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Proč Klatovy?
V  době, kdy se
rozhodovalo, kde
vznikne dceřiná
společnost firmy
Aerotech Peis sen −
berg, byly ve hře
tři státy a to
Česko, Rumun −
sko a Ukrajina.
V konkurenci na−
konec zvítězily
Klatovy díky blíz−
kosti německého
mateřského závo−
du. Dalším rozhodujícím kritéri−
em byla skutečnost, že v regionu
je bohatá tradice strojních profe−
sí. Dnes má klatovský závod 54
zaměstnanců a vedení společ−
nosti plánuje do roku 2016 za−
městnávat až 100 pracovníků.
Chce se tak zařadit mezi nejvý−
znamnější firmy v klatovském re−
gionu a obnovit  tradici strojíren−
ství, konkrétně přesného obrá−

bění, která se přerušila zánikem
klatovského závodu Škoda.

Zázemí a perspektiva

Klatovský závod Aerotech Czech
se postupně zařazuje mezi
osvědčené zaměstnavatele v re−
gionu. V současné době má zá−
jem o soustružníky, frézaře, kon−
trolory, programátora CNC stro−

jů, přípraváře výroby. Vyžaduje
přesnost, kvalitu a pečlivost, což
jsou hlavní kritéria leteckého prů−
myslu. Každá, i ta sebemenší
chybička by totiž mohla mít zá−
važné následky.  Schopní a kvali−
fikovaní pracovníci se smyslem
pro zodpovědnost zde najdou ji−

stotu a velmi slušné ohodnocení
pracovních výsledků.

Zájem o mladé strojaře

Jednou z možností, jak obnovit
strojírenskou tradici v  regionu,
spatřuje vedení závodu v  užší

spolupráci se Střední
průmyslovou školou
v Klatovech.  Mladým
strojařům by se tak
nabízela pracovní pří−
ležitost s  další per−
spektivou vzdělávání
ve svém oboru.
Například letos po
maturitě nastoupili do
firmy tři absolventi
klatovské průmyslov−
ky. V současné době
se připravuje vzájem−
né setkání, které po−
loží základy spolu−
práce Aerotechu se
Střední průmyslovou
školou v Klatovech.

Na návštěvě u firmy Aerotech Czech v Klatovech

Tak trochu jiný svět…

Každý detail na součástce je podroben přísné kontrole.

Firma Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem k městskému
bazénu.

Při obrábění součástek pro letecké motory se
vyžaduje pečlivost, přesnost a kvalita.

V Klatovech vyrobené díly pro letecké motory 

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763
339 01  Klatovy

Ing. Jan Šedivec
Tel.: 376 339 922

Mob.: 702 036 620
prace@aerotech−czech.cz

www.aerotech−czech.cz

Závod Aerotech Czech v Klatovech
byl založen v roce 2005 jako dceři−
ná společnost německé firmy
Aerotech Peissenberg, která vyrábí
díly pro letecké turbínové motory.
Klatovský podnik se zaměřuje na
obrábění speciálních žáruvzdor−
ných slitin na bázi niklu a kobaltu a
slitin z titanu, které se montují do
leteckých motorů značek
Rolls & Royce, Pratt & Whitney,
Sne c ma nebo MTU Aero Engines.

Kromě dílů pro pohonné jednotky, například letadel Airbus nebo
Boeing, vyrábějí v Klatovech také komponenty pro evropský kos−
mický program. Konkrétně se jedná o montáž aerodynamických
krytů pro rakety Ariane 5.
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Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

ORL ordinace Plzeň, Skrétova 47  � tel.: 377 328 504  � mob.: 774 493 428
info@orlvplzni.cz  � www.orlvplzni.cz

V létě děti často dováděly na zahradě v bazénu, a tak jsem se ani nedivila,
když si syn, který se při skákání stále potápěl, začal před týdnem stěžovat
na bolesti uší. Když jsem zjistila, že zvýšenou teplotu nemá, šla jsem do 
lékárny koupit ušní kapky. I když mu je celý týden kapu do uší 2x denně,
stále si na bolesti stěžuje. Prosím o radu, co bych ještě měla podniknout? 

Jirkova maminka ze Skvrňan

Koupání v bazénu je v letním období nejen osvěžující, ale jistě i prospěšné zdraví.
Nicméně – někdy může voda podráždit zvukovody a způsobovat ekzémy nebo zá−
něty, které jsou doprovázeny bolestí. Obě nemoci je pak nutné léčit. A tak jediné, co jste dosud nepodnikla, a co
zároveň mohlo pomoci nejvíce a nejrychleji, je návštěva ordinace ORL. V ní lékař – podle nálezu v uších nebo po
provedení výtěru z uší k zjištění původce onemocnění – naordinuje Jirkovi ušní kapky nebo masti. 

Při opakovaných potížích je důležité chránit uši před vodou. Toho lze dosáhnout relativně snadno, ať už zakou−
pením plaveckých ucpávek zvukovodů pro děti i dospělé, anebo pořízením neoprenové čelenky sloužící k ochra−
ně uší před vodou. Plavecké ucpávky zvukovodů jsou vyráběny z různých tvarově přizpůsobivých materiálů,
podle otisku uší byste si dokonce mohla nechat vyrobit speciální ucpávky na míru. 

Zvukovody pak budou proti vodě chráněné a koupání ve vodě už nebude způsobovat problémy, které dětem
kazí přirozenou radost z hezkých prázdninových prožitků.

Střípky 
z Plzně

Litice rozšíří 
mateřinku

Prostřednictvím městské správy
požádá litický obvod Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
o dotaci na přípravu a realizaci pří−
stavby 56. mateřské školy. Žá dost
o dotaci zpracovanou formou zá−
kladních údajů o připravovaném
projektovém záměru bylo třeba
předložit do 31. srpna. V září mi−
nisterstvo všechny žádosti vyhod−
notí a žadatelům doporučí způsob
financování podporou z Inte gro −
vaného regionální a operačního
programu na období 2014 – 2020
nebo v rámci programu minister−
stva Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zři−
zovaných územně samosprávný−
mi celky, popřípadě podprogramu
Ministerstva financí Podpora roz−
voje a obnovy materiálně technic−
ké základny regionálních škol
v okolí velkých měst. 

Stávající kapacita litické mateř−
ské školy je 72 dětí. Jejím rozší−
řením by se zvýšila o dalších 20
míst. Předpokládaný objem ná−
kladů projektu přístavby je 6,5
milionu korun včetně DPH.

