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Léčivé sirné prameny odjakživa
přitahovaly do kosteleckých lázní

také zajímavé osobnosti. Odjakživa –
tím se myslí od roku 1742, kdy 
prameny náhodně objevil poddaný
Jan Zbořil. Od té doby v Kostelci
fungu jí lázně s menší přestávkou
v době války. 

Už od jejich založení tam tedy míři−
ly významné osobnosti. Například
v roce 1790 se v lázních léčil příro−
dovědec Jan Nepomuk hrabě Mitrov −
ský. Kdyby nebylo kosteleckých láz−
ní, nutno říci, že Rakousko by přišlo
o jednoho ze svých nejslavnějších
básníků, a to o Franze Grilparzera.
Ten byl totiž začátkem devatenáctého

století vychovatelem dětí majitele
tehdejšího panství a těžce onemoc−
něl. Na nohy ho postavili zámecký 
lékař a lazebník v kosteleckých láz−
ních. A tehdy napsal budoucí slavný
poeta v Kostelci jednu ze svých prv−
ních básní.

Největší rozmach zaznamenaly
lázně na přelomu devatenáctého
a dvacátého století. To se tam sjížděli
herci, spisovatelé a známé osobnosti
tehdejšího společenského života.
Procházeli se po okolí a pili smradla−
vou léčivou vodu z pítka před lázeň−
skou budovou. Přestože voda splňu−
je veškeré parametry na pitnou vodu,
dnes ji popíjejí jen odvážní jedinci,
kteří dokážou překonat její typický
sirnatý zápach. Pak se jim voda od−
mění svou léčivou silou.

Ale zpátky k osobnostem. K vý−
znamným návštěvníkům, kteří dý−
chali kostelecký vzduch, patřil na −
příklad spisovatel Alois Mrštík, filo−
log František Bar toš, arcibiskup
Antonín Cyril Stojan, biskup Gorazd,
herec Jiří Plachý nebo třeba spi −
sovatelka Fričová, která část svého

románu Ďáblova past umístila právě
do Kostelce a do lázní. V Kostelci
se také léčila Bettina Ferdinandi, 
která byla druhou ženou Bedřicha
Smetany. 

Z celosvětově slavných, kteří nav−
štívili či se léčili v kosteleckých láz−
ních, musíme připomenout olympij−
skou vítězku Helenu Fibingerovou, le−
gendárního velitele partyzánů a ma−
jora Rudé armády Dajana Murzina,

který je čestným občanem města
Zlína, ale také Ivanu Trumpovou, ná−
rodní fotbalový tým Austrálie, tenistu
T. Mečíře a světově proslulého jogina
Paramhansu.

Podobně jako známé osobnosti,
tak i Vy si můžete dosyta užívat kos−
teleckých lázní při letní rekreaci, rela−
xačních či léčebných pobytech.

Autor: Jiří Fadler
Více na www.hotelkostelec.cz

Lázně v Kostelci u Zlína navštívila
Ivana Trumpová i světoznámý jogín
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Další ročník červnového HRA.KU.LETA
je za námi, přičemž pořadatelé 
TJ Sokol Hradiště připravili pro širo−
kou veřejnost žánrový koktejl osmi
promítacích večerů. Záštitu nad letoš−
ním ročníkem opět převzal starosta
Městské obvodu Plzeň−Slovany – 
Ing. Lumír Aschenbrenner.

„Těší nás, že popularita lokality
Hradiště díky kvalitní relaxační zóně,
kterou Plovárna v Hradišti vytvořila,
rok od roku stoupá. Přišlo nám tedy
smysluplné podpořit zdejší kulturní
dění a zakoupením nového projektoru
s objektivem se podařilo zvýšit kva −
litu promítání, a tím podpořit i ná −
vštěv nost akce,“ zdůraznil starosta
Aschenbrenner. 

Počasí večerním projekcím přálo,
a tak se na Plovárně v Hradišti sešlo
přes osm set diváků a vybralo se dva−
cet tři tisíce korun. Tuto částku zá−
stupci TJ Sokol Hradiště, provozova−
telé Plovárny Hradiště, ještě navýšili
o dalších sedm tisíc. Celková suma
30 000, − Kč bude použita na charita−
tivní účely, ostatně  jako každý rok. 

„Návrhů bylo více, ale nakonec jsme
se shodli, že celkový finanční obnos
získá sportovní klub Ariel. „Finanční
podpora nás těší, protože všichni, kdo
jsou zapojeni do projektu s tělesně po−

stiženými, pracují bez nároku na od−
měnu,“ řekl Jan Zábrodský. 

Projekt Ariel si klade za svůj cíl po−
moci tělesně postiženým proniknout
do podvodního světa. Zabývá se teo−
retickým i praktickým výcvikem lidí,
kteří mají ochrnuty dolní nebo horní
i dolní končetiny. Tento výcvik spočí−
vá v jejich teoretické přípravě, v potá−
pění v bazénu a nakonec i ve volné
vodě. Absolventi kurzu jsou schopni
více či méně samostatného potápění.  

Hlavní kulturní sezóna Plovárny
v Hradišti bude pokračovat i v prázd −
ninových měsících a její vyvrcholení
se chystá na září, kdy zde nově první
zářijovou sobotu odstartuje sjezd řeky
Úhlavy netradičními plavidly. 

„Kromě koncer tů oblíbených hu−
debních skupin jako HIBAJ, White −
snake revival, Extra Band revivalu,
Anakonda Bandu a tria M. Šindeláře
myslíme i na nejmenší návštěvníky
Plovárny. Pohádkové neděle nabídnou
klasické i interaktivní pohádková
představení, která dětem dají prostor
se zapojit do hraní. Nově se objeví
v programu Plovárny i folkové večery
pro příznivce country posezení v pří−
rodě,“ pestrost prázdninového pro−
gramu na Plovárně prozradil progra−
mový manager David Šlesinger.

Každá správná Plovárna by měla
mít i svého pojmenovaného maskota,
a proto proběhla na stránkách Plo −
várny soutěž o nejlepší jméno pro
něj. „Počet zaslaných návrhů nás 
mile překvapil a vybrat to nej nebylo
jednoduché,“ vysvětluje starosta
Aschen brenner. „Po dlouhých disku−
sích jsme mezi jmény Hralok,
Hrapulec a Švihák plovárenský zvolili
jméno Hraloh. Přejeme tedy sobě, ale
především Plovárně v Hradišti, ať se
i v letošním létě stane místem setká−
vání, příjemných zážitků, relaxace
místem, kde se líbí všem věkovým 
skupinám. A nad tím vším ode dneš−
ka bude bdít i maskot Plovárny 
kapřík Hralok,“ uzavírá starosta
Aschenbrenner. 
Aktuální informace vždy naleznete na 

www.plovarna−hradiste.cz nebo 
www.facebook.com/plovarnahradiste

Univerzita míří 
i na Sokolovsko

Rektorka Západočeské univerzity
v Plzni Ilona Mauritzová a hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný
podepsali smlouvu o par tnerství,
která akcentuje zájem obou stran
na získávání a udržení talentova−
ných studentů v Karlovarském kraji
a využití odborných kapacit ZČU
pro jeho rozvoj.

K naplnění společného cíle se
obě strany zavázaly podporovat
účast nejlepších studentů v národ−
ních i mezinárodních soutěžích
a také užší provázanost výuky stu−
dentů ZČU s potřebami Karlovar −
ského kraje. Společně rovněž vy−
hlásí krajskou cenu za významný
přínos ve výzkumu a vývoji mladým
vědcům a budou usilovat o zkva −
litnění podmínek pro život studentů
a následné uplatnění absolventů
ZČU v Karlovarském kraji. Západo −
česká univerzita je díky své hetero−
gennosti připravena vyslat do Kar −
lo varského kraje odborníky z růz−
ných oborů pro zvyšování kvalifika−
ce či zajištění dalšího vzdělávání 
jeho pracovníků. Obě strany také
chtějí spolupracovat v oblasti popu−
larizace technických a přírodověd−
ných oborů.

Kromě smlouvy o partnerství 
byla v Sokolově podepsána rovněž
smlo uva o spolupráci, která upravu−
je podmínky zajištění výuky budou−
cích bakalářů na Integrované střední
škole technické a ekonomické Soko −
lov. Fakulta strojní ZČU zde od další−
ho akademického roku otevře kon−
zultační středisko, v němž bude pro−
bíhat výuka kombinovaného studia
bakalářského studijního programu
Strojní inženýrství.

Komentované prohlídky historického
jádra města nově nabízí příspěvková
organizace Plzeň−Turismus. Jde
o službu určenou českým a němec−
kým individuálním turistům. Se ško−
leným průvodcem se mohou zájemci
od 7. června každou sobotu vydat na
zhruba hodinu a půl trvající prohlídku
atraktivních památek a zajímavostí
v centru města. Trasa návštěvníky
zavede od radnice a katedrály sv.
Bartoloměje  k historickým měšťan−
ským domům, mnohdy opředeným
nejrůznějšími pověstmi.  Část  pro−
hlídkové trasy vede plzeňskou chlou−
bou  – sadovým okruhem kolem his−
torického jádra města, účastníci 
budou moci obdivovat např. Divadlo

J. K. Tyla, Měšťanskou besedu či
Západočeské muzeum.  Závěrečná
část procházky se bude odehrávat v
Pivovarském muzeu. „Prohlídka
Plzně bez ochutnávky pravého plzeň−
ského ležáku je pro mnoho lidí ne−
myslitelná. Proto jim za podpory
Plzeňského Prazdroje   a restaurace
Na Parkáně  nabízíme občerstvení v
Pivovarském muzeu, tedy na jednom
z míst, které je v Plzni spojeno s pivo−
varnickou tradicí města,“ říká Zuzana
Smotla chová, ředitelka městské pří−
spěvkové organizace Plzeň−Turis −
mus. Návštěv níci starší 18 let ochut−
nají  třetinku plzeňské 12°, pro děti a
řidiče je připraven nealkoholický ná−
poj.  Budou−li mít zájem, mohou dále

individuálně pokračovat v prohlídce
muzea či plzeňského podzemí, popř.
se vrátit s průvodcem na náměstí
Republiky. 

Ochutnávka piva není jediným bo−
nusem, který mohou návštěvníci vy−
užít. Vstupenka v hodnotě 100 Kč
platí i jako poukaz na 50% slevu při
návštěvě Patton Memorial Pilsen.
Návštěvníci ji zakoupí v Informačním
centru před prohlídkou, slevy mají
děti, senioři a zdravotně postižení ob−
čané. Prohlídky se budou konat kaž−
dou sobotu až do konce září. Sraz
účastníků je vždy před Turistickým in−
formačním centrem města Plzně  na
náměstí Republiky 41, prohlídka v
německém jazyce začíná ve 14 hodin

a na ni navazuje prohlídka pro české
návštěvníky od 15:30 hodin. 

„Většinu zahraničních návštěvníků
města tvoří Němci, kteří do Plzně při−
jíždějí individuálně. Proto jsme zvolili
němčinu, ale pokud bude zájem, při−
pravíme  prohlídky  také pro anglicky
mluvící turisty,“ vysvětluje  Zuzana
Smotlachová.

Kromě novinkových prohlídek pro in−
dividuální návštěvníky města nabízí
Plzeň – TURISMUS standardně prohlíd−
ky města pro organizované skupiny na
objednávku. Délku a obsah prohlídky
lze upravit individuálně na přání klienta,
disponujeme proškolenými průvodci v
angličtině, němčině, ruštině, francouz−
štině, italštině a španělštině. 

