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Rekonstrukční práce na čtyřech dů−
ležitých stavbách v centru města po−
stupují podle plánu. Do poloviny srp−
na zůstanou dopravní omezení v zá−
sadě stejná. Situace se mění jen
v souvislosti se stavebními pracemi
na tramvajové trati v křižovatce Füg −
ne rova, Anglické nábřeží. 

„Veškerá vozidla přijíždějící z Anglic −
kého nábřeží a nákladní auta z Füg ne −
rovy ulice budou smět pokračovat jen
ve směru ke křižovatce U Jána,“
upřes ňuje Václav Lacyk, projektant
a zároveň zástupce firmy, která má na
starost koordinaci všech čtyř staveb.
S omezením musejí počítat rovněž pě−
ší, a to v lokalitě křižovatky Smetanovy
sady, sady Pětatřicátníků, kterou od
úterý 5. srpna začnou stavebníci upra −
vovat. „V této souvislosti dojde k uza−
vření přechodů pro pěší přes obě ulice,
zhruba v místě proti vstupu do Velkého
divadla,“ doplňuje Václav Lacyk. 

Nepatrné změny plánují i Plzeň ské
městské dopravní podniky. „Ve vazbě
na zlepšení návaznosti tramvajových
spojů na odjezdy prvních ranních vla−
ků z hlavního nádrží upravujeme na
linkách č. 1, 2 a 1/2 odjezdy při ran−
ním provozu. Odjezd ze Slovan bude
posunut ze 4.43 na 4.41 hodin, 
odjezd z Prešovské pak ze 4.57 na
4.55 hodin. Obdobné je to u linky 
č. 2. Provizorní linka s č. 1/2 bude
odjíždět z Bolevce o minutu déle, tedy
ve 4.40 a v sobotu a v neděli bude
odjezd posunut na 4.37 hodin,“ sdě−
luje Petr Hojer z Plzeňských měst−
ských dopravních podniků.

Od poloviny srpna by měla být zno−
vu otevřena Solní ulice. Tady už byly
položeny panely a pracuje se na usa−
zování kolejí. Kompletně hotová a za−
dlážděná bude v polovině srpna. Do
konce srpna se počítá  s ukončením
prací na tramvajové trati před radnicí.  

Stavebníci v centru Plzně 
pokračují podle plánu

O tom, že poctiví lidé ještě nevymřeli,
se přesvědčili městští strážníci v Plzni
ve Skvrňanech. Devětasedmde sáti −
letý Plzeňan jim odevzdal tašku, kte−
rou nalezl na židli v čínském bufetu

před zdejším supermarketem. Taška
kromě dokladů a dalších věcí obsaho−
vala i hotovost, a to přes 650 korun
a 4 150 eur. Strážníkům se podařilo
zkontaktovat vlastníka nalezené tašky,
který si ji šťastně od nich na služebně
převzal. 

Poctivci ještě žijí!

Souhrnná závěrečná informace o realizaci projektu
Název projektu: 

Nová šance − Příprava na zaměstnání
ve strojírenském průmyslu 

v Plzeňském regionu
Reg. č. projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00054

Realizátor:
Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

Termín realizace: 1. 3. 2013 – 31.8.2014
Cíle projektu:

Realizovaný projekt byl určen pro fyzické osoby starší 50 let, vedené v evi−
denci Úřadu práce déle než 5 měsíců, nebo s nízkou kvalifikací pro práci ve
strojírenském průmyslu. Hlavním cílem projektu bylo pomocí vhodných ná−
strojů a školení zvýšit zaměstnatelnost osob z cílové skupiny a podpořit je−
jich začlenění zpět na trh práce. 

Výstupy a výsledky projektu:
Účastníci projektu absolvovali motivační kurz, rekvalifikační kurz základů
obsluhy PC a následně jeden odborných rekvalifikačních kurzů Dispečer lo−
gistiky, Svářeč  nebo Obsluha CNC strojů. Poté se zúčastnili 5−denní  od−
borné praxe v provozech některých podniků v regionu. Dále měli účastníci
možnost individuálních konzultací s pracovním poradcem, který pro ně po
celou dobu trvání projektu vyhledával vhodná volná pracovní místa v kraji.
Celkem bylo v projektu podpořeno 64 osob. V průběhu projektu nastoupilo
do pracovního poměru 34 osob, z  toho 6 osob na nově vzniklá pracovní
místa podpořená mzdovým příspěvkem.
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Jedna lávka spojuje břehy Roklan −
ského potoka na Modravě, druhá se
klene přes Studenou Vltavu. Nové
lávky, na nichž se pracovalo pět let,
slouží od letošního roku veřejnosti
a zvyšují tak bezpečnost a komfort
turistů. Přes Studenou
Vltavu u Černého Kříže
na Stožecku stával
v minulosti kamenný
most, který byl po II.
světové válce stržen.
V roce 2009 se začala
projektovat dřevěná
lávka, která navíc drží
jeden český rekord. 

„Svou délkou 37
metrů se stala nejdelší
dřevěnou obloukovou
lávkou v Česku. Navíc je
koncipována tak, aby
odolala stoleté vodě.
Díky této lávce se v mís −
tě zvýší hlavně bezpeč−
nost, protože dosud
chodili lidé po železničním mostě,“
vysvětluje Jana Slonková, manažerka
projektů Správy NP a CHKO Šumava.  

Lávka je určena pouze pro pěší
a cyklisty, v zimě přes ni povede ne−
udržovaná běžecká stopa. 

Naopak běžecká stopa se bude
v zimě udržovat přes novou lávku na
Modravě, která vyrostla přes Roklan −
ský potok. Její šířka a nosnost totiž
umožňuje přejezd sněžné rolby.
Turisté a lyžaři v zimě tak nastoupí na

vyhledávanou trasu vedoucí na
Rybárnu, Javoří Pilu a Poledník na
novém místě.

„Tato nová trasa obchází nebez−
pečné místo, kde docházelo ke
každodenním kolizím mezi turisty,

cyklisty, běžkaři a motoristy. Díky no−
vé lávce se zvýšila bezpečnost pro
všechny. Navíc je tento úsek velmi
atraktivní. Jedná se sice jen o zhruba
pět set metrů nové trasy, ale díky to−
mu, že vede podél potoka, jsem pře−

svědčený, že se líbí,“ kvituje s po−
vděkem stavbu lávky starosta
Modravy Antonín Schubert. 

„Mosty a lávky vždy spojují větši−
nou dva břehy a já bych byl velmi
rád, pokud by tyto lávky spojovaly

společné zájmy Správy Národního
parku a CHKO Šumava a obcí, re−
spektive regionu. Jejich realizace tr−
vala sice delší dobu, ale ono není
jednoduché získat na takové projekty
peníze. My už máme připraveny další

akce a já doufám, že se
podaří stejně jako tyto,“
říká Pavel Hubený, ředi−
tel Správy NP a CHKO
Šumava. 

Stavba obou lávek
vyšla celkem na 13 mili−
onů korun, tou dražší
byla přitom lávka na
Modravě, která stála 7,5
milionu. Oba projekty
byly spolufinancovány
Evropskou unií z pro−
středků ERDF, Operač −
ního programu životního
prostředí (OPŽP). Od ro−
ku 2007 do letošního ro−
ku bylo v rámci správy
NP a CHKO Šumava rea−

lizováno nebo se realizuje více než
10 projektů podpořených z OPŽP.
Celkem Správa NP a CHKO Šumava
za podpory Evropské unie realizovala
v šumavském regionu projekty za 
více než sto milionů korun.

Nové lávky na Šumavě zvyšují turistický komfort
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Přistižení nemocní
Od začátku letošního roku do
konce června 2014 provedli 
pracovníci okresních správ so −
ciálního zabezpečení (OSSZ) 
74 692 kontrol dodržování reži−
mu dočasně práce neschopné−
ho pojištěnce. Jejich výsledkem
bylo odnětí nebo snížení nemo−
cenského 1 255 osobám. Oproti
stejnému období roku 2013 se
počet postihů zvýšil o 130. Nej −
více postihů uložili pracovníci
OSSZ v kraji Plzeňském – 218.
V loňském roce provedli pra −
covníci OSSZ v celé republice
74 364 kontrol, jejichž výsled−
kem bylo odnětí nebo snížení
nemocenského 1 125 osobám.
V Plzeňském kraji to bylo 5 038
a 95 postihů.

Na Plzeňsku počet
úrazů stoupá

Plzeňský kraj vykázal v loňském
roce výrazně vyšší četnost pra−
covních úrazů s pracovní ne−
schopností, než je republikový
průměr, a to 1,53 na 100 pojiš−
těnců, což je  3 291 úrazů. Tento
trend kopíruje situaci i v minu−
lých letech. Podle výroční zprávy
Státního úřadu inspekce práce
(SÚIP) bylo v roce 2013 v České
republice zaznamenáno celkem
42 927 pracovních úrazů s pra−
covní neschopností, tj. úrazů vy−
žadujících hospitalizaci posti −
ženého delší než 5 dnů, a 113
smr telných pracovních úrazů.
Ve srovnání s rokem 2012 však
došlo k poklesu počtu pracov−
ních úrazů s pracovních ne−
schopností o 1 181 případů.

Počet smrtelných pracovních
úrazů zůstal stejný jako v roce
2012, zvýšil se však počet smr−
telně zraněných žen v práci 
(na 7 oproti 2 v roce 2012).
Nejvíce pracovních úrazů vzniklo
ve zpracovatelském průmyslu,
a to 43,1 %. Toto odvětví,
v němž je zaměstnáno nejvíce
pojištěnců, vykazuje také nej −
větší počet pracovních úrazů žen
a mladistvých a rovněž největší
počet smrtelných pracovních
úrazů. Dalšími rizikovými odvět−
vími jsou stavebnictví a doprava
a skladování.

Skupina ČEZ v Plzni v Guldenerově
ulici zprovoznila novou rychlodobíje−
cí stanici pro elektromobily. Jejich ři−
diči si tak mohou dobít svůj vůz za
méně než 30 minut. Hlavním příno−
sem nové stanice je, že pro rychlé
stejnosměrné dobíjení jsou k dis −
pozici oba standardy konektorů
CHAdeMO i Combo 2. Navíc je
stanice doplněna o zásuvku na
rychlé dobíjení střídavým prou−
dem Mennekes. Díky trojkom−
binaci dobíjecích standardů je
zaručena univerzálnost jejího
využití. Jde o hlavní rozdíl opro−
ti dobíjecím stanicím podobné−
ho typu instalovaným v České
republice a v zahraničí.