Opraví veřejné
osvětlení  

Plzeň vypíše veřejnou zakázku na
údržbu, zajištění provozu a hava−
rijních oprav veřejného osvětlení
v letech 2015 – 2019. Pro řádné
plnění veřejné zakázky je klíčovým
předpokladem strojní a provozní
vybavení. Smlouva s dodavatelem
bude uzavřena na pět kalendář−
ních let s ohledem na nutnost zís−
kání místních znalostí a zkušenos−
tí zhotovitele a zajištění návratnos−
ti nutných investic pro dostatečně
široký okruh uchazečů o veřejnou
zakázku. V současnosti je údržba
a provoz technického zařízení ve−
řejného osvětlení na území města
Plzně zajišťována prostřednictvím
smlouvy z roku 1995.

Počet světelných míst k 31. říj−
nu 2013 je na území města Plzně
18 812. Protože se jedná o nadli−
mitní a významnou veřejnou za−
kázku, je nutné, aby před zahá −
jením zadávacího řízení bylo
Zastupitelstvu města Plzně před−
loženo a jím schváleno odůvod−
nění veřejné zakázky.  

Už celých 12 let působí v bývalém
královském městě Stříbro velmi
aktiv ní Hornicko−historický spolek,
jehož snahou je zachování hmotných
i duchovních dokladů hornické čin−
nosti ve Stříbře a jeho blízkém okolí.
Hlavním cílem pro hornický spolek
však bylo vybudování Hornického
skanzenu s venkovní expozicí důlní
techniky, což se podařilo. Před čtyř−
mi lety tady  dokončili sedm let trva−
jící zpřístupňování Krá lov ské dědičné
štoly Prokop v celko−
vé délce 700 bm –
jediné důlní dílo v Pl −
zeň ském kraji.

„Letos, na konci
května, byla po re−
konstrukci přeprave−
na na již připravené
místo důlní lokomoti−
va BNE 25 s důlním
vozem z roku 1950,
dá se tedy již považo−
vat za historický ex−
ponát. Za tuto získa−
nou raritu do hornic−
kého skanzenu musí−
me v první řadě poděkovat společ−
nosti Schiedel a.s. Zliv. Dále Nadaci
Landek Ostrava za podporu v rámci
grantů pro rok 2014 a nakonec maji−
teli stavební firmy Josefu Zíkovi za
přepravu techniky a za provedenou
rekonstrukci lokomotivy. Už dnes ji
mohou návštěvníci skanzenu spatřit
i s  figurínou šoféra,“ sdělil Karel Neu −
berger, 1. místopředseda spolku. 

Další rozšíření na sebe nedalo
dlouho čekat. Hornický spolek Stříbro
si do letošního roku předsevzal své
expozice v hornickém skanzenu a ve
štole Prokop podstatně rozšířit. Další
zajímavostí pro návštěvníky určitě bu−
de rozmístění figurín do jednotlivých
expozic ve štole Prokop. První náv −
štěvníci již zhlédli nové exponáty
a jsou nadšeni. Součástí oprav je
i výměna podlah u komína u jámy
Brokárna. Hornický spolek tuto část

expozic realizuje díky získané podpoře
z dotací cestovního ruchu Plzeňského
kraje. Do budoucna členové hornic −
kého spolku plánují poslední větší
inves tici ve štole Prokop, se kterou,
pokud se to podaří, získají česko −
slovenský primát. Trochu tajemna
však neuškodí,  zatím to zůstává pod
pokličkou, ale včas se vše naším pro−
střednictvím dozvíte. 

Hornicko−historický spolek Stříb −
ro sdružuje v současné době zhruba
55 členů ze Stříbra a okolí. V jeho řa−
dách jsou „staří“ horníci, historici,
experti na geologii a těžbu nerostů,

horolezci, ale hlavně místní
občané se zájmem o obno−
vení dávné hornické slávy
města.

„Naším cílem je vrátit bý−
valému královskému horní−
mu městu Stříbro část z jeho

historie, která je od jeho založení do−
slova tesána mlátkem a želízkem
v rukách generací havířů. Chceme
ukázat všem návštěvníkům našeho
města ta místa, která dokladují zruč−
nost a dřinu místních hornických ge−
nerací, které se svou tvrdou prací
spolupodílely na historickém vývoji
našeho krásného města,“ dodal
Karel Neuberger.

Hornické Stříbro v rukou nadšenců
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Čtyřiačtyřicetiletý chirurg MUDr.
Václav Šimánek, Ph.D., pracuje ve
Fakultní nemocnici Plzeň plných 
20 let.  Funkce ředitele
tohoto zdravotnického
zařízení, které je rozsa−
hem poskytované péče
největším v  Plzeň −
ském kraji, se ujal 20.
srpna 2014.

Hlavními cíli   nově
jmenovaného ředitele
jsou uzdravený paci−
ent, spokojení zaměst−
nanci a ekonomicky stabilní a pro−
sperující nemocnice. Konkrétní vizí
je efektivnější rozdělení lékařské pé−
če mezi Fakultní a mimoplzeňské ne−
mocnice a navázání spolupráce se

Západo českou univerzitou, zejména
s Fakultou aplikovaných věd pro ob−
last výzkumu. 

„Musíme se připra−
vit na příští plánovací
období  Evrop ské unie,
kdy se předpokládá
velký podíl peněz urče−
ných právě na vědu 
a výzkum. Fakultní ne−
mocnice Plzeň je jed−
ním z  nejlépe prospe−
rujících zdravotnických
zařízení v  naší zemi 

a byl bych velmi rád, kdyby se nám
poda řilo   dosáhnout v  dostatečné
míře na evropské dotační tituly a tím
podpořit další rozvoj  naší nemocni−
ce,“ uvádí nový ředitel.

Nový ředitel FN Plzeň

Ve finále celostátní ankety Strom ro−
ku 2014 soutěží dvanáct stromů z de−
víti krajů republiky. Jedním z nich je
i dub ze Skomelna na Rokycansku.
Zatím se na prvním místě se 2014
hlasy drží Dub rodiny z Pitína, druhá
je se 721 hlasy Smírčí borovice
z Vysočiny, kterou jako třetí v pořadí
s 217 hlasy následují Doubravské lípy
z jižních Čech. Jednotlivé finalisty je
možné podpořit do 10. října zasláním
DMS nebo podpisem na hlasovací
arch. Výtěžek se využije k odbornému
ošetření stromů, výsadbě nových ne−
bo tvorbě informačních materiálů
o stromech. Anketu letos již po třinác−
té pořádá Nadace Partnerství. Aktuál −
ní pořadí finalistů, jejich příběhy a fo−
tografie i návod k hlasování jsou do−
stupné na www.stromroku.cz. 