Pravidelné prohlídky města se školeným průvodcem

HRA.KU.LETA 2014 pomůže
propojit dva světy
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Je 14. června, krátce před čtrnác−
tou hodinou. Na návsi v Buje silech
se scházejí příznivci Myslivec −
kého sdružení Stráně Bujesily, aby
společně s místními myslivci, po−
zvanými hosty a dalšími zájemci
o tohoto ušlechtilého koníčka
vzdali holt svému patronu − svaté−
mu Hubertovi a odhalili jeho pa−
mátník nedaleko obce.

Svatý Huber t pocházel z velmi
bohaté šlechtické rodiny. Byl vý −
borným lovcem, milovníkem hýři−
vých zábav i lidumilem s dobrým
srdcem. Legendy o něm povídají,
že po těžkém životním osudu
jej oslovilo v přírodě při lovu neče−
kané setkání s jelenem, který měl
mezi parožím zářící kříž. Promluvil
k němu nadpřirozený hlas, který se
ho zeptal: „Huberte, proč stále lovíš
a honíš zvěř. Je na čase, abys začal
hledat mě, který se za tebe oběto−
val.“ Po tomto zážitku se Huber t
stal knězem. 

Úvodního slova se po slavnost −
ním troubení sourozenců Kuče ro −
vých z Kozolup ujímá Milan Trnka,
předseda MS Stráně Bujesily, který
připomněl, že červen je označován
nejen jako měsíc mláďat, ale pře −
devším myslivosti. Ta v sobě za −
hrnuje řadu aktivit od péče o zvěř
až po společenské aktivity, kte−
rých na malých obcích příliš není.
Myslivci jsou tak někdy jedinými
nositeli kultury. Poté se průvod 
necelé stovky lidí pomalu odebírá
na místo. Památník je v místě, kde
se scházejí čtyři cesty. Vlastní 
vysvěcení provádí páter Vrbenský

z farnosti Kralovice. Vše je protkáno
loveckým troubením pro umocnění
kulturního zážitku, který společně
s krásným počasím dokresluje
atmo sféru slavnostního okamžiku.
Ke slovu se dostává duchovní
otec myšlenky zřízení a vlastní 
realizace památníku Jaroslav Sta −
něk, který je zároveň mysliveckým
hospodářem zdejších myslivců.
I on se zabývá myšlenkou, že by

svatohuber tská tradice měla li −
dem především připomínat podsta−
tu a zákonitosti lesa, práci lesníků
a myslivců, kterou zdaleka není
jen těžba dřeva a lov. Úplný závěr
obstaral přípitek, opékání špekáč−
ků, prohlídka myslivecké výstavy
a přátelské posezení v místním 
kulturním domě na návsi.  

Pavel MOULIS,  
předseda ZO ČSOP Rokycany

V Bujesilech odhalili památník svatému Hubertovi

Sourozenci Kučerovi

Památník svatého Huberta
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Do nových prostor a na novou adresu
se přestěhovala nezisková organizace
Sdružení  pěstounských rodin, které
původně  vzniklo v Brně v roce 1995.
V Plzni toto sdružení provozuje již
6 let Poradnu pro náhradní rodinnou
péči. V průběhu let změnila Poradna
několikrát  své působiště, její osazen−
stvo se rozrostlo, proměnou prošla
i klientela. Nyní konečně zakotvila,
snad již natrvalo, na adrese Houškova
25 na Slovanech.  

„Posláním poradny je prosazovat
a bránit právo každého dítěte vyrůstat

v rodinném prostředí a provázet
a podporovat rodiny s přijatými dětmi.
Služby jsou určeny pro rodiny s při −
jatými dětmi, žadatele o zprostřed −
kování náhradní rodinné péče, zá −
jemce o přijetí dítěte do náhradní ro−
dinné péče, pěstounské rodiny, které
mají se Sdružením pěstounských 
rodin uzavřenu Dohodu o výkonu 
pěs tounské péče,“ vysvětluje Hana
Benadová. 

Podle jejích slov nabízí poradna
psychologické a sociálně−právní 
poradenství, individuální a rodinnou

psychoterapii, dlouhodobé odborné
doprovázení rodin s přijatými dětmi,
neutrální prostředí a asistenci pro set−
kávání s biologickou rodinou přijatého
dítěte, pravidelná vzdělávací a diskus−
ní setkání s odborníky, akce pro rodi−
ny, týdenní rodinné pobyty, zprostřed−
kování doučování dětí, bezplatné do−
ručování časopisu Průvodce náhradní
rodinnou péčí.

„Osobně jsem absolvovala některé
přednášky a semináře, které Sdružení
pro nás− pěstouny připravilo a musím
říci, že ač jsem vystudovala fakultu

ošetřovatelství, kde jsme také měli
psychologii a další předměty, v kom−
binaci s pěstounstvím jsem se dozvě−
děla mnoho zajímavého. Také jsme si
užili rodinný pobyt na Šumavě a hlav−
ně vím, že když budu něco z této
oblasti potřebovat, mám se kam ob−
rátit,“ uvedla pěstounka Nikol z Plzně.

Plzeňská poradna, respektive Sdru −
žení pěstounských rodin propaguje
myšlenky náhradní rodinné péče mezi
širokou veřejností. „Uzavíráme proto
Dohody s pěstouny a osobami v evi−
denci o výkonu pěstounské péče
a hlavně jsme připraveni pomoci při−
nejmenším radou,“ doplnila ještě 
H. Benadová. 

Jsme tu pro vás, rodiny pěstounů

Muzejní vesnice v Bavorském lese
u jezera Dreiburgensee v Tittlingu je
největším muzeem pod širým nebem
v Evropě. Oproti ostatním muzejím
svého druhu bylo jeho založení čistě
privátní iniciativou a dodnes je vede−
no výhradně soukromě bez jakýchkoli
státních dotací. Provozovatel autobu−
sové firmy Georg Höltl a jeho paní
Centa koupili v roce 1972 dochovalý
mlýn Rothaumühle. Tento 500 let sta−
rý obilný mlýn byl opraven a přesta−
věn na vlastivědné muzeum. Tímto
byl položen základní kámen dnešní−
mu skanzenu.
Počátek 70. let 20. století byl v Ba −
vorském lese ve znamení bouřlivých
sociálních a hospodářských změn.
Spousta starých statků byla buď 
postupně od základu modernizována
nebo stržena a nahrazena moderními
domy s pěknými kuchyněmi a kou −
pelnami. Lidé už nechtěli žít v dře −
věných chalupách s nízkými stře −
chami bez centrálního vytápění, bez
koupelny a WC. Zmizení historických

domů z krajiny v Bavorském lese bylo
nezadržitelné.
Návštěvníky muzea bylo Höltlovým
postupně nabídnuto více než 300 do−
mů, někdy i kompletních statků se vše−
mi hospodářskými budovami. Rodina
cítila velkou odpovědnost zachránit
alespoň část historické stavební archi−
tektury a k tomu patřící vybavení do−
mácností a nástrojů denní potřeby.
Tímto způsobem měli být pro následu−
jící generace zachráněni svědci někdej−
šího života. Ve skanzenu tak můžeme
dnes vidět, jak naši předci žili, bydleli
a pracovali.
Většina domů pochází z Bavorského
lesa, tedy z regionů mezi Dunajem
a českou hranicí. V letech 1974 –
2014 bylo pečlivě zdokumentováno
a do skanzenu převezeno přes 150
menších i větších budov z období let
1580 – 1850. Mezi ně patří 50 sel−
ských domů, stodoly, obilné sýpky,
pece, stáje, mlýny, pivovar, stará pila,
kapličky, požární zbrojnice a mnoho
dalších. Unikátem je nejstarší lidová

škola v Německu
z roku 1660. Zajíma −
vostí je sklárna Lötz,
která stávala v Rejš −

tejně. Ve 2. polovině minulého století
byla celá kompletně rozebrána a pře−
stěhována do zdejšího skanzenu. Tím
byla uchráněna před úplnou deva −

stací. Každá z budov vypráví příběh
svých vlastníků a ukazuje na rozma −
nitost někdejších stavebních stylů
v regionu.
Při stěhování domů do skanzenu bylo
přísně dbáno na to, aby znovu vypada−
ly tak, jako v originále. Budovy v muzeu
byly sestaveny podle předloh histo −
rických fotografií, pohlednic apod.
Zprostředkovávají dojem rozdílných
struktur osídlení Bavor ského lesa.
Dnes skanzen ožívá každoročně v ob−
dobí od Velikonoc do konce října. Stále

je tu k vidění něco nového a velmi často
se pořádají tématicky zaměřené akce.
V neděli 20. července se uskuteční
„Den rodiny“ doprovázený pestrým
programem pro rodiče i děti. Od 11
hodin si budou moci ti nejmenší pro−
jet vesnici na ponících, od 13 hodin
pak začíná dětská prohlídka skanzenu

s průvodcem. Historické loutkové di−
vadlo předvede dvě pohádková před−
stavení a před mlýnem bude zastávka
pro ty, kteří mají šikovné ruce. Zkusí
tisk na látku jako za starých časů, vý−
robu svíček nebo šití látkových med−
vídků. Před jiným statkem bude mož−
né pozorovat řemeslníky při výrobě
hrnců, tkaní, výrobě korálků či pečení
koblih. O občerstvení se postará his−
toriký hostinec Mühlhiasl a pro do−
brou náladu zahraje kapela „Bündl−
Musikanten“.         Romana Merglová

Zveme vás na Den rodiny do skanzenu 

Prohlídka skanzenu v Tittlingu je cesta do minulosti.

V neděli 20. července proběhne ve skanzenu „Den rodiny“ doprovázený 
pestrým programem pro rodiče i děti.

Muzeum je otevřeno denně od 9 do 17 hodin
VSTUPNÉ: Dospělí – 6  Euro
Děti do 6 let v doprovodu rodičů – vstup zdarma 
Skupiny od 16 osob, studenti, postižení – 4 Eura/os.

Tel.: 49(0)8504−8482  |  www.museumsdorf.com

Bavorský les v Tittlingu
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Parta nadšenců se rozhodla natočit
film o Přimdě, hlavními aktéry byli
Libor Marek a Josef Babka, kteří už
společně mají za sebou film o Rou −
pově. Proč přišla na řadu Přimda, to
vysvětli Libor Marek. „Prvotní myš−
lenka vznikla již před lety, kdy se mi
do rukou dostala krásná kniha F.A.
Hebera a také jedna publikace 

německého autora. V obou bylo vy−
obrazení hradu, ale pokaždé jiné.
Proto jsem začal přemýšlet, jak asi
mohl vypadat. S přítelkyní Andreou
Huclo vou jsme začali srovnávat
plánky s kresbami a po několika týd−
nech byl na světě i model. Mezitím
nás cesty osudu dovedly k Josefu
Babkovi z Roupova, který je stejným
nadšencem jako celá naše rodina.
Slovo dalo slovo a po několika mě−
síčním snažení vzniklo naše první fil−
mové dítě Hrad Roupov. Na premié−
ru přišlo přes 300 lidí a my jsme
museli promítat dvakrát po sobě pro
plný sál. Tento zájem nás  jakoby
nakopl a hned na místě jsme si slíbi−
li, že uděláme i starobylou Přimdu
a rozšíříme sběratelskou edici Zříce −
ni ny neprávem opomíjené,“ uvedl
Marek, který si jako autora filmu vy−
bral redaktora Antonína Hříbala.