„V rozvoji projektu Elektro −
mobilita ČEZ jsme učinili další
významný krok. V Plzni jsme
dosavadní stanici pro běžné
dobíjení u budovy ČEZ nahradili no−
vou rychlodobíjecí stanicí. Tu původ −
ní využijeme v jiné lokalitě. Dobíjecí
standardy uspokojí požadavky všech
zákazníků. Jednoduše řečeno, rychle
se u nás dobije každý v současnosti
na evropském trhu prodávaný elek −
tromobil,“ říká Tomáš Chmelík, ma−
nažer útvaru čisté technologie ČEZ.

Kromě Plzně instaluje Skupina
ČEZ rychlodobíjecí stanice i v dalších
městech. Minulý týden byly uvedeny
do provozu stanice v Hradci Králové

a Vrchlabí. Výhledově přibydou loka−
lity pro dobíjení elektromobilů také na
hlavních dálničních tazích po ČR.
Všechny nové stanice jsou vybaveny
standardy stejnosměrného dobíje−
ní CHAdeMO a CCS o výkonu až 
50 kW. Zároveň disponují i konekto−
rem pro dobíjení střídavým proudem

pomocí dnes už téměř klasické 
zásuvky typu Mennekes, která umož−
ňuje výkon dobíjení až 22 kW.
Pomocí tohoto standardu dobíjení
baterie načerpá energii od 1 do 3 ho−
din. Ovšem právě standardy o výko−
nu 50 kW jsou podstatně rychlejší
a umožňují elektromobilu s kapacitou
baterie 24 kWh, dobití na 80 % do 30
minut. „Díky kombinaci těchto rych−
lodobíjecích standardů jsou naše
stanice připravené k univerzálnímu
využití,“ vysvětluje Tomáš Chmelík.  

Elektromobilita ČEZ připravuje
komplexní řešení služeb pro uživatele
elektromobilů – od domácností po
firmy. Jedním z nejvýznamnějších
prvků tohoto řešení je v současnosti
realizovaný rozvoj veřejné dobíjecí
sítě. „Tyto dobíjecí stanice podstatně
zlepší komfort užívání elektromobilů,

jejichž nabídka se na na−
šem trhu v posledních le−
tech výrazně rozšířila a po−
ptávka po nich roste. Z toho
důvodu se nyní intenzivně
věnujeme právě rozvoji sítě
rychlodobíjecích stanic,“
dodává Chmelík.

Spolu s instalací těchto
stanic nabízí Skupina ČEZ
i možnost stát se zákazní−
kem služby Elektromobilita
ČEZ a mít tak možnost do−
bíjet u stanic ČEZ po celé

České republice. Pro roky 2014
a 2015 je dobíjení elektromobilů
u stanic Skupiny ČEZ zpoplatněno
částkou 150 korun bez DPH měsíčně
pro každého, kdo má uzavřenou plat−
nou zákaznickou smlouvu. Po za −
placení částky může zákazník dobíjet
neomezeně. Pro majitele elektromo−
bilu BMW i3 je v nabídce také služba
ChargeNow, kdy mohou majitelé to−
hoto vozu dobíjet u řady veřejných
dobíjecích stanic, z nichž Skupina
ČEZ provozuje většinu. 

Nová rychlodobíjecí stanice 
pro elektromobily v Plzni



24 Plzeňský rozhled 8/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Honební společenstvo Litohlavy –
Klabava ve spolupráci s trubači lo−
vecké a myslivecké hudby si Vás co
nejsrdečněji dovolují pozvat na další
ročník večerního loveckého vytrubo−
vání. To se uskuteční v sobotu 30.
srpna od 18.00 hodin v lomečku

v Litohlavech pod Vršíčkem, zhruba
4 kilometry od Rokycan. Jedná se
o volné pokračování tradičních mys−
liveckých koncer tů pořádaných
z důvodu propagace myslivosti
a ochrany přírody. Smyslem zajíma−
vé akce je představení myslivecké

činnosti z pohledu kultury
v obcích. Součástí večera
bude i doprovodný pro−

gram, občerstvení, ale i pozdější
přátelské posezení u ohně. Máte−li
zájem o tuto mysliveckou – kulturní
akci a příjemné posezení u ohně,
přijďte se podívat i se svými přáteli.
A zcela jistě nemusí jít nutně jen
o myslivce. 

Prevence: V prevenci proti opako−
vání mozkové příhody se doporu−
čuje podávání 2 šálků pravého ze−
leného čaje denně. Vhodná je též
aplikace tinktury z plodů jírovce
maďalu. Tu podáváme v několika
dílčích dávkách v počtu kapek, ko−
lik činí naše hmotnost. (89 kg –
3x30 kapek denně). Léčba má být
dlouhodobá, občas je ji, vzhledem
k dlouhodobému vlivu na hormony
kůry nadledvinek, vhodné přerušit.
Osvědčil se způsob podávání vždy
2 měsíce ve čtvr tletí. Směs stej−
ných dílů kaštanové, routové a ji−
nanové tinktury je pokládána za
nejlepší fytopreventivum, ale i lék
proti náhlým příhodám mozkovým.
Podáváme zpravidla 4x denně 
20 kapek, které se doporučují zapít
pohárem (100−125 ml) pravého
zeleného čaje.

Pohankovou nať podáváme
v podobě běžného nálevu. Slupky
pomeleme na prášek a podáváme
obvykle 4x denně půl čajové lžičky
před jídlem, můžeme zapíjet. Po −
hanka jako potravina nemá v léčeb−
ném smyslu prakticky obdobu.
Mimořádné působení má kombi −
nace pohankové nati se součas−
ným podáváním tinktury z plodů

kaštanu koňského. Podávání tink−
tury by nemělo překročit 6 týdnů
a zvýšená pozornost přitom musí
být věnována osobám citlivým na
slunce a světlo, protože hrozí foto−
dermatóza.

Výborným preventivním pro−
středkem je pupalkový olej. Droga
je netoxická a má vedle terapeu −
tických účinků i vysokou nutriční
hodnotu. Užívají se tinktury, masti
i infuze.

Při léčbě následků mozkové
mrtvice se osvědčila tato bylinná
směs. Plod šípku 3 díly, kořen jeh−
lice 2 díly, květ kaštanu 1 díl, květ
arniky 1 díl. Nálev připravený z 1
čajové lžičky se pije 2x denně po
jídle. Tato směs je vhodná nejvýše
pro dvouměsíční užívání, pro další
aplikaci je nutno vynechat arniku.
Po mozkové mrtvici se také osvěd−
čily jemné masáže postižených
údů a páteře izopovým olejem.
Doporučuje se také masáž ochrnu−
tých míst olejem  z mateřídoušky
nebo třezalky. Současně podáváme
vnitřně asi ¼ litru kopřivového čaje
denně, pít po doušcích z termosky
během dne.

Yzopový olej: Používá se pro
léčbu následků opálení a na masá−
že postižených údů při náhlých

mozkových příhodách. 125 g čer−
stvých  nebo 50 g čerstvě suše−
ných květů (v horším případě
lze použít i nať) yzopu přelijeme
500 ml arašídového nebo olivové−
ho oleje a 1/2 hod. povaříme ve 
vodní lázni v nádobě převázané
prodyšným plátěným víčkem. Po −
tom nasadíme pevné víčko a ne−
cháme 3−4 dny uležet.

Pro prevenci tohoto onemocně−
ní je důležité vzít na vědomí, že
způsob a složení stravy je v tomto
případě rozhodující. Z mnoha vý−
zkumů vyplývá, že lidé s nízkým
přísunem draslíku v potravě mají
zvýšenou náchylnost k mozkovým
onemocněním, Pro snížení rizika
onemocnění o 50% stačí každý
den konzumovat porci syrové zele−
niny nebo ovoce (250 g).

Činnost mozku bychom měli
ovlivňovat dodáváním látek, které
jsou krajně nedostatkové. V první
řadě to je nedostatek hořčíku a na−
vazujících látek, jako je vápník, vi−
tamíny E a B. Tyto dávky jsou 300−
400 mg hořčíku, vápníku dvojná−
sobek, Vitamin E 200−300 mg 
a B−komplex 2−3 tablety denně.
Dalším neméně důležitým prvkem
je jód a již dříve zmíněný draslík. 

Léčitel Josef Míka

Mozková příhoda
Léčivé účinky alternativní medicíny 

Dokončení z č. 6

Myslivci zvou na koncert

Labutě přilétly 
z Německa

Nově zrevitalizovaný Holoub −
kovský rybník osídlil labutí pár
s německými kroužky. Nestává se
to často, aby u nás labutě s ně−
meckým kroužkem hnízdily a zdr−
žovaly se i v době hnízdění. 

Většinou, když odečteme něja−
kého toho jedince se zahraničním
kroužkem, tak u labutí je to větši−
nou v zimě, kdy k nám létají zimo−
vat. Naopak ptáci z českých kon−
čin (přesněji ptáci okroužkovaní na
našich hnízdištích) pak na zimu lé−
tají třeba k Berlínu či do Rakouska
na Dunaj. 

To, že u Holoubkova hnízdí pár
labutí kroužkovaných v Německu
je s ohledem na německo − české
vztahy určitě dobrá a pozitivní
zpráva. Mimo jiné tady tento pár
má 4 mláďata a ta už dostala
kroužky naše (české).  Každo roční
kroužkování rodin labutí velkých
tak bylo opět zahájeno. 

„Dnes jsme začínali na Roky −
cansku, kde populace labutí není
příliš velká a průměrně se pohybu−
je okolo pěti párů. V následujících
dnech se chystáme na Doma −
žlicko, Tachovsko, Plzeň−sever
a část Plzně – jihu.  Náš spolek la−
butě kroužkuje již od roku 1997
a za tu dobu označil, okroužkoval
a odečetl přes 3 000 labutí. Ročně
pak kroužkujeme od 100 do 200
jedinců podle toho, jaká je zrovna
sezona,“ říká Karel Makoň ze zá−
chranné stanice zvířat v Plzni. 
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Plzeňská společnost ZAT oznámila
hospodářské výsledky za fiskální
rok 2013. V oblasti klasické ener−
getiky, na kterou se společně s do−
dávkami do průmyslu stra−
tegicky zaměřuje, meziroč−
ně zvýšila objem tržeb o 20
procent. Dosáhla toho také
díky 130milionové investici
do Vý zkumně−vývojového
centra, kde dnes zaměs−
tnává přes 100 špičkových
inženýrů a vývojářů. Cel −
kově firma utržila 531 mi −

lio nů korun. Polovinu obratu stále
tvoří segment jaderné energetiky.
Česká republika se také díky ZAT
řadí mezi světové dodavatele

nejpokro čilej ších digitálních řídicích
systémů pro jádro.