Skomelský dub letní je starý 310
let, jeho obvod kmene činí 630 cm
a najdete ho u cesty směřující do
Přírodního parku Radeč. Starý dub ta−

dy stál od nepaměti a děti z blízkého
i dalekého okolí si k němu chodily
hrát. Mezi nimi i Petr Chrz, který si na
něj po čase vzpomněl a znovu ho
navštívil. A byl to právě on, kdo ho
přihlásil do ankety Strom roku.
Majestátní dub jej okouzlil, a proto se

rozhodl požádat o jeho památkovou
ochranu. Přestože se nepodařilo dub
vyhlásit za památný z důvodu nesou−
hlasu vlastníka pozemku, prohlásila
ho obec Skomelno alespoň za vý−
znamný. Dnes u něj můžete nalézt
zídku z vyskládaných kamenů a malé

posezení se stříškou. Dub je v kaž−
dém ročním období jiný – tajuplný,
hrozivý, nádherný až pohádkový,
a proto ho chodí navštěvovat čím dál
více lidí, od nejmenších až po seniory.

„Peníze získané hlasováním použi−
jeme k vytvoření propagačních mate−
riálů o dubu, ke zbudování naučné
stezky a výsadbě nových stromů,“
uvedl Petr Chrz. Cílem ankety Strom
roku je pomoci pečovat o stromy
v regionech, ale také upozornit na za−
jímavé stromy jako na přírodní i histo−
rické dědictví, které je potřeba chránit. 

„Do konce ankety zbývají ještě ne−
celé dva měsíce, a proto počítáme
s tím, že se množství hlasů i pořadí fi−
nálových stromů ještě hodně promí−
chají. Největší nápor DMS i vyplněných
hlasovacích archů stejně jako v před−
chozích letech očekáváme v posled−
ních dvou týdnech před ukončením
hlasování,“ říká koordi nátorka ankety
Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. 

Dub ze Skomelna čeká na vaše hlasy
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Neznám člověka, který by se čas od
času nepotýkal s nějakou nemocí.
Od nepaměti se také lidé léčí pomo−
cí bylinek a jiných léčebných metod,
které mají často až neuvěřitelně sta−
robylé a cizokrajné kořeny. Za svůj
život jsem různých alternativních,
čínských, tibetských a lidových
metod vyzkoušel již mnoho a po−
pravdě, ne vždy s úspěchem. 
Když jsem čas od času četl o iris−
diagnostice, metodě odhalování
nemocí pomocí kresby v oční du−
hovce, moc šancí na úspěch jsem
jí nepřikládal. Myslel jsem si, že je
to něco podobného jako čtení osu−
du z kávové sedliny a více jsem
přirozeně věřil moderním zdravot−
nickým diagnostickým přístrojům.
Ty vás však neposuzují jako celek.
Zkoumají vždy jen některou část
těla, a když svého doktora nebu−
dete stále upomínat, pravděpo−
dobně vám bude léčit akutní a bo−
lestivý stav vaší nemoci, její násle−
dek, ale nebude pátrat po často
hluboce skryté příčině současné−
ho stavu.  
První osobní zkušenost s irisdia−
gnostikou pro mě byla opravdovým
šokem. S paní Anetou Bene diktovou,
která ji při diagnostice používá, jsem
se setkal v klatovské bylinkářské pro−
dejně Apatyka Pampeliška v Pražské
ulici, kam čas od času přijíždí na pra−
videlné poradny. Moc jsem toho o ní
nevěděl, snad jen, že je úspěšná, lidé
si ji chválí a má dlouholeté zkušenos−
ti. O sobě jsem jí neřekl nic, ani vědět
nic nechtěla. Ačkoliv je vlastní zkuše−
nost jen těžko přenositelná, pokusím
se o to. Na to aby odhalila všechny

moje neduhy, a některé i velmi skryté,
o kterých jsem s nikým nemluvil, aby
odhalila i počínající dnu, ar tritidu,
chronické střevní potíže a dlouholetý
zánět, nepotřebovala nic jiného, než
možná pět minut soustředěně hledět
do mého oka.

Bylo to tak neuvěřitelné, slyšet o cho−
robách, které jen některé jsem měl
ověřené zdravotnickými diagnostický−
mi přístroji a některé jsem jen tušil
podle projevujících se příznaků, slyšet
to od člověka, který se vám jen chvil−
ku dívá do oka. Paní Anetu Benedikto −
vou jsem proto hned vyzpovídal.
„Bylinky a alternativní medicína je
mým celoživotním koníčkem a už více
jak 12 let také i má práce. Původní
vzdělání mám zdravotnické, ale od ro−
ku 1992 jsem prošla celou řadou kur−

zů, škol a školení, v kterých jsem zís−
kávala zkušenosti s různými alterna−
tivními metodami léčení. Začínala
jsem jako mnoho jiných masážemi,
akupunkturními masážemi dle W.
Penzela a všemi úrovněmi školy re−
flexní terapie dle Ing. J. Janči. Protože

jsem vždy obdivovala sílu bylinek,
studovala jsem kurz tradiční čínské
medicíny pod vedením MUDr.
Radomíra Růžičky, CSc, absolvovala
jsem studium „Léčivé byliny“ na 
farmaceutické fakultě UK v Hradci
Králové, školu fytoterapie u J.
Zentricha a P. Váni, ale i kurz výživo−
vého poradce u společnosti NUTRIS. 
Těžko se o tom mluví s lidmi, kteří na
duchovní vedení nevěří, ale asi jako
každý v tomto oboru alternativního lé−
čení mám svého duchovního učitele,
který mě na mé cestě
neustále provází a učí,
za což mu z celého srd−
ce děkuji.
Ze všech těchto škol a
kurzů jsem si vytvořila
vlastní model poraden−
ství, který nyní aplikuji
ve své praxi. Základem
je irisdiagnostika, která
odhaluje celkový zdra−
votní stav člověka po−
mocí určitých barev,
znamének a teček, které
se nacházejí v oční du−
hovce. Je to metoda
rychlá a dostatečně
spolehlivá. Zejména ve
východních zemích je
používána i v klasické
medicíně. Důležité je
znát, která část oční du−
hovky patří kterému or−
gánu a umět odečíst
změny, jež signalizují je−

