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Je mu jen sedm let, učí se číst,
psát, počítat, ale v motokrosu je už
hvězdou. Řeč je o Dominiku Kuče −
říkovi ze Stříbra. Ten se vloni posadil
na KTM – 50 cm3 a od té doby 
soutěží. Naučil ho to otec Vladimír
a dědeček. 

„Děda mě posadil i na
svou velkou 650. Ale mně
stačí ta moje, je oranžovo−
bílá, to jsou moje oblíbené
barvy. Táta mě trénoval
v okolí na polních cestách.
Pak jsem zkusil závod,“
řekl skromně chlapec, za
kterým se blyští řada vy−
hraných pohárů.

Táta je na syna pyšný.
„První závod – v kategorii
MX junior – jel na podzim
2013 tady doma. Byl trochu
zklamaný, že se mu nepoda−
řilo být v první trojici. Ale pak
si to vynahradil,“ vyprávěl
otec. Taky, že ano, za první
půl rok své kariéry má Do −
minik  za sebou dvě 1. mís−
ta, šest 2. míst, jedno třetí a řadu dal−
ších jen o trochu nižších umístění. 

„Jezdil jsem, kde se dalo. Byl
jsem s tátou v Pernarci, Cítově,
Čímicích, prostě po celé republice.
Mě si sám vybral trenér Tomáš
Válek, který mě vloni viděl trénovat.
Je to ten pan Válek, který má příbuz−
ného mistra světa v motokrosu,“ po−
chlubil se nadějný sportovec.

Maminka Jana synovi přeje, ale
zároveň má obavy. „Je ještě tak ma−
lý a už takhle jezdí. Pokaždé se o něj
moc bojím. Ale zase mu pak tu 

radost přeji, občas se jezdím dívat,“
říká Jana Kučeříková.

Dominik se však nevěnuje jen
motokrosu, najde si čas i na jiné 
záliby. „Jezdím na kole, běhám,
rád kreslím. Ve škole mám hodně

jedniček. Rád čtu časopisy o motor−
kách a mým snem je jednou vyhrát
mistra republiky,“ svěřil se malý zá−
vodník, který se doma ještě stará
o rybičku a nejraději má pořady
o Simpso nových, Spidermanovi
a Harrym Potterovi.

Rodiče vše nechávají na jeho roz−
hodnutí. „My ho nenutíme, baví ho
to, je šikula. Sami jsme zvědaví, jak
to dopadne, jestli se tomu bude po−
řád věnovat. Zatím jsme pyšní, že
umí a že podle trenéra má talent
a zvládá to,“ shodli se rodiče.  (sih)

V sedmi sbírá poháry,
v motokrosu už je hvězdou
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Náhlá příhoda mozková (mozková
mrtvice) vzniká ze dvou hlavních
důvodů. Buď dojde k ischemii, čili
nedokrvení určité části mozku, ne−
bo praskne cévka  a krev určitou
část zalije a tím ji vyřadí z provozu.
Hlavním příkazem zde musí být
prevence, zvlášť u jedinců, kteří již
takovou příhodu v malém zažili,
anebo u kterých se dá taková pří−
hoda předpokládat. Je též dobré
vědět, že o činnosti mozku spolu−
rozhoduje stav močového měchý−
ře, doporučuje se ho pečlivě sledo−
vat a udržovat. Každá porucha
mozku se projevuje dysfunkcí mo−
čového měchýře a také obráceně.

Varovné příznaky mrtvice mo−
hou být: Silná bolest hlavy – zne−
citlivění v obličeji, pažích nebo no−
hou (zvláště na jedné straně), potí−
že s chůzí a s udržením rovnováhy,
roz mazané vidění a špatná výslov−
nost, náhlé zmatení mysli, nevy−
světlitelná nevolnost nebo zvrace−
ní, náhlá svalová slabost, krátká
ztráta vědomí nebo otupělost.
Mno ho ischemických cévních

moz kových příhod nastane tehdy,
když se krevní sraženina vytvoří
přímo v mozku. Nazývá se trombus
a může vzniknout v důsledku po−
kročilé arterosklerózy, kdy tukové
povlaky na stěnách cév podporují
vznik sraženiny. Mrtvice je náhlé
zastavení přívodu krve do některé
oblasti mozku. Kolem 20 % těchto
záchvatů vzniká, když praskne cé−
va a nastane krvácení do mozkové
tkáně. Z valné většiny jsou ische−
mické a vznikají, když se sraženina
usadí v krevní cévě a blokuje přítok
krve. Rozhodující je rychlá lékařská
pomoc, protože mozkové buňky
mohou bez přísunu kyslíku krví
přežít jenom několik minut. Když se
zásobování kyslíkem obnoví včas,
léky, které sraženinu rozpustí, po−
mohou obnovit normální průtok kr−
ve, čímž se předejde nezvratnému
poškození mozkové tkáně. Jinak při
náznacích příhody okamžitě zajistí−
me ochlazování nebo spíše pod−
chlazování hlavy studenými obkla−
dy (ledem apod.) a toto udržujeme
až do příchodu lékaře.

Ochrnutí po mrtvici: Nejprve
je třeba nasadit léčivou kúru ze
jmelí bílého. Čaj pijeme takto: 
6 týdnů 3 šálky denně, 3 týdny 2
šálky denně a 2 týdny 1 šálek.
Připravujeme tak, že vrchovatou
čajovou lžičku jmelí přes noc na
studeno vyluhujeme v 1/4 l vody,
ráno nahřejeme a scedíme. Aby −
chom čaj nemuseli během dne
znovu ohřívat, dáme do termosky,
kterou jsme předtím vypláchli hor−
kou vodou. Čaj se totiž může ohří−
vat pouze ve vodní lázni.

Rovným dílem smísíme třezalku,
rozrazil, levanduli, rozmarýn, šalvěj
a meduňku. Vrchovatou lžičku
směsi spaříme v 1/4 l vody, krátce
vyluhujeme. Pije se 1 šálek před
obědem a 1 šálek po obědě. Pro −
 krvení a oživení mozkových buněk
napomáhají obklady ze švéd−
ských bylinek na záhlaví. Ochrnutá
část těla se natírá esencí z řebříč−
ku, třezalky pastuší tobolky nebo
mateřídoušky. Pokračování o pre−
venci mozkové příhody v příštím
čísle. Léčitel Josef Míka

Mozková příhoda

Malá čtyřletá Michalka bydlí ve
Stříbře se svou maminkou, sestrou
a dědečkem. Působí velmi spokoje−
ně, pořád se usmívá. Maminka také,
ačkoliv jí tak úplně do smíchu
není. Michalka je totiž vážně
nemocná, její choroba se nazý−
vá Centrální hypotonický syn−
drom s mentální retardací. To
znamená, že stav malé Míši 
odpovídá věkové úrovní osmi−
měsíčního dítěte.

„Vím, že to není dáno gene−
ticky. Samozřejmě to není
jednoduché, ale všechno zvlá−
dáme. Starší dcera mi hodně
pomáhá, vozí Míšu ven, je hod−
ná. Když žila moje maminka,
také moc pomohla, mohla
jsem díky ní i chodit na brigády,
ale vloni umřela. Tatínek
Michalky od nás odešel, tak se
musím otáčet sama. A to víte,
našetřit sto třicet tisíc na dvou−
týdenní pobyt v lázních, které
Michalce opravdu pomáhají, to
je prostě nad moje síly,“ říká mamin−
ka Petra Potocká.

Dobří lidé ale stále jsou, mladé
maminky ze Stříbra se rozhodly

uspořádat charitativní akci pro
Michalku. Spojily se na sociální síti,
domluvily vše potřebné a 23. května
se ve Stříbře uskutečnil koncer t

Hamletů, ze kterého šel výtěžek na
pobyt Michalky v lázních. 

„Je to pro nás nová zkušenost.
Malou předpremiérou byla sbírka

oblečení pro dětské centrum a slavi−
la úspěch. Teď chceme pomoci kon−
krétní osobě, Michalce. Není to úpl−
ně jednoduché, musely jsme zajistit
prostory, propagaci, organizaci, po−
máhají nám i sponzoři. Zapojilo se
do toho hodně lidí a my jen doufá−
me, že se podaří získat co nejvíce
peněz,“ uvedly hlavní organizátorky
Jitka Malá a Lucie Rabadová.

Maminka Míši si je vědoma, že to
není legrace. „Děvčata s tím mají
moc práce a my si toho vážíme. Je
to úžasné, že takoví lidé ještě existu−
jí. Také mi pomáhá Český ženský
národní tým, který udělal pro
Michalku kalendář. Za každou po−
moc děkujeme,“ říká Potocká.

Také skupina Hamleti se na vy−
stoupení už připravuje. 

„Chceme to udělat pro dobrou
věc. Příběh malé Michalky jsme sly−
šeli, a proto tímto koncertem chce−
me upozornit lidi na to, co je vše −
obecně stále potřeba. Doufáme, že
tímto symbolickým počinem aspoň
trochu pomůžeme,“ uvedl Pavel
Plánka, který ve Stříbře v DC klubu
bude s Hamlety vystupovat.

MARTINA SIHELSKÁ

Pomohou čtyřleté Michalce do lázní

Léčivé účinky alternativní medicíny 

Norníci absolvovali
zkoušky

Rušno bylo v poslední době
v blízkosti umělé liščí nory na
Kotli nedaleko Rokycan. Poslední
měsíc zde každé středeční odpo−
ledne totiž probíhaly nácviky na
zkoušky z bezkontaktního noro−
vání určeného pro všechny druhy
norníků. Stejně jako u velkých
psů musejí i ti menší, tedy teriéři

či jezevčíci, prokázat svoji lovec−
kou upotřebitelnost.  Vše začalo
podle tradičního scénáře. Příjezd
na místo, potřesení rukou, slav−
nostní nástup doprovázený vy−
stoupením trubače, veterinární
prohlídka, losování pořadí. 

Norování patří mezi zvláštní
způsoby lovu, při kterém jde o vy−
hnání lišky, případně jiné šelmy
z nory pomocí loveckého psa.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o velmi nebezpečný úkol pro psa,
je nutno postupovat vždy velice
obezřetně a nevystavovat psa pří−
lišnému nebezpečí. To může na−
stat, když se lišce z nory nechce,
neboť tuší nebezpečí, nebo je−li
nora obsazena jezevcem. Při
vlastní zkoušce z norování dvoji−
ce rozhodčích posuzuje přede−
vším ochotu k práci, hlasitost, vy−
trvalost a rychlost. Podmínky pro
psa jsou samozřejmě nesrovna−
telně lepší při zkoušce oproti
myslivecké praxi, neboť i vybudo−
vaná umělá nora musí odpovídat
pravidlům. Musí být postavena na
rovině nebo v mírném svahu na
stinném místě, nejlépe v lese.
I toto je v případě nory na Kotli
dodrženo.

