−
me domů unavené a ochraptělé, už
se zase těšíme na příští rok.“

Sylva Heidlerová

na veletrhu Regiontour 2014

Reprezentační stánek města Klatov a Železné Rudy na veletrhu v Brně.

Předseda Svazku obcí Domažlicko
Libor Picka s místostarostkou Holý −
šova Hanou Valachovičovou (vprava)
a zástupkyní IC Domažlice Alicí
Paluchovou se na Regiontour oblékli
do dresu MAS Český les.

Brno se opět ujalo turistů a cestovatelů 

Bude se vzpomínat na jednou 
z nejvýraznějších osobností šumavských hudebníků Karla Polatu. 

Od první chvíle, kdy vstoupil na scénu, 
se stal šumavským pojmem – legendou. Byl to muzikant Bohem nadaný. 
Narodil se 25. listopadu 1914 ve Zdíkově v proslulé muzikantské rodině. 

Jeho dědeček a otec hráli u světoznámých cirkusů. 
Karel Polata zemřel 29. března 1974 v horažďovické nemocnici. 

Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil 
vás zve do  sálu plzeňského Pekla ve čtvrtek 20. února 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  únoru věnováno 

LIBKOVANKA Zdeňka Beneše z Vysočiny. 
malé dechovce
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Panely z přírodního kamene vyrábí,
montuje a zajišťuje veškerý záruční
i pozáruční servis firma  eurotop in
ve Kdyni na Domažlicku. Navštívili
jsme manžele Topolčanovy v jejich
rodinném domu a hovořili s paní
Jiřinou Topolčanovou.

Proč jste se rozhodli pro elektrické
topení?
Musím se přiznat, že jsem
tak trochu estét a nemám
ráda ošklivé věci. Když
jsme se odstěhovali do
Lhoty u Plzně, do vilky
z 30. let minulého století,
řekli jsme si, že zachováme
její původní styl, tedy žádná
velká modernizace. Nic −
méně se mi hrubě nelíbilo
ústřední topení. Kotel byl ve
sklepě, radiátory byly oškli−
vé,  teplo nešlo regulovat
a celkově topení bylo ja−
kýmsi rušivým elementem
vnitřních interiérů vilky. Tak
jsme pátrali po něčem 
jiném.
Měli jste nějakou předsta−
vu?
Chtěli jsme topení, které
bude ladit s interiérem vilky,
nebude náročné na obsluhu  a samo−
zřejmě nám dům vytopí. Několikrát
jsme četli o firmě ze Kdyně, která nabí−
zí elektrické vytápění panely z přírodní−
ho kamene.
Měli jste nějaké informace či zkuše−
nosti s tímto topením?
Vůbec žádné. Na fotce se mi kameny
líbily a to byl jeden z důvodů, proč jsme
se do Kdyně vypravili.
Jaký byl váš první dojem?
Příjemní lidé, nádherné jednání a velký
výběr krásných kamenů od růžových
přes béžové až po bílé. Majitelé firmy

nám do všech podrobností vše vysvět−
lili a také sdělili, že ve srovnání s půvo−
dním vytápěním ještě ušetříme. Jak
jsem poprvé uviděla přírodní kámen,
byla jsem rozhodnuta. Domluvili jsme
se, že k nám přijedou a poradí nám.
Dodrželi svůj slib?
Do toho nejmenšího detailu. Přijeli
přes ně na minutu, vyměřili jednotlivé
místnosti, doporučili nejvhodnější typy

panelů a navrhli, kam je zavěsit. Jednali
velmi přátelsky, vstřícně, a co mě im−
ponovalo, byli vždy naprosto dochvilní.
Náš rodinný dům je jednopatrový, ka−
meny máme v každé místnosti i na
chodbě. Celkem devět panelů z přírod−
ního kamene.
Ladí vám s interiérem?
Samozřejmě. Všechny máme ve stejné
barvě a to světlounce šedé. Kámen je
kus přírody, symbolizuje střídmost,
umírněnost a dopomáhá k duševnímu
klidu a pohodě. Preferuji ekologický
přistup k životu.

S trochou fantazie mi panely připo−
mínají obraz.
To nejste sám. Není návštěvy, kterou
by kameny neupoutaly. Například na−
šim přátelům jsme ukazovaly panely
a dnes už jich mají doma šest. 
Jak jste celkově spokojeni s tope−
ním?
Za těch 6 let, co topíme přírodním ka−
menem jsme neměli jediný sebemen−
ší problém. Spolehlivé bezproblémové
topení. První rok jsme si udělali jedno−
duché srovnání a došli jsme k závěru,
že oproti minulému ústřednímu topení
nám přírodní kámen šetří 20 % nákla−
dů na topení. Za těch šest let jsme
vždy měli příjemně vytopeno. Velká
výhoda je, že si můžeme nastavit
v každé místnosti jinou teplotu, a to
i na konkrétní dny.  Takže když jsme
několik dnů v zahraničí, kde manžel
přednáší na mezinárodních kongre−
sech, nastavíme termostatem topení

tak, abychom přijeli domů a všude
měli příjemné blahodárné teplo.
Když porovnáte dřívější ústřední to−
pení  s nynějším. Je nějaký rozdíl?
Určitě. Po vypnutí přírodní kámen ješ−
tě dlouhou dobu topí. Sálavé teplo je
zcela něco jiného než teplo z radiáto−
rů. Vyhřeje vám rovnoměrně celou
místnost. Máte stejnou teplotu u po−
dlahy jako u stropu. Ústřední topení
vysušuje vzduch, přírodní kameny ne,
takže je stálá vlhkost v místnosti a na−
příklad se vám dobře dýchá. Výborně
se daří kytkám, což jen dokazuje, že
sálavé teplo má blahodárné účinky.
Zajímá se kdyňská firma eurotop in
i po šesti letech, jak jste spokojeni?
To je další milé překvapení. Tak napří−
klad několikrát majitelé firmy potkali
manžela v Plzni a ihned se k němu
hlásili. Ptali se, jak jsme spokojeni,
zda něco nepotřebujeme a jak topení
funguje. Mají stále zájem. Nyní potře−
bujeme poradit ohledně nastavování
termostatu. Zavolali jsme a okamžitě
si dojednali schůzku. S topením pří−
rodními kameny jsme vrcholně spo−
kojeni a kdybychom se měli znovu
rozhodovat, tak  opět pro kameny.

pochvalují si elektrické vytápění manželé Topolčanovi ze Lhoty u Plzně.