ho dysfunkci. Jako všechny alterna−
tivní diagnostické metody, tak i tato
byla vyvinuta jako preventivní, to zna−
mená, že dysfunkce orgánu se dá
v oku odečíst ještě dříve, než má kli−
ent prokazatelné obtíže s daným or−
gánem. Iris diagnostika poskytne člo−
věku celkový obraz jeho těla v souvis−
lostech pravidel čínského pentagra−
mu, to znamená, že žádný orgán v tě−
le nefunguje samostatně, ale vždy
souvisí s jiným orgánem a dohroma−
dy všechny tvoří celek − naše tělo. Při
irisdiagnostice dávám vždy dohroma−
dy všechny souvislosti, a tím jsem
společně s klientem schopna vytvořit
celkový obraz jeho zdraví − nemoci.“
Po stanovení příčiny obtíží klienta 
a po domluvě navrhuje paní Benedik −
tová bylinnou léčbu a také úpravu
stravy a celkového životního stylu. 
K léčbě doporučuje vlastní bylinné
směsi, které je možné na trhu za −
koupit pod názvem SERAFIN, také vý−
tažky z bylin, pupenů bylin SERAFIN
http://obchod.serafinbyliny.cz/ a dal−
ší potravinové doplňky. Stálé praco−
viště má v Sokolově, kde také vznikají
bylinné směsi a přípravky SERAFIN,
ale pravidelně jezdí na poradenství do
Plzně, Klatov, Rokycan a Zdic. Pokud
se chystáte navštívit její poradnu, při−
neste si raději i seznam léků, které
pravidelně užíváte a nejlépe i jejich
příbalové letáky. Některé typy léků se
nesnáší s některými bylinami, proto
pro úspěšné léčení je dobré toto znát. 
Více o zajímavé diagnostické metodě,
práci paní Anety Benediktové i aktuální
rady se můžete dozvědět na interneto−
vých stránkách www.serafinbyliny.cz

Karel Bárta

Tam, kde vaše oči promlouvají

Nejbližší termíny poradny
paní Benediktové:
PLZEŇ – Bylinná lékárna, Tylova 4, Plzeň

středa 10. září 2014  
od 8 do 17 hodin 
nutno objednat na tel.: 377 326 203

KLATOVY – Apatyka Pampeliška, Pražská 25
čtvrtek 11. září 2014
od 8 do 17 hodin 
nutno objednat na 
tel.: 378 603 277

KLATOVY – Apatyka Pampeliška, Pražská 25
úterý 16. září 2014
od 8 do 17 hodin
nutno objednat na tel.: 378 603 277

ROKYCANY – Čaje, ul. Míru 21
úterý 23. září 2014
od 8 do 17 hodin
nutno objednat na 
tel.: 604 798 313

Paní Aneta Benediktová při provádění své irisdiagnostiky.
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Chcete vidět plzeňské hokejové le−
gendy naposledy spolu na ledě?
Ještě jednou smeknout klobouk? Pak
neváhejte a přijďte se s nimi rozloučit!
Společně pro vás uspořádali exhibiční
vystoupení – tzv. Souboj dvou ptáků.
Třicet minut ničím nespoutaného umu
a radosti z hokeje přinese zápas tý−
mů, které si oba hráči sami sestavili.
A kdy? Celá akce se uskuteční v ne−
děli 14. září 2014 před prvním extrali−
govým zápasem A−mužstva. Vše od−
star tuje hodinová autogramiáda
v 13.30 hodin, kdy budou Mar tin
Straka a Jaroslav Špaček podepisovat
nové kar tičky v prostoru před ČEZ
Arenou. Přibližně úderem 14.30 hodi−
ny se otevřou všechny vchody zimní−
ho stadionu, samotná exhibice  pak

začne v 15 hodin.  Jako vstupné na
uvedenou exhibici poslouží platná
vstupenka na  první extraligový zápas
mezi HC Škoda Plzeň a HC Verva
Litvínov, který začíná v 17.30 hod.
Těšit se můžete na opravdu velká
jména českého hokeje! 

Účast totiž přislíbili: Jaromír Jágr,
Rober t Reichel, Jiří Šlégr, Milan
Hnilička, Roman Čechmánek, Petr
Nedvěd, Marek Malík, David Moravec,
František Kaberle, Pavel Vostřák
a spousta dalších velikánů hokeje!
Nenechte si ujít tuhle show, která se
již v Plzni nebude opakovat. A přede−
vším pojďme všichni poděkovat a vy−
jádřit úctu dvěma naprostým le −
gendám a strůjcům jediného plzeň−
ského titulu.  

Souboj dvou ptáků aneb
exhibiční zápas Martina a Jardy

Krajští radní souhlasí s poskytnutím
financí z dotačního titulu Havarijní
stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeň −
ského kraje 2014 v celkové výši 
11 403 000 Kč, které budou rozdě−

leny mezi 53 obcí. Celkem bylo po−
dáno 90 žádostí obcí, které požado−
valy dotace ve výši 50 853 000 Kč.
Návrh bude ještě předložen ke
schválení členům zastupitelstva.

Milióny pro potřeby 53 obcí
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Dotaz čtenáře RB:
Dobrý den, nastupuji do nové
práce a můj nový zaměstna−
vatel uplatňuje konto pracovní
doby. Nejsem si zcela jistý,
jestli jsem porozuměl princi−
pu, na kterém konto pracovní
doby funguje. Chtěl bych po−
žádat o vysvětlení.

Odpověï advokáta:
Vážený pane RB,
zákon říká, že konto pracovní

doby je jedním ze způsobů rozvr−
žení pracovní doby, který smí za−
vést jen kolektivní smlouva nebo
vnitřní předpis u zaměstnavatele,
u kterého nepůsobí odborová or−
ganizace. Samotný institut konta
pracovní doby je celkem náročný
na vnitřní organizaci zaměstnava−
tele, zejména musí být podrobně
dodržena veškerá evidence vyža−
dována zákonem. Zaměstnavatelé
bohužel konto pracovní doby čas−
to nevyužívají správně, nebo si ho
po svém upravují. Níže nastíním
tedy základní rámec tohoto způ−
sobu rozvržení pracovní doby, ale
je důležité seznámit se vždy
s konkrétními postupy toho dané−
ho zaměstnavatele.

Konto pracovní doby je vhodné
pro zaměstnavatele, kteří vědí, že
potřebují pracovní sílu nárazově
a zároveň chtějí mít stále zaměst−
nance. Zaměstnanci zase toto
roz vržení pracovní doby přináší
jis totu stejné mzdy každý měsíc
s tím, že při skončení tzv. vyrov−
návacího období může být za−
městnanci vyplaceno něco navíc.