„Tondu Hříbala znám z projektu
Průvodci Českým lesem a oslovil
jsem jej úmyslně, protože náš ka−
meraman Pavel Kalista z FilmPro
měl velké množství pracovních akti−
vit – např. i populární Toulavou ka−
meru na ČT. A musím uznat, že mě
velice mile překvapoval svými nápa−
dy, myšlenkami a jednoduchými tri−
ky. Ostatně diváci na premiéře se
o jeho šikovnosti mohli přesvědčit
na vlastní oči,“ vysvětlil spojení s re−

daktorem Marek. 
Antonín Hříbal se

při vyprávění usmíval.
„Vybrali jsme si na
natáčení pět dní, po−
dle volného času, aby
to všem vyhovovalo.
A troufám si říct, že se
nám opravdu povedlo
vybrat pět nejchlad−
nějších dní v roce,
kdy nám byla ukrutná
zima, technika byla
pokrytá zmrzlou jino−

vatkou, prostě, kdybychom to odlo−
žili na leden, bylo by tepleji.“

V sobotu se tak po stopách natá−
čení vydalo na čtyři desítky zájemců,
kteří došli na hrad a cestou si vy−
slechli historky z natáčení. Poté se
všichni odebrali do areálu bývalé
školy v přírodě, kde byla expozice
modelů hradů, map a dobových
mincí. Tam čekalo na film dalších
šedesát zájemců. Mezi nimi byl také
Karel Dráždil ze Stříbra. „Film se mi
velmi líbil a domů jsem si zakoupil
DVD jak o Přimdě, tak o Roupově.
Vždycky říkám, kdo nezná svou his−
torii, nezná ani sám sebe. Co se týče
filmu o Přimdě, prezentace i komen−
táře byly vynikající, jde sice o ama−
térský film, to bylo poznat, ale záro−
veň bylo vidět, že autor filmu už řadu
zkušeností má,“ ohodnotil promítání
Karel Dráždil. (sih)

Od 1. 7. 2014 bude zajišťovat ohledá−
ní zemřelých na území celého kraje
společnost 1. koronerská, s. r. o., kte−
rá na Plzeňsku sídlí v Rokycan −
ské nemocnici. Ta vzešla 
z veřejné zakáz−
ky, kterou vy−
hlásil Pl zeň −
ský kraj.
Podle záko−
na o zdravot−
ních službách zodpo−
vídá kraj za organizaci prohlídek těl
zemřelých mimo zdravotnické zaříze−
ní. V minulosti prováděli prohlídky těl

zemřelých lékaři lékařské pohotovost−
ní služby a Zdravot nické záchranné
služby Plzeňského kraje. Služba je

poskytována
24 hodin.
Přítomnost
lékaře pro
o h l e d á n í
zemřelého

je na území
celého kraje

stanovena dle dojezdové
vzdálenosti do 120 min. od předání 
informace. Kontaktní telefonní číslo je
608 131 015.

Kraj už má svého koronera

Nadšenci natočili film
o Přimdě
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Dnes jsme se vydali za majiteli
rodinného domu Erichem
a Waltraudou Schlickerovými,
kteří bydlí ve Weidingu
u Schönsse. Byli jedni z prv−
ních v této části bavorského
regionu, kteří se v roce 1978
rozhodli pro plastová okna od
firmy Braun z Weidingu u Cha −
mu. Jen pro upřesnění mu −
síme dodat, že Weiding
u Schönsse  a Weiding u Cha −
mu spojuje pouze stejný 
název, jinak jsou to dvě bavor−
ské obce, vzdálená od sebe
40 kilometrů.

Při setkání s manželi Schlicke −
rovými nás zajímalo, proč se roz−
hodli pro plastová okna. Pozor ně
jsme poslouchali Ericha Schlickera.

Nedůvěra sousedů
V roce 1978 jsme stavěli rodinný
dům a když přišlo na okna, roz−
hodli jsme se pro plastová.
Nebylo to jednoduché, protože
v té době byla k plastovým 
oknům velká skepse. Mnozí nám
to rozmlouvali a říkali, že jejich ži−
votnost je maximálně 5 let. Do −
poručovali nám dřevěná okna.
Tvrdili, že hodně silný vítr, který

velmi často přichází od českých
hranic, naruší konstrukci plasto−
vých oken a zimní počasí velmi

brzo poškodí plast. Nicméně nás
tyto hlasy a nedůvěra sousedů
k plastovým oknům neodradily
a z nabídky jsme si vybrali firmu
Braun. Výrobou, montáží a servi−
sem plastových oken se zabýva−
la už od sedmdesátých let.

Vsadili jsme na jistotu
Navštívil nás osobně majitel fir−
my pan Georg Braun senior. Vše
nám dokonale a přesně vysvětlil.
Pozval nás do firmy, abychom si
prohlédli vlastní výrobu plasto−
vých oken a sami na vlastní oči

se přesvědčili o jejich kvalitě.
Měli jsme také atypický požada−
vek. V obývacím pokoji jsme
chtěli mít jedno velké okno, aby−
chom měli krásný výhled na
okolní přírodu. Nechtěli jsme mít
v okně nějaké příčky. Pro firmu
Braun to nebyl problém. Také
jsme požadovali všude dvojskla.
V té době ještě nebyla trojskla.
V celém domě bylo celkem 44
oken a dvoje  vchodové dveře.
Od firmy Braun jsme požadovali
kompletní dodávku včetně mon−
táže a servisu. Ve srovnání s na−
bídkami ostatních firem byla 

firma pana Brauna vždy a ve všem
o několik kroků vepředu − od vlast−
ní konstrukce oken, výztuh, ková−
ní až po servis. Ještě musím zmí−
nit velmi seriozní jednání včetně
perfektního poradenství.

Bez jediné závady
Plastová okna máme 36 let a ne−
měli jsme jedinou závadu. Vše je
originál včetně těsnění. Jsme
ohromně spokojeni. Dnes ka 
po 36 letech asi bychom zvolili
světlejší barvu oken. Když k nám
přijdou přátelé, tak nechtějí věřit,
že je plastovým okům téměř 
40 let. Není na nich totiž jediná
závada, stoprocentně těsní a de−
kor mají jako by se včera 4

Na návštěvě u manželů Schlickerových ve Weidingu u Schönsee

Na návštěvě u manželů Schlickerových ve Weidingu u Schönsee. Zprava: Erich
Schlicker, jeho maželka Waltraud, obchodní zástupce v Postřekově Hana
Váchalová, spolumajitel firmy Braun Georg Braun junior a obchodní zástupce
ve Kdyni Petr Hampel.

Jednodílné plastové okno v obývacím pokoji umožňuje nádherný výhled do
okolní přírody.

Rodinný dům manželů Schlickerových. 

Plastová okna od Brauna 
máme 36 let bez jediné závady
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Nádvoří krajského úřadu se zaplnilo
stánky, kde se představily školy
Plzeň ského kraje zapojené do projek−
tu Podpora technického a přírodověd−
ného vzdělávání. Pod ná−
zvem Ručič ky kraje před −
vedli žáci i učitelé osmnácti
středních škol, jaká je náplň
kroužků, které pořádají pro
žáky na ně navázaných zá−
kladních škol. Projekt, jehož
cílem je přivést žáky k tech−
nickým oborům, letos běžel
prvním rokem a setkal se
s pozitivní odezvou. 

„V rámci projektu Podpora technic−
kého a přírodovědného vzdělávání
probíhaly tento školní rok na osmnác−
ti středních školách v Plzeňském kraji
odborné kroužky určené žákům střed−
ních, ale především základních škol.
Ti si při nich mohli vyzkoušet obor,
o který by měli zájem. Cílem projektu

je samozřejmě seznámit děti s tech−
nickými obory a přilákat do škol, které
je vyučují, více uchazečů o studium,“
komentuje smysl projektu Jaroslava

Havlíčková, vedoucí odboru školství,
mládeže a spor tu Krajského úřadu
Plzeňského kraje. 

Celkem se představilo 18  střed−
ních škol zapojených do projektu a ta−
ké několik škol základních. Těch, kte−
ré jsou v projektu navázány na jednot −
livé střední školy, je v Plzeňském kraji

celkem sedmdesát jedna. Projekt, 
díky kterému školy nejen úzce spolu−
pracují, ale mohou také nakoupit stro−
je a zařízení, je financován z Evrop −
ského sociálního fondu prostřednic −
tvím Operačního programu Vzdělá −
vání pro konkurenceschopnost a stát−
ního rozpočtu ČR.

„V naší škole letos probíhaly tři
kroužky, kterých se zúčastnilo celkem
asi padesát dětí z pěti základních škol,“
říká učitel odborného výcviku na SŠ
Horní Bříza Pavel Sýkora. „V kamnář−
ském kroužku děti postavily pec na
pizzu. Vyvrcholením samozřejmě bylo,
že si v ní pizzu upekly,“ doplňuje.
Z projektu je financován i nákup mate−
riálu a zařízení. V Horní Bříze tak pořídi−
li modulární systém pro elektrikáře. 

Žáci Středního odborného učiliště
Domažlice zase mohou díky projektu
pracovat s novým strojírenským robo−
tem. Zde do kroužků docházelo také
bezmála padesát dětí z šesti spolupra−
cujících základních škol. A podobný
zájem je slyšet i od ostatních škol.

Ručičky kraje se předvedly 

4 namontovala.   Snad každého
dostane velkoplošné okno v ob−
ývacím pokoji. Jejich první reakcí
je věta: To je obraz. Jsme napro−
sto spokojení a ti, kteří nás před
plastovými okny zrazovali, už je
také mají. 

Kvalita pro život
Tento slogan si firma Braun dala
do vínku při svém založení před
více než 50 léty. Spolumajitel fir−
my pan Georg Braun junior se
svými bratry pokračují ve šlépě−
jích svého otce.
„Každému zákazníkovi nabídne−
me prohlídku naší celoroční firem−
ní výstavy, kde uvidí veškerou pro−
dukci. Jsou to nejrůznější tvary
plastových oken, vchodové dveře,
veškeré druhy rolet, zimní zahrady,
markýzy a další.  Také návštěvníky
seznámíme s nejnovějšími novin−
kami. Například nyní mohou vidět
zcela nový druh markýzy. Naše fir−
ma má řadu patentů. Zájemce ta−
ké provedeme vlastní výrobou.
Zákazník si dokonce může dojed−
nat termín, kdy se vyrábí jeho plas−
tová okna a může být při tom.
Veškerá naše snaha je vedena
k tomu, aby klient dostal kvalitní
výrobek s dokonalým servisem.
Vzpomínám si, že vůbec první
plastová okna jsme vyrobili a mon−
tovali na počátku 70. let do jedno−
ho pekařství a mají je tam dodnes.
Pouze chtěli jen vyměnit skla za
trojskla. Za tu dobu byla jen jediná
závada a to kování na jednom 
okně v jídelně. Nabízíme kvalitu
a zákazníci nejen u nás, ale i v Pl −
zeň ském kraji, kde máme tři naše
pobočky, to velice oceňují. Máme
už přes 2000 českých klientů,“ 
říká Georg Braun junior.