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Slavnostní nástup účastníků zkoušek
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K oficiální návštěvě prezidenta re−
publiky České republiky Miloše
Zema na Plzeňského kraje se  ve
čtvrtek 15. května připojila i jeho žena
Ivana Zemanová. Po slavnostním při−
vítání v kraji hejtmanem Plzeň ského
kraje Václavem Šlajsem odjela v do−
provodu jeho ženy Petry Šlajsové do
Azylového domu MáTa v Plzni. 

Její cesta odtud po−
kračovala do Zoolo −
gické a botanické za−
hrady města Plzně.
Původní plánovaná
procházka se zastáv−
kou u nosorožců a ži−
raf byla na přání první

dámy rozšířena o další zastavení,
a to u vý  běhu tučňáků Humbold −
tových a u šimpanzů. Zde se osobně
podílela i na jejich krmení.

Paní prezidentová v kraji
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Zahrada Jiřího Trnky, knížka plná
humoru a poezie, která baví
a okouzluje již několik generací,
po letech znovu ožívá, a to doslo−
va. Trnkův syn a vnuk, výtvarníci
Jan a Matyáš, použili materiály
z rodinných archívů a pod ná−
zvem „Trnkova Zahrada 2“ vytvo−
řili unikátní interaktivní projekt 
na pomezí výstavy, divadelního
před stavení a animovaného fil−
mu. Pocta původnímu dílu největ−
šího mistra české animace se
stane od února do května 2015
součástí programu, který chystá
Plzeň k oslavám svého titulu
Evropského města kultury.  

V roce 2015, kdy se celá výsta−
va poprvé představí v Plzni – rod−
ném městě Jiřího Trnky a zároveň
Evropském hlavním městě kultu−
ry pro tento rok, uplyne od Trn −
kova narození 103 let. 

„Výstavu jsme původně chysta−
li pro rok 2012 přímo na stoleté
výročí dědečkova narození. Uká −
zalo se ale, že to nebude tak
jednoduché. Chtěli jsme, aby vý−
stava byla skutečnou poctou pů−
vodnímu dílu i jakýmsi jeho vzkří−

šením a oživením zároveň. Dlou −
ho jsme proto vymýšleli koncept
i formu, která by tohle naše zá−
kladní přání stoprocentně dodrže−
la. Přípravy se tedy nakonec pro−
táhly na celé tři roky“, vysvětluje
Trnkův vnuk, výtvarník a animátor
Matyáš Trnka. 

Výsledkem je instalace, která
bude rozprostřena na 400 m2

Západočeského muzea v Plzni.
Návštěvník výstavy se na ní stane
sám jedním z hrdinů knihy – ma−
lým klukem, který objeví vchod
do světa staré kouzelné Zahrady,
v níž zažije rozličná dobrodružství

a nástrahy. Výstava je tedy urče−
na především dětem, ale nudit se
rozhodně nebudou ani jejich ro−
diče. Samotnou výstavu tvoří
6 scén, které vycházejí z původní
knižní předlohy. Jejich základem
jsou animace, které rozpohybují
původní kresby z díla Jiřího
Trnky. V příštím roce se výstava
jako jeden z osmi vlajkových pro−
jektů stane součástí hlavního pro−
gramu Evropského hlavního
města kultury, kde bude k vidění
od 24. 2. do 24. 5. 2015. 

„Naším stěžejním příspěvkem
do připomenutí odkazu jedné
z nejvýraznějších osobností čes−
kého animovaného filmu a ilus−
trační tvorby je dvojice výstav
Trnkova zahrada 2 a Ateliér Jiřího
Trnky, které představí plzeňského
rodáka z různých pohledů. Pro −
filová výstava v Galerii města
Plzně nabídne reprezentativní vý−
běr z Trnkovy rozsáhlé tvorby, za−
tímco Zahrada bude hravá, inter−
aktivní a propojí generace malých
i dospělých diváků,“ podotýká
programový ředitel Plzně 2015
Jiří Sulženko.

Syn a vnuk Jiřího Trnky připravují Zahradu
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Nazdobené výlohy
Výlohy obchodů nepředvádějí jen
zboží, které lze hledat uvnitř. Jsou
vypovídací výkladní skříní o kultur−
nosti každého města i obce a uka−
zují současný život místních obča−
nů. Návštěvníci měst hledají ná−
městíčka s hotely, pěší zóny. a nej−
raději chodí do těsných a křivých
uliček, protože ty svědčí o staroby−
losti prostředí a dýchá na ně tajem−
no. Hledají romantické kavárničky,
cukrárny, obchůdky, ve kterých lze
koupit  něco na památku k nostal−
gickým vzpomínkám. 

Samozřejmě i v tehdejších čes−
koslovenských městech byly ob−
chody a krámky s výlohami, je−
nomže naše státní obchodní síť by−
la uspořádána spíš jako fabrika.
Musela mít návaznost, režim a řád,
tudíž v každé ulici bylo papírnictví,
drogerie, potraviny, galanterie, ob−
chod s obuví a prádlem. Zcela vy−
loučená byla třeba nehtová nebo
kosmetická studia. Tenkrát před
čtvrt stoletím jsem denně poslou−
chala spoustu stesků a lítosti nad
naší kulturně zaostalou obchodní
sítí, která nevytváří romantické 
obchůdky, kde před dveřmi krámku
prostě musí být kus červeného ne−
bo zeleného koberce, a na něm
kvetoucí azalky, či v zimě květináče
s malými smrčky, jako je to ve

Furth im Waldu, Chamu, Deggen −
dorfu, Regensburku a dalších měs−
tech v kapitalistické cizině. Kdyby
to v té době bylo možné, určitě by−
chom to dělali. Živě jsem si před−
stavovala třeba mého soudruha 
vedoucího, jak řadí v romantické
cukrárničce na tácky rakvičky se
šlehačkou a ve dveřích  na zeleném
koberečku mezi kvetoucími azalka−
mi vítá zákazníky s podbízivým
úsměvem ozdoben bílou košilí
s motýlkem nebo sekretářku naše−
ho generálního ředitele s nehty del −
šími než klávesnice psacího stroje,
jak váží šrouby a matky v roman−
tickém a výnosném kapitalistickém
železářství. Že potlačovali svoje
skryté představy, vyšlo najevo krát−
ce poté, co kapitalizmus u nás byl
vycinkán a státní obchody dány do
dražby. Možná, že budoucí vlastní−
ci krámků z vedoucích míst socia−
listických kanceláří opravdu toužili
pořizovat koberečky a smrčky
alespoň zpočátku, ale brzy je to
přešlo, protože především toužili
přeměnit rakvičky se šlehačkou na
diamanty a drahé kamení a šrouby
a matky na cestu luxusní lodí ko−
lem světa. To vše v přijatelném ča−
se, pokud možno do půl roku.

Nejspíš se to nepovedlo, pro −
tože v rychlejším než přijatelném

čase se na cukrárničce objevilo
jméno Nguyen van Thuyen, když
jméno Václav Novák bylo odstra−
něno a neznámo kam zmizelo z uli−
ce i nové Ferrari sekretářky pana
generálního. Spolu s těmito atribu−
ty bohužel zmizela i naše papírnic −
tví, železářství, galanterie a droge−
rie, i když výlohy zůstaly. Na první
pohled je jasné, že od rohlíků přes
kalhotky a šampon na vlasy najde−
me uvnitř zkrátka všecko. Ani
s mytím a úpravou výloh si viet−
namští hoši starosti nečiní. Rychle
se inspirovali našimi vozidly MHD
olepenými čímsi poutavým, přes
co není vidět dovnitř ani ven. Po
počátečním úžasu nad skvělým
ná padem, chodíme bez vzrušení
kolem ošatek krásně žlutých rohlí−
ků spolu s hlávkou zelí a čer venými
paprikami naaplikované přímo na
skla výloh. Je to skvěle barevně
odlišné, výlohy se nemusí upravo−
vat ani mýt. Až na barvy na skle
usedne prach, bude to mít patinu
nostalgie. A když zatoužíme obdi−
vovat romantiku obchůdků, krá−
mečků, upravené výlohy, kobereč−
ky s azalkami a přívětivé prodava−
če, je třeba vyjet za hranice  do
Furth im Waldu, Chamu, Deggen −
dorfu nebo Regensburku. 

Dagmar Hermanová

Dotaz čtenáře F. S. z Plzně:
S manželkou jsme se domlu−
vili na klidném rozvodu, ne−
boť každý z nás má jiného
partnera. Slyšel jsem o tom,
že můžeme podat návrh na
rozvod společně. Za jakých
podmínek je to možné?

Odpověï advokáta:
Od 01.01.2014 jsou některá ří−
zení, např. řízení ve věcech ro−
dinných, vyčleněna do samo−
statného zákona o zvláštních ří−
zeních soudních, které upravují
tato řízení odlišným způsobem
než občanský soudní řád.
Podle § 384 odst. 1 tohoto zá−
kona je řízení možno zahájit
buď na návrh jednoho z manže−
lů, anebo společným návrhem
obou manželů, pokud navrhují
rozvod bez zjišťování příčin roz−
vratu manželství. 

V praxi to znamená, že man−
želé se dohodnou na důvodech
manželského rozvratu a tyto
důvody pak uvedou ve spo −
lečném podání, které adresují 
příslušnému soudu, tedy
i u okresního soudu, ve kterém
se nacházelo jejich společné
bydliště. Soud pak jen krátce
vyslechne účastníky k obsahu,
jejich podání, a pokud jsou spl−
něny i ostatní zákonné podmín−
ky uvedené nikoliv v zákoně o
zvláštních řízeních soudních,
ale v občanském zákoníku, tak
manželství rozvede. 

V případě bezdětných man−
želství je takovou podmínkou, že
manželství trvalo nejméně 1 rok
a manželé spolu déle než 6 mě−
síců nežijí a dohodli se na úpra−
vě svých majetkových poměrů,
svého bydlení a popř. vý živného
pro dobu po rozvodu. 

V případě manželství, ze kte−
rých se narodily děti, tak je ješ−
tě další podmínkou schválená
dohoda rodičů tohoto nezletilé−
ho dítěte na úpravě poměrů pro
dobu po rozvodu a schválení
této dohody soudem.

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář 
JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky



26 Plzeňský rozhled 6/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Důvodem návštěvy u pana doktora
Zdeňka Paška v Letinech byly už zmí−
něné nové balkónové dveře, které vy−
robila a také namontovala bavorská
firma Braun z Weidingu.  Pozvání při−
jali spolumajitel firmy Georg Braun,
asistentka Lisa Günther a obchodní

zástupce v Plzeňském kraji, který
sídlí v Rokycanech, Josef Kubec.
Proč jsou nové balkónové dveře nej−
lepším prvkem v rodinném domu? To
nám podrobně vysvětlil MUDr.
Zdeněk Pašek.