Zaměstnavatel je povinen vést
účet pracovní doby zaměstnance
a účet mzdy zaměstnance. Na
účtu pracovní doby zaměstnance
se zaznamenává (i) stanovená tý−
denní pracovní doba, která je pev−
ně daná v pracovní smlouvě –
zpravidla 40 hodin týdně; (ii) roz−
vrh pracovní doby na jednotlivé
pracovní dny včetně začátku
a kon ce směny, který musí za−
městnavatel zaměstnanci pravidel−
ně poskytovat a ve kterém zaměst−
nanci stanoví konkrétní dny a do−
bu, kdy má být v práci, zde ale pla−
tí také omezení maximální délky
jedné směny na 12 hodin; a (iii)
odpracovaná pracovní doba v jed−
notlivých pracovních dnech a za
týden, což je skutečně odpracova−
ná doba daným zaměstnancem.
Na účtu mzdy je evidována tzv.
stálá mzda a dosažená mzda 
zaměstnance. Stálou mzdou je 
mzda, kterou má zaměstnanec jis−
tou každý měsíc bez ohledu na po−
čet odpracovaných hodin. Stálá
mzda musí odpovídat minimálně
80 % průměrného výdělku. Přesný
postup pro výpočet průměrného
výdělku stanoví zákoník práce, ny−

ní však není prostor popisovat vý−
počet. Je samozřejmě možné, aby
stálá mzda byla vyšší, např. 90 %
průměrného výdělku. Dosaženou
mzdou je mzda, kterou by za −
městnanec běžně obdržel za od−
pracovaný počet hodin v daném
týdnu či měsíci. Dosažená mzda
není zaměstnanci vyplácena každé
výplatní období, po celou dobu 
vyrovnávacího období pobírá jen
stálou mzdu.

Po skončení vyrovnávacího ob−
dobí, které může být maximálně
26 týdnů (jen kolektivní smlouva
může stanovit 52 týdnů), dojde
k porovnání položek stálé mzdy
a dosažené mzdy, mohou pak na−
stat následující situace – (i) součet
dosažených mezd, je vyšší než
součet vyplacených stálých mezd,
pak je zaměstnavatel povinen ten−
to rozdíl zaměstnanci doplatit; (ii)
součet dosažených mezd je nižší
než součet stálých mezd a tento
nižší součet dosažených mezd je
způsoben tím, že zaměstnavatel
nerozvrhl pracovní dobu, po kterou
by mohl zaměstnanec pracovat,
zaměstnanci tak náleží stálá mzda
ve vyplacené výši; (iii) součet do−
sažených mezd je nižší než součet
stálých mezd a tento nižší součet
dosažených mezd vznikl tím, že
zaměstnanec nepracoval, přestože
měl pracovní dobu od zaměstna−
vatele rozvrženou, stálá mzda mu
za tuto dobu nepřísluší a sráží se
mu (např. z důvodu dovolené, ne−
moci, absence apod.).

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Město Plzeň spouští nový por tál
s názvem Elektronické podání obča−
na. Nahradí stávající elektronickou
podatelnu a umožní lidem podání pro−
střednictvím online interaktivních for−
mulářů, kterých je prozatím 30. K dis−
pozici jsou formuláře pro řešení život−
ních situací ve vztahu k Magistrátu
města Plzně nebo úřadům městských
obvodů. Aplikace mohla vzniknout za
finanční podpory Evropské unie. Její
tvorbu projektově řídí Správa infor−
mačních technologií města Plzně.

„O zkvalitnění a zefektivnění slu−
žeb veřejné správy pomocí širšího vy−
užití informačních a komunikačních
technologií město usiluje dlouhodo−
bě. Spuštění nového portálu je dalším
krokem, jehož využívání budeme po−
stupně rozšiřovat,“ uvádí náměstek
primátora Miloslav Šimák.

Náměstkova slova potvrzuje i Lu −
děk Šantora, ředitel Správy informač−
ních technologií: „V pilotním provozu
disponujeme prozatím třiceti online
interaktivními formuláři pro řešení ži−
votních situací a postupně budou při−
bývat další.“ 

Výhoda online formuláře spočívá
především v tom, že si jej občan může
vyplnit doma. Na úřad odnese vytiště−
nou verzi k ověření totožnosti, kde
obsluze u přepážky stačí ukázat pouze
takzvaný barcode. Ten do jejího počíta−
če načte vyplněný formulář. Pokud lidé
používají elektronický podpis, je pro−
ces ještě jednodušší. Na úřad vůbec
nemusí. Podle Luďka Šantory ale dis−
ponuje elektronickým podpisem v sou−
časné době jen minimum klientů.
Přínos online formulářů tak vidí hlavně
ve zrychleném vyřízení na úřadě.

Nová aplikace lidem rovněž umož−
ní založit si uživatelský účet. Jeho zří−
zení například usnadní vyplňování for−
mulářů. „Automaticky do něj vygene−
ruje známé údaje z registrace při za−
kládání účtu. Uživatel také získá pře−
hled o všech elektronických podá−
ních, která provedl,“ upřesňuje Šantora.

Portál dále poskytne informaci
o stavu finančního účtu uživatele
u vybraných agend. Jedná se o agen−
du místních poplatků, mezi něž patří
poplatek za psa, z ubytovací kapacity
a za užívání veřejného prostranství.
Druhá agenda se týká nájmu za po−
zemky nebo za byt. „Pro získání pří−
stupů k těmto informacím je nutné
ověřit si totožnost občana na urče−
ném kontaktním pracovišti magistrá−
tu,“ upozorňuje Jan Hošťálek ze
Správy informačních technologií.

Aplikaci a formulářovou technolo−
gii využije město také při zřízení agen−
dy nakládání s komunálním odpadem.
V ní se uživatel bude moci k odvozu
odpadů přihlásit, určit si velikost ná−
doby, četnost svozů nebo upozornit
na situaci, kdy odpad nebyl odvezen. 

Portál Elektronické podání občana
byl realizován za necelé tři miliony
korun v rámci projektu Implemen −
tace správy jednotných účtů občana
a datového skladu a je spolufinanco−
ván ze zdrojů Evropské unie v ope−
račním programu IOP − Systémové
a technologické zajištění elektro −
nického výkonu agend a podpory
plánovacích a rozhodovacích proce−
sů. Z 85 % je projekt financován ze
strukturálních fondů Evropské unie,
zbylých 15 % hradí město ze svého
rozpočtu.

