Zvíkovecká kytička dostala automobil
Nesmírnou radost udělali sponzoři
dětem s lehčím mentálním postiže−
ním ve Zvíkovci na Rokycansku.
Tento ústav totiž naléhavě potřebuje
k dopravě dětí nový přepravní auto−
mobil, a protože nedisponuje vlas−
tními finančními prostředky k jeho
nákupu, ujala se organizace celé
akce společnost Kompakt.
„Oslovili jsme různé firmy a pod−
nikatele a požádali je o sponzorství.
Musím říci, že jsme u nich našli po−
chopení, a tak mají nejenom děti, ale
i ostatní klienti domova, zcela nový
sociální vůz zn. Renault Kangoo,“
uvedl Ing. Pavel Černý, oblastní ředi−
tel s.r.o. Kompakt.
Domov Zvíkovecká kytička se
nachází v obci Zvíkovec na Roky−
cansku a je zde umístěno celkem
64 klientů ve věku od 3 let s různou
mírou mentálního postižení. Bydlení
pro ně je v objektech „Domeček“,
Zdeněk PILÍK
Obec Břasy
BERDYCH plus spol. s r. o.
Rostislav PLACHÝ
UMĚLECKÉ TRUHLÁŘSTVÍ
SVOBODA, s. r. o.
Petr MERTL, ZÁMEČNICTVÍ
Josef KOLOC
Jiří SOUMAR, ČALOUNICTVÍ
FELI − KOČA s. r. o.
Pavel BENDA
Město Radnice
Ploty Kodl, s. r. o.
Jindra BROJOVÁ, PRODEJ PALIV
PRAVE Rakovník, a. s.
Jaroslav KLEKNER − STŘECHY JAKL
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„Baráček“ a „Chaloupka“ různě roz−
místěných v obci, přičemž nejvíce
imobilních klientů je v Baráčku.
Proto je v této budově pro jejich lepší
přesun a pohyb nainstalovaný tzv.
dopravní systém.
Luboš Hrabě, PRODEJNA U HRABĚTŮ
Václav VONÁSEK − BRAVOS
Miroslav KOLÁŘ − PNEUSERVIS
Jana Raková
CH PROJEKT PLZEŇ, s. r. o.
Jaroslava Helebrantová
Jaromír Čihák
AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s. r. o.
Roman Asenov
Jiří Vonásek − BRAVOS
RUDOLF ALTMAN−HOTEL BOUCHALKA
EUROVIA CS, a. s., odšť. Závod
oblast Čechy střed
ARMATURKA BŘASY s. r. o.
OČNÍ OPTIKA Petr Pechar
AGROSPOL Czech spol. s r. o.

„Právě malé ‘školou povinné’
klienty vozíme denně do Pomocné
školy v sousední obci, která je vzdá−
lená 7 km. Je to jako doma v rodině.
Děti musí do školy a dospělí do za−
městnání. Proto jsme tolik usilovali
Mgr. Petr Fiala, Lékarna
U Větrného kohouta
FRONĚK spol. s r. o.
VEDUTA, s. r. o.
PPG Deco Czech a. s.
BHB−OKNA A DVEŘE spol. s r. o.
STAVEBNINY U NOVÁKŮ s. r. o.
Petr Staněk, TRUHLÁŘSTVÍ
Ing. Jerome COLLOREDO−MANNSFELD,
lesní a rybniční správa Zbiroh
Ing. Vítězslav HATAN,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE ROKYCANY
STŘECHY JAKL, s. r. o.
Momentive Speciality Chemicals, a. s.
Město Zbiroh
J+P KANCEL Zbiroh s. r. o.
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o sociální automobil, který nám do−
slova uvolní ruce v době, kdy je plně
vytížený náš stávají vůz,“ zdůraznila
ředitelka Domova Zvíkovecká kytič−
ka PaedDr. Jana Česká.
Ostatní „školou nepovinní“ klienti
jsou programově zařazeni do systé−
mu dalšího vzdělávání. Domácí pří−
prava na školní vzdělávání probíhá
v místnosti, která je vybavena škol−
ními pomůckami včetně PC.
Běžný život v domově je obdobný
jako všude jinde a i tady je rozdíl mezi
všedními a víkendovými dny. V sobo−
tu si musí sami uklidit, v neděli dopo−
ledne si upečou moučník k odpolední
kávě. Běžnou součástí života jsou
sportovní, kulturní a společenské
akce, výlety, návštěvy a rehabilitační
pobyty, ale i další různé akce pořá−
dané spřátelenými ústavy, nestátními
organizacemi v regionu, různými dal−
šími organizacemi a institucemi.
Josef PACOVSKÝ − INSTAV
MILUŠE ORŠELOVÁ, MIORKA
EKO KOMÍNY, s. r. o.
Město Rokycany
Jaroslava SUDOVÁ, VÝKUP SUROVIN
LESOSPOL Zbiroh s. r. o.
František RATAJ, ARKOS − NÁBYTEK
EVA ŠVEHLOVÁ
Mertl s. r. o.
Obec Strašice, Muzeum Středních Brd
RUMPOLD s. r. o., provozovna Mýto
Plzeňský rozhled
Rádio Egrensis
ARMEX Chrást.
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Hany odstartuje Finále 2014

Otevřené manželství
Obrazy jako z každodenního života
můžete vidět v komedii Otevřené
manželství, kterou v plzeňském
DK Peklo uvede 26. dubna 2014
v 19:00 hod. režisér Patrik Hartl se
skvělými herci, jako jsou Karel Roden,
Jana Krausová a Marián Roden.
Komedie Otevřené manželství
je věčným střetem mužského
a ženského principu a groteskním
bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi,
kteří se při komicky neohrabaném
hledání lásky a souznění v partner−
ském životě ubíjí navzájem. Pře−
devším však diváci mohou pro−
střednictvím smíchu, při úzkostli−
vém střetávání v konfliktních situa−
cích, proniknout do nitra těchto
postav a oblíbit si je i s jejich sla−
bostmi a nedokonalostmi.
Předprodej vstupenek je
v DK Peklo, v Informačním centru

tel. 378 035 330
a na www.plzenskavstupenka.cz

Filmový festival Finále Plzeň, jehož
27. ročník se letos uskuteční v Měš−
ťanské besedě od 27. dubna do
3. května, slavnostně zahájí předpre−
miéra snímku Hany, prvního českého
filmu natočeného na jeden záběr.
Režisér Michal Samir a producent
Matěj Chlupáček film natočili v září
2013 v centru Plzně v průběhu pou−
hých tří nocí. Pro Michala Samira je
Hany režijním debutem. Dvojice mla−
dých tvůrců Chlupáček – Samir ale
výrazně zaujala už na Finále v roce
2013 filmem Bez doteku, na kterém
spolupracovali a který byl pro změnu
režijním debutem Matěje Chlupáčka.
„Jsme velmi rádi, že se nám po−
dařilo předpremiéru pro Finále Plzeň
získat a že diváci festivalu uvidí sní−
mek Hany jako první,“ říká výkonná
ředitelka festivalu Eva Veruňková
Košařová.
Film Hany je prvním českým celo−
večerním filmem natočeným „na je−
den záběr“. Podobná technologie
byla například několikrát využita
i u oblíbeného filmu tvůrců Hany
s názvem Potomci lidí režiséra
Alfonsa Cuaróna. Snímek se podařilo
natočit za neuvěřitelné tři noci v uli−
cích Bezručova, Františkánská
a Bedřicha Smetany.
„Plzeň jsme si vybrali především
pro nádherné lokace v centru
a ohromnou vstřícnost města,“ říkají
režisér Michal Samir a producent
Matěj Chlupáček.

Celý příběh a herecké akce se dva
měsíce před natáčením každý den
důkladně zkoušely se všemi 50 po−
stavami, které ve filmu hrají. Do
hlavní role své generační výpovědi
obsadili tvůrci držitele Českého lva
Ondřeje Malého, objeví se v něm
i Hana Vagnerová, Jitka Schnei−
derová, Pavla Tomicová a další zná−
mé tváře.
Finále Plzeň letos přináší řadu no−
vinek. Spolu se současnými českými

celovečerními a dokumentárními no−
vinkami se o Zlatého ledňáčka utkají
poprvé i slovenské filmy. Svoji sa−
mostatnou soutěžní kategorii bude
na festivalu poprvé mít také česká
a slovenská televizní tvorba. Diváci
se také mohou těšit na besedy
s mnoha tuzemskými filmovými
osobnostmi, autorská čtení nebo
projekce krátkých filmů.
Více informací na
www.festivalfinale.cz

Nová znělka Finále
Filmový festival Finále Plzeň nadělí letos divákům novou, hranou znělku.
Jejími hlavními protagonisty jsou režisér Juraj Herz, který se letos stane také
předsedou mezinárodní poroty, a herečka Hana Vagnerová, která je vedle
Herze jednou z tváří reklamní kampaně festivalu.
„Snažili jsme se, inspirováni zahraničními festivaly, přijít s co možná nej−
filmovějším tvarem, který se ale zároveň nebude brát moc vážně,“ vysvětlují
tvůrci znělky režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir. Pod jejich vedením
vznikl dvacetisekundový „skeč“ o tom, jak filmový štáb pod vedením Juraje
Herze mění Hanu Vagnerovou v ledňáčka, který je symbolem festivalu a záro−
veň ve zlatém provedení i hlavní cenou... a nedopadne to úplně dle očekávání.
„Spolupráce s Jurajem byla ohromnou zkušeností pro nás všechny, přece
jen větší filmařskou kapacitu byste u nás hledali těžko. Naštěstí z nás opadla
tréma už dávno před natáčením, protože jsme s Jurajem strávili celé odpo−
ledne dlouhou diskuzí,“ doplňují Matěj Chlupáček a Michal Samir. „Takhle
talentovaných, profesionálních a energických filmařů je u nás opravdu po−
málu. Svým elánem se bez problémů vyrovná, ne−li předčí, několik generací
pod sebou, včetně té mé,“ uzavírají oba mladí tvůrci, které kromě znělky
s festivalem Finále Plzeň pojí to, že jejich film Hany v předpremiéře přehlídku
27. dubna v Plzni zahájí.
Znělka je ke zhlédnutí zde:
http://www.youtube.com/watch?v=caCWi9D1Ej4