„Přírodní kámen nám vytápí rodinný dům 
a jsme naprosto spokojeni,“

Světlounce šedý topný kámen velmi vkusně za−
padá do moderně pojatého interiéru místnosti

Zastavení ve Kdyni
Ve firmě eurotop in jsme se setkali s jejími majiteli Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem. Z návštěvy u manželů Topolčanových ve Lhotě u Plzně vyplynulo
ještě několik otázek, na které jsme chtěli odpovědi.
Je topení z kamene ekologické?
Při výrobě panelů nepoužíváme žádné chemikálie či lepidla. Šamotové hmota,
kterou jsou zatmeleny topné kabely, je čistě na přírodní bázi. Topení je plně
ekologické.
Paní Jiřina Topolčanová nám také řekla, že k ní na návštěvu chodí vnoučata.
Nemohou se o kámen spálit?
Maximální povrchová teplota panelu je 90 °C a není nebezpečná. Kámen při do−
tyku ruky předává teplo jinak, než voda či plech. Provozní teplota panelu se po−
hybuje mezi 50 až 70 °C. Nikdo nemusí mít obavy, že se děti spálí.
Jak příznivě topení působí na lidský organismus?
Přirozená vlastnost kamene je, že dokáže pracovat s vlhkostí. Udržuje konstant−
ní vlhkost v místnosti 52–58 %. Když kámen chladne pohlcuje vlhkost a na−
opak. Díky dlouhovlnnému tepelnému záření vysouší topení zdi.  Při vytápění
nevzniká žádná cirkulace vzduchu, která víří prach a alergenní částice. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky a novorozence. Nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Vytváří zdravé pokojové klima.
Jaká je životnost topení?
Topení z přírodního kamene má předpokládanou životnost 100 let. Všem zákaz−
níkům poskytujeme záruční i pozáruční servis. Záruka na naše topení je 14 let.
Jinak každému zájemci zdarma zpracujeme kalkulaci, takže od nás dostane 
informaci kolik ročně za vytápění zaplatí. Pro topení z přírodního kamene je vý−
hodný 20hodinový nízký tarif,  kdy celá domácnost je měřena v této nízké sazbě.
Všem poradíme jak postupovat. Montáž a doprava topných panelů je zdarma.
Jak se reguluje teplota?
Do každé místnosti instalujeme  digitální termostat, který udržuje nastavenou
teplotu a také zapíná topný panel podle času, který si majitel zvolí.
Kdy se s vámi může zákazník setkat?
Každému zájemci se budeme individuálně věnovat přímo v naší firmě eurotop
in, která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se
zákazníky jsme si vyhradili každý pátek od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hodin. Je to jakýsi Den otevřených dveří.  Jinak nás zájemci zastihnou na
telefonu nebo nám mohou poslat e−mail.                                                      (re)
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Pane Brázdo, co můžeme očekávat
od letošního roku?
Podle čínské astrologie je letošní rok
ve znamení Koně a já cítím, že to bu−
de období změn, protože kůň se musí
hýbat. Jak si lehne, je po něm.
Kyvadlo mě, ukazuje, že štěstí bude
přát těm, kteří plánují nějakou změnu,
jako například svatbu, rozvod, založe−
ní nebo přemístění firmy, výrobu no−
vých produktů a podobně. Kdo plánu−
je změny, neměl by otálet, protože le−
tošní rok je jim příznivě nakloněn.
Odvážným štěstí bude přát. Kyvadlo
mi ukazuje, že letošní rok by měl být
relativně klidný. Ovšem musíme počí−
tat s tím, že bude přibývat problémů
způsobených lidmi s duševními poru−
chami.
Blýská se na lepší časy i na politic−
kém nebi?
Před dvěma léty jsem věštil, že až za
12 let budeme právním státem, který
se může srovnávat s vyspělými ze−
měmi západní Evropy. Na této věštbě
se nic nemění. Nicméně přesto se za−

číná něco měnit. Je tu první vlaštovka
na politické scéně, která chce změny.
Pravice i levice měly na to 25 let
a jasně selhaly. Stát je prolezlý korup−
cí, nespokojenost lidí je velká a tak
bych mohl pokračovat. Politici hýřili
sliby a výsledek vidíme sami. Pravda,
oni politikou zbohatli, protože mysleli
na sebe, ale zájmy státu a jeho obča−
nů  byly v jejich prioritách až někde
vzadu. Politiku musejí dělat lidé nezá−
vislí na penězích, kterým půjde o pro−
speritu státu a spokojenost občanů.
Kyvadlo mi ukazuje, že se takoví poli−
tici objevují, mají dobré úmysly, od−
vahu a to je dobrá znamení.
Čekají nás přírodní katastrofy?
Letošní rok bude vcelku poklidný,
ovšem je to jakýsi klid před bouří.
Přírodní katastrofy nás čekají v letech

2015 až 2018. Naštěstí střední
Evropa těch největších, jako jsou vý−
buchy sopek, zemětřesení bude ušet−
řena. V Česku se připravme na orkán,
povodně a na mnoha místech bude
docházet k propadu a sesuvu půdy.
Z čeho se mohou lidé radovat?
Čínské přísloví praví, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má. Kyvadlo
mi věští, že se lidé tímto příslovím za−
čínají řídit. Své potřeby přizpůsobují
svým možnostem, co dříve nedělali.
Snad je potěším tím, že všechny mo−
je věštby mi napovídají: v letošním
roce se nám bude dařit lépe.  Česká
republika je ve světové databázi štěstí
na 39. místě. Na prvních místech 
jsou Dánsko, Norsko, Švýcarsko,
Německu patří 26. místo a za námi
jsou Slovensko i Polsko. Vyvěštil
jsem, že za 10 až 12 let se můžeme
posunout do první dvacítky, což by
byl velký úspěch. Mladí mají před 
sebou dobré vyhlídky.

Ale musí pro to něco udělat?
Samozřejmě. Moje věštba pro ně je −
dosáhnout kvalitního vzdělání, umět
jazyky a mít odvahu jít na zkušenou
do zahraničí. To je ta nejlepší škola ži−
vota. Mnozí z nich se vrátí zpátky bo−
hatší o poznání, které by tady nikdy
nezískali. 
Vraťme se na začátek našeho rozho−
voru. Mnozí čtenáři by rádi znali ja−
koukoli svoji věštbu pro letošní rok.
Jakou možnost jim nabízíte?
Kromě osobního setkání mohou vy−
užít mých vykládacích karet.
Například jsme dnes nemluvili o zdra−
ví. Je to velké téma, které zajímá do−
slova každého člověka. Díky mnohale−
tým vlastním zkušenostem jsem se−
stavil vykládací karty a každý si může
pomocí nich vyvěštit jednoznačnou
odpověď na jakoukoli svoji otázku.
Součástí vykládacích karet je knížka,
v níž je předepsáno více než 5 000
kombinací otázek a odpovědí.        (re)

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2014 bude ve znamení pohybu a změn

Kontakt:

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.

Z Her VI. zimní olympiády dětí a mlá−
deže 2014, které se odehrávaly v kraji
Vysočina, si výprava Plzeňského kra−
je přivezla řadu významných ocenění
včetně několika zlatých medailí v ně−

kterých disciplínách. Spor tovní vý−
pravu vedl náměstek  hejtmana Jiří
Struček  pro oblasti školství, sportu,
kultury a cestovního ruchu, kterého
jsme se na proběhlou soutěž zeptali.