Staráme se o klienta
To nám potvrdili obchodní zá−
stupci firmy Braun ve Kdyni
a v Postřekově Petr Hampel
a Hana Váchalová.
„Zákazníci požadují vysokou
kvalitu, spolehlivost, dodržení ter−
mínů a dokonalý servis. Velmi rá−
di je vezmeme do výrobní firmy
do Weidingu a už mnohokrát se
nám stalo, že právě zde při pro−
hlídce firemní výstavy se rozhodli
a padlo konečné slovo. Někdy je
lépe jednou vidět než třikrát sly−
šet. Také ochotně klienty sezná−
míme se zákazníky, kteří mají na−
montované naše výrobky.“
V roce 2006 udělala firma Braun
krok za hranice Německa. Její
prodejní pobočky jsou umístěny
v Plzeňském kraji. V roce 2007
se otevřela prodejní kancelář ve
Kdyni, o rok později v Postře −
kově a v roce 2009 v Roky −
canech.                                      (re)
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� Jak dlouho existuje vodní cent −
rum Osserbad v Lamu?
Dvacet let.  
�Byl to váš nápad postavit lázně?
Byl to nápad svazu pro turismus
v obci. Jeho představitelé se ne−
ustále zabývali myšlenkou, jak by
bylo možné co nejkvalitněji zabavit
hosty, hlavně rodiny s dětmi. Ty totiž
tvoří největší podíl našich klientů.
Venkovní bazén už tu existoval
dlouho, ale my jsme si řekli, že těch
6 týdnů koupání o prázdninách je
málo a že by bylo dobré mít bazén
celoroční. 
��Chtít ještě neznamená mít.
Zaplaťpánbůh,  tenkrát před 20 lety
městská rada rozhodla, že bazén
postavíme a dostali jsme i štědrou
dotaci od vlády, což  by se dneska
už nestalo. Museli jsme se ale zaru−
čit, že budeme schopni jako obec
bazén provozovat. Abychom to fi−
nančně ustáli, byla nutná návštěv−
nost 100 000 lidí za rok. Ve městě
se říkalo: Vy jste ale optimisté, kde
chcete vzít v tak malém místě
s 3000 obyvateli 100 000 lidí?
Jenom hosté, co sem přijedou na
dovolenou, tu kapacitu nenaplní.
Nahrálo nám ale otevření hranic,
a tak jsme měli už od začátku
spoustu českých hostů. Na začátku
tvořili asi 10 procent a dnes se je−
jich počet pohybuje mezi 30  až 40
procenty. Jsme za to rádi. Také nám
pomohla situace, že se zavřel bazén
v Bavorské Rudě. 
��Jednou jste mi vyprávěl, že jste
v době, kdy se vodní centrum sta−
vělo, měl také malé děti, dvojčata,
a tak jste chtěl lázně postavit na
míru rodinám. Čerpal jste tedy
z vlastní zkušenosti?
Ano, přesně jsem věděl, jak to
u rodin vypadá po finanční strán−
ce. Proto jsme zavedli rodinné
vstupné, tzv. Maxikar ty, na které
může jít do bazénu až 5 osob.
Kalkulaci cen jsme neorientovali
směrem na luxus a wellnes, ale

prostě na normální vyžití. Člověk,
který má sám dvě děti, ví, jaké to
je, když se jde rodina koupat. Není
to jen o tom, že se u pokladny za−
platí vstupné, k tomu přijde vždycky
také něco k jídlu, hranolky, pití,
zmrzlina a nakonec je z toho suma
peněz. Pro nás bylo důležité, aby si
hosté, kteří tráví v Lamu do−
volenou, mohli dovolit kou−
pání každý den a ne z fi−
nančních důvodů jen jed−
nou. Lázně musely být 
prostě tak cenově výhodné,
aby se rodiny mohly koupat
vícekrát, a já myslím, že se
nám to tak podařilo.
�� Překvapil vás zájem
čes kých návštěvníků?
Ano. Už od začátku jsem
byl mile překvapen, že
k nám začalo jezdit tolik
Čechů, protože jsem si
myslel, že vzhledem k hos−
podářské situaci v ČR není
finanční úroveň lidí u vás
taková jako u nás. Naše
ceny jsou v eurech a já
jsem se obával, že to bude
pro české rodiny příliš drahé. Pak
jsem si ale rychle všiml, že Češi  si
váží toho, že mohou současně vy−
užívat bazény venkovní i vnitřní
a k tomu ještě i parní koupel se
saunou. Všechno je v ceně. Nej −
větší výhodou je ovšem časová
neomezenost. Člověk ví, co to ob−
náší, když se jde koupat s dětmi.
Kolik času padne na převlékání,
WC, sprchování, chvilku to trvá,

než jsou děti skutečně ve vodě.
V zimě je to ještě horší, oblečení je
víc, při odchodu je třeba vyfénovat
vlasy. Je to jeden velký stres,
a když si člověk neohlídá čas, mu−
sí u východu ještě doplácet. My
jsme si řekli, že tohle tedy nechce−
me. Zavedli jsme paušální celo−

denní vstup a hosté to velmi oceňu−
jí. V poslední době jsem se pře−
svědčil, že Češi kladou mnohem
větší důraz na vyplnění volného ča−
su různými aktivitami a sportem
než Němci. To není vidět jen v ba −
zénu, ale také třeba na Velkém
Javoru. Čechům není zatěžko vydat
peníze za volnočasové aktivity,
hlavně mladí lidé si chtějí volný čas
aktivně užít a přitom si odpočinout. 

��Máte nějaké novinky z poslední
doby?
Před několika lety jsme vybudovali
kotelnu, která vytápí nejen bazén,
ale také vedle stojící školu a tělo −
cvičnu. Stavbu financovalo asi 20
podnikatelů a jako topivo se použí−
vá dřevo, které nemá jiné využití.
Můžeme říci, že je to lesní odpad.
Dřevo sem vozí přímo majitelé lesů
a je ho pořád dost. Nejsme tak zá−
vislí na žádném jiném palivu, jako
je třeba olej nebo uhlí. Energii zís−
káváme přímo z našeho regionu.
Lesy mezi Ostrým a Javorem jsou
nekonečné. Dřív jsme museli kaž−
dý týden doplňovat do nádrží top−
ný olej, to teď odpadá.
�� Jaké vodní vyžití najdeme
v Lamu?
Osserbad má dvě spojené oblasti,
venkovní a vnitřní bazén. Venkovní
se vyhřívá na 26 °C. Z haly lze vy−
plavat ven do menšího bazénku
a ten má kolem 30 °C. Do venkov−
ního dvacetimetrového bazénu ústí
krásná 62 m dlouhá skluzavka.
Pak je tam ještě brouzdaliště pro
nejmenší děti. Uvnitř jsou opět dva
bazény, jeden s tobogánem dlou−

hým 30 m. Dětem pro zábavu
jsme k  nim umístili hlavu obra
z Ostrého. Je to obdoba vašeho
Krakonoše. Ještě jednou opakuji,
že vše je obsaženo v jednom
vstupném. Nic se nepřiplácí.
Součástí areálu je také cafeterie,
kde je možné se naobědvat. Co
nejsrdečněji k nám zvu naše české
sousedy s dětmi.   

Romana Merglová

„Jste k nám co nejsrdečněji zváni,“ vzkazuje českým návštěvníkům a rodinám
s dětmi pan Peter Rohrbacher, vedoucí informačního centra v Lamu.

Vodní svět v Lamu.

Čím je vodní centrum
Osserbad v Lamu zají−
mavé a přitažlivé? To
nám prozradil pan Pe −
ter Rohrbacher, vedou−
cí informačního centra
v Lamu.

Téměř každý druhý návštěvník vodního
centra Osserbad v Lamu je z Česka
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Dotaz čtenáře J. V. z Plzně:
Podal jsem u pražského soudu
žalobu o náhradu škody, kterou
mi způsobil viník dopravní neho−
dy. Soud mě však opakovaně vy−
zývá, abych žalobu doplnil, dolo−
žil další doklady apod.. Ptám se
proto, který předpis určuje náleži−
tost jaké má žaloba mít?

Odpověï advokáta:
Řízení o náhradu škody je obvykle
řízením poměrně komplikovaným,
a to zejména tehdy, kdy kromě
majetkové škody vznikla žalobci
i škoda na zdraví. V jednodušších
případech si tedy vystačíte s ná−

sledujícím poučením, v kompliko−
vanějších případech Vám pak při −
jde vhod pomoc advokáta. 

Především žaloba musí mít ná−
ležitosti podání, které definuje §
42 odst. 4 občanského soudního
řádu tak, že „Musí být z podání
patrno, kterému soudu je určeno,
kdo jej činí, které věci se týká a co
sleduje a musí být podepsáno
a datováno. Podání v listinné po−
době je potřeba předložit s potřeb−
ným počtem stejnopisů a s přílo−
hami, tak aby jeden stejnopis zůs−
tal u soudu a každý z účastníků
dostal po jednom.“ Pokud jde
o žalobu, tak ta musí mít kromě
těchto náležitostí ještě další, 
která jsou obsažena v § 79 odst.
1 o.s.ř., podle kterého se řízení
zahajuje na návrh, který kromě
náležitostí uvedených výše musí
obsahovat jméno, příjmení, byd−
liště účastníků, popř. rodná čísla
nebo identifikační čísla účastníků
(obchodní firmu nebo název a síd−
lo právnické osoby) popř. též je−

jich zástupců, vylíčení rozhod−
ných skutečností, označení důka−
zů, jichž se navrhovatel dovolává
a musí být z něj patrno, z čeho se
navrhovatel domáhá. Tento návrh
týká−li se dvoustranných právních
poměrů mezi žalobcem a žalova−
ným se nazývá žalobou. 

Kámenem úrazu ve Vašem pří−
padě může být zřejmě nesplnění
povinnosti uvedené v § 79 odst. 2
občanského soudního řádu, podle
kterého je žalobce povinen k návr−
hu připojit písemné důkazy, jichž
se dovolává, a to v listinné nebo
v elektronické podobě. 

V případě, že způsobená škoda
má svůj základ v dopravní neho−
dě, kterou způsobila protistrana,
budou takovými písemnými důka−
zy zejména zpráva policie o vyšet−
ření dopravní nehody, popř. odsu−
zující trestní rozsudek, potvrzení
autoopravny, potvrzení lékaře
o bolestném, popř. bodové ohod−
nocení trvalých následků. V úvahu

ovšem přichází i další důkazy,
např. zpráva pojišťovny o likvidaci
škody, korespondence vedená
s protistranou apod..

Tou nejpodstatnější náležitostí
je tzv. petit neboli rozsudečný ná−
vrh, ve kterém je třeba přesně de−
finovat, jak by měl podle Vašeho
stanoviska soud rozhodnout.
Soud Vám totiž může kromě výji−
mečných případů přiznat jen to,
co jste ve své žalobě požadoval,
byť třeba z provedených důkazů
vyplývá, že Váš nárok byl vyšší. 

Rozsudečný návrh by měl také
obsahovat nejen požadavek na
odškodnění vyjádřený v penězích,
ale i lhůtu, ve které úhradu poža−
dujete, číslo Vašeho účtu a ob −
vykle i vyčíslení úroku z prodlení,
na které máte zákonný nárok. 

Problematika uplatňování nároku
na náhradu škody je samozřejmě
velmi složitá, bez znalosti podrob−
ností však toho na Váš dotaz více
sdělit nelze. JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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V centru Pasova, na břehu řeky
Dunaje, hned vedle radnice stojí zají−
mavý dům jménem Wilder Mann,
který až do konce 19. století sloužil
jako hotel. Vystřídala se v něm
spousta zajímavých hostů, mezi něž
patřila i rakouská císařovna zvaná
Sissi. Během 20. století byl hotel pře−
stavěn na byty. V roce 1980 koupil
tento a další 3 přilehlé domy pan
Georg Höltl za účelem obnovení slav−
ného hotelu a zřízení sklářského mu−
zea. Dnešní hotel Wilder Mann ukrý−
vá  největší sbírku českého skla na
světě. Sklářské muzeum v Pasově
bylo založeno 1985 Georgen Höltlem.
K povídání o něm se ale dostaneme
oklikou.