Online formuláře usnadní komunikaci s úřadem

Tiskárna 
elektrosoučástek

Regionální inovační centrum elekt−
rotechniky (RICE), výzkumné cent−
rum Fakulty elektrotechnické Zápa −
dočeské univerzity v Plzni, zakou−
pilo za 11 milionů korun unikátní
technologii Aerosol Jet Printing,
která zjednodušeně řečeno funguje
jako tiskárna elektronických sou−
částek. Jedná se o jediné zařízení
tohoto typu v České republice
i v celé východní Evropě.  

Zařízení bude sloužit zejména
k tisku elektronických součástek,
jako jsou například tranzistory,
senzory, kondenzátory, diody, pro−
pojovací a elektrodové struktury.
Dále se bude využívat k nanášení
nanouhlíkových struktur a bioaktiv−
ních látek pro senzorové aplikace
či systematické testování nově vy−
vinutých organických materiálů
s vodivými, polovodivými a nevodi−
vými vlastnostmi. Díky unikátnímu
principu zařízení je možné tisknout
na téměř libovolné podklady, které
mají i nerovný povrch, za použití
velmi malého množství vstupního
inkoustu (0,5 ml). 

„Metoda Aerosol Jet Printing
umožňuje miniaturizaci elektronic−
kých systémů, realizaci jemných
vodivých motivů a integraci pasiv−
ních součástek bez nutnosti přípra−
vy tiskových formulací. Patentova −
ný způsob nanesení materiálu na
podložku je zcela odlišný od princi−
pu inkoustové tiskárny a využívá
aerodynamického proudu nosného
plynu pro soustředění aerosolu na−
nášeného na přesně definovanou
plochu,“ vysvětlil Radek Soukup
z týmu Materiálový výzkum.
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Již 12. sezónu  zpracovává ovoce
v pěstitelské pálenici ve Starém
Klíčově na Domažlicku Vladimír
Císler. Pro ty, kteří chtějí uskladnit
ovoce v tekutém stavu má řadu veli−
ce zajímavých a důležitých informací.
„Slivovice už není jen záležitostí
Moravy, ale i v našem koutě české
vlasti začíná provázet člověka živo−
tem. Legendy o léčivých účincích sli−
vovice  nejsou nijak přehnané, samo−
zřejmě v přiměřeném množství. Za
těch dvanáct let se k nám naučily jez−
dit i rodiny, kde dědové ukazují vnu−
kům pálenici, aby věděli, proč pomá−
hali sbírat ovoce. V zimě ocení práci
dědy a vnuka celá rodina.
Stále opakujeme, že na pálenku a zalo−

žení kvasu je potřeba zralé ovoce, do
kterého je radost se zakousnout, bez
větviček, listí a hniloby. Destilujeme
kvasy, které si připravíte sami doma
a nebo vám rádi založíme do našich
soudků kvas z vašeho ovoce a poté
dostanete SMS co z vaší várky vyteklo
– vykapalo. Po předminulé sezóně má−
me dostatečné množství soudků, ale
příjem jablek budeme regulovat po te−
lefonické objednávce.
Příjem ovoce na založení kvasu u nás
probíhá od září do 15. listopadu 2014.
Pracovní doba je ÚT / ČT / SO od 10 do
17 hod., kdy bereme švestky, blumy
a hrušky bez omezení a  domácí vykva−
šené kvasy také bez omezení.
Jablka přijímáme po předchozí rezer−

vaci  a to  v úterý, ve čtvrtek  a v sobo−
tu  od 8.00 do 9.30 hodin. Telefonujte
na číslo 602 549 887 (po 18. hodině
prosím nevolejte) nebo pošlete email:
palenice.cisler@seznam.cz.
Pro rezervaci si připravte alespoň dva
termíny, předběžně kolik kilogramů
ovoce přivezete nebo počet pytlů pří−
padně přepravek. Nechte ovoce vyzrát.
Tato pravidla jsou z důvodu, abychom
předešli frontám a také jsme byli fyzic−
ky schopni druhý den vaše ovoce roz−

kvasit a uložit do kvasné haly. Když
k nám pojedete je třeba vědět, kde jste
ovoce vypěstovali. Je to pěstitelské pá−
lení a uvádí se to v žádosti o pálení
spolu s vašimi osobními daty.
Nemusíte mít obavy z jejich zneužití.
Tuto evidenci si odebírá celní správa,

která kontroluje limit sta−
novený pro pěstitelské
pálení. Dnes jsou všech−
ny legální pálenice pod
kontrolou a data se shro−
mažďují v centrále, kde se
třídí z celé republiky.
Touto kontrolní evidenci
se velmi lehce  odhalí
„hříšníci“. Celní správa
provádí každý měsíc kon−
trolu vzorků, které zůstá−
vají v měřidle z každé vár−
ky a také evidenci.
Cena v naší pálenici se již
třetí rok nezměněna a je

stále stejná. Jestliže z  vašeho kvasu
vám vyrobíme pálenku, zaplatíte za
1 litr 50% pálenky 149 až 162 Kč.
Když zpracujeme ovoce, které jste si
dovezli a vyrobíme kvas, zaplatíte za
1 litr pálenky 160 až 163 Kč. Záleží na
množství ovoce. Pálenku bezplatně ře−
díme na požadovanou lihovitost, ale ne
pod 50%. Pálenka je nejlepší uskladně−
né ovoce na čas budoucí,“  tvrdí maji−
tel pěstitelské pálenice ve Starém
Klíčově Vladimír Císler.                   (re)

Slivovice a ovocné pálenky 
se natrvalo zařadily do našich domovů

Vladimír Císler
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Sedět doma a čekat na to, až se
v jejím oboru uvolní pracovní mís−
to, nebo se spoléhat na pracovní
úřad, to nebylo nic pro aktivní
Barunku Šediv covou z Přešticka.
Po absolvování střední školy zjis−
tila, že najít si místo nebude tak
snadné. Rozhodla se, že lepší než
čekat na místo, je práci si sama
najít, organizovat a přinášet jiným
radost. Jako žena ji neušlo, že na
trhu chybí náročnější svatební

dorty. Společně s přítelem Libo −
rem se proto rozhodli vybudovat
vlastní firmu a založili Dorty
Elegance – zakázkovou výrobu lu−
xusních dortů pro nevšední příle−
žitosti. 
O tom, že jde opravdu o výjimečné
cukrářské výrobky, svědčí fakt, že
Dorty Elegance jsou již významným
pojmem například v Praze. Sám
jsem se s jejich výrobky setkal na
svatbě jedné současné celebrity,