„Po celou dobu olympiády jsem
byl přítomen a fandil jsem našim
olympionikům na sportovištích, kde
soutěžili spolu se sportovci z ostat−
ních třinácti krajů České republice
v osmi sportovních disciplínách
(alpské lyžování, běžecké lyžování,
biatlon, krasobruslení, lední hokej,
rychlobruslení, snowboard, lyžařský
orientační běh) a dvou kulturních
soutěžích (hra na akordeon a kores−
pondenční výtvarná soutěž). Obdivuji
všechny sportovce v jejich úsilí
a snaze o dosažení co nejlepších vý−
konů. Zároveň děkuji všem mladým
olympionikům za vzornou reprezen−
taci Plzeňského kraje. 

Na závěrečném ceremoniálu jsem
navíc převzal z rukou zástupců ČOV
olympijskou vlajku pro příští VII. letní
olympiády dětí a mládeže, které se
budou konat v červnu roku 2015 pří−
mo v Plzeňském kraji.“

Letní olympiáda bude v Plzni!

Podpis smlouvy o pořadatelství letní olympiády

Porta nabídne šanci
muzikantům

Již třetím rokem pokračuje návrat
hudebního festivalu Porta do jeho
kolébky v Plzni. Jedná se o oblastní
západočeské kolo a konat se bude
12. dubna 2014 v novém sále
Saloonu Roudná.

Šanci tak dostávají opět všichni
hudebníci folkového, trampského či
country žánru, kteří se včas přihlásí
na internetových stránkách festiva−
lu Por ta do západočeského kola.
„Je to velmi atraktivní příležitost pro
kapely i písničkáře nejen z Plzeň −
ského kraje, zahrají si na celoden−
ním příjemném festivalu v Plzni a ti
nejlepší pak postoupí do národního
finále v Řevnicích či mezinárodního
finále v Ústí nad Labem, přihlašo−
vání už je v plném proudu,“ zve 
k účasti v soutěži organizátor
oblastního kola Jan Eret.

Soutěž navštěvují i pořadatelé ji−
ných festivalů, zástupci hudebních
vydavatelství, nahrávacích studií
i rozhlasových stanic. Soutěžícím
se tak mohou otevřít nové obzory.
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HOROSKOP
Sestavila zkušená astroložka Alexandra!Sestavila zkušená astroložka Alexandra!

Zavolejte i vy! Zavolejte i vy! ☎☎  906906  701701  701701
Beran 21. 3. – 19. 4.
Veškeré společenské vztahy, 
které jsou pro vás aktuální, 

dostanou v těchto týdnech nový roz-
měr díky dobré zprávě, již obdržíte.

více na tel.: 906 701 701

Váhy 23. 9. – 23. 10.
Myšlenky vám budou často 
utíkat k osobám opačného 

pohlaví. Váš oficiální protějšek to ně-
jak vytuší a udělá vám ze života peklo.

více na tel.: 906 701 701

Býk 20. 4. – 20. 5.
Můžete se uklidnit, už brzo 
se vám začne blýskat na lep-

ší časy. Berte to tak, že aspoň nyní 
poznáte, kdo je váš skutečný přítel.

více na tel.: 906 701 701

Štír 24. 10. – 22. 11.
Na co sáhnete, to vám teď 
vyjde. Budete dítětem štěs-

těny, které může o pěkné peníze, lás-
ku a štěstí připravit jen vlastní lenost.

více na tel.: 906 701 701

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
V práci to pro vás kvůli šéfo-
vi nebude nic moc, ale v ob-

lasti erotiky, lásky a vzájemné komu-
nikace se vám bude nebývale dařit.

více na tel.: 906 701 701

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Po celý měsíc budete překy-
povat energií. Využijete toho 

k bohulibým věcem a splníte někomu 
přání. Vyžádá si to dost času a sil.

více na tel.: 906 701 701

Rak 22. 6. – 22. 7.
Luna vás donutí, abyste se 
hluboce zamysleli nad svými 

vztahy. Není moc moudré, abyste se 
vzdali dávné lásky kvůli jiné osobě.

více na tel.: 906 701 701

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.
Velmi dobře si budete uvědo-
movat, že silně působíte na 

opačné pohlaví. Využijete tedy partne-
rovy nepřítomnosti a zaflirtujete si.

více na tel.: 906 701 701

Lev 23. 7. – 22. 8.
V otázkách, jež se týkají lás-
ky, budete daleko vnímavější 

než dosud. To vás přivede k poznání, 
že je třeba cosi zásadního změnit.

více na tel.: 906 701 701

Vodnář  20. 1. – 18. 2.
V lásce se vám bude velmi 
dařit. Čas strávený společně 

s vaším idolem přinese nejedno pře-
kvapení a jen jediné bude nepříjemné.

více na tel.: 906 701 701

Panna 23. 8. – 22. 9.
Po celý následující měsíc se 
vám bude v zaměstnání mi-

mořádně dařit. Odložte raději všech-
no, co by vás mohlo brzdit v rozletu.

více na tel.: 906 701 701

Ryby 19. 2. – 20. 3.
Co se citů týče, bude u vás 
nyní všechno klapat. Budete 

spokojeni tak, že klidně přehlédnete 
drobné nedostatky svého protějšku.

více na tel.: 906 701 701

Astrokoutek
Volejte na 906 701 701 nebo posílejte SMS na 900 30 46

Astrologické poradenství,Astrologické poradenství,
výklad karet pro oblast lásky,výklad karet pro oblast lásky,
partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!

E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Materna, 1SMS/55Kč vč. DPH, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Numerolog Max

TŘETE BÍDU S NOUZÍ?
Chápu vaši situaci, sám 
jsem se v ní ocitl. Nume-
rologie mi pomohla se 
z ní dostat! Rád pomo-

hu i vám! Vím kdy se vám začne dařit!
Zavolejte mi na 906 701 701 nebo 
mi napište SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 58BUX a vaším problémem!

Astroložka Dalila

NOVÁ LÁSKA
Jsi již dlouho sama? Ne-
víš jak se seznámit? Za-
volej mi a společně na-
jdeme za pomoci hvězd 

a planet tvého budoucího partnera!
Zavolej mi na tel: 906 701 701 nebo 
mi napiš SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 37MXJ a tvou otázkou!

jj

j

KARTY A LÁSKA!
Jste si souzeni?

Magické taroty odpoví!
Posílejte SMS ve tvaru 37TFM

a text na 900 30 55

Neziskové občanské sdružení Krystal
v loňském roce   oslavilo desáté výročí
trvání své existence. Během té doby se
staralo o postižené občany a snažení
jeho členů je stále obtížnější. Jak jinak,
jde o peníze, kterých dostávají rok od
roku méně a méně. „Pokud budeme
muset skončit, tak 130 lidí během krát−
ké doby skončí v PL Dobřany nebo FN
Lochotín,“ napsal jejich vedoucí Jiří
Pekárek. Přitom vyslovil obavu, že se
možná sdružení ani nedožije oslavy je−
denáctých narozenin. Současně po−
prosil o pomoc.