Vše začalo autobusem Tatra
V roce  1945 bylo Georgu Höltlovi 17
let. Byl vlastníkem řidičského průkazu
a měl svůj český autobus značky Tatra

na dřevoplyn, se kterým provozoval
linku Tittling – Pasov. Tenkrát už existo−
vala také železnice mezi oběma městy,
ale kvůli rozbitému mostu vlaky nejez−

dily. Pan  Georg Höltl měl tedy zákazní−
ků dost. Ujet vzdálenost 20 km tehdy
trvalo asi 2 hodiny, a když jel přeplněný
autobus do kopce,  musela část cestu−
jících vystoupit a jít
pěšky. V roce 1949 
byla měnová reforma
a se zavedením marky
už bylo možné koupit
i naftu. Panu Höltlovi
vznikla na jeho lince sil−
ná konkurence, a tak se
rozhodl, že bude jezdit
do světa.

Hotel 
na kolečkách 
Od 1950 směli Němci
jezdit do ciziny, tak za−
čal organizovat výlety
do Švýcarska a pak
hned do Itálie.To už měl
ale autobus jiný, pohá−

něný dieslovým mo−
torem. Mezi  prvními zákazníky bylo
především  mnoho poutníků, se záj−
mem navštívit slavná evropská sva−
tá místa, například ve Francii nebo
Španělsku. Autobus měl vzadu pří−
věs se stany, ve kterých se přespá−
valo. Bylo to levné cestování. Tak to
fungovalo tehdy v 50. letech. Pak se
ale z poutníků stali normální turisté
a vyvstaly požadavky na zlepšení
komfortu cestování. Stany už nesta−
čily, tak pan Georg Höltl vymyslel
přívěs s kabinami na spaní, aby
v něm mohli  všichni cestující pře−
nocovat. Takový hotel na kolečkách,
dnešní Rotel. Bylo to v roce 1959.
Svůj nápad si pro jistotu nechal pa−
tentovat. Cestování najednou začalo
být o něčem jiném. První jízda vy−
lepšeného autobusu vedla přes
Turecko až do Jeruzaléma. Infra −

struk tura byla  tenkrát naprosto katas−
trofální. Pan Höltl si  z výpravy přivezl
vodu  z řeky Jordánu a nechal s ní po−
křtít svého prostředního syna Petra.
V roce 1962 se uskutečnila cesta do
Indie, která tam i zpět trvala 84 dní
a byla velmi dobrodružná. Naštěstí mě−
li turisté zkušeného průvodce, který
cestu do Indie podnikl už ve 30. letech
na motorce. Pak se jezdilo dál, na −
příklad  v roce 1964 do Ruska, v roce
1966 do USA, v roce 1969 napříč
Saharou. Od roku 1972 jsou na progra−
mu cesty po celém světě. Höltlovy
autobusy dnes potkáte skutečně všu−
de, také v Austrálii. Celkem jich jezdí
70. Turisté  si většinou koupí zájezd
v CK v Tittlingu nebo přes internet, pak

odletí z Německa letadlem a v té které
destinaci nastoupí do autobusu. V něm
stráví příštích 14 nebo i více dní.
Průvodci jsou velmi zkušení a zvládnou

nejen pestrý výklad, ale i uvařit snídani
a večeři pro celé osazenstvo. Hygiena
je zajištěna většinou v campech. 

Láska ke sklu
Už ze svých  prvních cest do Orientu si
pan Georg Höltl přivážel různé sklo
a také keramické amfory. Tři 2000 let
staré římské koupil v roce 1959
u Mrtvého moře.Tenkrát ještě netušil,

že tím pokládá základní kámen své bu−
doucí sbírce. Na začátku 70. let začal
sbírat sklo české. Ještě o něm sice nic
nevěděl, ale tušil, že je tam  zachycena
dávná kultura té nejvyšší úrovně, která
se nacházela přímo před jeho dveřmi.
To v něm probudilo nebývalý zájem, 

a tak kupoval sklo z různých aukcí,
především to, které jednotlivé hutě
vyráběly pro evropský trh. Během
10 let nashromáždil 2400 krabic od
banánů plných obrovských pokla−
dů. Jako idelální prostor pro vysta−
vení sbírky se jevil právě zrekon−
struovaný hotel Wilder Mann. Dne
15. března roku 1985 přestřihl

americký astronaut Neil Armstrong pá−
sku nově vzniklého muzea. O něco
později se začali sjíždět odborníci, kteří
sklo pečlivě roztřídili podle epoch

a místa vzniku a vše do detailu
popsali. Byly to především 
dámy dr. Heydová a dr. Bro −
žová z Prahy a dr. Zelasko
z Polska. Svět začal pasovské
muzeum uznávat jako nej −
významnější výzkumné cent −
rum evropského skla.
Těžiště sbírky leží hlavně v 19.
století až po secesi. Je tu i pár
moderních věcí, ale jen okra−
jově. V muzeu se ve velké míře
nachází exponáty ze sklář−
ských hutí Bavorského lesa,
Šumavy a Krkonoš jak z če−
ské, tak i polské strany. Vět −
šina z nich už dnes neexistuje.
Velký prostor byl dán sklu
z Klášterského Mlýna poblíž
Rejštejna a tamější značce

Lötz nebo sklárně Wilhelm Kralik
z Lenory. Všech asi 30 000 kusů je vy−
staveno v 600 vitrínách a rozmístěno
do tří podlaží. Neobvyklý zážitek si
v minulosti nenechaly ujít mnohé slav−
né osobnosti, např. Simeon II. – král
bulharský, Silvia – královna švédská,
Michail Gorbačov, papežův bratr 
Georg Ratzinger, Karel Schwarzenberg,
Václav Klaus, němečtí spolkoví prezi−

denti Richard von Weizsäcker, Roman
Herzog Joachim Gauck a další. Náš
průvodce, syn zakladatele Peter Höltl,
co nejsrdečnějí zve všechny české
návštěvníky Pasova do sklářského mu−
zea, které je v hotelu Wilder Mann. 

Romana Merglová

Kontakt:
Glasmuseum Passau

Höllgasse 1, 94032 Passau
Tel: +49 (0) 851 − 3 50 71
Fax: +49 (0) 851 − 3 17 12

info@glasmuseum.de
www.glasmuseum.de

www.wilder−mann.com
www.rotel.de

Hotel Wilder Mann je dne vedle pasovské radnice.

Autorka článku Romana Merglová se synem zakladatele
Petrem Höltlem ve sklářském muzeu.

Höltlovy autobusy dnes potkáte po celém
světě. Celkem jich jezdí sedmdesát.

V Pasově je největší sbírka
českého skla na světě



31Plzeňský rozhled 7/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rychlostí až 21 kilometrů za hodinu
budou nad hlavami pacientů ve Fa −
kultní nemocnici v Plzni na Lo chotíně
jezdit zkumavky s krví, močí či léky. 
Za více než patnáct milionů korun zde
totiž vznikl nový systém potrubní 
pošty, která propojí všechny budovy
v areálu a urychlí tak transport vzorků
do klinických laboratoří. Projekt je
z 85 % uznatelných nákladů spolufi−
nancován Evrop skou unií a 15 %  plus
veškeré neuznatelné náklady hradí ne−
mocnice z vlastních zdrojů.

Hlavním důvodem pro zavedení po−
trubní pošty v areálu Lochotín bylo

zjednodušit, zefektivnit a zautomatizo−
vat práci zdravotníkům. V lochotínském
areálu se totiž denně přemístí celkem
3500 až 3700 vzorků biologického ma−
teriálu. Standardizací trans portu po−
trubní poštou ze všech ambulantních
a lůžkových stanic i z operačních sálů,
urgentního příjmu pacientů a dialyzační−
ho satelitu nebo porodního sálu bude
umožněno za jistit lepší vstupní pod mín −
ky laboratorního vyšetření v jeho první –
předanalytické fázi. Rozhodo vá ní
o diag nóze, prognóze a postupu léčení
je totiž často postaveno na výsledcích
a interpretaci laboratorních vyšetření. 

Díky systému potrubní pošty dojde
k eliminaci rizika záměny cílového
místa transportovaného biologického
materiálu, zkrátí se doba transportu.
Bude také možno přesně evidovat po−
čty transportovaných vzorků a tím eli−
minovat chyby způsobené právě lid−
ským faktorem. Potrubní pošta zo −
hlední potřeby pacientů, bezpečnost
zdra votní péče a minimalizuje rizika
pro pacienta. Chybné výsledky nebo
interpretace totiž mohou způsobit ne−
vratné poškození pacienta.

Celý systém potrubní pošty je tvořen
více než 3,2 kilometry potrubí a 76 sta−

nicemi pro odeslání vzorků. Rychlost
přepravy kapsle je 4−6 m/s, doba pře−
pravy je tak řádově v jed notkách minut.
Potrubní pošta bude využívána přede−
vším k přepravě biologických vzorků
do laboratoří, léků, dokumentů či drob−
ného zdravotnického materiálu.

Potrubní pošty pomáhá v péči o pacienta
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Městská policie Plzeň se může pochlu−
bit dvěma novými pomocníky. Jsou ji−
mi vlkošedí němečtí ovčáci, kteří rozší−
ří řady služebních psů. Ve službě jich
tak bude už pět. Dvou letý Vir a 1,5 ro−
ku starý Dar jsou v současné době ve
výcviku, seznamují se se svými pso−
vody, kteří je do služby povedou a bu−
dou s nimi v přímém výkonu. Pod do−
hledem metodika výcviku služebních
psů se psovodi s novými psy připravu−
jí na zvládnutí zkoušek způsobilosti
služebního psa k výkonu služby. Přez −
koušení provádí zkušební komisař –
kynolog z Policie České re publiky.
Osvědčení o způ sobilosti psa platí dva
roky. Před uplynutím této lhůty je třeba
způsobilost znovu ověřit.

Strážníci − psovodi vykonávají pre−
ventivně hlídkovou činnost na celém
území města Plzně a spolupůsobí
rovněž při zabezpečování veřejného
pořádku při konání hokejových a fot−
balových akcí.  

Vir a Dar jdou do služby

Střední průmyslová škole v Tachově
– Světcích slavnostně ukončila pro−
jekt z Operačního programu ROP
NUTS II Jihozápad nazvaný Inovace
a zkvalitnění výuky technických obo−
rů. V rámci projektu, který byl zahá−
jen v lednu 2013  za částku téměř 
33 miliónů korun, byly realizovány
stavební práce jak 
v samotné budově
školy,  tak v hale
odborného výcviku 
v Oldřichově. 

„Jsem rád, když
se zlepšují prostory
pro výuku žáků, vy−
bavují se učebny,
dílny. Věřím, že je to
i veliká motivace
pro žáky ze základ−
ních škol, případně
další zájemce, aby
si vybrali příslušnou
školu k dalšímu studiu. Je důležité
držet krok vybavením školních dílen
a používání technologických postu−
pů, které využívají zaměstnavatelé.
To také napomáhá k lepšímu uplat−
nění absolventů na trhu práce, a aby
v práci obstáli,“ vysvětluje náměstek
hejtmana Plzeň ského kraje pro ob las ti
školství, sportu, cestovního ruchu 
a projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015  Jiří Struček.