„Vzhledem k současné situaci
v jaderné energetice se cíleně za−
měřujeme na dodávky řídicích sys−
témů právě do klasické energetiky
a průmyslu. Jako jediná firma
z České republiky máme v oblasti
klasických i jaderných elektráren

vlastní vývoj řídicích systémů.
Máme zde historicky velmi silnou
pozici, dodáváme řídicí systémy do
řady elektráren v zahraničí i v České

republice přes pade−
sát let,“ uvedla Vla −
dislava Česáková,
člen ka představen−
stva ZAT a.s. Spo −
leč  nost je nejstarší
firmou v oblasti
automatizace v Čes −
ké republice a spolu−
zakladatelem oboru
ve světě.

Firma má v Plzni
a v Příbrami vlastní
vývoj i výrobu. „Díky
tomu dokážeme re−
agovat na potřeby

zákazníků, na základě jejich poža−
davků inovujeme a vyvíjíme nové
produkty. V letošním roce jsme uve−
dli na trh klasické energetiky a tech−
nologických procesů nové produkty,
například řídicí systém natáčecího
zařízení turbíny nebo číslicový syn−
chronizátor,“ konstatuje Ivo Tichý,
člen představenstva ZAT a.s. 

Investice do inovací se vyplatila

Ivo Tichý a Vladislava Česáková

Střípky 
z Plzně

Studenti ZČU
vybojovali 

34 cenných kovů
Západočeskou univerzitu v Plzni
letos reprezentovalo na 13. čes −
kých akademických hrách v Li −
berci 165 sportovců, kteří domů
přivezli 6 zlatých, 18 stříbrných
a 10 bronzových me  dailí. Celkem
tedy ZČU získala 34 cenných kovů
v indivi duál ních i kolektivních spor−
tech a v ostré konkurenci 44 če−
ských vysokých škol skončila na
celkovém 7. místě. 

Nejúspěšnější byli stejně jako
v minulém roce plavci, kteří zís−
kali 11 medailí. Pět medailí vy −
bojovali judisté, čtyři medaile
si ZČU připsala v lukostřelbě
a v bad mintonu, po dvou tro −
fejích si odnesli hráči a hráčky
házené a volejbalu a na jednu
medaili dosáhli reprezentanti
v ho rolezení, baseballu, softbal−
lu, moderní gymnastice, futsalu
a atletice.
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Pavel Kikinčuk, Kateřina Lojdová,
Broněk Černý za Slunce, sena, a dále
Jan Kuželka, Jana Synková a jejich
šest drben za Babovřesky, společně
s Pavlem Kikinčukem.

Setkali se za účasti asi osmi sto−
vek lidí na Ranči Šimona Pláničky,
kde bylo veselo, vyprávěly se histor−
ky z natáčení, byla autogramiáda a li−
di se hodiny a hodiny fotili se svými
filmovými oblíbenci.

„Kdybych byl býval tušil, co ko−
mediemi Slunce, seno způsobím, že
udělám z mých milova−
ných Hoštic doslova
„Lurdy“, kam jezdí tisíce
a tisíce návštěv níků roč−
ně, přejmenuju vesnici
pro film na Zvono kosy,
nebo Drá teničky,“ směje
se nejpopulárnější a nej −
úspěšnější český režisér
Zdeněk Troška.

Po třech desítkách let
se vrátil k trilogii z vesnického pro−
středí a dotočením Babovřesků 3,
vznikla další série.

„Je to nadsázka, je to humor, je to
obraz a odraz dnešní doby! Naprosto
lhostejní jsou mi kritiky, naprosto
lhostejné jsou kritičky. Pro mě je dů−
ležitý divák, jeho ocenění a neustálé
reprízy Sluncí, sen, i jiných mých fil−
mů, které trhají rekordy ve sledova−
nosti,“ prozradil Troška, kterého fil−
moví kritici nemají rádi, protože prý
dělá „lidový humor“.

„A co dneska lidi chtějí, bavit se.
Koho zajímají hlubokomyslné ponory
do rozervaných duší, zfetované
a opilecké postavy, psychologická
dramata a vážné nemoci ve filmech,
když je toho tolik kolem nás. Lidi se
chtějí zasmát a jsem moc rád, že se
mne a mým přátelům a kolegům 
tohle daří,“ podotýká Zdeněk Troška.

Za sebou má mnoho filmů, od ko−
medií, přes pohádky, až po romány.
V příštím roce, pokud budou finance,
by rád na žádost producentů udělal

zase hezkou, českou, klasickou po−
hádku. „A pak se uvidí. Třeba tu
Čach  tickou paní, kterou mám v plánu
už přes dvacet let,“ dodává Troška.

Zdeněk Troška v Hošticích dostal
také od svých fanoušků Českého lva.
Toho opravdového, od diváků.

„Zdeněk dostal od Fanklubu a fa−
noušků křišťálového lva. K nero −
zeznání od toho, kterého mu kritici
nikdy nedali. Tohohle lva si on velmi
váží, protože je od srdce
a upřímně darovaný. A to
je pro něj největší cena.
Spolu pra co vat s ním je ra−
dost. Je to nejen velký pro−
fesionál, ale skvělý kama−
rád a člověk. Proto jsem ří−
kal, s ním jdu klidně i do
pekla,“ dodal neobsazova−
nější český herec malých
rolí u nás i v zahra ničí Jan

Kuželka, který v Troš kových filmech
hraje často. V Babovřeskách má roli
hospodského Rychlonožky.

„V Hošticích jsem od natočení tri−
logie podruhé. Poprvé jsem tu byla
před více než deseti lety, když tu
vznikal televizní, zábavný dokument
s Helenkou Růžičkovou – Slunce,
seno, Helena. Hoštice se sice změni−
ly, ale Zdeněk je pořád stejně úžasný
člověk. Jsem moc ráda, že jsme přá−
telé a jsem mu vděčná, že udělal 
tehdy Slunce sena, a dál dělá lidem 
radost,“ svěřila se filmová „inženýrka
Tejfarová“, alias Kateřina Lojdová.

Podobného názoru jsou filmový
„Venca“ – Broněk Černý, nebo Pavel
Kikinčuk. Ve Sluncích Šimon Plá −
nička, v Babovřeskách pak starosta
Stehlík. (pru)

Uplynulo 30 let letos od premiéry prvního dílu trilogie Slunce, seno, kterými režisér Zdeněk
Troška proslavil svou rodnou ves, Hoštice u Volyně. Vzpomínalo se a to nebylo všechno, setkaly
se tu „generace“ dvou Troškových trilogií, nově dotočených Babovřesk.

Babovřesky v Hošticích!

Husitská bašta ve Stříbře v Plzeňské
ulici je plná zajímavých fotografií, 
jejichž autorem je Jan Linda ze
Stříbra. Výstavu je možné navštívit
až do konce prázdnin. Kdo by to ne−
stihl, má ještě šanci ve stříbrské 
knihovně, kde by se měly fotografie
objevit někdy v průběhu letošního
listopadu.

„Vernisáž proběhla v příjemném
prostředí, sdružení Dolníci nám vy−
tvořilo jedinečné zázemí. Oceňujeme
také znovu zprovoznění této histo −
rické památky. Slavnostní uvedení
výstavy zajímavě podtrhlo hudební
vystoupení,“ uvedla Marta Lindová.

Zahájení se účastnilo na čtyři 
desítky zájemců, přišel také

starosta města Bohuslav Červený,
úvodní zahájení si vzal na starost
Jaroslav Hais.

„Bašta teď opravdu vypadá díky
panu Lindovi pěkně, moc mu děku−
jeme za zútulnění těchto prostor.
Krásné fotografie lze vidět v průběhu
celého léta. Například při debatě
s doktorkou Jiřinou Šiklovou na té−
ma Peníze nebo život. Tato diskuse
se uskuteční v těchto prostorách už
12. července.  Z výstav na Baště by−
chom rádi udělali tradici, proto ještě
jednou děkujeme městu Stříbru za
propůjčení prostor, které jsou k tomu
jako dělané,“ řekl Hais.

Stříbrská husitská bašta v zajetí fotografií

Husitská bašta Foto: Marta Lindová �
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Další možnost bezbariérového ces−
tování vozíčkářům, ale i cyklistům,
rodinám s dětmi v kočárcích, senio−
rům a vlastně všem cestujícím při−
chystal Plzeňský kraj, když ve spolu−
práci s plzeňským organizátorem 
veřejné dopravy POVED objednal
u Českých drah nízkopodlažní spěš−
ný vlak Krasíkov, který bude až do 
4. října 2014 vozit cestující každou
sobotu bez přestupování z Plzně do
Bezdružic a zpět.

„Je to první výsledek nového pro−
gramu zpřístupňování veřejné dopra−
vy na regionálních železničních tratích
lidem s omezenou schopností pohy−

bu. Program je součástí Krajského
plánu vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením na
období 2013 – 2018, který v loňském
roce schválilo zastupitelstvo Plzeň −
ského kraje,“ sděluje předseda Plzeň −
ské krajské rady osob se zdravotním
postižením Miroslav Valina.

Nespornou výhodou při bezbariéro−
vých úpravách nástupišť na jednoko−
lejných tratích, jako je Bezdružická lo−
kálka, jsou nízké náklady na provádění
těchto úprav, které sestávají zpravidla
jen ze zvýšení a zpevnění hrany nástu−
piště a bezbariérového napojení nástu−
piště na místní komunikace.

Na Bezdružické lokálce
bezbariérové cestování

Již druhý případ během posledního
měsíce, se stejným podtextem a bohu−
žel i koncem. Netopýr hvízdavý je je−
den z našich velice malých a drobných

druhů netopýra. Vyskytuje se téměř
všude a momentálně, jak vyvádí mlá−
ďata, ho můžeme zaregistrovat častěji.

O tom se přesvědčil i pan Horník
z Hracholusek, když ráno na mucho−
lapce nalezl přilepeného netopýra. 

„Věc začal ihned řešit a zvíře nám
ochotně dovezl. Bohužel však ne−
topýr byl na pásce tak dokonale
nalepen, že při snaze se vyprostit
se lepidla poměrně dosti nahltal.
Výsledek celé záchrany se dal
očekávat, netopýr po vyproštění
do několika minut uhynul. Stejně
dopadl i netopýr hvízdavý, které−
ho jsme dostali zhruba před třemi
týdny, rovněž sundaného z mu−
cholapky,“ říká Karel Makoň ze
záchranné stanice zvířat v Plzni,
který také upozorňuje na proble−
matiku netopýrů v Plz ni. Vlahé
teplé večery jsou teď víc než pří−
znivé pro netopýry hvízdavé, kteří

pak mohou v nezabezpečeném bytě
či kanceláři způsobit velice nepříjem−
né problémy. 