Z Plzně do Letin
Rok 1999 byl pro naši rodinu velmi
komplikovaný. Bydleli jsme v Plzni
Skvrňanech v bytě 3+1 a chystali se,
že si v Letinech postavíme rodinný do−
mek. V té době naše dcera onemocně−
la leukémií, a tak jsme stáli před roz−

hodnutím, zda stavbu zrušit nebo sta−
vět. Vše za nás vyřešila pražská ne−
mocnice v Motole. Sdělili nám, že vez −
mou dceru do léčení s podmínkou, že
bude mít svůj samostatný pokoj. V této
souvislosti musím připomenout, že

nás v bytě 3+1 bydlelo pět.
Kromě dcery jsme měli ještě dva
mladší syny. 
Nebylo co řešit. Rozhodli jsme se
pro stavbu. Naštěstí otec byl sta−

vební inženýr, takže se ujal stavebního
dozoru. Měl jsem dobré kamarády,
kteří mi hodně pomohli. S dcerou jsme
jezdili do Motola
a současně sta−
věli barák. Do ze−
mě jsme hrábli
26. června 1999
a už 29. října té−
hož roku jsme 
se stěhovali. Sta −
veb ní firma za −
jišťovala veškeré
práce včetně ma−
teriálu, oken,
vchodových dve−
ří a podobně. 

Strach z deště
Rodinný dům jsme postavili velmi
rychle a stavební firma si zaslouží vel−
kou pochvalu za odvedenou práci.

Přesto řeknu jednu radu všem, kteří se
chtějí co nejrychleji do nově postave−
ného baráku nastěhovat. Nechvátejte
zase tolik a nechte dům alespoň jednu
zimu vymrznout. 
Měli jsme radost z nového bydlení, ale
po nějakém čase jsme zjistili, že bal−
kónové dveře netěsní. Když se zamra−

čilo nad Kbelnicí, což je vesnice nad
námi, bylo zle. Jak se rozpršelo, měli
jsme vodu v obývacím pokoji. Nako −
nec jsme se s manželkou rozhodli, že
musíme balkónové dveře vyměnit.

Poradil nám kamarád
Majitel Pivovarského Dvora Purkmistr
v Plzni − Černicích Lubomír Krýsl, který
pochází z Letin, nám poradil, abychom
se obrátili na pana  Kubece, který za−
stupuje firmu Braun. Byla to dobrá ra−
da. Pan Josef Kubec přijel, seznámil se
s naším problémem a navrhnul řešení,
které se nám zamlouvalo. Překvapilo
nás, že firma nechtěla předem zálohu,
což je v Čechách nebývalé. V rozmezí
6 týdnů jsme měli namontované nové
balkónové dveře včetně postranních
oken, venkovních rolet a sítí proti hmy−
zu. Technici od firmy Braun byli  na −
pros to perfektní, spolupracovali se
sta vařem, který nám dělal soklík ke 4

radost než televize

Pohled na rodinný domek manželů Paškových v Letinech, kterému dominují
balkónové dveře se stahovacími venkovními roletami od firmy Braun.

Detail spodní části balkónových dveří. Firma Braun vyřeši−
la problém s průnikem vody.

Na návštěvě v Letinech. Zprava: MUDr. Zdeněk Pašek, Josef Kubec, Lisa
Günther a Georg Braun.

MUDr. Zdeněk Pašek  z Letin říká:

Nové balkónové dveře mi dělají větší 
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4dveřím a terasu. Od výměny uply−
nuly 3 roky, dešťů jsme už zažili hodně,
ale ani jedna kapka vody do bytu ne−
pronikla. Abych se přiznal, balkónové
dveře jsou tím nejlepším prvkem v ba−
ráku. Ještě dneska mi dělají větší ra−
dost než televize. Když porovnám cenu
a kvalitu, tak je to prostě jednička.
S klidným svědomím mohu každému
firmu Braun doporučit.

Našli jsme řešení
Pan Josef Kubec, obchodní zástupce
firmy Braun, k tomu dodává: „Museli
jsme najít takové konstrukční řešení
balkónových dveří zabraňující průniku
vody. Firma Braun má zkušený tým
techniků a bohaté padesátileté zkuše−
nosti. Nespornou naší výhodou je, že
si okna, balkónové i vchodové dveře
sami vyrábíme a navrhnuté změny mů−
žeme ihned zadat do výroby. Takto
jsme postupovali i v daném případě.
Našemu klientovi panu doktoru Zdeňku
Paškovi jsme vyrobili a namontovali
balkónové dveře šité přímo na jeho
problém.“

Kvalita pro život
„Od nás zákazník dostane všechno
z jedné ruky a s plnou garancí,“ zdů−
razňuje Georg Braun a vysvětluje.
„Když budu mít kvalitní okno, ale ne−
kvalitně ho zamontuji, tak jsme na
špatné úrovni, kterou nechceme. Proto
naše firma má tým velmi zkušených
montérů, které pravidelně proškoluje−
me. Nemáme žádné smluvní firmy, kte−
ré naše výrobky montují. 
Občas se setkám s názorem, že okno
je jako okno, což vůbec není pravda.
Jsou velké rozdíly například v použití
profilů, kování, zpracování. Například
mnohé firmy skladují materiál venku.
U nás se všechny profily složí v tem−
perované hale, aby při sváření nedo−
cházelo k teplotním rozdílům. Kvalita
svaru musí být stoprocentní. Proto
máme jen ty nejmodernější svařovací
automaty. Díky správnému použití
profilů materiálu a jejich zpracování,
technologických postupů, kvalitě prá−
ce vyrábíme plastová okna, která mají
životnost až 50 let. To samé platí
o našich dalších výrobcích, jako jsou
například balkónové a vchodové dve−
ře, zimní zahrady. Na německém, ale
i českém trhu jsou firmy nabízející
plastová okna, jejichž životnost je ko−
lem 20 let. Podle mého odhadu je to
zhruba 80 % všech oken na trhu.
Pravdou je, že naše plastová okna
jsou o něco dražší, ale v konečném
výsledku zákazník ušetří. Každopádně
je lepší investovat jednou pořádně,
než mít problémy a investovat něko −
likrát.  Přesvědčil se o tom i pan 
doktor Zdeněk Pašek v Letinech.
Proto ne náhodou našim firemním
motem je KVALITA PRO ŽIVOT.“

Pokud má obec, město nebo městská část svoji vlajku a znak,
je na to samozřejmě patřičně hrdá. Vyvěšuje ji při různých vý−
znamných událostech, někteří obyvatelé si ji berou na některá
důležitá sportovní utkání nebo do zahraničí, aby jim v cizině
připomínala domov. 

„Náš obvod Slovany má svou vlastní vlajku a znak od roku
1998. Na vlajce je  ve středu horní části zobrazen zlatý lipový
strom o sedmi listech a v zeleném poli v dolní části dva zlaté
pruhy,“ upřesnil starosta obvodu Lumír Aschenbrenner.

Podle jeho slov se vedení radnice rozhodně nebrání tomu,
aby si vlajku brali občané obvodu a fandili s ní na sportovním
klání. Vedení Slovan ji dokonce dává například jako dar vý−
znamným návštěvám  nebo cestovatelům, kteří s ní pak objíž−
dějí doslova celý svět. Vlajku získal například cestovatel
Miroslav Zikmund a Pavel Štauber. 

Vlajka nejenom jako symbol 

Starosta obvodu Lumír Aschenbrenner



� Pane starosto, na co se
mohou návštěvníci  těšit?
Novinkou je nový úsek cy −
 klostezky s přírodním povr−
chem mezi Špičác kým sed−
lem a sportovním areálem
Špičák, takzvaný singl trail.
Cyklostezka je dlouhá 1,5
kilometru a město přišla na
1,7 milionu korun.  Milov −
níky šumavské přírody urči−
tě potěší i otevření nové
rozhledny na Špičáku v mě−
síci červenci.  Velmi popu−
lárními jsou naučné stezky – Sklářská
stezka, Historie obce Špičák, Tetřeví
stezka a zejména Utajená obrana že−
lezné opony, která přitahuje všechny
věkové skupiny. Mladší generace, kte−
rá nepoznala minulý totalitní komunis−
tický režim dnes jen stěží může po−
chopit, proč na hranicích byly dráty
pod napětím elektrického proudu.
�Můžeme se těšit, že i letos nás
Železnorudsko pobaví?
Určitě návštěvníky nezklameme.
V rám  ci projektu Že lez norudsko vás
baví jsme připravili řadu zajímavých

akci a pořadů.  Na za−
čátku prázdnin 5. čer−
vence se uskuteční už
po páté u nádraží
Alžbětín  Rysí slavnos−
ti. Tradičně vyjede
z Plzně parní lokomoti−
va, takže si návštěvníci
mohou  jízdou párou
nostalgicky zavzpomí−
nat a budou mít zají−
mavý doprovod do−
brého vojáka Josefa
Švejka. Jinak na

nádraží v Alžbětíně bude probíhat
celodenní zábavný program pro
malé i velké. Další tradiční zábav−
nou akcí jsou Železno rudské slav−
nosti, které se uskuteční ve dnech
1. až 3 srpna v centru města.
Program doplní jarmark a  pouťové
atrakce. Velká mezinárodní cyklo – tu−
ristická událost Okolo Železné Rudy 
s časopisem Turista je připravena na
první zářijový víkend 5. až 7. září.
�Předpokládám, že asi velkým mag−
netem i letos opět bude šumavská
příroda.

Zejména jezera Černé a Čertovo a při−
dá se k nim určitě i nově otevřená 
rozhledna  na Špičáku. Velkou oblibu
u turistů má rovněž lanová dráha na
Pancíř, což je taková jízda v korunách
šumavských stromů. 
�� Zaznamenal jsem také snahu 
budovat církevní památky.
V padesátých letech minulého století
bylo na Šumavě zničeno mnoho kapli−
ček, kaplí i kostelů. Proto s radostí 
vítáme každou snahu o obnovu církev−
ních památek. Za přítomnosti biskupa

Františka Radkov ského
byla na Hojsově Stráži
vysvěcena zcela nová
kaple, která svou archi−
tekturou a pojetím se tro−
chu odlišuje od těch kla−

sických historických cír−
kevních staveb na Šumavě.