V budově školy byly prováděny
stavební úpravy v půdním prostoru,
kde byly vybudovány nové učebny
odborného výcviku se sociálním zá−
zemím a vybaveny zařizovacími
předměty a vybavení pro odborný
výcvik. Dobudování a modernizace
prostor odborných učeben je důležité
pro zkvalitnění výuky technických

oborů. Konkrétně zde vznikla od −
borná učebna pro výuku pneumatiky,
hydrauliky a lineárních soustav
a automatizace a laboratoř pro me−
chanické a technologické zkoušky.
Učebny jsou určeny pro žáky všech
oborů vzdělání s výučním listem, pro
žáky oborů vzdělání s maturitní

zkouškou, ale také budou využívány
při realizaci programů dalšího vzdě−
lávání v rámci Centra celoživot −
ního učení.

V hale odborného výcviku v Oldři −
chově byla provedena stavební re−
konstrukce vnitřních prostor haly
a pořízeno vybavení. Celkem zde by−
lo instalováno 7 technologických
celků pro zvýšení kvality vzdělávání.
V rámci projektu byly též provedeny
izolace střechy budovy a obvodové−
ho pláště a vyměněna okna a dveře.
Doplnění a modernizace technického
vybavení školy umožní používání
moderních vzdělávacích metod
a technologií. Přispěje tak ke zkva −
litnění odborných kompetencí absol−
ventů školy a tím k jejich snadnější
uplatnitelnosti na trhu práce.

Lepší vybavení dílen
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Jsme v roce, který je ve znamení ko−
ně, což znamená pohyb. Kyvadlo mi
ukazuje, že tento pohyb je pozitivní
pro  60 až 70 % lidí. Nevýhodu mají ti,
kteří neumějí okamžitě reagovat na
vzniklé situace. Čekání na náhodu
nebo odkládání problémů se nevyplá−
cí. Vidím to u svých klientů, kteří na−
příklad týden neřešili problém a pak
už bylo pozdě.  Když se podívám na
měsíce březen, duben, květen, tak mi
vůbec nepřipomínají rok koně. 
Jako by se lidé zastavili a vyčkávali,
co bude. Podnikatelům ubyla kliente−
la, lidé přestali utrácet a začali šetřit,

u mnohých zesílily  obavy ze ztráty
zaměstnání. Na druhé straně štěstí
nahrává těm, kteří jsou akční a mají
rychlý tah na branku. Každému dopo−
ručuji, aby na nic nevyčkával. Když
zůstane stát a rozhlížet se, bude se
jeho beznaděj prohlubovat a jeho
psychika bude v minusu. Psychika
a rychlost rozhodování hrají v letoš−
ním roce  velkou roli.

Když budete mít nepříjemné pocity,
nejste schopni vidět řešení. Kyvadlo mi
ukazuje, že 70 % lidí má své podvědo−
mí totálně zahlceno svými problémy,
a to až ze dvou třetin. Ve svém podvě−
domí obrazně řečeno nemá téměř žád−
ný prostor pro radost. Zkrátka radost se
už do podvědomí nevejde. Potře bu jete
mít minimálně 55 % prostoru v podvě−
domí pro radost. To znamená smazat
a vypustit nepříjemné pocity a mít pros −
tor pro radost. Když to uděláte, zjistíte
řadu možností, jak problémy řešit. 
Jsme strůjci svého štěstí, ale ne svého
osudu. Číňané říkají, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má, a já tvr−
dím, že šťastný je ten, kdo se spokojí
s tím, co má.  Ovšem nikdy nezapomí−
nejte na to základní a to je být zdravý.
Dopo ručuji jednou týdně 20 minut
opakovat moji akupresuru – zápěstí na
zápěstí. Je to můj recept na zdraví, kte−
rý za 25 let mé praxe ocenilo mnoho
a mnoho mých klientů. Nezapomínejte
užívat minerály a vitamíny, které nejste
schopni přijímat ze stravy. Vedle zdraví
nezapomínejte na další důležitou věc –
být nezávislý. Zjistil jsem, že téměř 

80 % lidí v Česku zamrzlo v dětství. Jak
to u sebe zjistíme? Udělejte si jednodu−
chý test. Řekněte ihned první číslo,
která vás napadne. Jaké že je to číslo?
Jakmile řeknete menší číslo než osm−
náct, zařadili jste se mezi těch 80 % 
lidí, kteří zamrzli v dětství. Číslo 18 je
hranice dospělosti. 
Kdo by se chtěl se mnou osobně 
setkat, tomu nabízím jedinečnou příle−
žitost, kterou lze spojit s příjemnou 
dovolenou u moře.

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Zdravím své příznivce a zvu
všechny na společnou dovolenou
v magickém Řecku pod Olympem. 
V ceně zájezdu je věštění, rodinná
konstelace, kurz věštění a před −
náška. Jezdíme do Leptokárie už 14
let s osvědčenou CK Iriny−tours
Příbram, což je spolehlivá rodinná
firma. 
Termín je od 31. 8., odlet ve 14.00
hod. z Prahy, přílet 11. 9. v 17.40
hod. do Prahy.  
Informace na: info@iriny−tours.cz
nebo tel. +420 318 620 542
Stanislav Brázda, tel. 777 119 600

Pozvání do Řecka

Psychika a rychlost rozhodování 
hrají letos velkou roli
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V obci Záboří  na jihu Čech padla 
22. června 2014 v 0:11 hodin po−
slední klapka nově natáčené kome−
die Zdeň ka Trošky Babovřesky 3.
Vzniká tak další z trilogií českého re−
žiséra Zdeňka Trošky, v produkci
Fénix Film s.r.o. producentek Dany
Volákové a Michaely Flenerové.
Spokojenost byla na všech stranách
a nyní se už diváci mohou těšit na
dobu, kdy film vstoupí do kin. Nyní
budou práce na realizaci snímku
Babovřesky 3 pokračovat ve střižně. 

„Čeká nás velmi precizní, „pipla−
vá“ zdlouhavá práce, kdy musíme
vybrat ty nejlepší záběry pro takzva−
ný hrubý střih, s kterým se pak pra−
cuje pro finální podobu filmu. Pak sa−
mozřejmě přijde na řadu ozvučení,
postsynchrony, ozvučení – hudba,
kterou připravuje skladatel Karel
Vágner. Bude ještě hodně práce, než
se diváci budou moct jít na Babo −
vřesky podívat do kina,“ říká režisér
Zdeněk Troška, který je průběhem
natáčení maximálně spokojen a vel−
mi si ho pochvaluje.

„Bylo to jedním slovem ÚŽASNÉ!
Byla to prostě jedna krásná pracovní
dovolená. Úžasný štáb, herci, milí 
lidé, velmi vřelé přijetí všude. Sku teč −
ně jsem nesmírně spokojený. Stala
se nám skvělá věc. Oproti loňskému
roku, kdy nám při natáčení druhého
dílu počasí nepřálo a potýkali jsme
se s povodněmi, lijáky a tropickými
vedry, jsme letos měli krásné počasí.
Faktem je, že kdykoli jsme potře −
bovali hezké počasí, měli jsme ho.
Někteří mne začali podezírat, že
jsem si někde snad objednal počasí
dopředu,“ prozrazuje s úsměvem
Zdeněk Troška.

Jeho štáb strávil natáčením týden
v Turecku a pak v jižních Čechách,
a to od od 27. května. Točilo se 
výhradně v reálném prostředí.
Žádný ateliér, žádný papundekl, vše
pravé „JIHOČESKÉ“. I taková bude
právě nová komedie, která bude 

o intrikách, drbech a jednom velkém
nedorozumění. 

„Vše se podařilo, všichni byli
skvělí, pohotoví, spolupráce byla
opět velmi příjemná a jsem z toho
trochu smutný, protože končíme.
Přitom mi to přijde, že jsme začali te−
prve před týdnem. A tímto chci všem
ze srdce poděkovat. Věřím, že se
film bude líbit. Chci lidi pobavit, potě−
šit. Proto točím komedie, netočím
horory a různé „hlubokomyslné“ po−
nory do duší lidí. Točím filmy pro di−
váky, nikoli pro kritiky. K čemu mi bu−
dou různí Čeští lvi a podobné „pseu−
doceny“, když budou prázdná kina.
Nechci dělat filmy pro takzvané „kino
osamělého diváka“. U našich filmů
se lidé smějí, do kin se opakovaně
vracejí  a už nyní si osvojili řadu 
replik z obou předchozích dílů. Z lo−
kací, kde jsme natáčeli, se stávají vy−
hledávaná turistická místa, což může
samozřejmě velmi pomoct Jiho −
české mu kraji v jeho turistickém roz−
machu. A proto také velmi rád točím
v jižních Čechách, protože tady jsem
DOMA,“ dodává režisér Troška.

Natáčení si užívali také všichni
herci v čele s Veronikou Žilkovou,
Pavlem Kikinčukem, Lucií Vondráč −
ko vou, Janou Synkovou a její com −
pa ny, Janem Kuželkou, Radkem
Zimou, Petrem Polákem, Pavlou Beč −
kovou, Lucií Bílou, Terezou Bebaro −
vou, Tomášem Traplem.

„Velké díky patří reklamním partne−
rům, díky nimž můžeme Babo vřesky
3 zrealizovat, ale i představitelům
a obyvatelům obcí, kde jsme natáčeli.
Vždy nám vyšli maximálně vstříc.
Věříme, že komedie Babo vřesky 3
skvěle naváže na dva předchozí díly
a stane se tak další úspěšnou a popu−
lární trilogií Zdeňka Trošky,“ řekla pro−
ducentka Dana Voláková.

Do českých kin by Babovřesky 3,
pod nimiž je Troška podepsaný 
i jako scenárista, měly vstoupit 
22. ledna 2015.

BABOVŘESKY 3 dotočeny! 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

JSTE přátelská, komunika−
tivní, flexibilní a ráda pra−
cujete s lidmi? Ovládáte
dobře němčinu? Jestli spl−
ňujete tyto předpoklady,
tak hledáme právě Vás.
Jsme historický důl v Ba −
vor ském lese ve městě
Lam a hledáme průvodky−
ni. Pracovní náplň je 3−4
dny v týdnu za 450 Euro
měsíčně. Těšíme se na Váš
životopis na adrese fueze
@degnet.de. RR 40487

MUŽ 48 let, fyzicky zdatný,
hledá práci v zemědělství,
na stavbě, na pile atd., vý−
pomoc 2 dny v týdnu, praxi
mám, tel.: 723877969 – KT,
DO, Kdyňsko. RR 40496

HLEDÁM brigádníka na ští−
pání a řezání dřeva – Chu −
denicko, tel.: 607376903.
RR 40525

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma −
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 40528

HLEDÁM ambiciózního člo−
věka pro obchodní zastoupe−
ní mé firmy v klatovském re−
gionu. Požaduji: příjemné vy−
stupování, spolehlivost. Na −
bí zím: po zapracování slu −
žební vůz a nadstandardní
příjem, tel.: 775951353. 
RR 40530

PŘIJMU obsluhu do baru
v Železné Rudě, ubytování
možné, tel.: 603856677.
RR 40546

DO KAVÁRNY v Železné Ru −
dě přijmeme paní na mytí
bílého nádobí a úklid. Uby −
tování zdarma, turnusy.
Informace na 602486490.
RR 40556

HLEDÁM pekařku−cukrářku
s výučním listem a vlastní
provozovnou. Nejraději Do −
mažlicko a Horšovsko −
týnsko. Tel.: 777628447.
RR 40557

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo vic −
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 −
dard ní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5x2,
40x2, 80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

PRODÁM 1−3 ks maringotek
jednoosých a dvouosé, vhod −
né na stavbu. Cena doho−
dou.Místo prodeje Plzeň Tel.:
723622 663 PM 1140026 

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

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

PRODÁM palivové dřevo –
smrk, bříza, buk, s dopra−
vou. Tel.: 774086417. RR
40306

PRODÁM společnost se
jménem WELLNESS KLA−
TOVY s.r.o., bez dluhů, ne−
využita, tel.: 603979062.
RR 40489

DRANÉ peří – 4 kg do pol−
štářů, tel.: 604361177. RR
40504

PALIVOVÉ dřevo, štípané
i ne štípané, cena dohodou,
tel.: 775383554. RR 40473

HYDROMASÁŽNÍ vanu, má−
lo používaná, pěkná, je pra−
vá, rozměry 1,60 délky, šír−
ky 105. Cena 6.000 Kč, Do −
mažlice, tel.: 737816620.
RR 40501

PRODÁM toaletku – 1000
Kč, televizní skříňku – 1500
Kč, zarámované zrcadlo –
1000 Kč, práce na zakázku,
tel.: 607558909. RR 40506

SBĚRACÍ vůz, 16 m3 – ce−
na 12.500 Kč, dále mobilní
cisternu na vodu v pozinku,
1800 L – cena 7.500 Kč
a plečku na brambory, tří−
řádková, vyhrnávací rad−
ličky + nože – cena 3.800
Kč, tel.: 724003512. RR
40521

PRODÁM pšenici a ječmen
ke krmení, letošní sklizeň,
tel.: 603512222. RR 40539

KROV na chatu, cihly očiš−
těné a tyč na tahání náklad−
ních aut a traktorů, tel.:
603235358. RR 40543

SKLÁDACÍ kolo a dámské
kolo, dále prodám 2kg bom−
bu na propan−butan, tel.:
378606951. RR 40542

STARÝ včelař koupí úly.
Ležany i v horším
stavu. Tel.: 374 625 325, 
606 375 394.