Mlsání na mucholapce
ho stálo život

Bohuslav Ježdík s netopýrem hvízdavým,
chyceným na mucholapce.



Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Plzeňský rozhled 8/201428

Pohled do historie
Chocenice patří k nejstarším písem−
ně doloženým vsím v regionu. Jsou
zmíněny na falzu zakládací listiny
kladrubského kláštera z roku 1115.
Později je získal nepomucký klášter,
v jehož majetku zůstaly až do husit−
ských válek. Poté spolu s většinou
klášterního majetku získali Choce −
nice Štern berkové sídlící na Zelené
Hoře. Roku 1561 koupil ves Choce −
nice od Zdeň ka ze Šternberka Jiřík
Kokořovec z  Kokořova.  Jeho vnuk
Kryštof zde mezi lety
1605 – 1615  postavil re−
nesanční tvrz s  vrchnos−
tenským dvorem, ovčín
a pivovar. Roku 1650 je
panství prodáno Kocům
z Do brše a od nich ho ro−
ku 1685 získává svo −
bodný pán Marek Josef
Laony. Má se za to, že prá−
vě on nechal původní tvrz
přestavět na zámek, při
němž vznikl nový úřednic−
ký dům. Později sloužilo
bývalé panské sídlo růz−
ným účelům, jako škola
nebo ozdravovna pro děti. 

Současnost
Dnešní budova, tzv. starý zámek, do−
minující středu obce, stojí v areálu
bývalého panského sídla a přilehlého
panského dvora. S tímto areálem má
nejenom dispoziční, ale i rovněž his−
torickou a funkční souvislost. Z hle−
diska památkového vytváří tato bu−
dova společně se zámkem a hospo−
dářským dvorem jedinečný historický

celek, který je v rámci regionu jen těž−
ko srovnatelný. Budova sama je sta−
vebním unikátem, dochovaný typ
konstrukcí je dnes zcela ojedinělý, pa−
mátkovou hodnotu zvyšují dochované

klenby a černá kuchyně.
Stav celého objektu je vel−
mi špatný. 

Záchrana objektu
Občanskému sdružení Starý
zámek Chocenice se po−
stupně daří zachránit tuto
kulturní památku a to zej−
ména díky spolupráci s ně −

kterými podnikatelskými subjekty, 
jako jsou firmy PK model s.r.o., pro−
jekční kancelář DOMY JINAK s.r.o.,
důležitá je též neformální spolupráce
se stavební fakultou ČVUT v  Praze.

Tak například už byl opraven
krov  včetně doplnění střešní
krytiny a dozdění ubouraných
hlavic komínových těles a pro−
vedena  drenáž kolem celého
objektu, jinými slovy nemo −
vitost je zabezpečena proti 
negativním účinkům vody.
Zahájeny byly vnitřní úpravy
prostor v přízemí.

Budoucí vize
Prostory v prvním zvýšeném přízemí
budou charakteru nebytového, pří−
stupné veřejnosti.

V patře vzniknou obytné místnosti
včetně sociálního  zázemí. Všechny
úpravy probíhají podle  projektové
dokumentace schválené příslušným
stavebním úřadem pod dohledem
místně příslušného odboru Národ −
ního památkového ústavu. 

Obnova této historické památky je
finančně nákladná věc. Pokud by 
někdo měl zájem tuto věc podpořit,
uvádíme číslo účtu Občanského
sdružení Starý zámek Chocenice,
které je 3260357309/0800.

Otevření 
naučné stezky
Občanské sdružení Starý zámek
Chocenice  v  rámci obnovy památ−

ky vybudovalo naučnou
stezku „Z  Chocenic na
Velkou skálu u Bzí“. Stez −
ka byla realizována za vy−
užití dotační podpory ze
strany SZIF, kdy v  rámci
Programu rozvoje ven −
kova občanské sdružení
zpracovalo příslušný pro−
jekt, který  obstál v  ce −
lostátní konkurenci po −
dobných projektů. Nauč −
ná stezka, která byla slav−
nostně otevřena 2. srpna
je napojena na stávající
turisticky značenou cestu
a zčásti vede po cyklo −
stezce. (re)

Starý zámek Chocenice před opravou. Komíny jsou zbourány
do úrovně střechy, střední část jižní stěny chybí, nedochovalo
se schodiště ani ostatní interiérové prvky. 

Snaha občanského sdružení obnovit
historickou památku je už vidět.

V říjnu 2010 bylo založeno Občanské sdružení Starý 
zámek Chocenice. Jeho hlavním předmětem zájmu
je záchrana nemovité kulturní památky v obci
Chocenice na okrese Plzeň–jih. Po obnově by měl 
objekt sloužit mimo jiné i pro pořádání společen−
ských i firemních akcí.

Občanské sdružení Starý zámek Chocenice
obnovuje historickou památku

Ve čtvrtek 24. července 2014 se
konala u sv. Anny na Hadovce
nad obcí Řenče na okrese Plzeň−jih
malá slavnost. U pří−
ležitosti zno vuobno −
vení tohoto poutního
místa vysvětil pan fa−
rář Piotr Marek obraz
sv. Anny, který na −
malo vala přeštická
malířka Michaela
Holubková. Střížku
zhotovil pan Jindřich
Hobl tru hlář ze Knih.

Této příjemné akce
v  podvečer svátku

svaté Anny se zúčastnilo 50 lidí, a to
nejen ze Řeneč, ale také z Úně tic,
Letin, rodina Herrerova, zástupci

Domu historie v Přešticích a Spol ku
pro záchranu historických památek.

Svatá Anna se nachází v lese na
rozcestí čtyř cest do Řeneč,
Únětic, Libákovic a Střížovic.
Svatá Anna se stala ochránky−
ní matek a manželství a byla
uctívána hlavně v  lidových
vrstvách. Chodili se k ní modlit
křesťané za déšť a proti bouř−
ce. Také zde přenocovala pro−
cesí, která šla na Svatou Horu
u Příbrami.

Obec Řenče společně s Mi −
krore gionem Přešticko a za
přispění rodiny Herrerovi zde

vytvořily odpočinkové místo s lavič−
kou. Příjemné posezení tak mohou
využívat turisté, cyklisté nebo hou−
baři, kteří navštíví toto místo nebo
budou projíždět po nově značené
cyklotrase. 

Miloslava Loudová

Svatá Anna na Hadovce
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Pozor na nebezpečí, které zejmé−
na v jarních a letních měsících
vás může potkat.  Vše začíná ná−
hodnou návštěvou u vás doma.
Svým scenářem  se tyto návštěvy
až neuvěřitelně podobají. Některé
případy jsem popsal ve své knize
„Hyeny mezi námi“. Nájezdy nej−
různějších skupin – klanů stále
pokračují. Jeden takový také řádil
na Klatovsku. Jak taková náhodná
návštěva probíhala, vyprávěla
jedna poškozená paní.

„Blízko našeho domu zastavilo
auto. Vystoupily tři ženy, řidič zůstal
sedět v autě a čekal. Ženy si to namí−
řily rovnou k nám. Dvě z nich zabavi−
ly mého manžela. Daly se s ním do
řeči, až nahoru do kuchyně bytu
jsem je slyšela, jak hlasitě mluvily. Po
chvíli jsem zaslechla za dveřmi něja−
ký šramot. Zprudka jsem otevřela
dveře a stála tam mladá cikánka. Asi
jsem ji překvapila, jak se lekla, ale za
okamžik již byla ve své kůži a zeptala
se, kde máme záchod, že si potřebu−
je odskočit. Řekla jsem jí, že tady na−
hoře není, ať jde pryč! Dolů po scho−
dech do přízemí jsme šly společně
a ona mi přitom stále tvrdila, že mi

manžel něco chce, ať jdu za ním. Já
husa hloupá jsem ji poslechla. Na
dvorku se manžel dohadoval s těma
dvěma. Jedna z nich, když mne spat−
řila, hned ke mně přiskočila a chytila
moji ruku, že mi bude z ní číst.
Vytrhla jsem se a řekla jsem jim už

po několikáté,
ať jdou pryč!
Kdepak, nepo−
slouchaly mne

a povídaly a povídaly. Pořád se nás
na něco vyptávaly, až ve mně vznikl
takový divný, nepříjemný pocit něče−
ho špatného. Marně jsem je vyháně−
la, nenechaly si říct, až později, když
se k nám přidala ta třetí, mladá ci−
kánka, teprve pak odešly. Tenkrát
jsem na ni křičela, kde celou dobu
byla a co tam dělala. Vysmála se mi:
„No, přece na záchodě!“ 

Sotva za nimi zapadla vrátka, vy−
běhli jsme s manželem schody do
patra jako za mlada. Manžel běžel

rovnou ke skříni v ložnici. Peníze byly
pryč. Rovných 108.000 korun, jeho
těžce vydělané peníze, když ještě dě−
lal v lomu. Od té doby do manžela
nebylo vůbec nic. Trápil se, až najed−
nou mi zničehonic umřel! Dodnes to
přičítám tomu psychickému stresu. 

Po čase k nám
přijeli policisté z Ho −
ra  žďovic, že budu
muset s nimi do
Klatov k nějaké re−
kognici. Po zna la
jsem ji, ale hodně

dlouho jsem přemýšlela, aby se mi
nepomstila. Byla to ta mladá, co náš
dům opustila jako poslední. K odsu−
zujícímu rozsudku nakonec stej ně
nedošlo, neboť si v té době již odpy−
kávala trest ve věznici ve Světlé nad
Sázavou a soud vše ukončil pro ne−
účelnost. Trpce se zasmála. A pení−
ze?  Ty jsme už nikdy neviděli. To se
jim to žije.“

Je to smutný příběh, který by pro
každého měl být výstrahou. Nájezdy
našich „slavných spoluobčanů“ na−
dále pokračují. Buďme opatrní a ne−
důvěřujme cizím lidem, kteří nás do−
ma nenadále navštíví. Zavolejme
policii.            Karel Fořt
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Po nečekané návštěvě třech
žen jsme přišli o 108.000 Kč

Ze zápisníku
kriminalisty:

Autor kriminalistického příbě−
hu Karel Fořt je bývalý dlouho−
letý komisař Služby kriminální
policie v Klatovech.