Projekt posílí vzdělávání manažerů kvality
PLZEŇSKÝ KRAJ – Inovaci ve vzdě−
lávání budoucích manažerů kvality
nabízí nový projekt Podpora vzdělá−
vací nabídky v oblasti managementu
kvality, který v Plzeňském kraji
v současné době společně realizují
1. ELVIT, s. r. o., a občanské sdružení
QUALITY CONSULT. V rámci pilotního
projektu odborníci připraví zbrusu
nové vzdělávací moduly pro tři dílčí
kvalifikace pracovníků managementu
kvality a vyškolí prvních třicet ucha−
zečů. Hotové moduly pak budou
sloužit pro posílení vzdělávání dal−
ších zájemců, kteří se v dané oblasti
chtějí uplatnit.
Projekt financuje Evropská unie,
resp. Evropský sociální fond pro−
střednictvím Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschop−
nost, poskytovatelem podpory je
Plzeňský kraj. „Na základě analýzy
trhu práce provedené ve spolupráci
žadatele a partnera jsme zjistili, že
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zaměstnanci vzdělaní v oblasti ma−
nagementu kvality jsou společnostmi
a institucemi Plzeňského kraje velmi
poptávaní, přičemž nabídka na trhu
práce je mizivá. Cílem projektu je
proto vytvořit nové vzdělávací modu−
ly pro dílčí kvalifikace manažer kvali−
ty, technik kvality a kontrolor kvality,“
vysvětlil manažer projektu Radek
Svoboda. Projekt přitom ve svém vý−
sledku přispěje ke zvýšení konkuren−
ceschopnosti Plzeňského kraje.
Odborníci tak již nyní pracují na
nové metodice, kterou budou tvořit
nejdůležitější teoretické poznatky
a také požadavky na praktické do−

vednosti, následovat budou pilotní
kurzy (v období od dubna do května
2014) pro prvních 30 uchazečů
a v červnu 2014 absolvují účastníci
kurzů kvalifikační zkoušky. Projekt
bude následně vyhodnocen a poté
standardně nabízen k dalšímu vzdě−
lávání. Zájemci o pilotní vzdělávání
se přitom mohou již nyní hlásit ve
společnosti 1. ELVIT, s. r. o. Vzdě−
lávací moduly jsou určeny těm, kteří
již pracují v oboru, ale nemají odpo−
vídající kvalifikaci, nebo těm, kdo
chtějí některou z dílčích kvalifikací
managementu kvality zvolit jako své
budoucí uplatnění.
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Další informace k projektu:
Radek Svoboda, manažer projektu
telefon: +420 603 424 585
e−mail: svoboda@hobbyeshop.cz

Realizátoři projektu
1. ELVIT s. r. o.
(příjemce)
Krásná vyhlídka 351, 460 08 Liberec

QUALITY CONSULT o. s.
(partner)
Jablonecká 19/5, 460 01 Liberec
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Ukliďme
Klabavskou nádrž
Český svaz ochránců přírody v Ro−
kycanech, Povodí Vltavy, s.p. a řa−
da dobrovolníků bude v sobotu
26. dubna uklízet Klabavskou
nádrž. Stane se tak v rámci mezi−
národní kampaně „Ukliďme svět“.
Klabavská nádrž nedaleko Roky−
can je známou zastávkou celé řady
opeřenců při jarních a podzimních ta−
zích. Máte−li štěstí, setkáte se zde
s kormorány, volavkami, orlovci či ji−
nými zajímavými druhy, orla mořské−
ho nevyjímaje. Vodní plocha je také
rájem rybářů, kolem je však silně
znečištěna různými odpadky z plastů
či dalšími naplaveninami. Proto vznikl
zajímavý nápad zorganizovat úklid
okolí Klabavské nádrže, do kterého se
může zapojit každý.
Sraz zájemců je v 9.00 hodin před
sídlem rokycanských ochránců pří−
rody ve Švermově ulici 748/II v Ro−
kycanech. Odtud se společně auto−
busem dopraví ke Klabavské nádrži.
Zde bude probíhat zhruba čtyřhodi−
nový úklid, který završí společný tá−
borák. S návratem je počítáno kolem
patnácté hodiny odpolední, ale není
vyloučeno, že skončíme dříve. Dopo−
ručujeme se tedy vhodně obléci, vy−
bavit se pevnější obuví a především
nezapomenout na rukavice. Organi−
zátoři zajistí pytle na odpad, jeho od−
voz k likvidaci, občerstvení a drobné
upomínkové předměty.
Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Univerzita a praxe
Vytvořit a posílit partnerství mezi univerzitami a praxí je hlavním cílem stejno−
jmenného projektu Západočeské univerzity v Plzni, který se snaží rozšířit kon−
takty a spolupráci mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem.
Přispívá tak ke zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů i kompe−
tencí akademických a vědeckých pracovníků. Díky tomuto projektu vznikla databáze odborných praxí, kterou stu−
denti v současnosti hojně využívají při hledání firmy nebo organizace, jejíž činnost se stala předmětem jejich ba−
kalářské nebo diplomové práce. K rozvoji spolupráce přispívají také interaktivní workshopy a tzv. zimní školy, kdy
mají vybraní studenti možnost absolvovat intenzivní týdenní kurz na určité specifické téma. Projekt byl podpořen
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního pro−
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši přesahující 12 mil. Kč.

Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali
základní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966–1968, ozvěte se. Při−
pravujeme setkání, které se usku−
teční 12. dubna 2014 v Kolinci
u Sušice v Restauraci Na Radnici.

Tel. 604 692 023, 731 747 140
608 258 151
Plzeňský rozhled 4/2014
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Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty
SPĚCHU s Josefem Pospíšilem bude v dubnu věnováno

krojované dechovce z Bechyně, která se jmenuje

KERAMIČKA
Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil vás zve
do sálu plzeňského Pekla ve čtvrtek 24. dubna 2014.
Začíná se v 17.00 hodin. Jste srdečně zváni.

Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
V rámci projektu „Tisíc stromků pro
Plzeňský kraj pro roky 2013/2014“
dostane 22 obcí na Klatovsku celkem
508 ovocných stromků, které jsou
určené pro jarní výsadbu a pomocný
výsadbový materiál. Tento projekt byl
schválený RPK 19. 8. 2013 a slouží
k podpoře obnovy nebo výsadby ovoc−
ných sadů, doprovodné zeleně míst−
ních a účelových komunikací a další
liniové zeleně, nebo výsadby veřejné
zeleně v zastavěném území obce s cí−
lem obnovy původních krajových od−
růd jabloní a hrušní. Projekt je určen
pro obce z okresu Klatovy (jarní výsad−

ba) a Plzeň−sever (podzimní výsadba).
Celkem se do projektu přihlásilo
48 obcí, z okresu Klatovy 22 obcí s po−
žadavkem 508 stromků určených pro
jarní výsadbu, z okresu Plzeň−sever po−
žádalo 26 obcí o 609 stromků urče−
ných pro podzimní výsadbu. Jarní vý−
sadba bude provedena do konce dub−
na 2014 pro okres Klatovy, podzimní
výsadba do konce listopadu 2014 pro
obce okresu Plzeň−sever. Návrh usne−
sení na poskytnutí věcných darů ve for−
mě ovocných stromků pro podzimní
výsadbu bude RPK předložen v období
červenec − srpen 2014.

Dotaz čtenářky DL:
Dobrý den, zaslechla jsem, že
od nového roku už po rozvodu
manželství nemůžou být v rám−
ci vypořádání majetku manželů
rozděleny věci, jako je žehlič−
ka, lednička a další vybavení
domácnosti. Já se nyní také
rozvádím a chci se tedy zeptat,
čí tyto věci po rozvodu budou?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
informace které máte, jsou čás−
tečně pravdivé, ne však kompletní.
Situace je taková, že s účinností no−
vého občanského zákoníku (dále
jen „OZ“) od 1. 1. 2014 se částečně
mění obsah společného jmění man−
želů (dále jen „SJM“), což není nic
jiného, než, jak píšete, majetek, kte−
rý mají manželé společný, a nabyli
ho za trvání manželství. OZ zavádí
pojem „obvyklé vybavení rodinné
domácnosti“, který definuje jako
soubor movitých věcí, které slouží
běžně nezbytným životním potře−
bám rodiny a jejích členů. Obvyk−
lým vybavení bude typicky televize,
žehlička, pračka a další, většinou se
tedy jedná o spotřebiče. Je otázkou,
zda tímto obvyklým vybavení do−
mácnosti bude například vysavač
za 100.000,− Kč nebo stejně drahý
počítač. Tyto nadstandardní věci už
mohou být považovány za součást
SJM, neboť se vymykají měřítku ob−
vyklosti, ale toto rozhodnutí bude
v případě nejasností na soudu.
Dříve byly věci tvořící vybavení
domácnosti součástí SJM, pokud

se nejednalo o věci, které slouží
osobní potřebě jen jednoho z man−
želů. Nově jsou věci tvořící obvyklé
vybavení domácnosti spoluvlast−
nictvím manželů a jako s takovým
se s věcmi nakládá i po zániku man−
želství. Při rozdělování majetku po
rozvodu manželství se manželé mu−
sí dohodnout na vypořádání SJM,
ale také na zániku a vypořádání
spoluvlastnictví, které jim vzniklo
k obvyklému vybavené domácnosti.
Přechodné ustanovení v § 3038
výslovně stanoví, že věci náležející
k obvyklému vybavení rodinné do−
mácnosti přestávají být dnem
účinnosti OZ (tedy 1. 1. 2014)
součástí společného jmění, takže
není rozhodné, kdy SJM vzniklo,
neboť po 1. 1. 2014 platí režim ob−
vyklého vybavení domácnosti bez
výjimky. Za trvání manželství by
tato novinka neměla mít žádný zá−
sadní dopad, OZ však říká, že po−
kud daná věc nemá zanedbatelnou
hodnotu, je třeba při nakládání
s věcí souhlas druhého manžela.
Určitá změna nastává v případě
rozvodu manželství, kdy si bývalí
manželé rozdělují společný majetek.
Doposud se věci tvořící vybavení
domácnosti vypořádávaly v rámci
celkového vypořádání SJM, nově
ovšem jsou tyto věci spoluvlastnic−
tvím manželů. Pokud již nadále ne−
budou věc společně užívat, musejí
si vypořádat spoluvlastnické právo
k věci, typicky tak, že uzavřou doho−
du o zániku a vypořádání spolu−
vlastnictví. Nadále platí pravidlo, že
primárně by se měli bývalí manželé
o svém majetku dohodnout, sou−
částí dohody bude mimo vypořádání
SJM také vypořádání spoluvlastnic−
tví. V případě, že se bývalí manželé
nedohodnou a jeden z manželů podá
žalobu, musí nově petit žaloby (to,
co žalobce požaduje) obsahovat
i požadavek na vypořádání spolu−
vlastnictví k věcem náležejícím k ob−
vyklému vybavení rodinné domác−
nosti. Znění petitu je nutné upravovat
i v již probíhajících řízeních.