Když si tohle na facebooku zcela
náhodou přečetl člen plzeňské hudeb−
ní skupiny Repetenti Stanislav Čer −
venka, hned začal promýšlet, jak nej−
lépe nešťastným „krystaláčkům“ po−
moci. Věděl totiž velice dobře, oč tu

běží. Dobrovolní pracovníci tohoto
neziskového občanského sdružení se
v minulosti několikrát vystoupení
Repetentů zúčastnili i se svými posti−
ženými kamarády. 

Vzápětí se celá kapela rozhodla, že
pomohou tak, jak je v případě muzi−
kantů nejvhodnější. Ve spolupráci
s Jirkou Pekárkem a Martinou Šimán −
kovou, majitelkou plzeňské Jabloně,
uspořádají benefiční koncer t, jehož
celý výtěžek půjde na konto Krystalu.
Hudebníci nevezmou ani korunu, i do−
prava bude v jejich režii. 

Koncert pro Krystal začíná ve 20
hodin v úterý 18. února 2014 v Jablo −
ni, scéně malých forem, Krátká 2,
Plzeň. Vstupné dobrovolné, kdo přijde,
pomůže spolu s námi dobré věci. Tak
se zastavte, Repetenti  přijdou určitě!

Koncert pro KRYSTAL 

Nikdy na Vás 
nezapomenu!

Dne 4. ledna 2014 nás ná-
hle opustila naše drahá
kolegyně, kamarádka pa-
ní Emilia Toksová. Moc
mně mrzí, milá paní Toksová, že jsem Vám nestačil říct, 
jaká byla pro mě čest, že jsem mohl poznat tak úžasného
člověka, jakým jste byla právě Vy. Tak čestného, spolehli-
vého, loajálního a spravedlivého. Zároveň Vám chci 
poděkovat za Vaši práci, kterou jste vždy dělala výborně. 

Odpočívejte v pokoji, v mém srdci navždy zůstanete.

Měl jsem a mám Vás opravdu moc rád. 

Martin
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍME dlouhodobé i jed −
nodenní brigády:  Práce ve
skladu − s VZV i bez, vyba−
lování a doplňování zboží,
pekařské práce a další.
Směny dle výběru, týdenní
zálohy a další výhody. 70−
90 Kč/hod. Info na tel.:
377963917.KŘI PM 140014

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

HLEDÁME PRACOVNÍKY do
masokombinátu, řezníky,
řidičeVZV v Plzni a ženy do
prádelny v Kralovicích
u Plzně, zajišťujeme ubyto−
vání. Tel.: 777821115.

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

PRÁCE z  domova, VP, HP,
10.000/měs. + odměny,
čistý tr. rejstřík, řp. B výho−
dou, tel.: 736684157. RR
40039

HLEDÁM jakoukoliv práci na
hlavní pracovní poměr –
možno v  oboru (elektrome−
chanik), mimo obor i nekvali−
fikovanou. Pracovní poměr
na dobu neurčitou nebo ales−
poň 12 měsíců. Tel.:
777044837. RR 40048

HLEDÁM ambiciózního člo−
věka pro obchodní zastoupe−
ní mé firmy v klatovském re−
gionu. Požaduji: příjemné vy−
stupování, spolehlivost. Na −
bí zím: po zapracování slu−
žební vůz a nadstandardní
příjem, tel.: 775951353. 
RR 40071

PŘIJMU pracovníka na prá−
ce v lese, nejlépe se schop−
ností těžit a tahat s  koňmi,
ŘP. Tel. 602429820. RR
40088

KRBOVÉ palivové dřevo, do−
pravu zajistím (bříza, buk,
dub), tel.: 602940952. RR
40005

PRODÁM pásovou pilu PP
500 se stojanem, cestovní
dámské kolo LIBERTA, sklá−
dací kolo ESKA, mrazák ZA−
NUSSI 210 a mrazák FORON
dkk 110. Cena dohodou.
Dále prodám pozemek 440
m2 v obci Darmyšl v oblasti
Sedmihoří, vhodný k výstav−
bě rekreačního objektu. Tel.:
720366322. PM 140008

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo −
vickou 5−6m x 3m x 3m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy−
bavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022 

PRODÁM nahrabávač 2 ks
6ti metrové, výrobce Rož −
mitál pod Třemšínem a Lis
UNIBAL 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

SBÍRKU obrazů od šumavs.
malíře „Matase“, téma
Šumava – krajiny, vhodné
i do restaurací – 2 větší, tel.:
732371760. RR 40010

SAUNOVÁ kamna – elektric−
ká, výkon 9kW – Zlatník
Ostrava, nová nepoužitá, 
cena dohodou, tel.:
603706216. RR 40020

AUTOMATICKOU pračku
MINI ROMO 246 na 4,5 kg
prádla. Velmi zachovalá, pl−
ně funkční. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 737129655. RR 40083

KAMÍNKA naftová, pramici
laminátovou dl. 420 cm, 
nádrž ocelovou tlakovou 
na vodu – 1000 L –
Sušicko, tel.: 602627264.
RR 40078

VČELAŘSKÝ kočovný vůz,
dále vřeteno cirkulárky,
Měčínsko, tel.: 608220947.
RR 40007

ROTAČKU čelní PETINGER
2,4m,  cena 9.500 Kč, rotač−
ku FAHR 165, cena 12.000
Kč, sazeč na brambory –
8.500 Kč, soustruh na kov
stolní provedení, točná délka
80cm, cena 11.000 Kč, tel.:
724003512. RR 40082

PROTIPOŽÁRNÍ dveře 90 le−
vé i pravé, odstín buk, dub,
třešeň, javor, olše, cena
2000 Kč, interiérové dveře
90 l. i pravé, buk, dub, olše,
třešeň, javor za 1/2 ceny.
A bukové fošny tl. 5 cm, 
sušené přírodně, tel.:
604134214. RR 40102

PRODÁM Golfky BabyWelt
pro dvojčata – za sebou,
včetně přísl. Zachovalý.
Cena 3.000 Kč. Tel.:
731521112.

PRODÁM traverzy 22,24.
Tel.: 603535061.

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické  vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Igra a jiné
nebo jen trafa s příslušen−
stvím. I poškozené. Prosím
ty, kteří jste dříve volali na
moji pevnou linku se zá−
znamníkem, ozvěte se zno−
vu  na můj mobil pro zpětný
kontakt! Tel.: 731064361.
PM 140044

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš −
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 140031

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i pane −
lové 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 staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken 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 pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku, kor−
dík, lovecký tesák, šavli,
helmu, trop. klobouk, uni−
formu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zásob−
níky a bedny od munice,
dalekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  palubní
ukazatele a součástky z le−
tadel, tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozůs−
tatky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037 

KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj. 
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a kovo−
vé sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyznamená−
ní, ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a starožitné
věci do r. 1970. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

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 šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
140015 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit, vá−
noční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelito−
vá autíčka, 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

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

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budovatel−
ské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamenání−
vojenské, různé předválečné,
komunistické, mince, odzna−
ky, hodinky – náramkové,
kapesní. Děkuji za nabídku.
Zn.: přijedu tel. 603512322.
PM 140005A