Svým řemeslným zpracováním
a umělecky vyhotoveným oltářem  je
velice hodnotnou stavbou. Jsem rád,
že se podařila vybudovat zcela nová
církevní stavba, která zapadá do
Kloster mannovské Šumavy. Chtěl
bych tímto také poděkovat rodině
Königových, která se o to zasloužila.
��Jaká bude letní sezona?
Očekáváme opět vyšší počet náv−
štěvníků, kteří k nám zavítají. Při −
tažlivých míst, zajímavých zábav−
ných, turistických i spor tovních akcí
je mnoho, takže každý si určitě vy −
bere. Také sousedství s Bavor skem
nabízí turistům další možnosti.
Šumava se svou přírodou je stále
atrak tivní  pro všechny věkové sku −
piny. Zelený ostrov uprostřed Evropy
je přitažlivý po celý rok. Snad jednu 
radu pro všechny, kteří k nám při −
jedou. Navštivte naše informační tu−
ristické centrum, kde dostanete ve−
škeré informace včetně propagač−
ních materiálů.                 (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr vzkazuje:

Svěcení  kaple v Hojsově Stráži biskupem
Františkem Radkovským.

Jízda lanovkou 
v korunách stromů.

Starosta Železné Rudy
Ing. Michal Šnebergr

Nezapomeňte, že na Železnorudsku
začala letní sezona o měsíc dříve

Západ Čech patří
penzionům a autům

Na západě Čech kvetou internetové
služby spojené s ubytováním a do−
pravou. Je zde mnohem víc penzio−
nů než jinde v ČR, Západočeši víc
podnikají také v autodopravě nebo
autoservisech. Přesto, že interneto−
vá populace západních Čech čítá
355 tisíc lidí, mnoho podnikatelů ne−
má vlastní weby.

Západní Čechy jsou z pohledu
podnikání těsně pod průměrem re−
publiky, podle přepočtu statistik 
firem registrovaných v největším
českém internetovém katalogu
Firmy.cz podniká v kraji každý 18.
obyvatel. Průměr v celé České re−
publice je jedna registrovaná firma
na 17 lidí. I v absolutním počtu fi−
remních zápisů se Plzeňsko nijak
nevymyká obdobně velkým regio−
nům, sídlí zde 32 tisíc firem (napří−
klad v o něco větším Zlínském kraji
je jich registrovaných 33 tisíc). 

Řada místních firem v kraji se
však míjí se svými zákazníky. Až tři
z deseti firem a podnikatelů zde ne−
disponují vlastním webem, průměr
ČR je 28 %, a v Praze je to dokonce
jen 20 %. Nejhůře ze všech jsou na
tom v západních Čechách zdravot−
nická zařízení (až neuvěřitelných 
70 procent jich neuvádí vlastní we−
bové stránky ve Firmy.cz, je tedy
pravděpodobné, že jimi ani nedispo−
nují), nákladní silniční přeprava
a advokátní kanceláře (oboje 58 %),
překvapivě třeba i autoservisy 
(54 %), které přitom v katalogu patří
zároveň mezi nejhledanější kategorie.
Webové stránky často nemají ani fir−
my nabízející stavební řemeslné prá−
ce, tam nemá web 51 % firem. 

Pro rozvoj 
cykloturistiky  

Rada PK odsouhlasila poskytnutí
účelových dotací z programu Pod −
pora rozvoje cykloturistiky a cyklistic−
ké dopravy Plzeňském kraji v roce
2014 ve výši 1,5 milionu korun. V pří−
padě, že návrh na přidělení dotací
schválí zastupitelstvo kraje, bude
částka rozdělena mezi 14 žadatelů
(města, obce, mikroregiony). Např.
finanční dotaci ve výši 280 tisíc korun
obdrží Mikroregion Touš kovsko na
projekt realizace cyklo tras, které pro−
pojí Plzeň s oblastí kolem Hracho −
lusek a zároveň napojení na cyklo −
trasy č. 35 a č. 3,7. Další dotace ve
výši 120 tisíc korun  patří obci Velké
Hydčice na vybudování odbočky
z cyklotrasy č. 312 na Prácheňsko
v délce 600 m.

Výrobní haly společnosti Zodiac
Galleys Europe s.r.o. v Plzni na Bor −
ských polích v současné době opouští
měsíčně 35 setů – kuchyňských mo−
dulů a odpočinkových místností pro le−
tadla Airbus, což je průměrně o 5 více
než v roce 2013.  Roční obrat společ−
nosti vzrostl na odhadovaných 74 mi −
lionů EUR. V plzeňském výrobním are−
álu momentálně probíhá vývoj nového
produktu – inovovaného typu kuchyň−
ského modulu, který má významný
ekonomický přínos pro tržby leteckých
přepravců. Dodavateli komponentů pro
společnost Zodiac Galleys Europe
s.r.o. jsou ze 40% čeští výrobci.

Rozšíření výroby doprovázel růst po−
čtu zaměstnanců. V současné době
společnost v Plzni zaměstnává 850 lidí,
což je o 330 více než před rokem.
„Nejvíce se zvýšil počet výrobních mon−
térů, z nevýrobních oddělení se nejvíce
rozšířila oddělení skladu, konstrukce
a kvality,“ upřesňuje ředitel Joe Maxant.
Pro společnost Zodiac Galleys Europe
celkově (včetně výrobních závodů
v Nizozemí a Tunisku) pracuje bezmála
1000 lidí. Montáž setů vyžaduje od pra−
covníků vysoce specifické technické
dovednosti, jelikož vstupem jsou tisíce
drobných komponentů a výstupem je
výrobek, který míří přímo do letadla. 

Společnost Zodiac Galleys Europe
s.r.o. rozšiřuje také sortiment svých
výrobků. V současné době ve spolu−
práci s Airbusem vyvíjí nový typ ku−
chyňského modulu. Jeho nejvýznam−
nější inovací je, že umožňuje přidat na
palubu další řadu šesti sedadel pro
cestující. To znamená zásadní ekono−
mické důsledky pro výnosy přepravců.
Kuchyň ské moduly a odpočinkové
místnosti pro posádku, které putují
z Plzně do letadel, se tak skládají ve
velké míře ze součástek vyrobených
v České republice. Podíl českých doda−
vatelů hodlá společnost Zodiac Galleys
Europe s.r.o. zvýšit až na 60 %.
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Zodiac představil kuchyňský modul 
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V prosluněném Turecku začal už
v květnu Zdeněk Troška natáčet po−
kračování košilatých příběhů z fiktiv−
ní jihočeské vísky Babovřesky. Právě
zde totiž vznikly závěrečné záběry
budoucí trilogie. První česká klapka
padla 27. května ráno v Záboří. Pavel
Kikinčuk, Lucie Vondráčková a Jana
Synková společně se Zdeňkem
Troškou, producentkami a celým
štábem spustili měsíční
proces, při kterém
vznikne poslední z dílů
české komedie, plné hu−
moru, intrik, drbů, ale
i laskavých scén.

Kromě již starých
zná mých herců se na
scénu vrátí Lucie Bílá,
která se svým počet−
ným ansámblem Romek
přijede konečně nechat
pokřtít své jedenácté dí−
tě,nově na scénu vstoupí i hereci
Tereza Bebarová a Tomáš Trapl.
Znovu se také vrací „sedm stateč−
ných“ z Babovřesek, našich sedm

bab, kterým už nikdo
neřekne jinak než 
„babovřeské BBC“.
Všechno vědí, všude
byly, od všeho mají
klíče. A pozor, tento −
krát půjde do tuhého.
Jak prozrazuje sám
re žisér – půjde totiž 
o likvidaci bab…

V tomto díle vypoví báby vesnic−
kým klukům, kteří pálí za jejich vnuč−
kami a přivedli je do jiného stavu,
válku. Ti se brání a spolu se staros −

tou vymyslí jejich likvidaci. Ovšem
na úrovni, a la Agáta Christie. Navíc
do vsi přijíždí nový farář, Polák
Zbygniew Krapuščinski, aby „zpu st −
lé“ babky napravil. Objeví se i man−
želka finančního úředníka z minister−
stva Dobrouše Dočistila a těšit se
můžeme na další a další příběhy rá−
zovitých obyvatel jihočeských
Babovřesk. 

„Věříme, že se tento film bude lí−
bit a bude úspěšný stejně tak jako
dva předchozí díly,  a protože kromě
jiného vzniká v nádherné jihočeské
přírodě a typicky jihočeských loka−

cích, přispěje i k tomu, aby přilákal
turisty z celé země do míst, kde vzni−
ká. Podobně jako tomu bylo přede−
vším u Sluncí, sen Zdeňka Trošky.
Už při minulém natáčení a po něm
jezdily výpravy do míst, kde jsme

první dva díly Babovřesek natáčeli.
Může to být i velmi přínosné pro
Jihočeský kraj, který je nejfilmova−
nějším krajem v republice, a přispět
díky filmové turistice k jeho dalšímu
rozvoji,“ zdůrazňují producentky
Dana Voláková a Michaela Fle ne rová
za společnost Fénix film s.r.o.

Filmová premiéra je plánována
na 12. února 2015.

Sedm statečných z Babovřesek se znovu vrací… tentokrát půjde o „likvidaci bab“

Troška natáčí komedii BABOVŘESKY 3
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Od května letošního roku je v Přeš −
ticích otevřeno centrum přírodní
medicíny Voňavá země. Zeptali jsme
se majitelky Heleny Černé.
Na co se mohou klienti těšit?
V našem centru se zabýváme přírodní
medicínou. Radíme klientům, jak jim
přírodní prostředky mohou pomoci
v každodenním životě, při vyrovnávání
se stresem a při různých zdravotních
problémech. Máme zde k dispozici
pestrou nabídku přírodních léčebných
systémů, jako jsou Bachovy esence,
aromaterapie, šamanské čaje a další.
Dále se specializujeme na  péči o děti.
Pořádáme kurzy masáží dětí pro rodi−
če a nabízíme tu nejčistší kosmetiku
pro naše nejmenší. Při kurzech učíme
rodiče, jak používat vonné oleje pro
zlepšení zdraví jejich dítěte.
Vytvořili jsme relaxační centrum
uprostřed města, kde mohou lidé na−
čerpat energii. Masáže, terapie i kos−
metické ošetření provádíme vždy po
konzultaci a ke klientům přistupujeme
individuálně, dle jejich přání a potřeb.
Pro větší komfort našich zákazníků je
zde k dispozici dětský koutek a dětské
hřiště, bylinková zahrádka a venkovní
posezení. Více informací najdou na
www.vonavazeme.cz
Aromaterapie a Bachovy esence
jsou u nás dosud málo známé obory.
Můžete nám je přiblížit?  
Aromaterapie ani Bachovy esence ne−
mají v Čechách tradici a lidé je větši−

nou neznají. V Anglii, Francii nebo
Německu jsou obě metody velmi oblí−
bené a populární. Ve Francii patří aro−
materapie k jednomu z lékařských
oborů a je hrazena zdravotní pojišťov−
nou. Já sama se těmto oborům věnuji
více než 10 let. Po studiu na univerzitě