Střípky 
z Plzně

Oživení tvrdí, že
jsme průhlední

Plzeňský kraj byl v rámci pro−
jektu „Rozšířené hodnocení
krajů“ zpracovaného občan−
ským sdružením Oživení
v hodnocení celkové trans −
parentnosti nejlepší ze všech
krajů České republiky, a to
s hodnotou 79 %. To znamená,
že na jeho profilu lze najít nej−
komplexnější informace o za−
daných zakázkách. Také v pří−
padě povinného zveřejňování
smluv byl kraj hodnocen nej −
lépe. V oblasti objemu poskyt−
nutých dotací na jednoho oby−
vatele kraje se umístil na 
3. místě.

„Skutečnost, že Plzeňský
kraj je nejlepším, je pro nás
velkým závazkem do budouc−
na. I nadále se budeme snažit
transparentně informovat ob−
čany,“ prohlásil hejtman Plzeň −
ského kraje Václav Šlajs.

Plzeňský kraj zadal ve sledo−
vaném období 32 zakázek ve
finančním objemu 427 mil. Kč.
Kraj nejvíce peněz vynaložil na
nákup medicínského vybavení
a IT práce a služby. Na jednoho
obyvatele kraje průměrně při−
padlo 745 Kč za zadané zakáz−
ky. Na jednu soutěž připadlo
2,6 nabídek. 

„Rádi bychom do budoucna
motivovali potencionální ucha−
zeče o veřejnou zakázku, tak
aby došlo k nárůstu nabídek.
Jedním z kroků, které Plzeňský
kraj pro zvýšení zájmu uchaze−
čů o veřejnou zakázku napří−
klad udělal, je, že všechny ve−
řejné zakázky (s hodnotou nad
200 tis. Kč bez DPH u dodávek
či služeb a nad 500 tis. Kč bez
DPH u stavebních prací) vy −
hlašované Plzeňským krajem
a jeho příspěvkovými organi −
zacemi či obchodními společ−
nostmi lze nalézt na jednom
centrálním místě, a to na
www.cnpk.cz/verejne−zakazky,“
uvedl náměstek hejtmana Pl −
zeň ského kraje pro regionální
rozvoj, fondy EU a informatiku
Ivo Grüner.

Plzeňský kraj za rok 2012 roz−
dělil dotace v  hodnotě 312 mili−
ónů korun. Na jednoho obyvatele
v přepočtu připadla částka 544 Kč
s průměrnou výškou jedné dotace
143 765 Kč, čímž se kraj umístil na 

3. místě v rámci republiky. Celková
úspěšnost žadatelů o dotaci dosáhla
úrovně 75 %, což kraj řadí do skupiny
krajů s nižší konkurencí předkláda−

ných žádostí o dotace. V přípa−
dě vlastních organizací kraje

byla jejich úspěšnost v dotačních ří−
zeních o 8 % vyšší než u subjektů na
kraji nezávislých (neziskové organiza−
ce, obce, církve atp.).

Dotace na jedince
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Společnost ČSAD autobusy Plzeň
a.s. ve spolupráci s obcí Předenice
připravila na neděli 27. července
oslavu výročí sta let od zahájení auto−
busové dopravy do obce. Mezi 9. až
17. hodinou byly na návsi v Přede −
nicích k prohlédnutí autobusy a ná−
kladní auta ze sbírek podnikového
Muzea dopravní techniky ČSAD. Zá −
jemci si mohli zakoupit pexeso, vy−
střihovánky a pohlednice s autobuso−
vou tematikou. Historický autobus
Škoda 706 RTO KAR uskutečnil bez−
platné jízdy pro veřejnost.  

První autobusová linka na území
Česka byla zavedena v roce 1908
z Pardubic do Holic. O novinku se
rychle začaly zajímat i obce a podni−
katelé na Plzeňsku. Protože se ne−
uskutečnily plány z roku 1905 na
stavbu tramvajové tratě z Plzně do
Štěnovic, obce soustředily pozornost
na silniční dopravu. Uvažovaná auto−
busová linka, provozovaná na účet

zúčastněných obcí, měla končit v Či −
žicích, ovšem aktivní zájem nedale−
kých Předenic vedl k jejímu prodlou−
žení až tam. Obec se zasadila o stav−
bu garáže pro první autobus, ale již
krátce po zahájení provozu v roce
1914 bylo nutné přikoupit další auto−
bus s vlekem. Propuknutí světové vál−
ky však slibný rozvoj dopravy zastavi−
lo, autobusy zrekvírovala armáda. Po
jejím skončení obce opět pořídily dva
vozy, roku 1922 převzala provoz linky
tehdejší Československá pošta a ve
třicátých letech Československé stát−
ní dráhy. Od roku 1949 zajišťovala do−
pravu státní organizace ČSAD, po ro−
ce 1993 soukromý dopravce ČSAD
autobusy Plzeň a.s.  Současná linka
Plzeň – Štěnovice – Předenice –
Přeštice č. 450 553  tvoří stále páteř
dopravy v regionu, v pracovní dny je
po ní vedeno v celé délce nebo jen
v některé části trasy 14 párů spojů.
O víkendech jsou to tři páry spojů.

100 let autobusové linky 
z Plzně do Předenic

Úspěšná celostátní fotografická sou−
těž Vyfoť projekt, kterou už čtvrtým
rokem pořádá Ministerstvo pro místní
rozvoj, pokračuje i letos, a to do 18.
září. Vyhrát můžete digitální zrcadlov−
ku značky Canon, voděodolný digitál−
ní fotoaparát Pentax Richoh, digitální
kompaktní fotoaparáty Sony Cyber
Shot nebo jinou z báječných cen.

Úkolem soutěžících je vyfotit reali−
zované projekty spolufinancované
z fondů EU a nahrát je přes jednodu−
chý formulář přímo na web soutěže
www.vyfotprojekt.cz. S přispěním
Evropské unie se od roku 2044 do−
posud podařilo v České republice
podpořit přes 60 tisíc projektů, je te−
dy z čeho vybírat. Řadu z nich je
možné dohledat na on−line mapě

projektů, která je k dispozici také for−
mou mobilní aplikace.

Soutěžní kategorie byly pro letošní
ročník rozšířeny – Nejtalentovanější
fotograf/ka (hlavní soutěž), Nejaktiv −
nější fotograf/ka anebo kategorie
Foto před a po. Vítěze hlavní soutěže
vybere odborná porota, ve druhé ka−
tegorii může uspět ten, kdo přihlásí
nejvíce snímků různých projektů
a třetí kategorie je opět na porotě. 

I letos se mohou soutěžící utkat
v doplňkové kategorii Vyfoť se sám,
kam mohou zasílat snímky, na kte−
rých jsou zachyceni společně s pro−
jektem. Po celou dobu trvání soutěže
bude probíhat pravidelné losování
o ceny. Celkové výsledky zveřejní
ministerstvo na podzim.

Vyfoť projekt a vyhraj foťáky
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Nemá smysl čekat na něco jako
například, až bude lépe, nebo lito−
vat, že nežijeme v době minulé,
předminulé, budoucí (až bude lé−
pe), protože čekání na cokoli je
čekání na smrt. Žijeme teď a tady
a je třeba si najít to, co je dobré
pro nás. Mnoho mých klientů si
stěžuje, že neumí žít v této hektic−
ké době a mají dojem, že se svět
snad zbláznil. Už před 20 léty jsem
věštil, že tato doba přijde a také
upozornil na to, že po roce 2008
začnou ekonomické problémy
a zlepšení můžeme očekávat až
v roce 2018. 
Vládním garniturám se „úspěšně“
podařilo téměř zlikvidovat střední 
třídu, která je v každé vyspělé zemi
tahounem ekonomiky. Tento stav má
za následek, že se stále více rozeví−
rají nůžky mezi bohatými a chudými.
Důsledkem toho je vzrůstající závist,
která přerůstá až v nenávist. Kyvadlo
mi ukazuje, že je v Česku 70 % lidí,
kteří závidí někomu něco. V Němec −

ku je to 20 %, Rakousku 15 %,
v USA 15 %, Ho land  sku 5 % a Dán −
sku jen 3 % lidí. Čím vyšší životní
úroveň, tím menší procento závistiv−
ců. Neoče ká vejme, že v letošním 
roce se něco podstatného změní.
Naopak. Musí me se přizpůsobit stále
rychlejšímu tepu doby. Neodklá −
dejme problémy, ale ihned je řešme.
Nevyčká vejme, nikdo nám nic nedá
a žádný kouzelník nepřijde. Každý
z nás v životě dělá chyby, za které
platí, ale nesmí nás srazit na kolena.
Vzpomeňme si na podnikatele Baťu,
který také zažil situace, kdy se mu
vůbec nedařilo, ale nikdy to nevzdal.
Nepropadl beznaději a svou vlastní
pílí a odvahou se opět dostal mezi
nejúspěšnější podnikatele ve světě. 
Každého varuji před trvalým stre−
sem, který je příčinou nejrůznějších

nemocí. Stres zbavuje veškeré ener−
gie, oslabuje organizmus a pak je jen
malý krůček k vážnému onemocně−
ní. Na začínající stres doporučuji dě−
lat moje akupresury a zvýšit příjmem
minerálů a vitamínů. Klientům také
radím, aby přestali závidět a spokojili
se s tím, co mají a budou i šťastní. Je
třeba mít rovnováhu mezi tělem
a duší. Stále platí životní moudrost,
že ten, kdo chce moc, nemá nic.
Žijeme v hektické době a čas běží,
ať jsme spojeni či ne. Proto je nutné
najít „záchytný bod“ naší existence,
což jak stále zdůrazňuji, je rodina.
Kdo ji nemá, může si ji vytvořit.
Uzavřený rodinný kruh  a sebereali−
zace je to nejdůležitější, co můžeme
sami udělat a vytvořit. Je to jen na
nás, zda a jak se nám to podaří.
Uznávaný psychiatr Bert Helinger,
zakladatel skupinové terapie Ro −
dinné konstelace tvrdí, že neexistuje
nic, co by se v rodinném systému
nedalo odpustit. Podle něj proto, že
bez rodičů bychom tady nebyli. Je
pouze na nás, jak si s naším živo−
tem poradíme a jak s ním naložíme.
Nikdo není dokonalý a já tvrdím, že
mimo jiné, i výchova dětí by měla
být jedním ze základních předmětů
už na základní škole. Další povin−
ným předmětem by měla být výuka
„štěstí“. Podle mne štěstí je umění
žít. Štěstí je seberealizace a uzavře−
ný rodinný kruh = rodina. Z jaké

pocházíme, nemůžeme ovlivnit, ale
jakou založíme, ovlivnit můžeme.
Jak? To je častá otázka mých klien−
tů. Moji věštbu jako odpověď na tu−
to otázku shrnuji do čtyř bodů:
1. Být dospělí (rituál dospělosti).
2. Narovnat nerovnováhu rodinné−

ho systému.
3. Vyřešit všechny problémy a tím

se zbavit zátěží (odpustit těm, co
nám ublížili a požádat o odpuště−
ní ty, kterým jsme ublížili). 