PRONAJMU 3+1 (95 m2)
v centru Plzně. Nájem 
9 000 Kč + energie. Tel.:
777110010

PRONAJMU dlouhodobě ne−
zařízený slunný byt 2+1
v KT  pod nemocnicí. Volat
na tel.: 775975987. PM
140051

PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném pro−
storu chráněném vraty − 5
min pěší chůzí od konečné
stanice tramvaje č.4 za
Úřadem práce. Sousedí s
areálem hasičů a policie.
Nájem 1000 Kč/měsíc.
Platba vždy 3 měsíční náj−
my 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: 800 737 303. PM
140048 

PRONAJMU byt 1+1 v Kla −
tovech Pod Nemocnicí, ná−
jem 4800 Kč + energie, tel.:
723513215. RR 40006



PRONAJMU dlouhodobě
komplet zařízený byt 1+1 na
Chuchli 3.patro bez výtahu,
7000 Kč včetně energií +
2měsíční kauce. Pouze ne−
kuřák a bez domácích maz−
líčků. Jen solventní zájemce.
Tel.: 737965188. RR 40012

PRONAJMU garáž na Do −
mažlickém předměstí v Kla −
tovech, tel.: 605783205. 
RR 40017

PRONÁJEM bytu 3+KK –
nabízíme pronájem nového
podkrovního nadstandardní−
ho 3+KK (89m2) s  balko−
nem, společnou zahradou
a 1 parkovacím místem na
vnitřním parkovišti v  novém
domě v  Klatovech na Ho −
ražďovickém předměstí.
Cena 7.000 Kč/měsíc +
energie a vratná kauce. Tel.:
602117737 nebo
607671328. RR 40029

PRONAJMU byt 2+1
v  Nýrsku v  rod. domě,
zvláštní vchod, tel.:
603802815. RR 40034

PRONAJMU slunný byt 1+1
v Klatovech v panelovém do−
mě, nájemné 2500 Kč +
energie, tel.: 728581657. RR
40073

PRONAJMU byt 2+KK,
55  m2 v  centru Švihova,
mobil: 602116084. RR
40040

PRONAJMU byt 3+1 v Kla −
tovech, tel.: 603563124. RR
40045

HLEDÁM pronájem bytu
v  Klatovech Podhůrčí nebo
Domažlickém předměstí,
3+1 nebo větší, tel.:
603848985. RR 40050

PRONAJMU, případně pro−
dám byt 3+1 s lodžií a gará−
ží v Kolinci, tel.: 723850130.
RR 40066

PRONAJMU zařízený byt
2+1 v Sušici, lokální vytápě−
ní, sklep, k bytu malá dílnič−
ka, k  dispozici ihned, cena
6000 Kč včetně energií, tel.:
606532218. RR 40070

PRONAJMU byt 1+1 v Kla −
tovech v Podhůrčí. Dům je
zateplen s novými okny, vol−
ný k  nastěhování, cena 
2500 Kč + energie, tel.:
728581657. RR 40074

PRONAJMU garáž u fotbalo−
vého hřiště v Klatovech Na
Rozvoji, tel.: 721460409. 
RR 40075

PRONAJMU nebyt. prostor
v  KT–Lubech o výměře cca
80 m2. Prostor se nachází
u hl. silnice směr Ž. Ruda
(býv. prodejna), volné 
ihned, cena dohodou, tel.:
724824200. RR 40076

PRONAJMU garáž v Klato −
vech −  Domažlické před−
městí. Tel: 602882461. RR
40090

PRONAJMU prostory v cen−
tru Klatov, 90−200 m2, vhod−
né na obchod, kanceláře, 
výrobu, služby. Tel.
602429820. RR 40089

PRONAJMU zařízený byt 
1 + 1 40 m2 v Klatovech.
Ihned, dlouhodobě. Tel.:
723660242.

PRODÁM byt v Klatovech za
Beránkem 3+1 + lodžie,
80 m2, 4.patro s  výtahem,
dům i byt po rekonstrukci,
ihned volný, cena 1.350.000
Kč, tel.: 728701656. RR
40033

PRODÁM 2+1 v Nýrsku,
450.000  Kč, tel.
734200646. RR 40056

PRODÁM byt 3+1 v OS ve
Kdyni, 3. patro, cena 475.000
Kč, tel.: 774052529. RR
40018

NABÍZÍM k prodeji byt 2+1
v Klatovech. Byt se nachází
v  přízemí čtyřpatrového cih−
lového domu v Dukelské uli−
ci. Byt má rozlohu 59 m2,
koupelna a toaleta samostat−
ně, plynové topení. Možnost
parkování v klidné lokalitě za
domem. Dům prošel rekon−
strukcí, byla vyměněna stře−
cha a okna. Ideální lokalita
pro důchodce – blízko ne−
mocnice, pošta, stanice
MHD. Byt je vybaven, možno
i bez vybavení. Cena doho−
dou. Bližší informace na tel.:
721212720. RR 40031

KOUPÍM BYT v Plzni do 
1 400 000 Kč. Rychlé jed−
nání. RK nevolat. Tel.:
737512869 PM 140046 

PRODÁM zděný byt 3+1
v Klatovech, tel. 734200646.
RR 40052

HLEDÁME ke koupi byt
v Klatovech, tel. 734200646.
RR 40057

VYMĚNÍM družstevní byt
4+1/L, 80 m2, I. kategorie
v Bělé nad Radbuzou za byt
2+1 ve větším městě. Jen
bez oboustranných fin −
ančních nároků a bez dluhů
– na nájmu, úvěry. Tel.:
777044837. RR 40049

PRODÁM hezký byt 4+1 ve
2patrovém panelovém domě
na Domažl. předm. v  Kla −
tovech, zděné jádro a kuchy−
ně jsou rekonstruované, no−
vá plast. okna, zděný sklep,
lodžie. Klidné prostředí. Cena
dohodou. Tel.: 605174432.
RR 40079 

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká sto−
dola, kotelna, zahrada, pro−
jekt na rekonstrukci hotov.
Tel.: 777110010

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

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme va−
ši chalupu, chatu. Podmínkou
vlastní pozemek, zavedená el.
Peníze vyplácíme do 3dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o. Tel:
800 737 303. PM 140047

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 jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800 737 303. PM
140049.