v Cambridge jsem tyto obory v Anglii
několik let praktikovala, zejména se
zaměřením na děti. Ráda bych tyto
úžasné a velmi účinné přírodní pro−
středky zpřístupnila i lidem v České
republice.
Aromaterapie patří k vůbec nejstar−
ším způsobům léčení a zmínky o ní se
objevují již v prvních knihách čínské
medicíny. Všechny vyspělé civilizace
používali  esenciální oleje při léčbě

běžných nemocí a epidemií, při hojení
ran, ale i pro potěchu, kosmetické či
afrodiziakální účinky.  Oleje používané
v aromaterapii se destilují z léčivých,
vonících rostlin. Tyto oleje mají široké
spektrum vlastností a různé možnosti
použití. Oleje jsou antivirové, antibak−

teriální, ale i  imunostimulační. Působí
i na psychickou stránku člověka.
Některé oleje jsou relaxační, uklidňují,
zlepšují spánek. Jiné oleje jsou spíše
stimulační, podporují koncentraci
a zlepšují paměť. Obecně lze říci, že
používáním kvalitních esenciálních
olejů můžeme výrazně přispět ke zlep−
šení zdraví u dětí i dospělých.
Bachovy esence představují velice
účinný systém, který navrací harmonii

našim emocím. 38 květo−
vých esencí  nám pomáhá
harmonizovat naše nega−
tivní pocity, jako je třeba
strach, netolerance či níz−
ké sebevědomí. Esence
nám pomáhají  i při zvládá−
ní obtížných životních situ−

ací. Účinnost je poměrně rychlá a lidé
cítí zlepšení během několika dní. 
Bachovy esence nejsou tak starým
oborem. Zakladatel Edward Bach se
narodil roku 1886 v Anglii. Patřil k nej−
větším osobnostem alternativní a ho−
meopatické léčby té doby. Bach věřil,
že psychické rozpoložení člověka a je−
ho osobnost mají zásadní vliv na zdra−
ví. Proto se rozhodl vytvořit nový sys−
tém léčení, který by toto bral v potaz.
Bachovy esence proto fungují na prin−
cipu harmonizace našich negativních
emocí, které nás obtěžují a trápí.
Bachovy esence patří například
v Anglii k základní  výbavě záchran−
ných vozů právě pro jejich schopnost
zklidnit a pomoci lépe zvládnout stre−
sové situace.                                 (re)

Přijďte načerpat energii do centra
přírodní medicíny v Přešticích

Největší spor tovní středisko české
části Šumavy  –  Ski&Bike Špičák od−
startoval svoji přelomovou letní sezo−
nu, neboť výrazně rozšířil nabídku pro
cyklisty i turisty, a to včetně rodin
s dětmi. K bikeparku nově přibude
rozhledna na vrcholu Špičáku, dále
návštěvnický okruh vhodný i pro rodi−

ny s dětmi v nejhezčí oblasti Železno −
rudska (Čer tovo jezero a Rozvodí)
a nenáročná cyklotrasa vedoucí od
Jezerní cesty k lanovce. 

„Díky spolupráci s městem Železná
Ruda (cyklotrasa), TJ SA Špičáka
(rozhledna) a Lesy ČR (nové cesty)
jsme nyní zase o pořádný kus dále
v nabídce letních aktivit. Teď už zauj−
meme nejen adrenalinové sportovce,
ale i třeba seniory nebo rodiče s ma−
lými dětmi,“ komentoval letošní letní
proměnu střediska ředitel Ski&Bike
Špičák Vladimír Kasík.  

Bikepark a nová cyklotrasa  
Zde byla modernizována celá polovi−
na hlavně dřevěných překážek.
„Většinu jsme zbourali a postavili
znovu nebo došlo k jejich vylepšení.
Nový je např. i tzv. wallride a ve sko−
kové sekci máme nové lavice,“ říká
Jan Kasík, který se coby vedoucí bike
parku a někdejší reprezentant ČR na
horském kole o tratě pro bikery ve

středisku stará. Úplnou novinkou, kte−
rá vznikla díky městu Železná Ruda
a stala se i součástí špičáckého bike−
parku, je nová cyklotrasa, na Špičáku
ji pojmenovali „Sleeping Snake“.
Vede od Jezerní cesty k lanovce areá−
lu. Jde o pohodlnou, zábavnou a ne−
náročnou širokou stezku, dlouhou
cca 1,5 km. Zvládnou ji určitě všichni
cyklisté včetně začátečníků, nejen ti
na speciálech. 

Ve spolupráci s Horskou službou
se na vybraných stromech objevily
také nové grafické značky mající
usnadnit záchranářům orientaci.
Vymezují sektorově prostor v bikepar−
ku a záchranáři se pak rychleji dosta−
nou k turistovi či cyklistovi.         

Nové  trasy  pro rodiny s dětmi
Byly vybudovány ve spolupráci
s Lesy ČR. „Díky tomu se nám tady
otevře návštěvnický okruh (dlouhý
cca 4 km). Profilem tratí je vhodný
pro rodiče s malými dětmi, třeba

i v kočárku. Cesty vedou nejkrásnější−
mi oblastmi Železnorudska na
Čertovo jezero a Rozvodí. Navazují ta−
ké na již dříve vybudovanou stezku
„Pohádkové Česko“,“ charakterizoval
tuto novinku Vladimír Kasík. Stezky
budou slavnostně otevřeny ve stejný
den jako rozhledna, ale pro veřejnost
jsou k dispozici už nyní.

Šumavský Špičák zahájil letní sezonu 



31Plzeňský rozhled 6/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



32 Plzeňský rozhled 6/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

O 17. bavorskou  zemskou za−
hradní výstavu  v Deggen dorfu,
která byla slavnostně zahájena
25. dubna, je stále velký zájem.
Květi novou nádheru na břehu
Dunaje už si prohlédlo více než
120 000 lidí, mezi nimiž nechyběl

ani bavorský ministerský předse−
da Horst Seehofer. Prodáno bylo
dosud 17.000 lístků na perma−
nentní vstupy. A že je stále co vi−
dět. Jarní květiny pomalu ustou−
pily záplavě těch letních a vypadá
to, jako by se celé území převlék−

lo do nových šatů
ozdobených skle−
něnými šperky ba−
vorských sklář−
ských mistrů.
Na výstavě tráví ná −
vštěvníci často celý
den. Není divu, projít
územím o velikosti
34 fotbalových hřišť
zabere čas. K nej −
větším zajímavostem
patří bezesporu nově
vybudovaný most
přes Dunaj, který

slouží pro pěší a pro cyklisty. Se
svými 465 metry  je jedním z nejdel−
ších svého druhu v Evropě.
Rájem na zemi je zemská výstava
hlavně pro rodiny s dětmi. Atrakce
na všech hřištích jsou vždy plně ob−
sazené, z brouzdališť zní hlasitý
smích a velká travnatá plocha žije
množstvím  představení a koncertů.

Oprav dovým gurmán−
ským zážitkem je ná −
vštěva zdejších gastro−
nomických podniků,
kde se vaří poctivá ba−
vorská jídla a čepuje vý−
borné pivo.
Zahradní výstava v De −

ggen  dorfu potěší jistě každého.
Udělejte si čas a vypravte se tam,
určitě to stojí za to. Otevřeno je až
do konce října denně od 9 hodin do
setmění.
Vstupné: Dospělí 15 Euro, rodina
se dvěma dospělými 30 Euro, děti,
žáci a mládež platí 3 Eura.  

Romana Merglová

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer (uprostřed) obdivuje květino−
vé moře v Deggendorfu. Vzácného hosta doprovází  primátor města
Deggendorf  Christian Moser (druhý zleva) a manažerky výstavy Waltraud
Tannerbauer a Ingrid Rott−Schöwel.  Foto Michael Strauch.

Květinové moře v Deggendorfu skýtá nezapo−
menutelný zážitek.

Květinové moře v Deggendorfu
vedle Dunaje změnilo své barvy

Městské muzeum ve Zbiroze a Mi −
loslav Krist  zvou na výstavu, která
prostřednictvím dobových fotografií
a korespondence  přibližuje život 
českých vojáků v bitvách i při odpo−
činku, jejich trápení i humor, který
jim v těžkých chvílích pomáhal pře−
žít. Poznáváme tak střípky příběhů
nejen občanů Zbiroha a Roky −
canska, ale i z mnoha dalších míst
západních Čech.

Především prostřednictvím do −
bových fotografií a korespondence

přibližuje výstava život českých vo−
jáků v bitvách i ve chvílích odpo −
činku. Poznáváme jejich trápení
i malé radosti a také vojenský hu−
mor, který jim v těžkých chvílích po−
máhal přežít. 

Oficiální fotografie i soukromé
snímky pořízené zcela náhodně
ovšem odhalují i ty nejsmut −
nější stránky tehdejší války: pro −
středí krutých bojů, lazaretů, zaja−
teckých táborů i poprav a vojen−
ských pohřbů. 

Seznámíme se také některými –
pro nás netradičními – druhy vojsk,
u kterých čeští vojáci během války
sloužili. Mnozí například prožili válku
jako příslušníci rakousko−uherského
námořnictva. 

Někdy bylo naopak zapotřebí zdo−
lat nudu vleklé zákopové války,
a proto vojáci z nábojnic a střepin
granátů vyráběli nejrůznější předmě−
ty. Po celý život jim pak připomínaly
válečné doby a některé se dochova−
ly dodnes.

Výstava nezapomíná ani na rodi−
ny vojáků, pro které byla válečná do−
ba neméně náročná, a přesto se
snažili svému otci či synovi na frontě
přilepšit jídlem nebo oblečením.
Dopisy malých dětí svým otcům da−
leko na frontě dojímají i po sto letech
od jejich napsání. 

Na výstavě najdeme podobné vá−
lečné doklady nejen občanů přímo ze
Zbiroha a Rokycanska, ale i z mnoha
dalších míst západních Čech.

Výstava, která  je poctou všem
českým vojákům, kteří se konce
první světové války nedožili,  potrvá
do 22. 6. 2014.

HRDINOVÉ A OBĚTI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 



Kdo chce moc, nemá nic. Tato
stará moudrost má stálou plat−
nost, bohužel na ni zapomínáme.
Vidím to denně kolem sebe a stále
více se s tím setkávám u svých
klientů. Vzali si půjčky, hypotéky
a nestačí je splácet a pak přichá−
zejí exekuce. Chtěli všechno mít
a nemají nic. Letošní rok je ve zna−
mení rychlých změn a je potřeba
se tomuto trendu přizpůsobit.
Podle čínské astrologie jsme v ro−
ce  Koně, což je pochyb a změny.
Rychlou dobu řada lidí nezvládá.
Nenechme se strhnout tímto tem−
pem, protože spěch za penězi,
bohatstvím nám urychlí nemoc,
rozpadnou se nám vztahy a zůsta−
neme sami. 