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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Do Deggendorfu nás zve bavorský ministr pro životní prostředí pan Dr. Marcel Huber

Zemská zahradní výstava bude zelenou
oázou města a sblíží lidi s přírodou
Poslední březnový pátek proběhla jed−
na z posledních tiskových konferencí
před zahájením dlouho očekávané
Zemské zahradní výstavy v bavor−
ském Deggendorfu. Výstava začne
25. dubna a potrvá do 5. října 2014.
Pana ministra bavorské vlády Dr. Mar−
cela Hubera jsme se zeptali.
Pane ministře, čím bude výstava za−
jímavá a přitažlivá?
Zemská zahradní výstava je jednou
z letošních největších událostí v Ba−
vorsku a potažmo i Německa. My

předpokládáme, že ji navští−
– připomenout města na Dunaji,
ví více než 700.000 lidí. Bude
jejich propojenost a přátelství
to jedna velká rozkvetlá za−
mezi národy.
hrada na obou březích Du−
Zemská zahradní výstava, pa−
naje. Z toho důvodu byl také
ne ministře, jistě bude velkým
postaven nový most pro pěší
magnetem i pro české náv−
a cyklisty spojující oba břehy
štěvníky.
Dunaje. Na výstavě bude
My jsme nesmírně rádi, jak
v plném květu 416 druhů
úspěšně se rozvíjí naše vztahy
květin, 80.000 tulipánů, vy−
s Českou republikou. Žijeme zde
sadilo se 450 stromů. Náv−
na hranicích vedle sebe jako dva
štěvníci se budou procházet
velmi dobří sousedé. Chtěl bych
květinovým rájem. To byl ta−
připomenout také výbornou
ké náš hlavní Bavorský ministr životního prostředí Dr. Marcel Huber spolupráci mezi oběma národní−
záměr, sblížit (vpravo) si prohlíží nový most přes Dunaj
mi parky. Samozřejmě akce, kte−
lidi s přírodou,
ré se konají na té které straně, by
Plánují se v rámci výstavy nějaké
poskytnout jim atraktiv−
měly být využívány tou druhou stranou.
další akce?
ní prostředí plné zeleně,
Tímto bych chtěl naše české přátele sr−
Každý den se budou konat koncerty,
květin a rostlin. Výstavu
dečně pozvat k nám do Deggendorfu
nejrůznější kulturní vystoupení pro děti
ozdobí výrobky zná−
na Zemskou zahradní výstavu. Během
i dospělé. Budou zde atraktivní tři vel−
mých skláren z Bavor−
jara a léta zde budou obdivovat nádher−
ká dětská hřiště, při Dunaji promenáda
ského lesa. Například
né zahrady osázené pestrými květinami
s pláží a odpočinkovými místy s lavič−
zde bude tajemná skle−
a nejrůznějšími druhy stromů. Srdečně
kami, spoustou zón s občerstvením.
něná tyrkysová archa
zvu k nám do Deggendorfu naše české
Vše je řešeno v duchu filozofie výstavy
Zahrady pod dálnicí, které zanedlouho rozkvetou
z Frauenau.
sousedy.
Romana Merglová
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Plzeňská heligonka 2014
Plzeňští heligonkáři pořádají každo−
ročně celostátní setkání heligonkářů
v Plzni. Letošní již 14. ročník se
uskuteční v sobotu 26. dubna 2014
opět v Sokolovně Bolevec, Le−
decká 19 se začátkem v 10.00 hod.
Pro návštěvníky je připraven bohatý
celodenní program. V 10.00 hod.
zahájí program přehlídka jednotli−

Sbalte děti a vyrazte
do plzeňského Lvíčku

Počasí letošního roku zvyšuje náv−
štěvnost atrakcí pro děti v Plzeň−
ském kraji. Kromě zájmu o akva−
centra a zoo jsou velké návštěvy
dětských heren.
Potvrzuje to také
největší z nich −
Dětský svět Lví−
ček v Plzni naproti
obchodnímu centru
Olympia, kde se
mohou na atrak−
cích pohybovat
s dětmi i rodiče.
Do jednoho z nejmo−
dernějších zábavných parků
v Evropě přichází čím dál více náv−
štěvníků. Dětský svět Lvíček má od

ké. Děti se učí choreografii na jednu
písničku I Love it. Absolvují rozcvič−
ku, vtipné animační programy, mi−
nitréninky, ale také si hrají a tancují
zumbu. Animátoři
děti motivují formou
hry a radí jim. Za−
pojují se také rodiče.
Před prázdninami bude
obří flashmob na ven−
kovním parkovišti,“
uvedla manažerka
Mar tina Skutková.
„Dětský svět Lvíček
s kapacitou 200 míst
k sezení funguje od března loňského
roku. Je otevřený každý den od
13.00 do 19.00 hodin, dopoledne je

se i děti ze škol různými soutěžemi,“
řekla nám manažerka.
Lvíček pořádal setkání dětských
domovů z Plzeňského kraje. Přijelo
180 dětí včetně handicapovaných.
Každý domov měl vystoupení. Dále
se konají benefiční, mikulášské a vá−
noční akce. Nejoblíbenějšími atrakce−
mi centra jsou střílecí děla, skákací
hrad a šestimetrová spidermanská
věž, jediná v ČR. Dospělí do 100 kilo−
gramů mohou úplně všude. Když při−

vých hráčů a menších skupin z celé
ČR a vystoupí i hosté ze zahraničí.
V pestrém programu se od 14.00
hod. představí heligonkářské sou−
bory – kapela Aleše Rusňáka, ka−
pela Plzeňských heligonkářů, har−
monikové duo Olga a Jiří Homol−
kovi, soubor Veseláci z jižních
Čech a další.

jdou s malinkými dětmi, které se samy
bojí, tak si užijí zábavy všichni. Nej−
širší skupina dětí je od tří do 12 let.
„Snažíme se, aby se pořád něco
dělo. Investujeme do dětí a projektů.
Například na konci loňského školní−
ho roku dostaly děti s vyznamená−
ním na prvním stupni z celého
Plzeňského kraje volnou vstupenku
na prázdniny. Rodiny tráví ve Lvíčku
často celý den. Jídla vaříme jen
z čerstvých surovin. Kromě hra−
nolků a obalovaných minisýrů si
všechno vyrábíme sami včetně těs−
ta na pizzu. Máme zde babiččinu ku−
chyni – bramboračku, domácí per−
ník i bramborovou buchtu,“ prozra−
dila nám manažerka Dětského světa
Lvíček v Plzni Martina Skutková.

Ve Lvíčku prožijí děti nezapomenutelný den plný aktivní zábavy

ledna letošního roku o sudých so−
botách nový program – Disko−
hrátky se Storm Ballet ve spolu−
práci s DDM Talent.
„Odpolední diskohrátky jsou
vlastně tréninkem na flashmob, tedy
tancování co největší masy lidí.
Jsou vždy tematické, hodně rytmic−
36

vyčleněné pro školy. V sobotu, v ne−
děli a o svátcích je otevřeno od
10.00 do 19.00 hodin.
V České republice je Lvíček ještě
v Praze na Černém mostě. Plzeňský
Dětský svět Lvíček chce nejen bavit,
ale také vzdělávat, proto také spolu−
pracuje s odbory školství. Zapojují
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vysokoškolské studium v Klatovech
Klatovské Konzultační středisko
Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze (PEF
ČZU v Praze) zahajuje letos dvanáctý
rok své činnosti. Požádali jsme proto
tajemníka Konzultačního střediska
v Klatovech Ing. Jiřího Hamhaltera
z obecně prospěšné společnosti
Úhlava, aby nám řekl něco o mož−
nosti vysokoškolského studia
v Klatovech.
Jaký obor je možné studovat
v konzultačním středisku v Klato−
vech a jakou formou?
Jedná se o obor „Veřejná správa
a regionální rozvoj“, jehož garantem
je a výuku zajišťuje Provozně eko−
nomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze, která patří mezi
nějvětší veřejné vysoké školy v ČR
s dlouholetou tradicí. Obor je akre−
ditován Ministerstvem školství, mláde−
že a tělovýchovy ČR. Úhlava, o. p. s.,
zajišťuje studium po organizační
a technické stránce. Studium probíhá
kombinovanou (dříve tzv. dálkovou)
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formou. V konzultačním středisku je
otevřen bakalářský i navazující magis−
terský stupeň studia. Posluchači tak po
šesti semestrech studia získají titul ba−
kalář (Bc.) a po dalších čtyřech semes−
trech titul inženýr (Ing.).
Co musí zájemce splnit, aby mohl být
ke studiu přijat?
Pro přijetí ke studiu není nutné skládat
přijímací zkoušky. U bakalářského stu−
dia je podmínkou přijetí maturitou za−
končené středoškolské vzdělání, u na−
vazujícího magisterského studia je to