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:
800 737 303. PM 140050

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

PRODÁM pěknou chalupu
v  malé klidné obci u Blí −
žejova na Domažlicku, 2+1,
chlév, 2x stodola, uzavřený
dvůr, zahrada, soukromí,
vhodné k rekreaci i trvalému
bydlení, 399.000 Kč. Tel.:
721004299. RR 31095

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 usedlost, pension,
parcely, tel.: 607111021. RR
40023

HLEDÁME RD, chalupu
s  pozemkem min. 400  m2
v okr. KT, PJ. Cena dle stavu
do 1,5 mil. Kč. Prosím volej−
te nebo pište – zavoláme –
723962099. RR 40024

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 rozvedena
po zahradě. Jsou zde ovo−
cné stromy. Zahradu lze pou−
žít jako stavební parcelu 
na stavbu do 40 m2. Cena
650.000 Kč. Tel.:
728144954. RR 40027

PRODÁM zděnou chatu
(Domažlicko), podsklepená,
skleník, terasa, elektrika,
užitková voda, cena doho−
dou, tel.: 721316105. RR
40093

PRODÁM chatu s  bazénem
u Sušice, možnost trvalého
bydlení, rodinné důvody, tel.:
725712855. RR 40026

PRODÁM RD v  Janovicích
nad Úhlavou. Tel.:
604707463. RK nevolat! RR
40043

KOUPÍM rodinný nebo byto−
vý dům v  Klatovech. Tel.:
603725073. RR 40032

PRODÁM rodinný dům
v Hrád ku u Sušice, dispozičně
3+1 s příslušenstvím, upra−
vený menší pozemek, cena
650.000 Kč, informace na
tel.: 730655305. RR 40041

MLADÁ rodina koupí skrom−
nější chalupu do 300 tis. Kč,
vhodnou k opravě, tel.:
607837208. RR 40042

PRODÁM 1/2 rodinného do−
mu v  Klatovech, tel.:
603563124. RR 40046

KOUPÍME pole, louky.
Nabídněte na tel.
734200646. RR 40059

PRODÁME RD v Makově
okr.KT, tel. 734200646. RR
40060

PRODÁM garáž v KT u ne−
mocnice, tel. 734200646.
RR 40053

PRODÁM starší RD ve
Spáňově u Domažlic, tel.
734200646. RR 40054

PRODÁME RD v Točníku u
Klatov, tel. 734200646. RR
40055

HLEDÁME ke koupi RD v KT
a okolí, tel. 734200646. RR
40058

PRODÁM pozemek pro stav−
bu rodinného domu v  obci
Předslav u Klatov. Výměra
1.374 m2. Voda, elektrika,
plyn – vše v  těsné blízkosti.
Pěkné místo. Tel.:
723144540. RR 40065

PRODÁM p. p. o výměře 12
a v ÚP na stavbu RD, chaty,
5 km od Domažlic, el., plyn
u pozemku. Vlak., autobus.
spoj cca každou 1/2 h. V
místě obchod, pohostinství.
Cena dohodou. RK ne!!! Tel.
č. 728137467. RR 40098

PRODÁM HYUNDAI 1,6 i 30
cw. Najeto 24 000 km, cena
220 000 Kč, šedá metalíza,
velká výbava, záruka ještě 
9 měsíců. Tel.: 725874935.
PM 130241

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

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 Ford Focus, 1.6,
74kW, benzín, plná výbava,
1. majitel, r.v. 2006,
98.000  km, poctivé, servis,
garážovaný, pěkný: cena
100.000 Kč. Perfektní! Tel.:
723732358. RR 40009

KOUPÍM náhradní díly
Š 1000,100,130. Pouze no−
vé. Tel.: 603535061.

KOUPÍM BMW E30, E36
v jakémkoliv stavu. Tel.:
603535061.

PRODÁM 4ks pneu 155/65
R14 zimní, zn. Fulda, na dis−
kách, 900 Kč/ks. Tel.:
371135616. RR 40014
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PRODÁM Peugeot 306 TD
Combi, r.v. 1998, taž. zaříze−
ní, el. okna naj. 183.000 km,
hagusy, cena 20.000 Kč,
tel.: 733604219. RR 40025

PRODÁM Toyotu Yaris, r.v.
2002, červená, 5 dveří, vý−
borný stav, najeto 133.700
km, cena: 80.000 Kč nebo
dohoda, tel.: 376392525.
RR 40028

KOUPÍM SPARTAKA, Škodu
110R, 1202 STW, Octavia,
1000MB, nebo jakýkoliv jiný,
vyjímečně zachovalý vůz, do
r.v. 1980. Dále koupím i NO−
VÉ díly na tyto vozy k moto−
ru, světla, plechy, nárazníky,
chromované díly, literaturu
ap. Koupím i jakékoliv moto−
cykly Jawa a ČZ v původním
stavu.   Tel. 737218032. RR
40051

PRODÁM Peugeot 106 r.v.
2000 obsah 999ccm,
40kw,najeto 126000km se
servisní knihou po 1. majite−
li, ton skla, rádio, 2 airbag,
imobiliser , nová stk a emise
+ papír o prověření o půvo−
du automobilu, velmi pěkný
stav , po servisní kontrole,
cena 37000 Kč rychle doho−
da tel 723439518. RR
40084

PRODÁM Škodu Fábii kombi
obsah 1.4 mpi, 55kw, r.v.
2003, klima, servo, centrální
zamykání, el okna, mlhovky,
nová stk a emise, tónovaná
skla, nová stk a emise, airba−
gy, po 1. majiteli, servisní
kniha, najeto 112tkm, neku−
řák, zimní pneu, po servisní
kontrole, tel. 723439518
Klatovy. RR 40085

PRODÁM Mazda Demio 1.4,
r.v. 98, benzín, 90.000 km,
ABS, airbag 2, servo. TK do
1.11. 2014. Gumy letní 
a zimní. Cena dohodou. Tel.:
724707141. RR 40044

PRODÁM Peugeot 307 kom−
bi r.v. 2002 provoz 2003, 
obsah 2.0hdi 110ps, modrá
metalíza, klimatizace, el. 
okna, servo, centrální zamy−
kání najeto 128000km prově−
řeno, tónovaná  skla, hagusy,
po 1. majiteli, cena k jednání
73000 Kč Klatovy, telefon
723439518. RR 40086

PRODÁM Citroen C4 r.v.
11/2004, obsah 1.6 hdi,
80kw, klimatronik, 4 airbagy,
mlhovky, alu kola+ zimní 
sada kol, el. okna, rádio na
cd, po 1. majiteli, najeto
132000km, servisní kniha,
dobry stav, po výměně oleje
a kontrole brzd, tónovaná
skla, nová stk a emise, cena
k jednání 97000 Kč, Kt
723439518. RR 40087

PRODÁM Ferrari 355 – jedná
se o nedodělanou repliku to−
hoto vozu na podvozku
Pontiac Fiero. Cena 39.000
Kč, tel.: 604134214. RR
40103

HLEDÁM nejraději Plzeňač −
ku, ale i ženu z DO, KT,
Přeštic atd. Chci hezký vztah
bez problémů. Jsi vdaná?
Tím lépe, byt mám. Já
172/90, 48 let. Jsi Slovenka
nebo Ukrajinka? Určitě se
domluvíme! Více na tel.:
737459053. PM 140019

HLEDÁM par tnerku do 35
let, štíhlé postavy s vyřeše−
nou minulostí, bez dluhů. Se
zájmy o přírodu, historii
a muziku – rock, pop a coun−
try. Jen z Plzně a vážně. Tel.:
733681229. PM 140020 

44/176 hledá obyčejnou
upřímnou a vyrovnanou ženu
do 44 let s vyřešenou minu−
lostí. Může být  i rozvedená
nebo svobodná. Nejlépe
z Plzně, na celý život, jen
vážně. Tel.: 605022623. PM
140041