Je škoda dávat energii do lpění
na něčem, do očekávání, které nic
nepřinese, protože být v očekávání
je žít ve snu. Radím každému, aby
se na chvíli zastavil a dal do harmo−
nie duši a tělo. Všem, kteří jsou
v krizi doporučuji si udělat 10 dnů
volna a podle finančních možností

odjet daleko. Čím dál od domova,
od zdroje problémů, tím lépe.
Nečekejme, že jako mávnutím kou−
zelného proutku bude lépe. Ne −
bude. Kyvadlo mi ukazuje, že leto−
šek je rokem klidu před bouří.
V příštím roce a následujících dal−
ších dvou očekávejme zvýšený po−
čet katastrof  ve světě i u nás. Při −
pravme se na záplavy, sesuvy pů−
dy, zemětřesení a uragány. Bude −
me vystaveni daleko více infekcím
a stresům. Doporučuji užívat pří−
rodní antibiotikum. Přišel jsem na
to, že nejúčinnější je oregano.
Doporučuji ho užívat  3 až 4 měsíce
nepřetržitě. Směs louhujeme v hor−
ké vodě maximálně 70° C a to 35
minut. Vhodný je také česnek, ale
není tak účinný jako eregano.

Velkým nebezpečím je pro nás
stres, který nám odebírá mnoho
energie. Proto nezapomínejte
na užívání vitamínů a minerálů.
Doporučuji jednou týdně alespoň
17 – 20 minut dělat moji akupre −
suru – ruce křížem a zápěstí na 
zápěstí. 

Moje věštba na další 3 roky ne−
ní nijak příznivá, nicméně v roce
2018 už bude lépe. Když jsem 
v roce 2008 věštil, že bude hůř, lidé
tomu nechtěli věřit. Každý je 
strůjcem svého štěstí, ne osudu.
Mnoho lidí svoje problémy svádí na
osud a to je velký omyl. Zastavme
se na chvilku a odpovězme si na
otázku: Kam vlastně kráčíme
a kam chceme dojít? Měli jsme to
udělat už dříve, teď je  pět minut po
dva nácté, ale pořád lepší později
než nikdy.  Kdo chce moc, nebude

mít nic. Naučme se odpouštět, ne−
očekávat a nelpět. Když nebude−
me nic očekávat, můžeme mít
všechno. Když nebudeme na ni−
čem lpět, tak to můžeme mít.
Nežijte s představou, že toho dru−
hého změníte. Změnit můžete pou−
ze sami sebe. Doporučuji předem
vyřešit svoje problémy. Proč?
Věštím, že když tak neučiníte, 
určitě potkáte člověka se stejnými
problémy. Kdo má dluhy, setká se
s dlužníkem. Kdo nemá vyřešeny
manželské vztahy, narazí na člově−
ka se stejným životním problé−
mem. Vyvarujme se závisti, která
vám, aniž o tom víte, může vyvolat
velké zdravotní problémy. Buďte
tolerantní a schopni kompromisů.
Jak jste na tom, si můžete sami vy−
věštit pomocí mých  karet.

Stanislav Brázda
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Nejznámější psychotronik a věštec Stanislav Brázda radí:

Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA

mobil:  
777 119 600  −  606 119 600

e−mail:
stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Šťastný může být ten, kdo se spokojí s tím, co má

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výraz−
ná sleva. Místo původních 275 Kč koupí−
te nyní jeden balíček karet 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 ane−
bo 777 730 256. Karty vám pošleme na
dobírku. Jejich cena bude navýšena o
poš tovné. Při poslání jednoho balíčku ka−
ret zaplatíte za poštovné  84 Kč,  pokud si
objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.

Investorská společnost Výstavba
Pubec  předala obci Letkov druhou
etapu projektu Obytná zóna Letkov 
− V Podlesí, která čítá 111 stavebních
pozemků. Podobně jako v případě
první etapy jsou nadstandardní nejen
velikostí a vybavením, ale také urba−
nistickou regulací pro výstavbu, aby
v lokalitě nevznikly nevkusné či roz−
měrově předimenzované stavby.
Poslední fáze zahrnuje už samotnou
individuální výstavbu rodinných 
domů novými majiteli.  

Projekt Obytné zóny Letkov – 
V Podlesí začal v roce 1998, kdy 
investor scelil ve svahu nad původní
částí obce přes 30 hektarů pozemků.
O dva roky později získal územní roz−
hodnutí pro výstavbu rodinných 

domů a v roce 2003 dokončil na
15 hektarech prvních 88 stavebních
parcel. Ty jsou již všechny prodané
a téměř na všech si už majitelé ne−
chali postavit domy. Ve většině se
i bydlí a počet obyvatel Letkova se
tak za posledních deset let zdvojná−
sobil na loňských 616. Očekává se,
že po dokončení výstavby druhé
části na dalších 16,5 hektarech pře−
sáhne tisícovku.

Výstavba v Letkově se v řadě
parametrů liší od většiny dalších
obytných zón vyrůstajících kolem
města. „Protože se jedná o mimo−
řádnou lokalitu s výhledem od Plzně
až po Šumavu, kde je v dosahu 
dálnice, jede sem trolejbus a přitom
jsme mimo město v podstatě hned

u lesa, chtěli jsme, aby zde vznikla
i mimořádná výstavba,“ říká ředitel
developerské společnosti Pavel
Pubec s tím, že mimořádný projekt

byl i přímo „šitý“ pro potřeby 
realitního trhu, na kterém trvale 
chybějí stavební parcely pro nároč−
né klienty. 

Letkov se chce rozrůstat
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Již 7. ročník festivalu Divadelní léto
pod plzeňským nebem připravil ještě
před premiérou nové inscenace Lhář
lahůdku pro příznivce mo−
derního tance. Přímo na pl−
zeňském náměstí Repub −
liky představí ve čtvrtek 19.
června inscenaci Korekce
souboru VerTeDance, která
byla na České taneční plat−
formě vyhlášena Taneční
inscenací roku 2014.  

V příštím roce, kdy se
Plzeň stane Evropským
hlavním městem kultury, je v plánu
akce s názvem Taneční léto pod pl−
zeňským nebem, která přinese dvě
zcela rozdílné inscenace. Jednou
z nich je již existující představení
Markéty Vacovské, Lenky Dusilové &
Spitfire Company & DAMÚZY: One
Step Before the Fall, druhým pak

autorské představení herců a taneční−
ků Divadelního léta pod plzeňským
nebem pod vedením režisérky a cho−

reografky Adély Stodolové
a režiséra Viléma Dubničky,
které vznikne v Plzni v průbě−
hu rezidenčních pobytů ve
spolupráci se společností
Plzeň 2015.

Novinkou letošního ročníku
je komedie C. Goldoniho Lhář
s Romanem Zachem v hlavní
roli.   Režie se ujme umělecký
šéf Západočeského divadla

v Chebu Zdeněk Bartoš. Premiéra se
odehraje v neděli 29. června 2014 na
scéně, která vyroste na náměstí
Republiky. Po deseti reprízách Lháře
se 14. července na tuto scénu vrátí
na sedm večerů vloni beznadějně vy−
prodaní Tři mušketýři v režii Viléma
Dubničky.

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Ve 2. kole dotačního programu Plzeň −
ského kraje s názvem „Finan č ní pod−
pora výstavby a rozšiřování metropo−
litních sítí v Plzeňském kraji 2014“ je
dosud nevyčerpaný objem finančních
prostředků ve výši 2 616 400 korun.
Celková částka vyčleněná na tento
dotační program činila 4 miliony 
korun. O dotaci prostřednictvím do−

tačního portálu eDotace požádala čty−
ři města (Přeštice, Nepomuk, Stod
a Stříb ro), kterým byla rozdělena část−
ka 1 383 600 korun. S ohledem na zá−
jem dalších měst a obcí čerpat finanč−
ní prostředky z uvedeného dotačního
programu bude vyhlášeno 2. kolo 
s termínem ukončení žádostí 25. čer−
vence 2014. 

Na podporu metropolitních sítí  
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PŘIJMU kadeřnici na 
ŽL. v Plzni, s praxí. Tel.:
602682843. KŘI PM
140092

PŘIJMU truhláře−nábytká−
ře do truhlářské dílny
v Plánici. Výroba, komple−
tace a montáž nábytku.
Požadavky: vyučen v obo−
ru, odborné znalosti, praxe
výhodou. Tel.: 602108891.
KŘI PM 140110

DOMÁCÍ pracovníky – kom −
 pletace, možnost dodávky
domů. Tel.: 720590543 po−
pá, 13−15 h., DE41@se−
znam.cz KŘI PM 140018

HLEDÁME svářeče Tig,
i bez papíru − výhoda Co2
a čtení dokumentace.
Práce v  Plzni a okolí.
Možnost ubytování. Vysoké
výdělky. Tel.: 777486071.
KŘI PM 140086 

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

PŘIJMEME zdravotní s.
a pečovatelky pro opatro −
vání starých lidí do Ně −
mecka. Znalost NJ. Tel.:
731473627. RR 40401

PRÁCE pro studenty: Na ví−
kendy a letní prázdniny
hledáme brigádnice do 
kavárny v Železné Rudě.
Pěkné ubytování zdarma,
turnusy, část. NJ výho−
dou. Tel.: 725835555. RR
40430

PŘIJMU zdravotní sestru
do ordinace praktického
lékaře od 1.1.2015. Živo −
topis zasílejte na e−mail:
kamilaha@centrum.cz. 
RR 40432

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  na −
ložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
140047

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

PRODÁM ihned rohovou
rozkládací sedačku + sto−
lek, 2 polohovací postele
s úložným prostorem− za−
kázková práce, jako nové,
nutno vidět, novou kuchyň−
skou desku (zelená), levý
dřez. Dále prodám levně jí−
delní soupravu, bordové zá−
věsy, dámský lehký černý
kostýmek, šály, šátek a  růz−
né  další oblečení. Tel.:
739153423. PM 140112

PRODÁM truhlu z r. 1930,
částečně malovaná, rozmě−
ry 120 x 62 cm. Dále pro−
dám zahradní kolečko. Tel.:
602602654. PM 140119

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpovic −
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5 x 2,
40 x 2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

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

PALIVOVÉ dřevo – smrk,
bříza, buk, s dopravou. Tel.:
774086417. RR 40306

STARŠÍ rohovou obývací
stěnu, výrobce TVAR Kla −
tovy, rozměr 332x144, bar−
va mahagon, materiál ma−
siv, vcelku nebo jednotlivé
skříňky, tel.: 723247390.
RR 40386

OBRAZY od šumavsk. malí−
ře p. Matase, orig. 2x š. 181
x v. 111 − 3500 Kč za jeden
a Černé jezero š.93 x v.63.
Levné – stěhování. Tel.:
732371760. RR 40389