získaný titul bakalář, přičemž není roz−
hodující, na které vysoké škole byl
obdržen.
Je studium nějak zpoplatněno?
V případě bakalářského studia činí

cena za jeden semestr 15.800 Kč,
v případě navazujícího magisterského
studia 16.800 Kč. Zpoplatněny jsou
však u bakalářského studia jen první tři
semestry a u navazujícího magister−
ského první dva se−
mestry. Zbývající se−
mestry jsou v případě
splnění podmínek stu−
dia již zdarma.
Jak často probíhá
výuka?
Výuka probíhá po ce−
lou dobu studia v Klatovech, a to
o sobotách a nedělích, vždy zhruba
jednou za tři týdny. Veškerá výuka
a zkoušky jsou zajišťovány vysoko−
školskými pedagogy PEF ČZU
v Praze. Výuka o víkendech umož−
ňuje řadě posluchačů skloubit stu−
dium vysoké školy se zaměstnáním
a s rodinným životem. Výhodu pro
část studentů může představovat
také dojezdová vzdálenost.
Kde naleznou absolventi studova−
ného oboru uplatnění?
Uvedený obor mohou studovat jak čer−
ství absolventi středních škol, tak i lidé
z praxe. Studium oboru poskytuje vel−
mi široké základy ekonomických, ma−
nažerských a společensko−vědních
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disciplín s důrazem na bezprostřední
využití v praxi. Absolventi se uplatní
v institucích místní, regionální i státní
správy a mohou pracovat i v malých
a středních podnicích soukromé sféry.
Je možné se ještě
ke studiu přihlásit?
V případě bakalář−
ského studia jsou
ještě volná místa.
U navazujícího ma−
gisterského studia
je příjem přihlášek
z důvodu naplnění kapacity momentál−
ně pozastaven. Po zkušenostech z mi−
nulých let ale víme, že se počty budou
ještě měnit a příjem přihlášek bude
znova obnoven. Zájemci o tento typ
studia se tak mohou nechat určitě za−
evidovat jako náhradníci. Nejzazší ter−
mín pro přihlášení je 20. 8. 2014.
Kde mohou případní zájemci o vzdě−
lávání získat další informace?
Zájemci o studium získají všechny po−
třebné informace v kanceláři Úhlava,
o.p.s., Kpt. Jaroše 94, Klatovy nebo
na telefonním čísle: 376 311 745 či
na emailu: hamhalter@uhlava.cz.
Podmínky studia jsou zveřejněny také
na stránkách www.uhlava.cz (sekce
„Vzdělávání“).
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Manželé Zdeňka a František Spěváčkovi z Rokycan si pochvalují:

I po téměř 20 letech jsou plastová
okna od Brauna jako nová

štívíme novou firemní výstavní expozici.
Klienti se přesvědčí, že jim dodáváme
jen tu nejlepší kvalitu, kterou máme.“
Na nikoho nezapomínáme
„Všichni naši zákazníci patří do velké
firemní rodiny,“ zdůrazňuje pan Georg
Braun a pokračuje. „Tím, že klient s ná−
mi uzavře smlouvu a firma mu předá
hotovou zakázku, naše spolupráce ne−
končí. Chceme, aby zákazníci měli pra−
videlné informace o firmě Braun. Je
nám potěšením, když se s nimi může−
me podělit o úspěchy, které jsme do−
sáhli. V poslední době to bylo například
při získání nejvyššího německého oce−
nění udělované středním firmám. Je to
takový podnikatelský Oskar. Za existen−
ce naší firmy je to poprvé, co jsme ta−
kové ocenění převzali. Byli jsme rádi,
když jsme se mohli naším klientům zís−
kaným Oskarem pochlubit. Spokojený
zákazník je tím nejlepším fanouškem
firmy. V Bavorsku a Česku už jich má−
me přes 50.000.“
(re)

Patříte k jedněm z prvních
které si nás získaly. Už
zákazníků bavorské firmy
je to naše firma.
Braun v Plzeňském kraji.
Klientům vše uká−
Proč jste si ji vybrali?
žeme
Poprvé jsme se s jejími vý−
„Řada zákazníků, a pan
robky setkali v Rokycanech
František Spěváček
na náměstí, kde se firma
mezi ně také patří,
prezentovala. V té době
chtějí na vlastní oči
jsme uvažovali o stavbě ro−
vidět výrobu oken.
dinného domku. Prezen−
Dokonce jsou i tací,
tace plastových oken,
kteří požadují být při
vchodových dveří a systé−
výrobě jejich okna,“
mu montáže nás natolik za−
říká Josef Kubec.
ujala, že jsme vážně pře−
„S každým takovým
mýšleli o uzavření smlouvy
zákazníkem si dohod−
s touto firmou. Ke stavbě
nu termín, odvezu ho
však nedošlo. Zvítězila va−
do Weidingu, ukážu
rianta rekonstrukce stávají−
mu detailně výrobu
„Jsme všichni spokojeni,“ to byla první slova manželů Spěváč−
cího rodinného domu.
oken a zodpovím veš−
kových, když vítali návštěvu z firmy Braun. Zleva: Georg Braun,
Ovšem na firmu Braun
keré otázky. Také nav−
Zdeňka a František Spěváčkovi, Lisa Günther a Josef Kubec.
jste nezapomněli?
Kolik závad jste měli za dobu použí−
To nešlo, protože na kvalitu jejich vý−
vání oken a venkovních rolet?
robků, spolehlivost, precizní zpraco−
Ani jedinou. Čas od času nás kontak−
vání a na samotný přístup k zákazní−
tuje pan Josef Kubec nebo se zastaví
kovi nelze jen tak zapomenout. Už
a zeptá se, zda něco nepotřebujeme.
tehdy jsme vycítili, že je to naše fir−
Překontroluje okna, případně je seřídí.
ma. Zkrátka jednání, přístup, kvalita
Spojení oken s venkovními roletami je
vás vždy osloví.
něco úžasného. V zimě ušetříme za
vytápění, v létě i v těch největších ve−
drech je v bytě příjemně a konečně
jsme se také zbavili hluku, který při−
cházel z poměrně dost rušné ulice.
Jste stále v kontaktu s firmou
Braun?
To je další velká výhoda. Máme jistotu,
že nás nikdy nenechá na holičkách.
Pravidelně nás zve mezi sebe. Na−
příklad když otevírala novou výstavní
expozici ve Weidingu nebo v Roky−
canech, každoročně jsme zváni na „Plastová okna jsou perfektní, neměli jsme jedinou závadu,“ pochvalují si
Oktoberfest. Je z kategorie těch firem, manželé Spěváčkovi při rozhovoru s Lisou Günther.

I po téměř 20 letech jsou plastová
okna od firmy Braun stále jako nová.
Jak proběhla výměna oken?
Místo původních dřevěných jsme si
nechali namontovat plastová okna
včetně venkovních rolet, vyměnit
vnitřní i venkovní parapety a vchodo−
vé dveře. Vše proběhlo v klidu, poho−
dě a v termínu, který jsme si domlu−
vili. Naprostá spokojenost. Firma si
vždy po sobě pečlivě uklidila, takže
v bytě nebyl žádný nepořádek.
38
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„Hledáme řidiče autotransportérů a mechaniky
pro naše dílny ve Furth im Waldu,“
říká majitel firmy Wensauer Automobile GmbH pan Erich Wensauer.
Jak dlouho existuje vaše firma
a na co se specializujete?
Firma Wensauer Automobile
GmbH existuje od roku 1980
a je výlučně v osobním vlast−
nictví, tedy nepatří žádným ci−
zím společnostem. Zabýváme
se vším, co má něco společné−
ho s osobními a nákladními
auty. Mezi naše tři základní pilíře
patří přeprava, skladování a pro−
dej, a to už od samého začátku.
Firma sídlí na dvou místech.
Hlavní sídlo je v Bleibachu, tam
je v současnosti náš obchod
s automobilovými veterány a ta−
ké se tam nachází správa celé
firmy včetně účetnictví. Ve Furth
im Waldu je pak operativní
obchodní centrum.
Jak jsem vyrozuměla, prodá−
váte tedy osobní a nákladní
auta.
Ano, tak to je. V poslední době
hodně nakupujeme ve východní
Evropě. Neupřednostňujeme
žádnou značku.
Teď pro vaši firmu hledáte
také nové spolupracovníky
z České republiky?
Ano, protože máme v plánu
další růst. V současné době má−
me 60 zaměstnanců. Chystáme
se rozšířit spedici, která mo−
mentálně čítá 30 nákladních aut
a samozřejmě i dílnu. Z tohoto
důvodu budeme přijímat další
spolupracovníky.
O jaké profese máte přede−
vším zájem?
Hledáme specialisty pro řízení
autotransportérů a také me−
chaniky do dílen. Potřebujeme

40

Autotransportér k přepravě aut vyžaduje zkušené a spolehlivé řidiče.
hlavně lidi s praxí, a to mini−
málně tříletou, u mechaniků nej−
lépe u firem Iveco, Mercedes,
Renault. Zkušení musejí být
samozřejmě i řidiči autotran−
sportérů. Jsou to speciální ná−
kladní auta a vyžadují zvláštní
dovednosti. Vždy přepravují vel−

manipulaci. Stačí jeden maličký
škrábanec a zákazník je ne−
spokojený.
Jací by měli být uchazeči
o místo u vás? Asi hlavně spo−
lehliví?
Řidiči autotransportérů, kteří tu−
to práci už pár let vykonávají, ani

Přepravníky jsou dlouhé přes
20 metrů a mají spoustu páček
a ovládání, s nimiž musí řidič
umět dokonale manipulovat.
Musí přesně vědět, jak upevnit
řemeny, aby všechno drželo na
svém místě. Jedna malá chybič−
ka znamená katastrofu v podo−
bě ohromné finanční škody. Pro
manipulaci s autotransportéry
platí speciální předpisy a jejich
dodržování je přísně kontrolová−
no. Například u Mercedesu. Ze
skladu vyjedou dvě auta a třetí
je zastaveno a podrobeno dů−
kladné kontrole. Zjistí−li kontro−
loři třikrát za sebou nějakou chy−
bu, dotyčný řidič má už napořád
dveře u Mercedesu zavřené
a problémy má i firma, která ho
zaměstnává. Jak už jsem zmínil,
jedná se vždy o velké peníze.
Už máte nějaké řidiče z Čech?
Samozřejmě, máme jich asi 30.
Dále si je vzděláváme a chceme
jen ty nejlepší.
Ještě se vrátíme k prodeji aut.
Také u vás nakupují Češi?
Momentálně ne. Je to kvůli špat−
nému kurzu eura.