Je mi 45 let, a ještě jsem
nenašel tu pravou k sobě.
Měla by mít vyřešenou minu−
lost a být upřímná. Jsem fi−
nančně zajištěný.  Tel.:
605022623. PM 140042

NETTER, sympatischer Herr
aus Bayern, Rentner, finan−
ziel sehr gut gestellt, suche
Frau nur aus Tschechien!!
Ich bin 71 J. 178cm,
schlank, sehr vital, gesund,
ehrlich, temperamentvoll
und wohne in der schönen
Stadt Bad Kötzting. Ich ha−
be viele Hobbies, Natur,
wandern, Tanze gerne,
Reisen (Urlaub), Fahre ger−
ne Auto, habe Mercedes.
Ich suche also Frau für fes−
te Beziehung! Antwort bitte
in deutsch, wenn möglich!
Auch Foto? Manfred Weis,
Jahnstr.  31, 93444 Bad
Kötzting / Deutschland. Tel.:
Handy 0157/38541065. RR
40003

38/180 svob. kuřák bez zá−
vazků hledá vážně štíhlou
symp. ženu do 35 let z Do −
mažlicka. Budu se těšit a rád
odpovím: KT, DO, Tach., tel.:
733792357. RR 40011

NETTER, freundlicher Herr
aus der schönen Stadt
Waldmünchen. Ich bin 55
Jahre, 177cm gross, 85kg
und suche eine Frau nur
aus CZ (Domazlice). Ich bin
Pensionist und suche auf
diesem Weg eine liebe, net−
te, häusliche, ehrliche Frau
für eine feste Beziehung.
Ich bin sehr naturverbun−
den und unternehmungs−
lustig. Habe schönes Haus
und Garten. Bin nicht −
raucher! Meine Hobbies
sind: Natur, wandern etc.
Antwort bitte in Deutsch!
Bitte aktuelles Foto, wenn
möglich! Freue mich auf
Antwort! Rudolf Schnei −
der, Weisslohstr. 18, 93449
Waldmünchen / Deutsch −
land, Tel.: 09972/1641. 
RR 40016

S C H A C H T M E I S T E R  
58/ 170/68, ehrlich, treu,
dunkles−Haar, eigenes−
Haus, alleinlebend, sucht
eine Partnerin aus der CZ
usw. schlank oder mit−
telschlank. Ernste anrufe
oder SMS unter der Telefon
Nummer 0049–0152–
02880186. RR 40021

UPŘÍMNÝ Němec hledá že−
nu z Čech. Tel.: 773599200.

SEHR netter Herr, 
51/ 175/82 aus dem Okres
Cham, ehrlich, treu, Natur −
freund, sehr gut finanziell
gestellt, Kinderlieb, gross−
zügig, sucht eine hübsche,
attraktive Frau bis ca. 50
Jahren aus den Regionen
Klatovy / Domazlice für 
eine gemeinsame Zukunft.
Ich habe schönes Haus
mit Garten und liebe 
die Natur. Ich freue mich
auf Antwort, wenn möglich
mit Foto! Adresse: Stefan
Mühlbauer, Koller bachstr.
54, 93485 Rimbach /
Deutschland, Tel.: 0160/
7283111. RR 40035

MUŽ stř. let rozv. pohodový
by rád našel příjemnou 
vnadnou přítelkyni k  občas−
ným schůzkám. Na věku 
nezáleží. Horažď., Suš., KT.
SMS na tel.: 702564950. RR
40038

JMENUJI se Josef a je mi
59/178/68. Hledám ženu ve
věku 49−59 roků. Už nechci
volný čas trávit sám. Najde
se nějaká hodná žena? Dítě
není překážkou. Více infor−
mací na tel. 728416276.
Prosím jen Klatovsko. RR
40069

DVA kamarádi 32 a 43 roků
hledají slečny na seznámení
– i jednotlivě a to ve věku 25
až 40 let. Okres Klatovy. Tel.:
722002785. RR 40072

POHODOVÝ SŠ 40 let, spor−
tovní postavy, hledá neza −
danou štíhlou ženu z Klatov
k občasným schůzkám.
Nabízím Ti pohlazení po těle
i duši, v případě porozu −
mění trvalý vztah. Pokud Ti
schází dlouhé něžné mazlení,
ale i nespoutaná vášeň, na−
piš na 773 895 916 a ne −
závazně si 

HLEDÁM nezadanou ženu –
nekuřačku, abstinentku – pro
vážné seznámení společný
rodinný život. Uvítám věk do
48 let a velmi malé dítě v pé−
či – není však podmínkou.
Tel.: 777044837. RR
40047povíme víc.

HLEDÁM k sobě dominantní
přítelkyni, téměř dominu.
Jsem rozved. 58/170, zajiš−
těný, z Holýšovska. Najdeme
spolu štěstí – paní domu?
Tel.: 607293848. RR 40080

ROZVEDENÝ pohledný neku−
řák, abst., 59 let, 175 výška,
hledá ženu – nekuřačku, kte−
rá miluje přírodu, zvířata,
houbaření a vše krásné
a která se ráda miluje. Zn.:
Cit, úcta, láska. RR 40081

SVOBODNÝ 39/195 vše −
stranných zájmů hledá tou−
to cestou přítelkyni do živo−
ta, také svobodnou, rozve−
denou nebo zklamanou.
Zn.: Samota je zlá. Nejlépe
ze Sušice a blízkého okolí.
SMS na tel. číslo:
731789666. RR 40091

39/195 nekuřák hledá ženu,
které chybí to nejcennější –
LÁSKA. Nejlépe ze Sušice
a blízkého okolí. SMS na
tel. číslo: 739751032. Zn.:
Láska je mocná čarodějka.
RR 40092

40/175 hledá milou a pří −
jemnou ženu štíhlé postavy,
všeobecných zájmů, k  vy−
tvoření trvalého vztahu. Zn.:
728847769. RR 40097

JSEM abstinent, nekuřák
a upřímný muž a tak hledám
ženu do 68 r., i plnoštíhlé po−
stavy. Zn.: Láska je dar. 
RR 40101

ICH suche eine sportlich−
schlanke Frau zwischen
30–45 Jahren mit einer po−
sitiven Lebenseinstellung,
die wie ich sich gerne in
der Natur bewegt und viel−
seitig interessiert ist und
sich wie ich nach einer
Beziehung mit gegenseiti−
ger Wertschätzung und
Respekt sehnt. Ich bin 45
Jahre alt, 183 cm gross,
sportlich, schlank, ohne
Altlasten und stehe mit bei−
den Beinen voll im Leben.
Ich spreche leider kein
Tschechisch, darum bitte
nur melden, wenn Sie et−
was Deutsch sprechen. Ich
wohne im Landkreis Cham
und suche eine Frau aus
den Regionen Klatovy,
Domazlice, Pilsen. Freue
mich auf Antwort! Kon −
taktieren Sie mich: per
Handy (SMS oder Anruf):
0170/7350451, Festnetz:
09943/943350, oder E−
Mail: Schmid38@gmx.de.
RR 40100