KOUPÍM 80−tky dveře levé
i s kováním. Tel.: 777110010

KOUPÍM menší stavební
pozemek Plzeň – sever do
10 km od Plzně. Tel.:
608171200. RK nevolat.
PM 140133

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, cello, basu, el. kytaru
či saxofon, trubku nebo 
klarinet? Koupím i poškoze−
né 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 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 

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

KOUPÍM zemědělskou pů−
du cca 50 ha, oblast PS,
PJ, Klatovsko, Horažďo vic −
ko, Sušicko a Srní Tel.:
723622663. PM 140034

KOUPÍM ocelovou nebo
plechovou nádrž od 30 do
50 M3. Případně 5 x 10 M3.
Manipulaci a dopravu za −
jistím. Tel.: 603383211. PM
140050

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

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale−
kohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odzna−
ky a vyznamenání, ná−
šivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vo jácích aj. voj. pozůs−
tatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037

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 domác −
nosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 140038

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 staré, již nepo−
třebné housle s pouz −
drem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum −
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sběratel – při−
jedu. Tel.: 604343109.
PM 140039 

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

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP − RE−
NOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, sel−
ský), lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na deko−
raci, možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
140005

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

KOUPÍM na dekoraci starý:
truhlářský ponk, zahradní liti−
novou pumpu, železné za−
hradní sezení, železný − litino−
vý plot, branku, zábradlí, bal−
kon, žulové koryto, kaménku,
staré lyže, dřevěný sud, věd−
ro, malý žebřiňáček, špajzku
a jiné. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 140007A

VÝKUP hub – západní Če −
chy, nejvyšší výkupní ce−
ny!!! Bělá nad Radbuzou,
pod kruhovým objezdem.
Příspěvek na dopravu. 
Po–Ne: 11–17 h, tel.:
604807004. RR 40500

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel zaplatí až 10. tis Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat −
schen, Paterlhütte, Glaser −
wald, Stadln, atd.). Dobře
zaplatím i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945,
uvítám větší množství či
sbírky, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 40555



ELEKTRONKOVÁ rádia, me−
chanické gramofony, krys−
talky, měřicí přístroje, velké
elektronky (lampy) a jinou
elektroniku do roku 1950.
Možno i nefunkční nebo jen
části a náhradní díly. Dále
tematickou literaturu a re−
klamní tiskoviny (katalogy,
časopisy). Tel.: 724675967,
radio−museum@sez nam.
cz. RR 40532

KOUPÍM BYT v Plzni do 
1 900 000 Kč. Prosím na−
bídněte. RK nevolat!!! Tel.:
723184055. PM 140134

PRODÁM byt 3+1. Celková
výměra podlahové plochy
s příslušenstvím 76,5 m2.
Byt je v přízemí ve zděném
domě, kde se nachází 3 by−
ty. Možnost úpravy na bez−
bariérový. Nový plynový ko−
tel včetně radiátorů a rozvo−
dů, možnost napojení krbo−
vých kamen nebo na spo−
lečnou kotelnu. Parkování
auta pod přístřeškem na
uzavíratelném dvorku. V blíz −
kosti autobusová zastávka
městské hromadné dopravy
a vlakové nádraží v Sušici.
Cena v místě obvyklá.
Volejte tel. 721216369. RR
40485

KOUPÍM byt 2+1 v Pod −
hůrčí, cena max. 800.000
Kč, tel.: 721371409 – raději
SMS, jsem špatně k zasti −
žení. RR 40498

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

PRODÁM byt 2+1, Vaň −
kova ul. v Klatovech, za 750
tis. Kč, 1. patro, pl. okna,
tel.: 603349797. Realitní
kanceláře nevolat. RR
40513

28 letý hledá podnájem, 
1 místnost. Košutka, Locho −
tín, Vinice. Tel.: 777932100.
PM 140132

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

PRONAJMU řadovou garáž
v Sušici ul. Volšovská, ce−
na dohodou. Tel:
732915839.

PRONAJMU garáž v panelo−
vém domě v Klatovech
v sídlišti na Plánické ul., 
garáž je vytápěná, volná 
ihned, dlouhodobě. Tel.:
723524402. RR 40482

PRONAJMU dlouhodobě
garáž s el. v KT za fotbal
hřištěm. Prodám dámské
kolo s doplňky, bez přehazo−
vačky a zdravotní matraci
80x200 cm + polohovací
rošt zdarma. Vše pěkné,
levně. Tel.: 606827933. RR
40492

PRONAJMU byt 2+1
dlouhodobě v Klatovech
blízko centra, nájem: 5000
Kč + energie, mob.:
728400074. RR 40493

PRONAJMU byt 2+kk, 
50 m2, v Klatovech, v Ma −
sarykově ul., přízemí, byt po
rekonstrukci, částečně za −
řízen, teplá voda, topení,
vlastní plynový kotel, sklep
16 m2, situovaný do klidné−
ho dvora, nájem 5000 Kč +
energie, tel.: 776273440.
RR 40510

PRONAJMU v patře RD 2
pokoje k rekreač. ubyt za
140 Kč na os./den, společ−
ná kuchyň a koupelna,
Šumava – Sušicko, tel.:
376526153. RR 40509

PRONAJMU zánovní pro−
storný mezonetový byt
2+1, I.patro v rezidenčním
domě v centru Klatov, par−
kování u domu a wifi – inter−
net zdarma. Nájem 7.500
Kč + energie. Byt je vy−
malovaný a nové koberce.
Garance 18.000 Kč. Klidová
zóna + obchody. Tel.:
602614480. RR 40519

PRONAJMU garáž v Klato −
vech u ČS OMV, směr Luby.
Tel.: 602882461. RR 40531

PRONAJMU dlouhodobě
byt 2+1, částečně zařízený,
v Domažlicích, tel.:
606160758. RR 40534

PRONAJMU byt 2+1 v Ja −
novicích nad Úhlavou, po
celkové rekonstrukci, sklep.
nájem 5000 Kč + zálohy.
Vratná kauce 15.000 Kč.
Tel.: 776320030. RR 40535

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

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

VĚNUJI NEMOVITOST ne−
kuřácké rodině. Odpovědi
zasílejte do redakce pod 
č. inzerátu PM 140121

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

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolu−
pracujeme s velkými fir−
mami. Pouze solidní klien−
tela. Právní servis, pře −
vody energií a klientský
servis je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel.: 800737309. PM
140070

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

PRODÁM les. pozemky v k.
úz. Mlýnec. tel. 725192568.
RR 40472

KOUPÍM les s pozemkem
nebo ornou půdu – jakou−
koliv výměru. Platím ihned
a hotově. Tel.: 773585290.
RR 40475

PRODÁM stavební poze−
mek v obci Kolinec, cena
490 Kč/m2, tel.:
739763959 po 18. hod. RR
40480

VÝMĚNA! Byt 3+1 v KT
(os. v., 90m2, 4bytovka,
plyn, sklep, garáž) a rodin−
ný dům 4+1 ve Veselí
u Janovic (podsklep., celk.
rekonstrukce 2013, nová
střecha, zateplení + fa −
sáda, plyn + pevné + krb,
zahrada + plochy 1500
m2, stromy, pergola, ga−
ráž, dílna) chci vyměnit za
pěkný dům v Klatovech (ne
okolí). Nebo jedno z uvede−
ného + doplatek. Tel.:
603979062. RR 40490

PRODÁM chatu na Hna −
čově, u rybníka, krásná
příroda, velmi pěkný stav,
nutno vidět, tel.:
606200750. RR 40435

PRODÁM bývalou zem.
usedlost 7km od Klatov na
krásném místě, vhodné
k podnikání, bydlení i re−
kreaci, na okraji obce bez
přímého souseda, 2x stud−
na + 1x studánka, nádher−
ný výhled na Šumavu,
mimořádná poloha, 3.500
m2 + možnost nájmu 
22 ha trav. por., cena
1.390.000 Kč, tel.:
602614480. RR 40518

PRODÁM rodinný dvou −
generační dům se zahradou,
v Klatovech blízko centra,
cena dohodou, tel.:
723751503. RR 40523

PRODÁM chalupu udržova−
nou i s nábytkem, 10 km 
od Klatov, k nastěhování 
ihned, cena 770 tisíc Kč. Ne
realit. Tel.: 724707141,
606954352. RR 40524

KOUPÍM rodinný domek do
600 tis. Kč, s koupelnou,
WC a zahradou, rychlé jed−
nání, platba hotově, RK 
nevolat, tel.: 606572188.
RR 40527

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40529

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě neob−
ývaná nebo zchátralý stav
nevadí, do 200 tisíc. Tel.:
721375326. RR 40536

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, 399.000 Kč. Tel.:
721004299. RR 40538

PRODÁM zděnou podskle−
penou chatu Na Škarmaně
(Domažlice), elektřina zave−
dena, voda užitková, skle−
ník, terasa, cena dohodou.
Tel.: 721316105. RR 40544

KOUPÍM les vytěžený i ne−
vytěžený. Platba hotově.
Cena od 5 do 15 Kč/m2. Od
2 ha až 400 ha. Nejraději
Plzeňský kraj. Děkuji za
nabídku. Tel.: 731027795.
RR 40547

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

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 jed −
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028 

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

TAŽNÉ zařízení na jaký −
koliautomobil. Prodej −
montáž. www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 40153

PRODÁM přívěsný vozík za
osobní automobil. Značka:
Sport Jacht, TK do 4/2016,
cena 4.900 Kč, Klatovy,
tel.: 607668443.

PRODÁM Opel Corsa, r.v.
1996, TK do 7/2014, cena
17.000 Kč, Info na tel.:
776296129 – večer. RR
40517

OBEC Černíkov nabízí k
pronájmu pohostinství
v Černíkově a byt ve
Slavíkovicích. Bližší 
info na tel. 602479308.