Firma Wensauer Automobile GmbH ve Furth im Waldu existuje od roku 1980.
mi drahý náklad, jehož cena se
může pohybovat kolem 800.000
euro i víc. Taková přeprava
nákladu vyžaduje odbornou

jiní být nemohou. Během tří let
prošli různými „síty“ a zůstali
opravdu jen ti povolaní. Naši
pracovníci jsou samozřejmě ně−
kolikrát za rok proškolováni.
Bezplatně. Co se týče jazyka,
nemusejí umět výborně němec−
ky, je ale nutné, aby se domluvili
se zákazníkem. Ale to už lidé
s praxí také umějí.
Kdo řídí autotransportér nejmé−
ně tři roky, tak se v žádném pří−
padě Německu nevyhne. Naši
řidiči jezdí výhradně v rámci
Německé spolkové republiky,
a to od výrobce k prodejci.
Odpadají tedy dlouhé cesty po
Evropě a řidiči mají zajištěny vol−
né víkendy.
Kolik aut se vejde na takový
autotransportér?
Například smartů naložíme
12 kusů, mercedesů většinou 8.
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Ještě jedna otázka na závěr.
Co vás přimělo k tomu, že jste
se rozhodl vybudovat tako−
vouto firmu?
Auta jsou celý můj život. Zajímala
mě od malička. Chtěl jsem se
v této branži také vyučit, ale můj
otec byl proti. A tenkrát ještě bylo
zvykem rodiče poslouchat. Až
když mi bylo 20 let, mohl jsem si
začít dělat, co jsem chtěl a to by−
lo právě obchodování s auty.
Založil jsem si první firmu a v ro−
ce 1980 vznikla ta dnešní. Dnes
máme ve Furthu 110.000 metrů
čtverečných zpevněné skladova−
cí plochy, místa pro 6.000 aut,
výhodnou polohu jen 800 m od
hraničního přechodu s Českou
republikou a vlastní spojení s bu−
doucí evropskou spojnicí B20.
Děkuji za rozhovor.
Romana Merglová
Plzeňský rozhled 4/2014

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odpovídá na otázky našich čtenářů

Vyvarujme se stresů a věnujme se duchovnímu životu

Pane Brázdo, bude
letošní rok klidný?
Co se týká nějakých
katastrof, které by
nás mohly postih−
nout, můžeme být
klidní. Ovšem v běž−
ném každodenním
životě s nějakým
velkým klidem ne−
počítejme. Podle čínské astrologie je le−
tošek ve znamení koně a to znamená
pohyb, změny. Bude se dařit těm lidem,
kteří se umějí přizpůsobit rychlému tepu
doby, nebojí se změn, dovedou risko−
vat. Není to období pro váhavé, neroz−
hodné, bojácné povahy. Nicméně kaž−
dému doporučuji se zaměřit na duchov−
ní život. Už v roce 2012 jsem věštil, že
podceňujeme duchovní život a že se
nám to vymstí. Důsledky už tu máme.
Rozpadají se vztahy v rodinách, mezi
přáteli, majiteli firem, a to kvůli majetku,

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
bradleay@email.cz
www.brazda−s.cz
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penězům, závisti. Výsledkem
toho je obrovská nenávist, která
končí i kriminálním činem.
Jestliže se nevydáme duchovní
cestou, bude tato situace stále
pokračovat. To znamená pře−
stat myslet na peníze, majetek
a věnovat se rodině, dětem.
Kyvadlo mi ukazuje, že tím, jak
jsme zanedbávali výchovu dětí,
a jen a jen se soustředili na hromadění
majetku, peněz, se nám hrubě vymstilo.
Děti jsou bez citu a v podstatě dokážou
chladnokrevně zabíjet i vlastní rodiče.
Proto tak naléhavě vyzývám k tomu,
abychom investovali do svých dětí, vě−
novali se rodině. Zastavme se na chvíli,
přehodnoťme svoje životní priority
a najděme si míru mezi prací, odpočin−
kem, penězi a láskou ke svým nejbliž−
ším, ke své rodině, dětem. Je to vždy
lepší udělat i pozdě než nikdy. To je mo−
je takové přísloví.
Co nejvíce působí na naše zdraví, pa−
ne Brázdo?
Jednoznačně psychika. Každý den se
s tím setkávám u svých klientů.
Narušená psychika vyvolá stres, který
zablokuje v našem těle příjem energie,
vitamínů a minerálů. Důsledkem toho
jsou nejrůznější onemocnění včetně

infekcí a rakoviny. Proto vyvarujme se
stresů. Eliminovat je můžeme mými
akupresurami, což je zápěstí na zápěstí,
puls na puls jednou týdně 18 až 20 mi−
nut. K tomu brát vitamíny a minerály –
křemík, zinek, rutin, vápník, selen, fos−
for, vitamín C, jód, koenzym Q10, B3,
B6. Oregano doporučuji užívat na zba−
vení infekcí, a to vždy jednou za měsíc
10 až 12 dnů. Je to i dobrá prevence.
Pane Brázdo, co soudíte o ztraceném
letadle malajsijských aerolinií?
Byl jsem požádán, abych vyvěštil, co
se s letadlem, které mělo na palubě
239 lidí, stalo. Podle mé teorie muselo
jít o duševní poruchu kapitána letadla.
Podle mě už tři měsíce předem pře−
mýšlel o tom, že unese letadlo. Chtěl

být hrdina. Ve své choré mysli vůbec
neuvažoval, kam poletí, zda se zřítí na
zem nebo do vody. Zkrátka neměl vů−
bec žádný plán. Virgule mi ukazuje, že
měl nějakého spojence v letadle mezi
cestujícími. Podařilo se jim zpacifiko−
vat druhého pilota, aby nedělal potíže.
Kapitán vůbec nevnímal, že letí v do−
pravním letadle, prostě se chtěl prolé−
távat po světě a nepřemýšlel o tom,
zda mu dojde palivo, co potom udělá,
bylo mu všechno jedno. Ještě letěl dvě
a půl hodiny poté, co vypnul všechny
navigační systémy a ztratil se z radarů.
Byl duševně chorý. Na takové lidi s du−
ševní poruchou se velmi obtížně napo−
juji, protože v hlavě nemají žádnou bu−
doucnost, žádný plán.
(re)

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček
karet za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu,
Vídeňská 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,
pokud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.
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HLEDÁME svářeče Tig, i bez pa−
píru − výhoda Co2 a čtení doku−
mentace. Práce v Plzni a okolí.
Možnost ubytování. Vysoké vý−
dělky. Tel.: 777486071. KŘI PM
140086
DOMÁCÍ pracovníky – komple−
tace, možnost dodávky domů.
Tel.: 720590543 po−pá, 13−15
h., DE41@seznam.cz KŘI PM
140018
HLEDÁME pracovníky do maso−
kombinátu, řezníky, řidičeVZV
v Plzni a ženy do prádelny
v Kralovicích u Plzně, zajišťuje−
me ubytování. Tel.: 777821115.
PŘIJMU kadeřnici na ŽL. v Plz−
ni, s praxí. Tel.: 602682843.
KŘI PM 140092
NABÍZÍME dlouhodobé i jedno−
denní brigády: Práce ve skla−
du − s VZV i bez, vybalování
a doplňování zboží, pekařské
práce a další. Směny dle výbě−
ru, týdenní zálohy a další výho−
dy. 70−90 Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 140014
PŘIJMU truhláře s praxí, DŘE−
VO PLUS Mixan, s.r.o., Miletice
u Dlažova. Dostupnost 10–15
min. z Klatov nebo Nýrska. Tel :
603164800, www.drevoplus.cz.
RR 40147
PŘIJMEME na nepravidelnou
výpomoc kuchařku, kuchaře
/nemusí být vyučená/ vaříme
českou kuchyni, vhodné pro dů−
chodce, ženu na mat. dovolené.
Penzion Chudenín u Nýrska.
Bližší info na tel. 602441523.
RR 40255
HLEDÁME zaměstnance na po−
zici truhlář. Výroba masivního
nábytku, flexibilita a samo−
statnost. Místo práce Sušice.
Nástup možný ihned, zajímavé
platové podmínky. Kontakt
mobil: 776185885, email:
info@naturpodlahy.cz
ZADÁM dlouhodobě domácí
práci – šití. Podmínka – 5nitný
entl. Tel.: 777628447. RR 40266
HLEDÁM seriózní důchodkyni
na střídavou péči o něm. se−
niorku, tel.: +491716510755.
RR 40294
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DO ŠVÝCARSKA hledám skuteč−
ně spolehlivého, zdatného zední−
ka se základy NJ. Prosím SMS –
605591103 nebo e−mail: sotre−
po@seznam.cz. RR 40284