POHODOVÝ SŠ 40 let, spor−
tovní postavy, hledá nezada−
nou štíhlou ženu z Klatov
k občasným schůzkám.
Nabízím Ti pohlazení po těle
i duši, v případě porozumění
trvalý vztah. Pokud Ti schází
dlouhé něžné mazlení, ale
i nespoutaná vášeň, napiš na
773895916 a nezávazně si
povíme víc. RR 40099

POŘÁD VĚŘÍM, že i v tomto
věku se mohou dva lidé pot−
kat a být spolu šťastni. Proto
to nevzdávám a hledám po−
hodového přítele přiměřené−
ho věku i postavy. Zájem
o rock. hudbu vítán – není
podmínkou. Já 54/178, SŠ,
nekuřačka. Plzeň a okolí,
prosím jen SMS na tel.:
774256533. PM 140045

ŠTÍHLÁ černovláska (52)
Kdyňsko (v rozvodovém ří−
zení) hledá hodného a upří−
mného muže pro trvalý
vztah. Zn.: Rok 2014 ve
dvou. Odpovědi do redakce.
RR 40013

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa. Ženský mě
nechtějí. Pouze Češi. Bydlím
Na Vyhlídce v Plzni –
Božkově. Trolejbusová linka
č. 12, výstup v ulici Pe −
třínská. Pouze volejte, SMS
neumím. Tel.: 736204861.
PM 140001

HLEDÁM kolegu, který má
aparaturu na ozvučení malé−
ho sálu a rád by pouštěl mu−
ziku na menších akcích.  Jen
z Plzně. Tel.: 733681229.
PM 140021 

KARTY, KYVADLO A MAGIE
– výklad karet Lenormand,
předpověď budoucnosti, od−
pověď na otázky. Pomoc
v milostných vztazích a me −
zilidských vztazích, ve fi−
nančních a zdravotních potí−
žích. Zrušení kletby. Tel.:
775901978. PM 140043

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné 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

Koupím za Vaši cenu 
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, 
ČZ, PRAGA, OGAR 

od r.v. 1929 do r.v. 1989 
s doklady i bez. 
Tel. 608941498. 

RR 30030

KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 
a 638−640 

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 30057
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SW účto, DPH, mzdy.
sklad. Školení Občanský 
zákoník. www.SoftAg.cz,
Tel.: 374624742. KŘI PM
140003

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

PŘEVÍJENÍ elektromotorů,
Letovy 43, Nechutný, tel.:
376396324, 773530165.
RR 40077

HODINOVÝ MANŽEL − služ−
by pro domácnost, byt, za−
hradu. Opravy, údržba,
montáže, renovace, úklid,
ŠTÍPÁNÍ DŘEVA. www.hod−
man.eu. Tel.: 736797470.
RR 40094

ZEDNICKÉ práce – např.
koupelnová jádra, renovace
bytů, obklady, dlažby, sád−
rokartony a další. Levně,
rychle, letitá praxe. Tel.:
775496605. RR 40104

DOSTUPNÉ PŮJČKY i pro
klienty v registru nebo s
exekucí. Půjčujeme bez po−
platků. Tel.: 605783891.
KŘI PM 140002

ODDLUŽÍME VÁS! Přijďte
ihned! Pražská 41, Plzeň,
dluhy.ne@seznam.cz.
Tel.: 605760958. KŘI PM
140013  

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

VÝHODNÉ PŮJČKY od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky, 
přeúvěrování stávajících
smluv. Bez volání na 900,
možnost spolupráce. Tel..:
723780318. KŘI PM 140012

POHLÍDÁM vašeho psa o va−
ší dovolené i jindy. K dispo −
zici také vytápěný prostor,
zateplené kotce. Zkušený
chovatel, výcvikář, etolog.
Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

PRODÁM štěňata NO bez PP,
studený odchov, rodiče 
k vidění, vhodní ke střežení
objektů, odčervená, očkova−
ná, odběr ihned, tel.:
724591752. RR 40019
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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 21. února 2014
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Poskytovatel: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Materna,
1SMS/45Kč vč. DPH, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Rajcovní a hez-
ky kyprá Jiřinka 29, 
Domažlice. Temperament 
proudí celým mým velkým 
tělem! Zkroť mě! Troufneš 
si? Chci ti podlehnout... 
celá celičká! Ozvi se 
909 80 50 40 kód DHL58

Jsem panna a bojím se, 
že to bude bolet! Dokaž mi 
opak! Mám ráda zkušené, 
starší pány! Marie 20, Stod. 
Vytoč 909 909 925 nebo 
písni SMS na 909 15 45 
s kódem 13FXS a tvůj text!

Od smrti manžela se 
mi život obrátil vzhůru no-
hama. Nechci už truchlit 
a utápět se v slzách. 
Ivana 67. RO. Vytoč 
909 801 801 nebo piš 
SMS na 909 15 40 s kó-
dem 46ZBG a tvůj text!

Úspěšně podnikám, 
ale v životě mi to je spíše 
na škodu. Najdu tu muže, 
kterému na majetku 
nesejde? Mám spoustu 
jiných předností... miluji 
SEX! Věra 58, KT. Vytoč 
909 90 99 25 kód AXH67

Intimní

j

HORKÁ NOVINKA!HORKÁ NOVINKA!
Chceš žhavé fotky obnažených žen?

Máme je pro TEBE!

Piš SMSPiš SMS ve tvaru 65VKK65VKK
a text na 909 15 50909 15 50

Než  ● nám život uplyne mezi 
prsty, hledám přítele i partne-
ra na krásný společný čas. Rů-
žena,75, Plzeň, 906 702 070

Marie/69,Kout  ● na Šumavě 
by ráda našla přítele i partne-
ra pro chvíle ve dvou. Samo-
ta je tíživá. T.:906 70 20 70

Hledám  ● solidního, normál-
ního a rozumného chlapa pro 
život! Víc z očí do očí. Hana/59, 
Klatovy. Tel. 906 702 070

Tel.906702070,  ● Marie/66, 
Tachov. Ráda si vyrazím do 
společnosti nebo na pro-
cházku, ať se lépe poznáme!
E.M.A.Europe s.r.o., POBox 14, Praha05, 11005, Materna,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Velký  ● romantik hledá ženu 
na váž. sezn. Najde se partner-
ka pro chlapa rybáře? Antonín 
(38), Kladruhy, 906702070

Milan  ● /68/ Chomutovsko/ 
906702070 by se chtěl sejít 
s obyč. paní. Hledám přátel-
ství, lásce se bránit nebudu.

Schází  ● ti příjemný společník 
na procházky, sport i kulturu? 
Rád ti budu stát po boku. Mi-
lan/69, Plzeň, 906702070

Jan  ● (50) od Domažlic hledá 
ženu, která by ho měla ráda. 
Mám dvě děti. 906702070! 
Chceš nás poznat?
E.M.A.Europe s.r.o., POBox 14, Praha05, 11005, Materna,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Další číslo 
Plzeňského rozhledu

vyjde 3. 3. 2014
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