4. Žít podle pravidla: Odpustit, ne−
očekávat, nelpět.
Přeji čtenářům hodně zdraví, 

lásky a peněz.   

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

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

Žijte podle pravidla: Odpustit, neočekávat, nelpět

Regionální pobočka společnosti Člo −
věk v tísni proškolila v rámci projektu
Obezřetnost se vyplácí dalších pade−
sát tři sociálních pracovníků obcí a po−
skytovatelů sociálních služeb z Pl −
zeňského kraje v dluhové problemati−
ce. Kurzy vedli zkušení poradci, kteří
mohou využít několikaleté zkušenosti
s pomocí lidem topícím se v dluzích.

Předlužených lidí je čím dál víc
a s dlu hovou problematikou se tak
setkávají sociální pracovníci společ−
nosti Člověk v tísni po celém kraji
velmi často. I proto její regionální po−
bočka pořádá pravidelné kurzy, které
v rámci projektu Obezřetnost se vy−
plácí proškolí řadu sociálních pra−
covníků obcí a poskytovatelů sociál−
ních služeb z Plzeňského kraje v dlu−
hové problematice. Naposledy to by−
lo 53 nových zájemců.

„Kurzy vedli zkušení poradci, kteří
mohou využít několikaleté zkušenosti
s pomocí lidem topících se v dluzích.

Na nich se naučí, jak efektivně zadlu−
ženým lidem pomoci, přičemž po−
ptávka ze strany sociálních pracovní−
ků značně převyšovala kapacitu kur−
zů,“ uvádí Petra Šmídlová, koordiná−
torka projektu.  

Účastníci ocenili zejména mož−
nost praktického využití získaných
informací, jejich šíři a odbornost lek−
torů. Oblast protidluhového poraden−
ství je velmi složitá, a pokud se jí so−
ciální pracovníci dlouhodobě inten−
zivně nevěnují, mohou velmi rychle
ztratit krok. 

„Jsme rádi, že jsme díky podpoře
projektu mohli nabídnout naše zna−
losti a zkušenosti dalším pracovní−
kům zdarma a znásobit tak šanci, že
potřebným lidem někdo pomůže.
Naše kapacita je omezená a službu
navíc musíme dále redukovat, neboť
nám chybějí finanční prostředky na
její zajištění, které by odpovídalo po−
třebám obyvatel kraje,“ konstatuje

Aleš Kavalír, ředitel regionální poboč−
ky společnosti Člověk v tísni. 

Během pěti let, kdy byla služba dlu−
hového poradenství podporována
z prostředků EU, organizace pomohla
tisícovce lidí z Plzeňského kraje.
V rámci kampaní se snažila také upo −
zorňovat na největší nešvary „šmej−
dů“, kteří se pohybují v oblasti byzny−
su s dluhy a s chudobou obecně.
I přes dosavadní úspěchy této služby
a podporu ze strany některých měst
se však organizaci nepodařilo zajistit
hlavní část finančních prostředků, 
tedy dostatečnou dotaci Ministerstva
práce a sociálních věcí, která je admi−
nistrována za účasti kraje.

„Snažíme se dokládat příběhy lidí,
se kterými pracujeme, jakož i intenzi−
tu a obsah naší práce. Přesto je naše
poradenství na rozhodujících mís−
tech pravděpodobně vnímáno jako
nadbytečná služba, která lidem ne−
pomáhá. Přitom jsme mnoha lidem

pomohli s oddlužením nebo snížením
nepřiměřených sankcí či nákladů na
vymáhání a díky tomu se podařilo je−
jich situaci stabilizovat,“ krčí rameny
Aleš Kavalír. 

Projekt Obezřetnost se vyplácí bu−
de pokračovat i ve druhé polovině ro−
ku. Nabídne semináře pro strážníky
městské policie a učitele základních
a středních škol. V rámci projektu
koncem léta také vyjde aktualizovaná
a rozšířená příručka, kterou organi−
zace vydala v minulém roce (http://
www.clovekvtisni.cz/cs/socialni−
prace/plzen/plzen/info/pruvodce−
nejen−pro−seniory). 

Projekt Obezřetnost se vyplácí je
podpořen z prostředků Ministerstva
vnitra ČR a Plzeňského kraje. 

Dluhoví poradci organizace působí 
v Plzni, na Rokycansku, Klatovsku, Do −
mažlicku, Horšovskotýnsku, Stod  sku 
a Nýřansku. Jejich kapacita však muse−
la být od dubna výrazně omezena.

O řešení dluhových pastí je velký zájem 
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Město Zbiroh a Městské muzeum Zbiroh pořádají zájezd 
na výstavu nazvanou ALFONS MUCHA V ZRCADLE DOBY 

do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

Zájezd se koná ve čtvrtek 28.8.2014, odjezd je od zbirožského 
infocentra v 8.00 a předpokládaná doba návratu 18.00 hodin.

Veškeré další informace zájemci získají: v muzeum 371 794 078
a infocentru 371 784 621, kde si také mohou zájezd zamluvit.

Alfons Mucha v zrcadle doby

U příležitosti tradiční mrákovské vý−
stavy holštýnského skotu se ve středu
17. září 2014 v Mrákově uskuteční
pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse Dožínky Plzeň −
ského kraje. V letošním roce se
v Mrá kově sejde okolo 50 vystavova−
telů z celé republiky a budou předvá−
dět kolekci asi 100 holštýnských krav,
které budou hodnoceny mezinárod−
ním bonitérem v několika kategoriích.

Dožínky Plzeňského kraje se po−
malu ale jistě stávají součástí kultur−
ního života celého kraje. Na jejich

v pořadí již 4. ročníku, který je ten−
tokrát spojen s X. mrákovskou výsta−
vou holštýnského skotu, si přijde na
své každý – vyznavači folkloru, tradi−
ce, milovníci dobrého jídla, dospělí
i děti. Základní myšlenkou dožínek
bylo děkování za štědré dary poskyt−
nuté přírodou. Většinou se odehráva−
ly na statku hospodáře, který měl
povinnost žence pohostit a radován−
ky chasy zaplatit. Z posledního man−
dele se upletl dožínkový věnec, který
ženci předávali hospodáři. Poté ná−
sledovaly bujaré oslavy.

Dožínky kraje budou v Mrákově
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Pavilon skla v Klatovech
aneb Když se řekne Lötz, ...
... tak si každý, kdo je na světě jen
trochu obeznámen se sklem, vybaví
v první řadě nádherné elegantní 
secesní vázy a jméno sklárny Kláš −
terský Mlýn na Šumavě. Ano, Lötz je
světový pojem a výrobky před více
než šesti desetiletími zaniklé sklár−
ny jsou velmi slavné. V muzejních
i soukromých sbírkách stojí na čest−
ných místech a na aukcích patří
k těm nejvyhledávanějším. A umění
šumavských sklářů, které je v nich
uchované, si věru zaslouží obdiv
a úctu. Ta skla doslova berou dech.
A od 16. srpna letošního roku může
vidět jejich reprezentativní soubor
na vlastní oči každý obyvatel a náv−
štěvník Klatov. 

Stačí projít kovanou brá−
nou do nově upraveného par−
ku vedle Vlasti vědného mu−
zea Dr. Hostaše a vstoupit na
lehce zakřivenou cestičku
končící u skleněných dveří
bílého pavilonu, na jehož fa−
sádě se leskne nápis PASK
(Pavilon skla). A pak se již
otevře pohled na to nejlepší
nejen ze šumavského či čes−
kého sklářství. V netradičně
pojatých vitrínách, které se v plynu−
lých křivkách vlní podle stěn, stojí ko−
lem 600 skel, která pocházejí přede−
vším z neslavnějšího období firmy
Lötz od 80. let 19. století do 20. let
20. století. Je to přehlídka tvarů, ba−
rev a dekorů od historizujících stylů,
přes secesi, modernu počátku 20.
století, art déco až k směsici stylo−
vých proudů meziválečného období. 

Stojí zde irisovaná secesní skla
s jakoby kovovými povrchy, jejichž
dekory jsou inspirovány přírodními
motivy – křídly motýlů (dekory Pa −
pillon), proudící vodou či proměnlivý−
mi písečnými dunami (dekory Phä −
nomen). Jsou zde jakoby z mlhy
stvořené vázy, misky a svícny z ura−
nového skla (olympia), které si náv−
štěvník může sám nasvítit UV paprsky
a sledovat jejich světelné proměny.
A o kousek dál najdeme snově půso−
bící skla se zatavenými metalickými
vlákny (dekory Titania, Metal lin,
Markasit či Me lusin). Pohled návštěv−

níka podvědomě přitahují i ostré ba−
revné kontrasty Tango skla, v jejichž
červených, oranžových či žlutých tó−
nech kombinovaných s kontrastní
tmavou barvou se skrývá vitalita tem−
peramentního tance. A mohli bychom
pokračovat dále. Ale rozhodně je lepší
než o sklech číst, jít se na ně podívat. 

Na tomto místě si asi každý už klade
otázku, kde se vzalo v klatovském
Pavilonu skla najednou tolik kusů nád−
herného šumavského skla? Odpověď
je jednoduchá – z celoživotní lásky
jednoho rakouského sběratele k šu−
mavskému sklu a jeho rozhodnutí ote−
vřít dlouhodobě svou sbírku veřejnosti.
A jak říká sám majitel sbírky: „Je pro
mě radostí, že mohu ukázat část svého

životního díla široké veřej−
nosti právě tam, kde bylo
kdysi významné centrum
českého sklářství. Ve městě
Klatovy jsem našel výbor−
ného partnera pro prezen−
taci své sbírky skla šumav−
ské firmy Lötz. Město dalo
k dispozici výstavní prosto−
ry a já svá skla.“   

A tak se v Klatovech
otevřela jedinečná příleži−

tost, jak se seznámit s produkcí nej−
slavnější české sklárny. Není to záži−
tek jen pro milovníky skla či umění.
Šumavské sklo z Klášterského Mlýna
okouzlí svou krásou i nezasvěceného
návštěvníka. Někdo může obdivovat
ladné formy, jiný technickou virtuozi−
tu sklářských mistrů a další něco jiné−
ho. Pozor nosti příchozího by ale ne−
měla uniknout ani architektura nově
rekonstruovaného pavilonu podle ná−
vrhu Mar tina Kožnara a Jiřího Bízy
z pražského Ateliéru 25. Pavilon spo−
lečně se sklem vytváří prostor klidu
jakoby odříznutý od ostatního světa,
ve kterém na sebe můžeme nechat
působit ze všech stran krásu šumav−
ského skla a na jehož konci se otevírá
přes skleněnou stěnu působivý po−
hled do zahrady. 