KREJČOVSKOU pannu vel. 45−
48 a polštář na žehlení, Plzeň
tel.: 728 978 798.
PRODÁM kovové dvojlůžko
180/200cm, lamelové rošty
a dva noční stolky. Možno
i zdravotní matrace. Cena do−
hodou. Tel.: 736442398. PM
140077 Jen PM
PRODÁM sedací soupravu
vhodnou do menšího bytu.
Černou, čalouněnou, rozkládací,
úl. prostor, pravý roh, lůžko
140 x 200 cm. Dále ratanové
křeslo, bílé polstry a ratanový
stolek. Foto mailem, Plzeň.
E−mail: kentak@seznam.cz,
Tel.: 728848009. PM 140082
PRODÁM vyšší bytovou stěnu,
částečně prosklená, výška 2 m,
délka 1,70 m. Zakázková práce.
Cena 7 000 Kč. Tel.:
773908578. PM 140085
PRODÁM mobilní buňku, Slušo−
vickou, rozměry 6m x 3m x 3m,
vnější opláštění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Dále mobilní kontejnero−
vou dvojbuňku, 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 dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM 140022
PRODÁM nahrabávač 2 ks 6ti
metrové, výrobce Rožmitál pod
Třemšínem a Lis UNIBAL na se−
no a slámu.Dále balíky se se−
nem 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 dohodou.Místo
prodeje Plzeň Tel.: 723622 663
PM 1140026
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ dámské,
pánské konfekce s 50% sle−
vou. MONDE ODĚVY, Klatovy,
nám. Míru 63 v průjezdu u rad−
nice. RR 40229
2 AUKUBY, stále zelené, vydrží
až −15 °C, košaté – 70cm, v ce−
ně jsou nové květináče, za kus
350 Kč, tel.: 722776844. RR
40250
PRODÁM 6 ks železobetono−
vých panelů (průvlaky) rozměr
6/ 0,8/ 06 m, Plzeň, vhodné
použití pro zemědělce. Možnost
zajištění
dopravy.
Tel.:
603383211. PM 140047
ZAHRADNÍ sochy, zvoničky,
ozdobné truhlíky vyrobené mo−
torovou pilou. Mohu i zhotovit
na přání. Více na www.drevorez−
by−belfin.cz. Tel.: 607234652.
RR 40190
DRTIČ a lis na ovoce, tel.:
606261670. RR 40237
KAMNA – Petry, pramici laminá−
tovou dl. 420cm, nádrž ocelo−
vou tlakovou na 1000 L, kamín−
ka plynová, štafle malířské, tel.:
602627264. RR 40210
ŽULOVÉ sloupky s dírami na
plot a žulový schod. Cena do−
hodou. Tel.: 723136228. RR
40222
STARŠÍ čističku odpadních vod
zn. HERVA, cena dohodou, tel.:
721216369. RR 40252

TÚJE na živý plot, výška 60cm,
1ks za 50 Kč, místo prodeje:
Tedražice u Sušice, tel.:
721941931. RR 40216
NÁDRŽE plastové 1000−2000 l,
šířka 75, výška 170, délka dle
objemu 120−210 cm, vhodné na
vodu, naftu, septik, cena 1 Kč
za 1 litr, tel.: 607236995. RR
40224

KOUPÍM elektrické a mechanic−
ké plechové vláčky, Merkur, Igra,
HUSCH, Kraus a jiné i ve špat−
ném stavu, též vláčky HO, TT, N
a všechno co se týká železnice.
Tel.: 731064361. PM 140044

ČALOUNĚNÉ houpací křeslo,
kostra z masivního dubu. Cena
1000 Kč. Tel.: 606260401. RR
40281

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

KRBOVÁ kamna s výměníkem,
max. 23kW – nová, nepoužitá –
14.500 Kč, sporák na dřevo,
nový – 6990 Kč, Sušice, KT,
ST – dovezu, tel.: 737560720.
RR 40254
FEKÁL 2500 litrů – 25.000 Kč,
sběrací vůz – 17.000 Kč,
nahrabovač 14.500 Kč, rotačku
FAHR 165 – 17.500 Kč. Dovoz
ze SRN. Vše velmi dobrý stav.
Tel.: 724003512. RR 40283

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

KOUPÍM fungující podnik zamě−
řený na polní hosp. či chov do−
bytka. Záp. Čechy, min. 200 ha,
také nájem či podíl. Tel.:
737443065, barbora.zamko−
va@tiscali.cz. PM 140076
NEMÁTE nevyužité housle, violu,
cello, basu , el. kytaru či saxofon,
trubku nebo klarinet? Koupím
i poškozené a nekompletní. Tel.:
728473687. PM 140084
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663. PM
140031
KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032
KOUPÍM starší pásový bagr 15−
25 tun s točnou a kolový čelní
nakladač (HON), případně i pá−
sový čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033
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KOUPÍM staré obrazy českých
i cizích autorů s námětem kraji−
na, lovecké zátiší, portréty, dív−
čí akty, lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo jen
rám). Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. staré
a starožitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přijedu.
Tel.: 604343109. PM 140040
KOUPÍM ocelovou nebo plecho−
vou nádrž od 30 do 50 M3.
Případně pět 10 M3. Manipulaci
a dopravu zajistím. Tel.:
603383211. PM 140050
KOUPÍM nové i použité auto−
moto díly: Jawa, ČZ, přívěsný
vozík PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda − Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od oleje, re−
klamní auto−cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací, vojen−
skou, pouťovou, vzduchovou
pistoli, flobertku. Děkuji za na−
bídku − přijedu Tel.: 604343109
PM 140036
STARÉ vojenské věci prodáte
nejlépe sběrateli! Koupím
bajonet, dýku, kordík, lovec−
ký tesák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro na
pistoli, zásobníky a bedny
od munice, dalekohled, puš−
kohled, vysílačku + sluchát−
ka, čutoru, ešus, teletinu,
odznaky a vyznamenání, ná−
šivky, leteckou kuklu, bun−
du, kombinézu, vrtuli, pa−
lubní ukazatele a součástky
z letadel, tech. příručky, kni−
hy o vojácích aj. voj. pozůs−
tatky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037
Z POZŮSTALOSTI starý náby−
tek: Kredenc, skříň, špajz, stůl,
ložnici, truhlu, voj. kufr, dále
hodiny, obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrnečky, por−
celán. figurky, vázy, skleněnou
karafu a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město. PM
140038
KOUPÍM staré, již nepotřebné
housle s pouzdrem i bez pou−
zdra, dále violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré ná−
stroje. Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

NÁBYTEK našich babiček vyr. do
r. 1955 VÝKUP − RENOVACE −
PRODEJ (chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, hodiny, obra−
zy a různé staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322, pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 140005
KOUPÍM na dekoraci starý:
truhlářský ponk, zahradní litino−
vou pumpu, železné zahradní se−
zení, železný − litinový plot, bran−
ku, zábradlí, balkon, žulové kory−
to, kaménku, staré lyže, dřevěný
sud, vědro, malý žebřiňáček,
špajzku a jiné. Zn.:PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 140007A
KOUPÍM šavli, bajonet, letec−
ký kordík, lovecký tesák,
mysliveckou brašnu, lesní
roh, housle, vojenskou vzdu−
chovku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015
STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Lei−
ca, měchové aj.) barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016
KOUPÍM vše z pozůstalosti – ná−
bytek, lustry, lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová radia,
knihy a časopisy o automobilis−
mu, vše skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017
VELMI dobře zaplatím za coko−
liv po německé a americké ar−
mádě. Uniformy, čepice, helmy,
dýky, bodáky, boty, sumky, futrá−
ly. Cokoliv. Tel.: 602432079,
379730282. RR 40230
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PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km), cena
2 500 000 Kč. Tel.: 608777556
PRODÁM nebo dlouhodobě pro−
najmu větší RD 2 km od Konst.
Lázní, vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, kotelna,
zahrada, projekt na rekonstrukci
hotov. Tel.: 777110010
KOUPÍM za seriózní ceny pro
soukromé muzeum vojenskou
techniku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme i o fo−
tografie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army muzeum
tel.: 777263546. Preferujeme
seriózní jednání, nejsme překup−
níci, jako mnoho ostatních.
SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve a sodovkové lahve s litý−
mi nápisy okr. Klatovy, dřevěné
bedničky od piva, limonád, su−
dy, půllitry, podtácky a jiné pi−
vovarské předměty, cedule.
Předem děkuji, dobře ocením
zajímavé věci, tel.: 722720295,
606482803. RR 40168
KOUPÍM obrazy od malíře G.
Tomana, tel.: 602811834. RR
40205
PLASTOVÉ vchodové dveře
oboustranně barvené, hnědé,
max do 10.000 Kč, děkuji, tel.:
603900984. RR 40217
NEMÁTE nevyužité housle, violu,
čello, basu, el. kytaru či saxofon,
trubku nebo klarinet, koupím
i poškozené a nekompletní. Tel.
728473687. RR 40249
KOUPÍM staré tesařské, truhlář−
ské, řezbářské nářadí, též litera−
turu, tel.: 601378657. RR 40251
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
zaplatí až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy (např.
Schukatschen, Paterlhütte, Gla−
serwald, Stadln, atd.). Dobře za−
platím i jiné pohlednice z celé
ČR do roku 1945, uvítám větší
množství či sbírky, mohu přijet,
vyplatím ihned.
Mobil:
602486490. RR 40286

PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném prostoru
chráněném vraty − 5 min pěší
chůzí od konečné stanice tramva−
je č.4 za Úřadem práce. Sousedí
s areálem hasičů a policie. Nájem
1000 Kč/měsíc. Platba vždy
3 měsíční nájmy dopředu. Žádná
kauce. 21 m2. Bez el. Tel.:
602334884. PM 140004
PRONAJMU garáž v Klatovech –
Domažlické předměstí, blízko
Tesca, tel.: 602882461. RR
40218
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PRONÁJEM budovy 200 m2
vhodné pro podnikání – truhlář−
ství, autodílna, šicí dílny apod.
Energie samostatně, objekt na
vlastním pozemku. Pozdější
odkup možný. Klatovy, tel.:
376315832, 603298166. RR
40227
PRONAJMU byt 1+1, celkem
52,90 m2 v KT, Masarykova ul.,
5000 Kč + energie, vratná kauce
5000 Kč, s možností odkupu
za 2 roky. RK – nevolat, tel.:
723400748. RR 40231
PRONAJMU byt 2+KK, 55 m2,
v centru Švihova, mobil:
602116084. Dále koupím pařák
na vodu – velký a ping−pongový
stůl. RR 40246