FUNKČNÍ kachlová kamna a
dětský psací stůl, tel.:
728516920. RR 40390

LITINOVÝ kotel na tuhá pa−
liva – Viadrus Hercules
U24, 5článkový, používaný
jednu topnou sezonu, tel.:
721915405. RR 40387

STARŠÍ elektromontážní
betonové sloupy. Zn.:
Levně. Tel.: 607190146.
RR 40392

KAMNA Petry a lesnickou
(mysliveckou) uniformu
(v.177, váha 85kg), tel.:
733313602. Zn.: Nýrsko.
RR 40393

ZÁNOVNÍ stůl na PC, buk,
pův. cena: 1600 Kč, NC 800
Kč, tel.: 776101442. RR
40404

NOVÉ dveře vnitřní 60, 70,
80, 90, buk, dub, olše, tře−
šeň, javor za poloviční cenu.
Protipožární nové 90 buk,
dub, olše, třešeň za 2000
Kč. Fošny bukové 5 cm,
délka 4m. Tel.: 604134214.
RR 40413

EL. BOILER 80 L, výrobce
Dražice, velice dobrý, zá−
novní, jen 1 rok v provozu,
cena 2500 Kč, tel.:
777582161. RR 40448

PRODÁM rotačku 165
FAHR cena 14.000 Kč, na−
hrabovač – 13.500 Kč, 
obra ceč na seno šířka 3,5
m tažený – cena 3.500 Kč,
sběrací vůz 14 q HAGEN−
DORF  pěkný stav – 17.500
Kč.  Tel.: 724003512. 

JAWA, ČZ a jiné, koupím
staré motocykly v ja −
kémkoliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v hoto−
vosti, tel.: 607946866. 
RR 40417

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, cello, basu, el. kytaru
či saxofon, trubku nebo 
klarinet? Koupím i poško −
zené a nekompletní. Tel.:
728473687. PM 140084

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 

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet, dý−
ku, kordík, lovecký te−
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas−
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. po−
zůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037      

KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio 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 vzdu chov ku
zlamovací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, ob−
razy kafemlýnek, lit. bá−
bovku, kořenky, hrnečky,
porcelán. figurky, vázy,
skleněnou karafu a skle−
ničky aj. věci  z domácnos−
ti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 140038

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

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

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pou−
zdrem i bez pouzdra, dá−
le violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, tu−
bu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje. Sbě −
ratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039 

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzduchov−
ku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za bu−
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový mo−
del děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
140015 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
140016

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. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 140033  

SBĚRATEL koupí staré: lout−
kové divadlo i části, loutky,
betlém,  vánoční ozdoby,
různé staré dokumenty, po−
hlednice, plakáty, hračky,
autíčka na kabel i bez, na
klíček , vláčky, pokojík pro
panenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku. Tel.:
603512322. PM 140006

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova −
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyzname   ná    ní
vojenské, různé před −
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky –
ná ramkové, kapesní. Děkuji
za nabídku. Zn.: přijedu 
tel. 603512322. PM
140005A



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, lam−
pová radia, knihy a časo −
pisy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
140017

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 777263546. 

KOUPÍM obrazy od malíře
G. Tomana, tel.:
602811834. RR 40205

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel zaplatí až 10. tis Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schuka −
tschen, Paterlhütte, Glas −
er wald, Stadln atd.). Dobře
zaplatím i  jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945,
uvítám větší množství či
sbírky, mohu přijet.  Mobil:
602486490. RR 40429

PRONAJMU nebo prodám
prostornou garáž v Plzni.
Tel.: 725862395. PM
140114

PRONAJMU v centru Plzně
1+3−4, 95 m2, částečně
zrekonstruovaný, 2x kouple−
na s WC, i studentům nebo
dvěma párům. Volný ihned.
Tel. 777110010.

PRONAJMU v centru Plzně
1+2, 65 m2, částečně 
zrekonstruovaný. Nájem
6000,− Kč + služby a ener−
gie. Volný ihned. Tel.
777110010.

PRONAJMU byt 1+1, plo−
cha 45 m2 (i zařízený), zvý−
šené přízemí, možný pří−
stup na dvorek a zahradu.
Klidné bydlení v blízkosti
Chod ské ho náměstí. Vhod −
né max. pro 2 osoby. Tel.:
543238472. PM 140118

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firmami.
Pouze solidní klientela.
Práv ní servis, převody ener−
gií a klientský servis je 
samozřejmostí. Prázdný 
byt vám nevydělá. INSTINKT
REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 140070

PRONAJMU v Sušici neby−
tové prostory o velikosti 40
m2 vhodné jako sklad. Cena
dohodou. Tel.: 777358714.
RR 40388

PRONAJMU k rekreačnímu
ubytování – 2 pokoje v patře
RD za 140 Kč na os./den.
Spol. kuch. a koup., tel.:
376526153. Šumava –
Sušicko. RR 40409

PRONAJMU garáž v panelo−
vém domě v Klatovech
v sídlišti na Plánické ul., vol−
ná ihned, dlouhodobě. Tel.:
723524402. RR 40411

DLOUHODOBĚ pronajmu
zrekonstruovaný, zařízený
byt 2+1 v Klatovech Pod
Nemocnicí (59m2), cena
dohodou, kontakt –
777224953. RR 40416

PRONAJMU garáž v Kla −
tovech u ČS OMV, směr
Luby. Tel.: 602882461. RR
40418

PRONAJMU dlouhodobě
pěkný zánovní mezonetový
byt 2+1, 70 m2 v rezi −
denčním domě v centru
Klatov, klidová zóna s dosa−
hem nákup. center. I. patro
za 7500 Kč + energie, par−
kování a wifi je v ceně zdar−
ma. Kauce = 18000 Kč.
Tel.: 602614480. RR 40426

PRONAJMU byt s balkonem
v Klatovech na Domaž −
lickém předměstí v nové 
zástavbě. Krásný výhled na
Klatovy, 87 m2, od
1.7.2014, nájem 8.000 Kč
+ energie, tel.: 604356301.
RR 40385

PRONAJMU řadovou garáž
Pod Větrovnou, Klatovy, info
na tel. 605758988. RR
40442

PRONAJMU částečně zaří−
zený byt 1+1 v Klatovech
Za Beránkem. Cena: 3500
Kč + 4000 Kč, veškeré po−
platky spojené s užíváním
bytu. 1x kauce. Tel.:
720733198. RR 40443

PRONAJMU byt 2+KK
(60m2) v Klatovech v Du −
kelské ul. Byt prošel celko−
vou rekonstrukcí v roce
2012. Možnost připojení kr−
bových kamen, velký sklep
(11m2), zahrada ve vnitrob−
loku, nově opravena fasáda
domu. Měsíční nájemné
5.900 Kč. K nastěhování od
1.7.2014, tel.: 724675967,
e−mail: vitovecm@se−
znam.cz. RR 40447

PRONAJMU byt v Klato −
vech, 734200646. RR
40456

HLEDÁM pronájem bytu
v Klatovech. Nabídněte.
734200646. RR 40459

PŘENECHÁM zavedenou
kancelář v Klatovech na
frekventovaném místě.
731410303. RR 40462

PRODÁM byt 3+1 v Kla −
tovech naproti Bouchalce,
tel.: 602543524.

PRODÁM BYT 3+1 Pod
Hůrkou v Klatovech za 1 mil.
Kč, první patro s výtahem,
tel.: 604504046. Realitní
kanceláře nevolat. RR
40431

HLEDÁM ke koupi byt
v Klatovech. Stav nerozho−
duje. Děkuji za nabídku. Tel.:
734200646. RR 40460

NEMOVITOST vhodná
k cho vu koní, bydlení, rekre−
aci i podnikání − Luh u
Týniště (334 01 Plzeň), ce−
na 1.500.000 Kč (=141
Kč/m2).Bližší informace:
721 95 82 82, novotny−
honza@centrum.cz. PM
140109

PRODÁM rodinný domek 
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556

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

PRODÁM rodinný dům s
velkou zahradou 1 158 m2
ve Starém Plzenci, v klid−
ném prostředí u lesa. Tel.:
777165940. PM140113

PRODÁM dům se čtyřmi
bytovými jednotkami v Plz −
ni, ulice Mánesova – Bory.
RK ne. Tel: 602602654,
377310020. PM 140120

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

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

PRODÁM CHATU! Mezi
Hamry a Špičákem, 3+1,
garáž, v létě krásná pří −
roda, houbaření – v zimě
1,5 km od sjezdovek, zdra−
votní důvody, tel.:
722577134. Cena doho−
dou. RR 40309

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

PRODÁM částečně zasíťo−
vaný stavební pozemek
v obci Točník o rozměru
1348 m2. Cena pozemku
500 Kč/m2. V okolí již zá−
stava nových rodinných 
domů. Jen vážní zájemci.
Více info na tel.
602118566. RR 40373

PRODÁM garáž „u parku“ v
KT, tel.: 731102112. RR
40381

PRODÁM pozemek v Tu −
padlech, na výstavbu či re−
kreaci, sítě na hranici po−
zemku, 1200 m2, tel.:
731102112. RR 40382

PRODÁM zahradu se zdě−
ným zahradním domkem
pod Nýrskou přehradou 
ve Staré Lhotě, tel.:
607127306. RR 40396

PRODÁM usedlost, dům,
stodolu, parcely, tel.:
607111021. RR 40400

PRODÁM chatu na Hna −
čově, tel.: 606200750. RR
40435

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě neob−
ývaná nebo zchátralý stav
nevadí, do 200 tisíc. Tel.:
721375326. RR 40406

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40407

PRODÁM zahradu v Babíně
u Horažďovice, 570 m2, el.
220/380V, studna, garáž,
skleník, možno postavit
chatku – st. povolení i plán−
ky máme, cena 180.000 Kč.
Dále prodám chalupu za 
2 miliony Kč. Tel.:
728099153. RR 40415

PRODÁM pěknou chalupu
v malé klidné obci u Blíže −
jova na Domažlicku, 2+1,
chlév, 2x stodola, uzavřený
dvůr, zahrada, soukromí,
vhodné k rekreaci i trvalému
bydlení, 399 tis. Kč, tel.:
721004299. RR 40206

PRODÁM nebo pronajmu
býv. zem. usedlost k rekon−
strukci, výborná lukrativní
lokalita i pozemek bez pří−
mých sousedů, vhodné
k bydlení, rekreaci i podni−
kání s možností využití 20
ha travních porostů. Cena
1.390.000 Kč. Tel.:
602614480. RR 40427

PRODÁM zděnou, podskle−
penou chatu Na Škarmaně
(Domažlice), elektrika zave−
dena, voda užitková, skle−
ník, terasa, cena dohodou,
tel.: 721316105. RR 40438