Nakonec nezbývá než napsat –
přijďte se podívat. Více na našich
stránkách www.paskklatovy.cz.

PhDr. Jitka Lněničková, 
kurátorka Pavilonu skla 

Skla s dekorem Phänomen, kolem roku 1900.

Tango sklo, r. 1914−1922.
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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
140149

NABÍZÍME dlouhodobé
i jed nodenní brigády:  Prá −
ce ve skladu − s VZV i bez,
vybalování a doplňování
zboží, pekařské práce
a další. Směny dle výběru,
týdenní zálohy a další vý−
hody. 82−100  Kč/hod. Info
na tel.: 377963917. KŘI
PM 140150

HLEDÁM paní na úklid
v Klatovech 1h denně ve−
čer po−pá, v Mochtíně 3 h
1x týdně. Tel. 774279270.
RR 40583

HLEDÁME energického,
pozitivního a komunika−
tivního člověka na pomoc
vedoucímu výroby. Práce
je vhodnější spíše pro
muže, ale není podmín−
kou. Poža dujeme: znalost
němčiny a anglič  tiny (ne−
musí být dokonalá, ale
je potřeba se domluvit
v  běž ných věcech – nic
odborného), časovou fle−
xibilitu, časté cesty po
ČR, DE, RAK, SK, NL, Bel −
gii a dalších zemích. ŘP
a určitá řidičská praxe
podmínkou. Firemní auto−
mobil, telefon, notebook
atd. k  dispozici i pro
osobní použití. Nástupní
plat 30.000 Kč čistého, po
zapracování velmi brzy
může až jednonásobek +
další možný růst jak fi−
nanční, tak i profesní 
(a to v krátkém časovém
horizontu). Pro více infor−
mací volejte na tel.
774799961. RR 40626

PŘIJMEME zdravotní se−
stry a pečovatelky do do−
mácností do Německa.
Stra va a ubytování zdarma.
Znalost NJ. Tel.:
731473627. RR 40587

HLEDÁM paní na úklid
v Klatovech 1h denně ve−
čer Po–Pá, v Mochtíně 3h
1x týdně. Tel. 774279270.
RR 40593

MUŽ hledá brigádu, výpo−
moc v zemědělství, na stav−
bě, stavebních pracích, při
sekání, řezání a běžných
pracích kolem baráku, tel.:
728422720 – KT, DO. RR
40602

FIRMA s 20letou historií
přijme pracovníky pro
malířské, natěračské
a čistící práce ve výškách
z pracovních plošin. Plat
30−75.000   Kč čistého.
Pouze do pracovního po−
měru. Práce v ČR, SK,
DE, A, IT, FR a Beneluxu.
ŘP skupiny B+E podmín−
kou. Zkuše nosti s barva−
mi nebo s výškami výho−
dou. Provozov na Švihov −
mezi Plzní a Klatovami.
Zájemci volejte na tel.:
774799965. RR 40627

PŘIJMU obsluhu do baru
v Železné Rudě a restaura−
ce Tajanov, ubytování
možné, tel.: 603856677.
RR 40546

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Tur nusy,
část. NJ, hezká prodejna,
ubytování zdarma. Tel.:
602486490. RR 40638

PRÁCE pro studenty: Na
víkendy a letní prázdniny
hledáme brigádnice do
kavárny v Železné Rudě.
Pěk né ubytování zdarma,
turnusy, část. NJ výhodou.
Tel.: 725835555. RR
40637

HLEDÁM seriózní důchod−
kyni na občasnou výpomoc
v péči o německou senior−
ku. Tel.: 042 606403876.
RR 40633

HLEDÁME paní na úklid
a mytí bílého nádobí, 
možno i důchodkyně.
Turnusy, ubytování  zdar−
ma – Železná Ruda. Tel.:
602486490. RR 40639

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš −
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 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 6,5x2,
40x2, 80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

PRODÁM 1−3 ks marin −
gotek jednoosých a dvou −
osé, vhodné na stavbu.
Cena dohodou. Místo pro−
deje Plzeň Tel.: 723622663
PM 1140026

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20
cm, Plzeň , vhodné použití
pro zemědělce. Možnost
naložení 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

PSÍ pěknou velkou boudu
zateplenou, nádrž na vodu
novou s výpustným kohou−
tem, plastová 1000 l. Cena
dohodou na obojí. Tel.:
731406615. RR 40585

PRODEJ štípaného palivo−
vého dřeva, cena od 930 Kč
za 1prms, tel.: 602467435.
RR 40599

AMERICKÉ velkokvěté ko−
satce – přebytek ze zahra−
dy, levně, tel.: 606827933.
RR 40600

NOVÉ dveře – 70, 80, 90,
60 – buk, dub, olše, třešeň
za poloviční cenu. Proti −
požární dveře 90 levé i pra−
vé za 2000 Kč. Bukové 
fošny tl. 50mm. Tel.:
604134214. RR 40603

PONORNÝ šicí stroj Zetina
ve skříňce z tmavého leště−
ného dřeva, cena dohodou,
tel.: 603935708. RR 40607

LIS na seno, slámu, malé
hranaté balíky – Wergel, pl−
ně funkční, předvedu v cho−
du. Koupím svářečku typ
KS−200 nebo 350 i se zá −
vadou na opravu, tel.:
721803621. RR 40616

PRODÁM věci po jednom
dítěti vel. 0 až 11 měsíců.
Dívčí i chlapecké. Tel.:
606317227. RR 40634

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

STŘÍBRNÉ a zlaté mince,
šperky s českými graná−
ty, stř. tabatěrka, pud−
řenka, náramek, příbory
i jednotlivé kusy, vojen−
ská vyznamenání a od−
znaky, staré fotoaparáty
a hudební nástroje.
Vzdu chovku, flobertku,
bodáky, tesáky, šavli, pa−
nenku s  porcelánovou
hlavičkou. Tel.:
603499724. PM 140138 

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

NEMÁTE nevyužité  hou −
sle, violu, cello, basu, el.
kytaru či saxofon, trubku
nebo klarinet? Koupím
i poškozené a nekom−
pletní. Tel.: 728473687.
PM 140084   

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

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 staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips,
Tele funken aj. Staré ho−
dinky Omega, Heuer,
Glasshütte, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, 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, re−
klamní auto−cedule. Dále
starou vzduchovku zla−
movací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za 
nabídku − přijedu Tel.:
604343109 PM 140036

STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
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, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  pa lub −
ní ukazatele a sou  částky
z  letadel, tech. příručky,
knihy o vojácích aj. voj.
pozůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037   

Z POZŮSTALOSTI  starý ná−
bytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábovku,
kořenky, hrnečky, porcelán.
figurky, vázy, skleněnou ka−
rafu a skleničky aj. věci
z  domácnosti do r. 1940.
Tel.: 604343109 Plzeň –
město. PM 140038



KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – 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 kovové
sošky, mince, hračky, kni−
hy, hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a starožit−
né věci do r. 1970. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamená−
ní (vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015 

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

KOUPÍM vše z  pozůsta−
losti – nábytek, lustry,
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s  motivem Pro   −
dané nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky taneč−
nic, akty, zvířátka, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopisy 
o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
140017 

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání− vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – náram−
kové, kapesní. Děkuji za
nabídku. Zn.: přijedu
tel. 603512322. PM
140005A 

Vykoupíme za velice sluš−
né ceny do nově vznikají−
cího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy 
(i části), voj. boty, vysí−
lačky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy. Ve −
lice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army
muzeum tel.: 777263546. 

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, čello, basu , el. kytaru
či saxofon, trubku nebo 
klarinet, koupím i poško −
zené a nekompletní. Tel.
728473687. RR 40578

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

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, atd. o Starém Pl −
zenci – vše staré: pohled−
nice, foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322.
PM 140006A 

KOUPÍM lištovou sekačku
MF 70 s lištou a vybavením
možno i poškozenou a ještě
koupím kovářskou kovadli−
nu s výhní, šalung desky asi
10 metrů a pilu s kolíbkou
fabrickou. Tel.: 723231730.
RR 40588

PRODÁM BYT 3+1 v Kla −
tovech u Bou chalky. Tel.:
602543524. RK nevolat!!
RR 40581

Pronajmu byt 3+1, 14 km
od  Klatov, s  balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2, slun−
né místnosti, klidné pro−
středí, vhodné pro mla−
dou rodinu i pro seniory..
Tel.: 723622663 PM
140143 PM

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

PRONAJMU zděný byt
3+1 v  Klatovech, tel.:
602690842. RR 40592

NABÍZÍM pronájem rodin−
ného domku se zahradou
nejlépe důchodcům. Nabí −
zím kompletní služby pro
seniory. Tel.: 724788913.
RR 40579

PRONAJMU garáž s elektři−
nou v  Klatovech – Do −
mažlické předměstí. Tel.:
602882461. RR 40591

PRONAJMU byt 2+KK, no−
vě zrekonstruovaný, zatep−
lený, se zahradou, v Klato −
vech, Voříškova ulice, tel.:
603725073. RR 40596

PRONAJMU řadovou garáž
vč. elekt. na Domažlickém
předm. – Zahradní ul., tel.:
732408384. RR 40598

PRONAJMU dlouhodobě
garáž pod Vodojemem v KT,
ul. Maškova, „větší šířka“,
spol. voda + rampa, tel.:
724225696. RR 40608 

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

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

PRODÁM  řadový R.D.
v Písku 5+1, v klidném
prostředí. Technické zá−
zemí (garáž, dílna, kotel−
na−plyn, sklep). Malá za−
hrádka. Přízemí 1+1,
WC. Patro 3 pokoje, kou−
pelna, WC. Cena
2  800  000,− Kč. Tel.:
722778934. PM 140140  

PRODÁM cihlový, částeč−
ně zrekonstruovaný rodin−
ný dům, 804 m2 v  obci
Klad ruby u Stříbra. Dispo −
zice: 1. podlaží 4+1, 
2.  podlaží podkroví dva
pokoje + půda., hospo−
dářská stavení. Dům vhod−
ný pro dvě generace. Je
podsklepený, kanalizace,
obecní vodovod, el. bojler,
nové ústř. topení na tuhá
paliva, přípojka plynu v do−
mě. Samostatný vjezd na
zahradu. V Kladrubech je
veškerá občanská vyba −
venost, výborné dopravní
spojení a v  nedalekém
Ostrově spousta pracov−
ních příležitostí. Více info 
a cena na tel.: 775396154.
PM 140141