PRODÁM podsklepený RD 3+1
v Chotíkově, 94 m2. Smíšená
budova. Samostatná dvojgaráž.
Pozemek 736 m2. Cena 2 490
000 Kč. Tel.: 608171200. PM
140067 jen PM
KOUPÍM malou zahradu se za−
hradním domkem v okolí Plzně
do 10 km. Tel.: 773533971. PM
140075 Jen PM
PRODÁM chatu u Mže, katastr
Vížka u Plané, okres Tachov.
Dřevěná, vlastní pozemek, zaří−
zená, elektřina, záchod, kůlna,
terasa. Cena dohodou. Tel.:
721345535. PM 140091

PRONAJMU zahrádku na Mar−
kýtě v Klatovech za sekání trávy,
tel.: 602857551. RR 40258

HLEDÁM pronájem garáže
u Čedíku v Klatovech, tel.:
724103117. RR 40264
PRONAJMU byt 1+1 v Klato−
vech Pod Nemocnicí. Cena 6200
+ elektrika. Kauce 13.000 Kč,
tel.: 723513215. RR 40277
PRONAJMU zahradu v Klato−
vech, Voříškova ulice. Tel.:
603725073. RR 40182

VYMĚNÍM byt 3+1, 80 m2 za
Klatovy 3+1 (či okolí KT do 5
km), tel.: 606131720. RR 40211
KOUPÍM byt 3+1 v Sušici s bal−
konem! Rychlá platba – stačí na−
psat SMS ozvu se. Děkuji. Tel.:
604866118. RR 40253
PRODÁM byt 2+1 v os. vl.,
50 m2 ve 2p. zrekonstruovaného
panelového domu ve Kdyni, Na
Tržišti. Tel.: 605238989. RR
40261

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

PRONAJMU byt 3+1 s garáží ve
Strážově. Byt je po rekonstrukci.
Požaduji kauci. Tel.: 607231122.
RR 40259

PRONAJMU byt 1+1 v Klato−
vech, směr Plzeň proti nemocni−
ci, tel.: 723675765 – volat po
17. hod. RR 40272

PRODÁM pěknou chalupu v ma−
lé klidné obci u Blížejova na
Domažlicku, 2+1, chlév, 2x sto−
dola, uzavřený dvůr, zahrada,
soukromí, vhodné k rekreaci i tr−
valému bydlení, 399 tis. Kč, tel.:
721004299. RR 40206

PŘENECHÁM garáž ke zbourání
– na odvoz materiálu. Plzeň−
město. Tel:. 608514568
PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
IHNED! Vykoupíme vaši chalupu,
chatu. Podmínkou vlastní poze−
mek, zavedená el.. Peníze vyplá−
címe do 3dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM 140069
PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14
DNŮ. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami. Pouze solidní
klientela. Právní servis, převody
energií a klientský servis je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt vám
nevydělá. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140070
1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NE−
MOVITOSTI. Svěřte nám k pro−
deji svoji nemovitost. Rychlé jed−
nání a solidní přístup našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 140071
KOUPÍM les nebo ornou půdu−
jakoukoliv výměru. Platím hoto−
vě, tel.: 773585290. RR 40001

PRODÁM byt 3+1 s balkonem
v KT, Dom. předměstí, nízké
náklady, tel.: 774112914 – NE
REALITY. RR 40282

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

PRODÁM byt v přízemí 1+1 +
sklep, cca 43 m2, v Klatovech
u Bouchalky, nová plast. okna, ce−
na 900.000 Kč. Písemné nabídky
prosím do redakce. RR 40296

HLEDÁME ke koupi starý domek
nebo chaloupku na venkově,
dlouhodobě neobývaná nebo
zchátralý stav nevadí, do 200 ti−
síc. Tel.: 721375326. RR 40207

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM pozemek 2.444 m2
v Radinovech, asi 8km od Klatov,
vhodné pro velkovčelaře, tel.:
722559573. RR 40215
PRODÁM st. pozemek v k. ú.
Běšiny o celkové ploše 1.045
m2, nová el. přípojka, tel.:
723612877, SMS: 728224562.
RR 40223
PRODÁM chatu na Hnačově, tel.:
606200750. RR 40228
MLADÁ rodina koupí skromnější
chalupu do 300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.: 607837208. RR
40233
KOUPÍM rodinný domek do 600
tisíc Kč, s koupelnou, WC a za−
hradou, rychlé jednání, platba
hotově, RK nevolat, tel.:
606572188. RR 40234
PRODÁM býv. zem. usedlost
6km od Klatov, krásná poloha
a výhled na Šumavu, velký po−
zemek, vhodné k bydlení i podni−
kání, agroturistika, chov, koní
apod. Cena 1.350.000 Kč.
A stav. parcelu v téže lokalitě.
Prestižní místo. Tel.: 602614480.
RR 40243
KOUPÍM dům, chalupu, chatu
s pozemkem do 500.00 Kč, uví−
tám les, rybník, řeku, tel.:
736778406. RR 40257
PRODÁM pěknou udržovanou
zahrádku s chatou na betono−
vých základech, uvnitř prostorná
s půdní ložnicí v klidné části
Nýrska, blízko centra a prodejny
potravin. Krásné prostředí, hned
vedle teče potok. Elektrika zave−
dena. Další informace na tel.
č. 607613766. RR 40263
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PRODÁM pozemek o velikosti
440 m2 vhodný k výstavbě chat−
ky v krásné, klidné, lesnaté lokalitě
Sedmihoří v okrese Tachov. Tel..
720366322. RR 40274
PRODÁM pozemek pro stavbu
rodinného domu v obci Předslav
u Klatov. Výměra 1.374 m2.
Voda, elektrika, plyn – vše v těs−
né blízkosti. Pěkné místo. Tel.:
723144540. RR 40273
PRODÁM hrob na ústřed. hřbito−
vě v Plzni. Žulový pomník i ob−
rubník, krytý deskou. Na atraktiv−
ním místě. Voda 3 m od hrobu.
Tel.: 727898238. RR 40276
PRODÁM garáž Pod Hůrkou –
Tolstého ul., tel.: 604674616.
RR 40279
KOUPÍM garáž Pod Hůrkou –
nad vlakovým nádražím, tel.:
739969967. RR 40280
PRODÁM zahradu na Markytě
v Klatovech o výměře 890 m2.
Na pozemku je patrová, podskle−
pená chatka, dřevěná kůlna, ple−
chová garáž, studna s užitkovou
vodou, elektřina 220V, WC. Voda
ze studny je rozvedena po zahra−
dě. Jsou zde ovocné stromy.
Zahradu lze použít jako stavební
parcelu na stavbu do 40 m2. Tel.:
728144954. RR 40287
PRODÁM zahradu s chatkou
a pozemkem u Otavy, 2963 m2,
schválena příp. el., dobrý příjezd,
okraj Sušice, slunné, cena:
120.000 Kč, tel.: 777338562.
RR 40290
PRODÁM zděnou chatu (lokalita
Domažlicko), podsklepená, skle−
ník, terasa, elektřina zavedená,
voda užitková, cena dohodou,
tel.: 721316105. RR 40291
PRODEJ velmi pěkného domku
(chaty) 5+kk + garáž + dílna
+ zahrada, 325 m2, topení, krb
+ přímotopy, v koupelně topení v
podlaze, 1km od Sušice, cena
2.550.000 Kč, tel.: 773490163.
RR 40292
PRODÁM chatu se zahradou na
okraji Sušice, krásný výhled, při−
vedena voda na pozemek, sklep,
stav. parc. 37 m2 + zahrada 879
m2, cena 299.000 Kč, tel.:
777595318. RR 40293
PRODÁM zděnou, podsklepenou
chatu v zahradě o výměře 2290
m2, zavedena elektřina, komín,
studna, úplné soukromí. Cena
320.000 Kč. Tel.: 777338552.
RR 40297

PRODÁM díly na Avii 31 r.v. 1992
− pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků, světla
atd. Tel.:603383211. PM 140024
PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kajutou,
německé výroby se Z nohou a se
zabudovaným,
nefunkčním
osmiválcovým karburátorovým
motorem GMC, včetně dvou−
nápravového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
120 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028
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KOUPÍM traktor Zetor nižší i vyš−
ší řadu, popř. Zetor Krystal,
s předním náhonem i bez.
Nabídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 140025
PRODÁM nákladní automobil
V3S, třístranný sklápěč, v provo−
zním stavu a k tomu sadu kol.
Velmi pěkný motor, převodovka
řízení, vše dobrý stav. Cena
60 000 Kč. Dále prodám Liaz
Trambus se zadní a přední hna−
nou nápravou, uzavírání diferen−
ciálu, třístranný sklápěč − dvě
korby, velká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3 korba. Cena
75 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140027

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 132000
km, servisní kniha, dobrý stav, po
výměně oleje a kontrole brzd,
tónovaná skla, nová stk a emise,
cena k jednání 93.000kč, Kt
723/439518. RR 40268

LETNÍ obutí na VW Vento (i jiné
značky) 185/60 R14, alu disky
(čtyřděrové). Gumy téměř nové.
Levně. Tel.: 605156780. RR
40232
PRODÁM Škodu Octavii kombi
1.9tdi, 81kw, r.v.2000, 1. majitel,
servo, centrál, el. okna, servisní
kniha, alu kola, klimatronik, tažné
zařízení, nová stk a emise,
cena 79.000kč, Klatovy tel:
723/439518. RR 40269

60/177 hledá štíhlou ženu
z Plzně do 58 let. Chcete li strávit
příjemné chvíle o dovolené, na
výletech, při procházkách v pří−
rodě nebo ve společnosti. Přeci
nechcete být sama! SMS na tel.:
605424650. PM 140081

54/179, SŠ, nekuřačka, ráda
pozná vyššího sympaťáka. Jen
vážně, ne flirt. SMS na tel.:
774236473. PM 140095

AHOJ, nekuřák 53/170/80,
mladšího vzhledu, hledá štíhlou
ženu drobnější postavy. Tel.:
723022697. PM 140088