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40514

KOUPÍM  Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 i po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161
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PRODÁM Peugeot 206, 
r.v. 2002, obsah 1.1i ben−
zin, 5. dveří, modrá barva,
centrál, 2 klíče, servo, 
abs, imobiliser, cena 
63.000kč, telefon 723/
439518, Klatovy.

PRODÁM Octavia, Wartburg
353, Trabant, Renault 8,
traktor domácí výroby mo−
tor DKW 600. Dohodou.
Tel.: 721079597. RR 40474

MOTOCROSS – Pitbike,
125ccm, 4takt – prodám
nebo výměna za Simson
Enduro. Vhodná pro kluka,
kola 14–17 – zelená barva,
tel.: 606231922. RR 40486

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, např.:
nová alu kola Škoda, VW,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Hyundai, Opel, Fiat
atd. od 5000 Kč/sada, tel.:
602834411. RR 40508

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, 1.4 mpi, servo, cen−
trál, imobiliser, rádio, 
el. okna, klima, tažné zaří−
zení,   nová stk a emise,
cena 67.000kč, Klatovy
723/439518.

45/177 hledá obyčejnou
partnerku pro život. Upřím −
nou, vyrovnanou, od 35−38
let, s vyřešenou minulostí.
Nepřeji si kuřačku. Může být
rozvedená a mít 1 dítě, přál
bych si mít jednou svoje 
dítě. Pouze z Plzně. Tel.:
605022623, 723263934.
PM 140122

46/165 hledá ženu přiměře−
ného věku  pro život. Upřím −
nou s vyřešenou minulostí,
nekuřačku, svobodnou nebo
rozvedenou. Pouze z Plzně.
Tel.: 605022623. PM
140123

42/175 hledá ženu k vážné−
mu seznámení, štíhlé po −
stavy, všestranných zájmů.
Tel.: 728847769. PM
140137

ROBERT 36let/ 179 cm/
80kg/ 21/5cm, hnědé vlasy
– krátký sestřih, bývalý por−
noherec, hledá roštěnku 
či pár do svého pelíšku.
Telefon.: 778504204 (nejlé−
pe SMS, ozvu se Vám zpět).
PM 140136

HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25 Jahre,
lebe in Wörth an der
Donau, bei Regensburg
und suche ein Frau aus CZ
und vielleicht für eine ge−
meinsame Zukunft! Du
solltest etwas deutsch
sprechen! Ich bin 175cm,
schlank, humorvoll und
vorzeigbar. Du solltest
Nichtraucherin sein und
ohne Kinder. Ich habe ei−
nen sehr sicheren Arbeits −
platz und führe meinen ei−
genen Haushalt. Bin finan−
ziell gut gestellt und kann
Ihnen viel bieten. Meine
Hobbies: Natur, Musik
(Tanze gern), Sauna, habe
schönes Auto. Interesse?
Dann freue mich auf Ant −
wort. Vielleicht bist Du die
richtige Frau für mich.
Bayern ist ein schönes
Land. Handy Nr.
01769786433. RR 40470

POHODOVÝ SŠ 60/178,
optimista, nekuřák, zaji −
štěný, hledá štíhlejší po−
hlednou hospodyňku, ne −
kuřačku, milou romantičku,
pro společné výlety, s vzá−
jemným poznáváním krás
přírody a života. Nejlépe
z Klatov a okolí, ale není
to podmínkou. Odpovědi
prosím zasílejte do redakce.
RR 40541

ZDEŇKO – prodavačka
z Nýrska, měla krámek
v Chudeníně – byli jsme
u Nádrže, ozvi se. Farmář,
děkuji. Tel.: 376391133.
RR 40550

JAK léta běží, roky nám
kvapem přibývají tak rychle,
jak voda plyne. Bude mi po−
malu 54 let a z nedostatku
příležitostí hledám touto
cestou ženu s vyřešenou
minulostí do 55 let, která by
byla časem ochotná dožívat
se mnou na vesnici nedale−
ko Sušice. Samota je zlá ka−
marádka. Tel.: 723503889.
RR 40484

ŠTĚSTÍ s Bavorákem – tel.:
721511267.

DVA vysocí muži stř. let hle−
dají dámy pro hezké přátel−
ství. Zn.: Těšíme se na od−
pověď. Tel.: 773034525. 
RR 40499

64/184 z Domažlicka hledá
kamarádku – přítelkyni.
Štíhlý, klidné povahy, mám
rád výlety, les, slunce, vodu,
vzduch, lidi, tel.:
731010783. RR 40505

ROZVEDENÝ 56/170, rád
bych poznal příjemnou že−
nu 47−55 let, která by sdí−
lela život na vesnici v RD.
Zn.: Najdeme se? DO, KT,
PM, PJ, tel.: 734371214.
RR 40515

ROZVEDENÝ 49/175 hledá
štíhlou a příjemnou ženu do
45 let, Klatovsko, tel.:
702304771. RR 40516

ROZVEDENÝ muž 60 let by
rád poznal příjemnou ba −
culku k občasným schůz−
kám. Věk nerozhoduje. Suš.
– Hor., SMS na tel.
702564950. RR 40526

AHOJ, já věkem již „...sát“
79/179, rád poznám Tebe,
věkem mladší, pohlednou,
příjemnou, štíhlejší se
smyslem pro humor, po−
rozumění, pro pohodový
nezávazný vztah, stav 
nerozhoduje, z Domaž −
licka. Piš SMS na tel.:
605142602. Těším se. RR
40533

44/198 tmav. hledá hodnou
ženu s vyř. min. štíhlé 
až plnoštíhlé postavy pro tr−
valý vztah, do 52 let, tel.:
702868790. RR 40545

HALLO! Bin 38 Jahre, 185
cm, Nichtraucher, habe
dunkle Haare, stehe mit
beiden Beinen fest im
Leben, beruflich wie privat.
Habe einen festen Arbeits −
platz und wohne im Kreis
Regensburg. Ich suche ei−
ne nette, liebevolle Part −
nerin, die ehrlich und treu
ist, womöglich Nichtrau −
cherin und mit mir durch
dick und dünn gehen will.
Bitte nur ernstgemeinte
Zuschriften, da ich eine
feste Beziehung aufbauen
will. Ich freue mich auf 
eine Antwort, wenn mög−
lich mit Foto! E−Mail:
astf@gmx.de RR40554

JMENUJI se Josef, je mi 60
let, výška 170cm. Hledám
hodnou, milou, usměvavou
ženu, věk 49−59 let. Nechci
už být sám, chci svůj život
prožít ve dvou. Dítě není
překážkou. Více informací
na tel. čísle 728416276.
Jen Klatovsko. Děkuji,
Josef. RR 40548

HLEDÁM spřízněnou duši
k dobrému životu. 65/164
štíhlá, kozoroh. Prosím o čís−
lo mobilu nebo e−mail. Odpo −
vědi zasílejte do redakce pod
č. inzerátu PM 140124.

Hledám muže po 60 tce,
nekuřáka, který je sám, je
mu smutno, chtěl by začít
nový vztah s milou, pohled−
nou ženou z Plzně. Odváž −
nému štěstí přeje. SMS
723457023. PM 140127 

ŠTÍHLÁ vdova z KT ráda po−
zná solid. intel. přítele, VŠ
nebo SŠ, kolem 70 let vyšší
postavy, se smyslem pro
humor, přírodu a chataření,
tel.: 732883456. RR 40483

55/165 hledá nezadaného
muže nad 175 cm ke spo−
lečným schůzkám, výlety,
později možno více, tel.:
775165424 po 15. hod. HO,
SU, KT. RR 40497

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa. Může být
i lékař, který je také sám ja−
ko já.. Pouze Češi. Bydlím
Na Vyhlídce 10 v Plzni –
Božkově. Trolejbusová linka
č. 12, výstup v ulici Petřín −
ská. Pouze volejte, SMS ne−
umím. Tel.: 736204861. PM
140125 

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

PROSÍM, kdo mi půjčí
40.000 Kč? Splatím do 2
let 72.000 Kč. Měsíčně
3.000 Kč. Jen soukromá
osoba. Čestné jednání.
Spěchá. SMS na tel.:
606182747. RR 40551

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

POČÍTAČE prodej a opravy.
www.SoftAg.cz, tel.:
374624742. KŘI PM 140130  

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXEKU−
CE NEMOVITOSTI. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše se
dá řešit! Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaši situa−
ci a najde optimální řešení.
Důležité je začít jednat! 
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel.:
800737309. PM 140072

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

ČIŠTĚNÍ koberců a čal. ná−
bytku, přímo na místě, tel.:
721129531. RR 40511

TVAROVÁNÍ živých plotů –
tel.: 606420751. RR 40488

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

NABÍZÍM výpomoc v do−
mácnosti – žehlení, mytí
oken, úklid. Též ohlídám dí−
tě. Tel.: 739150453 –
Klatovy. RR 40502

PROVÁDÍME veškeré zed−
nické práce. Štukování, na−
hazování a další služby dle
domluvy. Volejte kdykoliv.
Ceny dohodou. Tel.:
721757399. RR 40537

VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Tel.: 722042238.
KŘI PM 140128

PŮJČKY ihned! Více mož −
ností! Činnost pro více vě−
řitelů. Pražská 41, Plzeň,
pujcky. financ@seznam.
cz, Tel.: 605760958.KŘI
PM 140131 

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

ODDLUŽENÍ osob! 
dluhy.ne @seznam.cz,
tel.: 734741216. KŘI PM
140105  

FOFR PŮJČKA. Potřebujete
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. Neprovolávejte kre−
dit. Napište SMS ve tvaru:
Vaše jméno, příjmení, rod−
né číslo, telefonní číslo,
příjem, Vaše splátky, poža−
dovanou částku půjčky,
město.  Tel.: 728657931.
KŘI PM 140135

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, 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 

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

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162
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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 25. července 2014
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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

HLEDÁ SE Zlatý retrívr „fe−
na“ slyšící na jméno Rita,
barva světle hnědá. Ná −
lezce odměna 7000 Kč.
Informace na telefon:
+420 602107398. Děkuje −
me za pomoc. RR 40503

PRODÁM jezevčíka štěně –
pejska s PP, barva maha −
gonová, stáří 8 měsíců,
hladkosrstý. Levně. Tel.:
604207899. RR 40471

KDO daruje do dobrých ru−
kou štěně německého ovčá−
ka (1 až 2 pejsky)? Tel.:
733560267. Děkujeme za
nabídku. RR 40469

PRODÁM jezevčíka štěně –
pejska s PP, barva maha −
gonová, stáří 8 měsíců,
hladkosrstý. Levně, tel.:
604207899. RR 40471

PRODÁM štěňata NO bez
PP, rodiče k vidění, cena 
dohodou, odběr v červenci,
tel.: 724591752. RR 40477

KOUPÍM dvě včetstva nebo
dva roje včel i s rámky. Jen
Klatovy a okolí. Tel.:
732402146. RR 40507

PRODÁM lednový a únoro−
vý králíky – váha 3kg, očko−
vaný, 250 Kč za kus. Dále
prodám 4rotor. obracečku
i s kardanem – 5000 Kč,
3,5m záběr a koňskou –
1000 Kč, tel.: 723877969 –
Kdyňsko. RR 40495

PRODÁM králíky novozé−
landské bílé − cena 200
Kč/kus; též králíčata k do−
chovu a zapuštěné samice
− tel. 376514493 nebo
728919839. RR 40553

PRODÁM štěňata jezevčíka
drs. stand. barva tmavý
div., O: import, ČCH, CA−
CIB, BOB, ZV, ZN. Matka:
2x rCAC, ZN, ZV, BZH, HZ.
Okr. DO, tel.: 777266775.
RR 40549

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
4. 8. 2014Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na
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