PRODÁM venkovskou cha−
loupku ve vsi Úboč u Kdy −
ně. Rekonstrukce nutná.
Cena 250  000 Kč. Tel.:
603711363. PM 140142

VĚNUJI nemovitost neku−
řácké rodině. Odpovědi za−
sílejte do redakce pod č. 
inzerátu PM 140121

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

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

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 + fasá−
da, plyn + pevné + krb,
zahrada + plochy 1500
m2, stromy, pergola, ga−
ráž, dílna) chci vyměnit za
pěkný dům v Klatovech (ne
okolí). Nebo jedno z uve−
deného + doplatek. Tel.:
603979062. RR 40490

PRODÁM udržovanou re−
kreační chalupu i věci.
Sluníčko, stodola, sklep. 10
km od KT. K užívání hned.
Cena 690 tisíc. Tel.:
606954352. RR 40586

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě neo −
bývaná nebo zchátralý stav
nevadí, do 200 tisíc. Tel.:
721375326. RR 40605

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40608

PRODÁM zděnou podskle−
penou chatu Na Škarmaně
(Domažlice), elektřina za −
vedena, voda užitková,
skle ník, terasa, cena
450.000 Kč, tel.:
721316105. RR 40618

PRODÁM stavební poze−
mek ve Švihově „Na Borku“
1000 m2. tel. 721359286.
RR 40620

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s  krásným výhle−
dem na panorama Šuma −
vy, bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada,  2 x stud−
na, 380/220V . Cena 1mil.
395 tis. Kč. Tel.:
602614480. RR 40625

PRODÁM řadovou garáž
v  Janovicích nad Úhla −
vou, informace na tel.:
724513494 – volejte po 15.
hod. RR 40629

VELKÝ dvojdům v Hartma −
ni  cích nabízí k prodeji maji−
tel z Německa (cena 43 tis.
Eur). Informace na tel.:
737025849. RR 40630

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

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

KOUPÍM  Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 
i poškozené, tel.:
722327290. RR 40161
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PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
140029

JAWA, CZ a jiné. Kou −
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek a v jakémkoliv
stavu, i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto −
vosti. Tel.: 607946866.
RR 40622

PRODÁM motorovou sed−
mi metrovou loď s  malou
kajutou, německé výroby se
Z  nohou a se zabudova−
ným, nefunkčním  osmi −
válcovým  karburátorovým
mo torem GMC, včetně
dvounápravového brzděné−
ho přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 120 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
140028

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s  předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil. Prodej −
montáž. www.e−tazne −
zarizeni.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.

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

KDE JSI? 35−letý pracující
muž, hledá touto cestou
upřímnou, pohodovou že−
nu, která už také nechce být
sama. Pokud je pro Tebe ro−
dina na prvním místě, umíš
lásku brát i dávat, víš, jaké
jsou opravdové lidské hod−
noty a máš zájem o trvalý
a vážný vztah, jsi to právě
Ty, koho hledám. Děti 
nejsou překážkou. Tel.:
773569375. PM 140148

DOBRÝ DEN, jsem Michal,
je mi 28 let. Hledám přítel−
kyni k vážnému seznámení
z Přeštic a blízkého okolí.
Hledám někoho na celý ži−
vot. Jen vážně prosím.
Volejte po 17. Hodině na
tel.: 602877779. Budu se
těšit na pozdější setkání.
P.S.: Rád bych, aby uměla
vařit a měla práci. RR
40580

HODNÝ věrný Bavorák –
tel. 773599200.

ROZVEDENÝ 60/177
z Klatovska, zajištěný, opti−
mista hledá pohlednou,
štíhlou, příjemnou hospo−
dyni, nekuřačku. Pro poho−
dový vztah a výlety do příro−
dy. Odpovědi prosím do re−
dakce. RR 40624

HLEDÁM i nezaměstnanou
atraktivní dívku na založení
rodiny. RR 40610

NETTEN Herr aus
Deutsch land (Byern), 71
Jahre, 180 cm, gesund,
Witwer, sehr gute Rente,
schönes Haus, vital,
sucht liebevolle Frau aus
den Bezirken Domažlice,
Klatovy, für eine glückli−
che Beziehung. Alter: ca.
50 – 65 Jahre. Ich wohne
im Landkreis CHAM, bei
Kötzting. Ich suche feste
Reziehung! Meine Hob −
bies sind Natur, wandern,
Musik. Ich bin Nicht −
raucher. Treu und ehrlich.
Interesse?, Dann sollten
wir uns kennenlernen!
Meine Adresse: Hermann
Morasch, Rehwinkel 5,
93480 Hohenwarth. Tel.:
09946/1454. Deutsch −
land. RR 40582

ŠARMANTNÍ, milý muž ze
SRN, 32 let, dobré povolání,
vlastní dům, hl. věrnou, mi−
lou ženu pro váž. vztah.
Mám rád kino, divadlo, 
cestov. atd. Tel.: 0049
1758970797. RR 40589

SYMPAT. muž ze SRN,
50/180cm, úspěš. v povo−
lání, sport. postavy, hl. hez−
kou ženu 38−48(50) let,
štíhl. post. pro spol. bu−
douc. E−mail: rudinieder−
meier@web.de. RR 40590

ÚSPĚŠNÝ podnikatel hledá
atraktivní ženu nebo dívku
na investování do rodiny.
RR 40609

HLEDÁM elegantní, domi−
nantní přítelkyni na krásné
chvíle i život, 59/170, rozv.,
zajištěný, sympat. Najdeme
spolu štěstí? Mezi Stodem
a Horš. Týnem. Tel.:
607293848. RR 40612

SVOBODNÝ štíhlý střed. let
hledá štíhlou dívku, ženu,
které též schází něžný do−
tek, pohlazení jako mně.
Přidám se i ke štíhlému pá−
ru. Uvítám dlouhodobý
vztah. Piš kdykoliv SMS –
tel.: 720683005. Z okresu
DO, KT, PJ, PM a okolí. 
RR 40613

JÁ, muž 179/80kg, nedáv−
no po 50ce. Tímto oslovuji
ženu, spíše štíhlejší, která
oplývá humorem a aktivi−
tou po všech stránkách,
a které schází nejenom po−
hlazení, k  vzájemnému
přátelství, mladšího věku
x–47 z Domažlicka, SMS
na 605142602 – odepíši,
děkuji. RR 40615

HLEDÁM příjemnou ženu
na přátelský milenecký
vztah bez narušení soukro−
mí, diskrétnost zaručena,
44/190, tel.: 722125601.
RR 40617

64/175 hledá příjemnou
přítelkyni pro hezké přátel−
ství. Příroda – pravdivost.
Tel.: 606134976. RR
40619

HLEDÁM ženu na hezký
bezproblémový milenecký
vztah. Jsem ženatý, 45/186
sportovní postava, časově
nezávislý. Diskrétnost zaru−
čuji. SMS 733224054. RR
40628

HLEDÁ se zapadlý
Šumavák, který má rád
přírodu. Já 75 let menší
postavy, štíhlá. V případě
zájmu volejte 775667407.
RR 40632

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

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

PŘENECHÁM za odvoz
starší betonové žlaby na
dešťovou vodu šíře 50cm,
47ks, Zavlekov, tel.:
608374452. RR 40614

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře 
zaplatí staré pohlednice − až
10. tis Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy (př.
Schukatschen, Pa terl hütte,
Glaserwald, Sta dln, atd.),
ale i  jiné pohlednice z celé
ČR do roku 1945, uvítám
větší množství či sbírky,
mohu přijet.  Mobil:
602486490. RR 40636

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
140146 PM

ÚČETNÍ SW. Počítače es−
hop. www.SoftAg.cz, Tel.:
374624742. KŘI PM
140147 KT

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bojí te
se, že přijdete o majetek.Vše
se dá řešit! Naše právní 
oddělení zdarma zanalyzuje
Va ši situaci a najde optimální
ře šení. Důležité je začít 
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140072

Oceňování nemovitostí –
znalecké posudky. Herzová,
tel.: 608117789. RR 40108

ÚDRŽBA zahrady, Klatov −
sko a Horažďovicko, Šu −
mava, tel.: 721728644. RR
40353

OPRAVY chladičů i na
traktory, moto nádrží vy−
rovnání i bez poškození 
laku. Tel.: 608220947. RR
40604

MÁTE doma nábytek a ne−
víte co s ním? NÁBYTEK  do
roku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy, křesla apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.:  608887371 /
E.:info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 40248

PŮJČKY! Činnost pro ví−
ce věřitelů. Pražská  41,
Plzeň, pujcky.financ@
seznam.cz,tel.:6057609
58 PM 140144 

ODDLUŽENÍ OSOB!
Tel.: 734741216, e−mail: 
dluhy.ne@seznam.cz.
PM 140145 

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

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

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

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

KOUPÍM staré traktory
do r.v.1955 českých
i cizích značek − L&K,
Svoboda, Wikov, 
Ško da, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend, 
Far mall, Ferguson.
Nabídněte. Tel.:
608941498. RR 40110
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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 Česká pošta, s.p., 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 22. srpna 2014
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FOFR PŮJČKA. Potřebu je te
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. Neprovolá vejte kre−
dit. Napište SMS ve tvaru:
Vaše jméno, příjmení, rod−
né číslo, telefonní číslo, pří−
jem, Vaše splát ky, poža −
dovanou část ku 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,
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  dispozici také vytá pě −
ný prostor, zateplené kot−
ce. Zkušený chovatel, 
výcvikář, etolog. Plzeňský
kraj. Tel.: 737824579. PM
140011

PRODÁM domácí vykr −
mená prasata. Možnost 
zabití. Tel.: 606509783. 
RR 40597

PRODÁM králíky 6 měsíců,
váha přes 3kg, na chov i na
maso, možno zabít, 250 Kč
/kus, dále prodám obracečku
s  náhonem, záběr 3,40m,
4000 Kč. Tel.: 723877969 –
Kdyňsko. RR 40601

PRODÁM na chov 2 krůty
bronzové + 1 krocan. Dále
prodám na chov 2 kachny
ruánské + 1 kačer – velice
dobří požírači slimáků. Tel.:
604546806. RR 40611

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
1. 9. 2014

Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozh led.cz
Najdete nás na
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