41 rozvedená, hledá sympatic−
kého int. muže, pracovitého, kte−
rý má rád děti, přiměřeného vě−
ku, pro trvalý vztah. Okolí Sušice
a Klatov. Tel.: 722445252. RR
40238

HLEDÁM k sobě elegantní, domi−
nantní přítelkyni na krásné chvíle
i život. 59/171, rozved., zajiš−
těný, kuřák – abstinent. Souznění
duší.
Staňkovsko.
Tel.:
607293848. RR 40235

PRODÁM Peugeot 206 sw,
r.v.2003, obsah 1.4 benzin, kli−
ma, servo, abs, el okna, abs,
stříbrná metalíza, cena 69.000
kč, Klatovy, tel: 723/439518.
RR 40271
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − montáž.
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 40153
PRODÁM
Octavia
Combi
1,6GLX, r.v.98, TK 11/2015. na−
jeto 210000 km, barva bílá, cena
39.000 Kč (příp. dohoda). Tel.
724700960. RR 40288

STÁLE AKTIVNÍ, štíhlý SŠ 60+,
hledá bezkonfliktní partnerku,
mladou duší i tělem pro společ−
né akce. Chalupařím, sportuji.
Nejlépe PM, PJ, KT. SMS na tel.:
606889580. PM 140079
HLEDÁM ženu okolo 35 let
k vážnému seznámení. Tel.:
728847769. PM 140089
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ŽENA z PM hledá přítele z PM,
60+, motoristu, 180 cm, silnější
post., muže, co se umí smát, co
si též zazpívá rád a je dobrý ka−
marád. Když si budeme povídat,
můžeme si sklenku dát, tak už
přestaň otálet, zajeď se mnou na
výlet nebo na malou procházku,
třeba tam potkáme lásku!? Tak
jestli mě poznat chceš, těším se,
že napíšeš. Odpovědi zasílejte do
redakce pod č. inz. PM 140074

MUŽ 35 let, vyšší sportovní po−
stavy, hledá ženu do 45 let na tr−
valý vztah plný lásky a radosti.
Najdu Tě? Plzeň a okolí. Tel.:
721757399. RR 40219

PRODÁM Citroen Berlingo, r.v.
2003, obsah 1.6 16v benzin,
serviska, 2 šoupačky, abs, klima,
el. okna, modrá metalíza, velmi
dobrý stav, serviska, nová stk
a emise, cena 89.000 kč tel.:
723/439518. RR 40270

l

MUŽ 193/97/38 svobodný a bez
závazků, prý pohledný a sympa−
tický, hledá příjemnou štíhlejší
ženu do 35 let, též zatím bez zá−
vazků. Z okr. RO a PM. Jsem mi−
lovník rodinného krbu, rád zvele−
buji svůj dům a zahradu a ve vol−
ném čase rád cestuji. Bydlím
30 km od Plzně. Více si povíme
osobně. Tel.: 723838393,
e−mail.: lubos.rh@seznam.cz.
PM 140080

SVOBODNÝ 31, nekuř., sportov−
ní postavy, fin. zajištěn hledá
nekuř. pro rodinný život. Kont.
martinjediny@seznam.cz. RR
40214

PRODÁM Avii Furgon v pěkném
stavu, včetně zabudovaného ne−
závislého topení. Cena 20 000
Kč. Dále Avii − odtahový speciál.
Cena 25 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140029

PRODÁM Peugeot 106 r.v.2000
obsah 999ccm, 40kw, najeto
126000km se servisní knihou po
1.majiteli, ton skla, rádio, 2 air−
bag, imobiliser , nová stk a emise
+ papír o prověření o původu
automobilu, velmi pěkný stav, po
servisní kontrole, cena 37.000kč
rychle dohoda tel. 723/439518.
RR 40267
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41 Let, svobodný, nekuřák bez
závazků hledá ženu přiměř. věku
pro vážné seznámení a společný
rod. život u mě v RD u Klatov.
Dítě není překážkou. Tel.:
602877526 – večer. RR 40208

KOUPÍM Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 i po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

l

43/180, hledám ženu k vážnému
seznámení z Klatovska. Kuřák,
SMS: 605871482. RR 40241

63LETÁ vdova hledá přítele pro
společné chvíle, motorista vítán.
Zn.: Plzeňský kraj. RR 40221

43/160 rozvedená bezdětná oby−
čejná žena s vyřešenou minulostí
by ráda poznala muže všestran−
ných zájmů do 50 let, který je ta−
ké sám a i on hledá partnerku pro
trvalý vztah. Nejraději Klatovy
a okolí, není však podmínkou.
Tel.: 722446950. RR 40239
SŠ 57/173 se ráda seznámí
s mužem, kterého baví cestování
a má chuť něco podnikat. Zn.:
Příroda i kultura. RR 40256

HLEDÁM osamělou ženu, věk
kolem 60 let, všestranných záj−
mů. Mít se ještě na koho těšit
a pro koho žít. Jen vážně. Tel.:
702811794. RR 40275
ŠTÍHL. 40 l. muž 177/73 hledá
štíhl. pohl. ženu z Klatovska
(30km) na kamarádský, mile−
necký, při sympatiích na trvalý
vážný vztah. Zn.: Jsi? Tel.:
702681073. RR 40295

HLEDÁM příjemného, nezadané−
ho kamaráda, přítele, 57−65 let.
Tel.: 605437676. PM 140094

PROVÁDÍM práce motorovou
pilou – ořezy, pokácení nežádou−
cích a přerostlých větví, kmenů,
stromů a výřez nevhodných dře−
vin, křovin a náletů. Plzeň a okolí.
Tel.: 773028439. PM 140087
VYKLÍZECÍ práce – komplet−
ní vyklizení, odvoz a likvidace
různého
odpadu,
dále
možnost vymalování, úklid.
Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140007
TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXEKUCE
NEMOVITOSTI. Bojíte se, že přij−
dete o majetek. Vše se dá řešit!
Naše právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je začít jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 140072
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – zna−
lecké posudky. Herzová, tel.:
608117789. RR 40108
PROŘEZÁVÁNÍ stromů i ovo−
cných. Údržba zahrady. Kla−
tovsko a Horažďovicko. Tel.:
721728644. RR 40179

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/ 90
hledá Plzeňáka na popovídání
u videa. Může být i lékař, který je
také sám jako já.. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce v Plzni –
Božkově.Trolejbusová linka č.
12, výstup v ulici Petřínská.
Pouze volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 140066

HODNÝ věrný Bavorák, tel.:
721511267.
ROZVEDENÝ 49/175 hledá štíh−
lou, milou ženu do 45 let,
Klatovsko,
Sušicko,
tel.:
702304771. RR 40260

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vraky
odvezeme a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

KARTY−KYVADLO−KOUZLA:
Výklad karet Lenormand, věštby
a předpovědi, odpověď na 4 otáz−
ky. Pomoc v milostných a mezi−
lidských vztazích, ve finančních
a zdravotních problémech, kletby.
Tel.: 775901978. PM 140083

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ – pánské,
dámské, společenské, byt. tex−
til, veškeré krejčovské opravy
a úpravy, tel.: 376595318,
mob.: 607800356. RR 40202
NABÍZÍM rekr. ubytování v patře
RD. 2 pokoje, kuch. a koup.,
cena lůžka 140 Kč na os./den.
Šumava – Sušicko. Tel.:
376526153. RR 40245

NABÍZÍM zdarma k odvozu 2 m3
stavební a betonové suti. Poskyt−
nu finanční odměnu za odvoz.
Klatovsko. Tel.: 725852340. PM
140090
PROSÍM, kdo daruje za odvoz
kmeny nebo pařezy s kmenem
ovocných nebo listatých stromů
od průměru 40cm. Potřebuji
pouze zdravé dřevo bez napadení
houbou a broukem, které je
vhodné pro vyřezávání motoro−
vou pilou. Tel.: 607234652.
Okres Klatovy. RR 40191

MÁTE doma nábytek a nevíte co
s ním??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky (lustry,
lampy, křesla apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.:info: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.
RR

S PŘICHÁZEJÍCÍM jarem ráda
přivítám společnost příjemného
Plzeňáka, nekuřáka na pro−
cházky a výlety po okolí. Okolo
70 let. Tel.. 736442398. PM
140078
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NABÍZÍME rekvalifikační kurzy:
masér, pedikúra, manikúra,
nehtová modeláž, kosmetika
a další. Akreditováno MŠMT
ČR, MAVO s.r.o., individuální
výuka!
www.vip−relax.cz,
www.mavo.eu.Tel.: 602478448,
603284493. KŘI PM 140053
40248
RYCHLÉ půjčky, hypotéky, am.
hypotéky. Půjčujeme bez
poplatků. www.kz−finance.cz,
e−mail: karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140010

ODDLUŽÍME Vás! Vo−

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

l
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COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlníko−
vou srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní, vhod−
ný i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně ne−
štěká. Vhodný na canisterapii
– k rehabilitaci. Oblíbený pro
výstižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí s nad−
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
www.hajami−talisman. wz.cz,
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882
sms−ne,
378774498. RR 40154

lejte,
pište!
email:
dluhy.ne@seznam.cz.
Tel.: 734741216. KŘI PM
140013
PŘEDVELIKONOČNÍ VÝHODNÉ
půjčky od 50 tis. do 3 mil., dále
hypotéky, přeúvěrování stávají−
cích smluv. Tel.: 722042238.
KŘI PM 140012

ZA SYMBOLICKOU cenu nebo
pytel granulí dám štěně knírače
středního, očkování a odčervení
samozřejmostí, dotazy na tel.
606231922. RR 40220
PRODÁM únorová jehňata, mas−
né plemeno 1300 Kč/ks a 5mě−
síční králíky samce očkované
250 Kč/ks, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 40262
PRODÁM krůty bronzové na
chov, 2 krůty + 1 krocan, tel.:
604683369. RR 40265

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 5. 5. 2014
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