PRODÁM chatu v zahradě
na okraji Sušice, podsklepe−
ná, zavedena el., voda při−
vedena na pozemek, zahra−
da 373m2, udírna, komín,
cena 150.000 Kč, tel.:
777595318. RR 40439

PRODÁM malou chalupu
v Újezdu u Chanovic, 2+1,
podsklepená, přivedena
obecní voda + plyn, WC
suché, stodola, malý dvůr i
zahrada, udržované, cena
370.000 Kč, tel.:
773490163. RR 40440

PRODÁM rodinný patrový
domek v Čachrově. Cena
dohodou. Tel.: 603145221.
RR 40446

PRODÁM chalupu na samo−
tě u Nových Pocínovic. K re−
konstrukci, pozemky 4330
m2, krásný výhled, les, ce−
na: 1 milion Kč, tel.:
777338552. RR 40441

PRODÁME v KT rod. dům,
po rekonstrukci. Pod
Rozvojem. Vyšší cena,
734200646. RR 40451

PRODÁM chalupu v Chu −
deni cích, 734200646. RR
40452

PRODÁME novostavbu RD
v Hluboké u Kdyně,
734200646. RR 40453

PRODÁM stavební parcelu
v Dolanech, 734200646.
RR 40454

PRODÁM chalupu Plzeň, jih,
734200646. RR 40455

PRODÁM dům v KT Lubech,
přízemí komer. prostory,
v 1.p. byt 4+1. Malý po −
zemek. Vhodný pro podni−
katele, 734200646. RR
40457

PRODÁM v KT dům o 4 by−
tech. Možnost další půdní
vestavby, menší zahrada.
734200646. RR 40458
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HLEDÁME ke koupi domek
v Klatovech a blízkém okolí.
Za nabídku děkuji.
734200646. RR 40461

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převodo−
vkou, pěkné pneu včetně
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 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 jedná−
ní 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028 

PRODÁM  Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
140029

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

PRODÁM přívěsný vozík za
osobní automobil. Značka:
Sport Jacht, TK do 4/2016,
cena 5.400 Kč, Klatovy,
tel.: 607668443.

PRODÁM Ferrari 355 – jed−
ná se o nedodělanou repliku
na podvozku Pontiac Fiero,
auto je kompletní, cena
39.000 Kč, tel.:
604134214. RR 40412

OBYTNÝ přívěs koupím,
starší, větší i odhlášený.
Sušicko. Tel.: 606406010.
RR 40419

SYMPATICKÝ pohodář, s ci−
tem pro rodinu, 35 let, se sr−
díčkem na správném místě,
hledá touto cestou obyčej−
nou, upřímnou ženu, která
už také nechce být sama.
Na kráse ani vzhledu nezále−
ží, důležité je, jaká jsi uvnitř
svého srdíčka. Děti nejsou
překážkou, vzdálenost není
rozhodující. Prosím pouze
odpovědi se zájmem o váž−
ný vztah. Tel.: 773569375.
PM 140111

MUŽ 193/97/38 svobodný
a bez závazků, prý pohledný a
sympatický, hledá příjemnou
štíhlejší ženu do 35 let, též za−
tím bez závazků. Z okr. RO 
a PM. Jsem milovník rodinné−
ho krbu, rád zvelebuji 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

PRVNÍ krok ke štěstí − se−
známení s Bavorákem.
Mob.: 773599200.

43/175 hledá příjemnou 
ženu, štíhlé postavy, vše −
obecných zájmů. Tel.:
728847769. PM 140117

ROZVEDENÝ 46, rád bych
našel ženu přiměřeného vě−
ku pro vztah a možná i spo−
lečný život. V dnešní době
je to v reálném životě dost
těžké a tak to zkouším touto
cestou. DO, tel.:
732178543. RR 40397

HLEDÁM ženu kolem 60 let,
osamělou, která má ráda
přírodu, rekreačně kolo, lyže
a chce ještě pro někoho žít.
Ozvi se. Tel.: 702811794.
RR 40398

ROZVEDENÝ 46/178 hledá
ženu se srdíčkem na pra−
vém místě, pro krásný trvalý
láskyplný život plný upří−
mnosti, pohody a porozu−
mění. Děti vítám. Přistě −
hování ke mně při hezkém
vztahu možné. Jen vážně.
Najdu Tě? Tel.: 702869111.
RR 404008

49/175 rozvedený hledá
štíhlou, příjemnou ženu do
45 let, tel.: 702684477. RR
40410

RÁD bych poznal příjem−
nou ženu se srdcem na
pravém místě. Procházky,
výlety a vzájemné porozu−
mění. Míra 40/195, Sušice
a blízké okolí. SMS na 
tel.: 731789666 nebo
722140305. Zn.: Láska je
mocná. RR 40421

ROZVEDENÝ 40letý podni−
katel, SŠ, sportovní postavy
rád pozná štíhlou, nezada−
nou ženu z Klatov k občas−
ným schůzkám. Uvítám ka−
marádsko−milenecký vztah,
společné výlety, večere, 
bazén... V případě potřeby,
Ti vypomohu. Ozvi se na
605995146 a nezávazně si
popovídáme. RR 40433

RÁD poznám příjemnou,
svobodnou a bezdětnou že−
nu ve věku 23 až 31 let.
Vzájemné porozumění, pro−
cházky, výlety a vůbec, vše,
co je v životě krásné. Co ne−
vidět začne léto, a tak by by−
la škoda trávit tohle krásné
roční období osamoceně.
31/196, Klatovy a okolí. Tel.:
605324960. Těším se na
odpovědi. RR 40423

HLEDÁM k sobě elegantní –
dominantní přítelkyni. Jsem
rozved. 59/171, zajištěný
sympat., mlad. vzhledu. Na −
jdeme spolu štěstí? Staň −
kovsko. Tel.: 607293848.
RR 40424

ABSTINENT, nekuřák hledá
ženu do 60 let ke společné−
mu žití v mém RD s chalu−
pou na Šumavě, cestování,
jen vážně, tel.: 723387698.
RR 40445

56/168 baculka se šmrn−
cem v těle a velkou chutí do
života si chce ještě pořádně
užít! S aktivním pohodářem
ve věku 50−60 let (jen muži
s vyřešenou minulostí). Na
SMS nereaguji, jen volat!!!
Tel.: 777573143. RR 40384

TOUTO cestou bych ráda
našla kamaráda nebo přítele
na přátelství, které vydrží,
tel.: 724130040. RR 40394

62LETÁ hledá příjemného
přítele pro hezký trvalý
vztah. Hezky se dá žít i po
60. Z KT a okolí. RR 40420

JE K NALEZENÍ muž kolem
šedesátky VŠ, SŠ, bydlící
v Plzni nebo okolí, s rozu−
mem i citem, ale sám?
Jsem SŠ, 163/64/59. Zn:
Společně vykročit na závěr.
etapu, tel. 777874733. RR
40449

COUNTRY TRIO zahraje k
tanci i poslechu (kytara, f.
harmonika, buben). Odmě −
na dle dohody. Plzeň. Tel.:
737361299. PM 140098

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob −
ně nebo písemně. Volejte,
pište na tel.775901978. PM
140106

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily 
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

JSEM DŮCHODKYNĚ, so−
běstačná a proto nabízím
pomoc nějaké paní či páno−
vi, kteří nikoho nemají a po−
třebují pomoc druhého.
Sestru i rodiče mám již po
smrti, tak bych mohla po−
moci jako hospodyně, pe−
čovatelka neb společnice.
Ráda vařím, pracuji na za−
hrádce a jsem čistotná. Po
dohodě je možné vzájemné
přestěhování. Odpovědi pro−
sím do redakce. Předem dě−
kuji. RR 40391

VYKLÍZECÍ  práce – kom−
pletní vyklizení, odvoz a lik−
vidace různého odpadu, dá−
le možnost vymalování,
úklid. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 140007

PROVÁDÍM  práce mo−
torovou pilou – ořezy,
pokácení nežádoucích
a přerostlých větví,
kmenů, stromů a výřez
nevhodných dřevin, křo−
vin a náletů. Plzeň a
okolí. Tel.: 773028439.
PM 140087 

POČÍTAČE prodej a opravy.
www.SoftAg.cz. Tel.:
374624742. KŘI PM
140116

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

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

ÚDRŽBA zahrady, Klatov sko
a Horažďovicko, Šuma va,
tel.: 721728644. RR 40353

SERVIS a prodej výpočetní
techniky. Výuka ovládání
PC (Windows, Internet,
Word, Excel), web:
www.mikistone.wsz.cz,
tel.: 723431029. RR 40403

PŮJČKY od více věřitelů,
konsolidace atd. Praž −
ská41, Plzeň, pujcky.fi−
nanc@seznam.cz, tel.:
605760958. KŘI PM
140104 

VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Tel.: 723780318.
KŘI PM 140115

ODDLUŽENÍ osob! dlu−
h y. n e @ s e z n a m . c z ,
tel.:734741216. KŘI PM
140105 

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
140009 

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

KOUPÍM  Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 i po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

Obchodní poradci:      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 27. června 2014
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NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akredi továno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w . m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 140053

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

PRODÁM štěňata knírače
středního černého, odběr
kolem 10.6., budou očkova−
ná a odčervená, s kupírova−
nými ocásky, tel.:
606231922. RR 40395

BRIARD, štěňata bez PP, ce−
na 5000 Kč, Sušice, tel.:
607418571. RR 40335

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s  nelí −
nající bavlníkovou srstí 
nevyžaduje střihovou úpra−
vu, jenom se pročesává.
Je antidepresivní, vhodný 
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca −
nisterapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstiž nou 
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplá cí s  nad −
šením. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých 
rukou. www.hajami−talis−
man. wz.cz, e−mail: haja−
mi@ volny.cz, 602823882
sms−ne, 378774498. RR
40154

PRODÁM jehňata vhodná na
chov i na maso, cena 1200
Kč/ks, tel.: 602405580. RR
40402

DARUJI vykastrovanou mla−
dou kočku, velmi společen−
skou – gepardího, exotic −
kého vzhledu, tel.:
722776844. RR 40425

PRODÁM štěňata jezevčí−
ka drs. stand. barva
tmavý div. O−import, CCH,
CACIB, BOB, ZV, ZN, matka−
2x CAC, ZN, ZV, ZZH, HZ.
Okr. DO, tel.: 777266775.
RR 40436

SELATA prodám, váha 
20−25kg, cena 60 Kč/kg,
možno dovézt. Dále prodám
vykrmená prasata, cena 
38 Kč/kg živé váhy,
Kdyňsko, tel.: 730673368.
RR 40437

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 7. 7. 2014Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !
www.plzenskyrozhled.cz

Najdete nás na
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