kam jsem se jako novinář dostal 
a také byly cenou při jedné soutěži.
Při setkání se zakladatelkou firmy
jsme si proto povídali především 
o motivaci, která ji
přivedla k založení
firmy a k nápadu
věnovat se přede−
vším náročnější
klientele. 
„Ač to zní skoro
banálně, k nové
profesi mě přivedl
můj dlouholetý
koníček, domácí
cukrařina,“ říká
Barunka Šedi v −
cová. „Pro roz−
jezd firmy jsem si
musela samozřej−
mě najít cukrář−
ského garanta, fi−
nančně pomohla 
i maminka a nyní
si ještě dodělá−
vám v Praze od−
bornou školu, ale
zakázky přibývají.
Firmu jsme jedno−
značně zaměřili
na výrobu luxusních dortů k jakéko−
li příležitosti. Samo zřejmě největší
zájem mají zákazníci o svatební
dorty, které vyrábíme v naprosto
ojedinělém stylu. Není problém ruč−
ně vymodelovat jedlé květiny všech
druhů propracované do nejmen−
ších detailů. Svatební dorty ladíme
do stylu a barev svatby, také se 
inspirujeme svatebními šaty a sva−
tebním oznámením. 
V nabídce naší firmy preferujeme
výlučně klasické, kvalitní suroviny.
Většina běžných cukrářských vý−
robků, jako jsou rakvičky, věnečky,
laskonky, rolády, špičky, se dnes
dělá z rostlinného tuku, stejně jako
z tukových náhražek jsou dortové
krémy a pařížské šlehačky. Zákaz −
níci se pak diví, že se jim zákusky 
a dorty matlají na patře. Nehledě
na to, jak to neprospívá jejich za −
žívání. Dorty Elegance jsou vyrábě−
ny nešizenou starou cukrárenskou
technologií. Co má být ze šlehačky,
je jen z nejlepší smetany, kde 
má být máslo, je máslo. Mimo kla−
sické české zákusky do výslužek
jsme do našeho sortimentu 
zařadili i francouzské makronky
a americké muffinky, které jsou vel−
mi oblíbené.“
Jak je to s těmi dorty pro známé
osobnosti, které prý vozíte do
Prahy? 
„Ano, jsme rádi, že Dorty Elegance
se ujaly i mimo náš region. Není

pro nás problém dorty kamkoli do−
vézt.“ 
Rozumím. Kdo by chtěl, aby se
o něm vědělo, že rád mlsá. Také

jste se prý letos představili na
svatebním veletrhu? 
„Na svatebním veletrhu jsme vysta−
vovali přibližně 18 druhů slavnost−
ních dortů, u kterých byla velmi ná−
ročná výroba zdobení, protože jsme
zde použili nejnovější techniky, jako
jsou např. ruční výroba jedlé krajky,
výroba jedlých broží a modelace
jedlých květů.“
Jaká pro vás byla nejzajímavější
zakázka v poslední době?
„Minulý měsíc pro mě byla zakázka
zkouškou ve zručnosti. Nevěsta si
objednala jeden metr vysoký po−
schoďový dort se 150 ručně mode−
lovanými růžemi, zdobený jedlou
krajkou a perličkami. Celý dort byl
v odstínech růžové a detaily vystíno−
vané jemným perleťovým prachem.“
Na závěr se ještě zeptám, kde vás
zákazníci mohou zastihnout?
„Zákazníci nás mohou navštívit v na−
šem studiu v Přešticích v Komen −
ského ulici 96, jen přes ulici od
Živno stenského úřadu v Přešticích,
kde pro ně po předchozí dohodě
s radostí připravíme ochutnávky jimi
vybraných příchutí krémů a korpu−
sů. Probereme vzhled a detaily dor−
tu tak, aby byl náš zákazník vždy na−
prosto spokojený. V budoucnosti
plánujeme další rozšíření sortimentu
o menší luxusní zákusky pro různé
slavnostní příležitosti. Přijďte se po−
dívat a poznáte krásu i chuť luxus−
ních Dortů Elegance.“                   (kr)

Dorty dělané s láskou i elegancí

Zakladatelé firmy Dorty Elegance – Barbora Šedivcová
a Libor Krtouš.
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Rozhovor s Philipem
Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o Phili −
povi Malicdanovi více, přinášíme opě−
tovně krátký rozhovor s ním, kde se
dozvíte podstatné i rozhodující okamži−
ky z  jeho bohatého života. Přijďte se
přesvědčit sami. I zázraky se dějí.
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou osob−
ností. Philipovi je 76 let. Narodil se v
Bonstocku, v horské provincii na ostro−
vě Lusonu, na Filipínách. Je léčitelem a
osobním přítelem mnoha známých

osobností po celém světě, včetně hol−
lywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě 
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji pra−
rodiče z obou stran byli také léčiteli.
Dar léčení ke mně přišel ve chvíli, kdy
jsem po 18denní intenzivní meditaci
v meditační jeskyni, kde jsem nic ne −
jedl, jenom pil, vyšel ven na světlo.
Tam na mě čekala matka a strýcové
spolu s mnoha dalšími lidmi. To byla
moje první zkušenost s léčením lidí –
pacienti na mě čekali před jeskyní a já
jsem začal léčit. Po této zkušenosti
jsem začal léčit po celých Filipínách

a už další rok mě pozvali do SAN
Franciska, Singapuru, Kuala Lumpuru
a Německa. Cestoval a léčil jsem také
v Jižní Americe, v Austrálii, v Dánsku
a průběžně jsem se vracel do USA.
Procestoval jsem Čínu a celý Africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil
a zaregistroval církev, kterou jsem 
nazval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace, je−
jímž prostřednictvím jsem mohl cesto−
vat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maharišiho
nadace v Iowě, kde probíhá výuka
transcendentální meditace (TM).
Prostřednictvím těchto studentů
transcendentální meditace jsem se
stal známým mezi příznivci tohoto
hnutí i na jiných místech Evropy
a otevřelo mi to dveře k léčení těchto
lidí také v Londýně a dalších evrop−
ských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji pro−
střednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho 
dotknu a cítím jeho energie a jejich blo−
kace. Řeknu mu, zda bude potřebovat
jedno sezení nebo více. Z mé ruky 
vychází skutečná energie Ježíše Krista.
Ježíš Kristus je jediným, kdo je scho−
pen dávat léčivou energii. Ta se přenáší
prostřednictvím nás, léčitelů. Tu pak
předáváme lidem.

Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kurta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další. V Dánsku
jsem léčil novinářku Carsten Hotz, kte−
rá ke mně přivedla pacientku s rako −
vinou, která se jmenovala Marie−Lausie
Hahn, kterou jsem vyléčil z nádoru
v hlavě. Lékaři v Londýně jí původně
řekli, že nebude žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá tvá léčitelská 
praxe?
Léčím už 61 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů). Mohl
byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrálie
a Alex Orbito tam léčil skupinu němec−
kých a amerických pacientů. Sešli
jsme se tam a jednali jsme spolu
o tom, abychom společně založili tento
svaz léčitelů. Je to organizace, která
zaštiťuje a podporuje filipínské léčení 
a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu, ale
léčím všechny druhy závažných nemo−
cí, jako je roztroušená skleróza, Parkin −
sonova nemoc, atd. Nejdůležitějším
předpokladem k uzdravení je však vždy
pacientova víra, láska a pokora. (pi)

Už několikrát jste se měli mnozí z vás čest
i štěstí potkat s  filipínským léčitelem
Philipem Malicdanem u nás v ČR.  Philip
navštívil Prahu a Domažlice, kde nemoc−
ným předvedl své brilantní techniky pří−
rodního léčení a ohromil nejen svým hlu−
boce lidským přístupem, ale hlavně svými
téměř až zázračnými léčitelskými schop−
nostmi. Protože velký počet z  vás mělo
zájem se s Philipem znovu setkat a opako−
vaně využít jeho vzácného daru, podařilo
se nám zajistit jeho další návštěvu v ČR.
Léčení probíhá na všech úrovních, na fy−
zickém těle i na duchu, trvá cca 10 min., 
a je bezbolestné. Philip pracuje výhradně s  energiemi, které nejen cítí, ale
 dokáže i pozitivně ovládat. Ve stavu rozšířeného vědomí, přes své ruce, vidí
a cítí všechny negativní energie a bloky nacházející se v těle člověka, které
zapříčiňují nemoci. Můžete přijít skutečně s  jakýmkoliv zdravotním problé−
mem jak na fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické úrovni.
Protože jak všichni víme, téměř 100% chorob má svůj původ právě v psychi−
ce člověka. Zajímavou novinkou je, že Philip na svém podzimním turné po re−
publice bude nejen léčit, ale případně také žehnat těm, kteří si o jeho duchov−
ní podporu požádají.

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

Místo konání:

DOMAŽLICE: 26.9.–27.9. 2014
kontakt: 721 366 924

Philip Malicdan

Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP MALICDAN 
opět v České republice !
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Pravá epilepsie je poměrně vzác−
ná nemoc, většinou se jedná
o pseudoepilepsii nebo o záchvaty
epileptického typu. Velice podobné
projevy, zejména u malých dětí, má
tetanie, jejíž příčiny jsou zcela jiné
než u epilepsie, i když právě svým
projevem je jí velice podobná.

Alternativní medicína u této ne−
moci tvrdí, že současná vědecká
medicína se dopouští jednoho  ze
svých největších omylů, které se
dost hrůzostrašně projevují svými
následky právě u naší nejmladší
generace. V současné době trpíme
obecně nedostatkem horčíku
a prá vě ten má v lidském těle mno−
ho nezastupitelných funkcí. Mezi
ně patří v první řadě jeho nepostra−
datelnost pro funkci všech svalů,
mezi jinými i srdečního, ale také
mozku. Důsledkem tohoto nedo−
statku je křečovitost svalstva z dů−
vodu jeho nedostatečné výživy.

A právě zde vědecká medicína
soudí, že organismus má nedosta−
tek vápníku, tzv. tetanii, která má
podobný, ne−li stejný projev oné
křečovitosti. A právě zde dělá vě−
decká medicína chybu, že neví, že
organismus vápník bez dostatku
hořčíku nepřijímá, že oba musí být

v těle v určitém poměru a že tedy,
nehledě k dalším nutným složkám,
prostě tělo vápník nepřijme. Křeče
tedy nepolevují a medicína stanoví
diagnózu epilepsie a sanuje orga−
nismus pro zabránění křečí anti−
septiky. To je ovšem  pro organis−
mus, především pro ten rozvíjející
se, katastrofa. Jakmile se jednou
antiepileptika nasadí, většinou se
podávají celý život, pokud se další
bytí takového mladého organismu
dá životem nazývat. Následkem
bývá  zaostávání organismu, děti
nemluví, jsou mentálně opožděné
atd. Proto také stavy, kdy se zá−
chvaty projevují záškuby nebo 
malými záchvaty bez ztráty vědo−
mí, nazýváme pseudoepilepsií.
A alternativní medicína je léčí pře−
devším podáváním masivních dá−
vek hořčíku, ovšem spolu s vápní−
kem. Dalšími nutnými dávkami je
vitamín E a vitamíny B2 a B6, nejlé−
pe B−komplexem. Při včasném za−
hájení trvá léčba někdy poměrně
krátce. Při okamžitém podávání
hořčíku se náznak záchvatu obvyk −
le ihned ztratí.

Samotné dávkování hořčíku
a navazujících látek je samozřejmě
individuální, ale obecně lze denní

dávky stanovit takto: Hořčík 450 až
500 mg, vápník asi 1000 mg, vita−
mín E 300 mg (100 mg se rovná
asi 146 mezinárodním jednotkám),
B–komplex forte 1−3 tablety. Vita −
mín E se musí podávat alespoň půl
hodiny před jídlem. S postupem
léčby se dávky snižují, ale léčba je
mnohdy velice dlouhodobá. U za−
staralých případů u dětí trvá až 
18 měsíců. Je vhodné souběžně
podávat i účinně působící látky 
jako například rozpuk jízlívý – pro
značnou jedovatost se nedoporu−
čuje samoužívání, dále měsíčnici
vytrvalou, ale jen divoce rostoucí.
Nejvhodnější k užívání je doporu−
čována  homeopat. tinktura v po−
tencích D2 až D5, a to 3 x denně
10 kapek před jídlem.

Tato léčba se doporučuje i při
skutečné epilepsii, zde je však vý−
běr účinných bylin mnohem větší.
Např. jak říká Dr. Bahn: „Pokud epi−
lepsii nevyléčí KOZLÍK, pak už ji ne−
vyléčí nic!“ Doporučuje 8 g kořene
kozlíku povařit ve 180 ml vody
a podávat teplé přes den každé 
2 hodiny. Čaj může ovšem nahradit
1−2 g prášku z kořene 2x až 4 x
denně. Pokračování v říjnovém 
vydání. Léčitel Josef Míka

Epilepsie
Léčivé účinky alternativní medicíny 

Již čtvrtý ročník letního příměstského
tábora přilákal téměř stovku dětí na
zimní stadiony v Klatovech, Plzni
a Rokycanech. LZ zdravotní hokejová
škola, která probíhá celoročně pořá−
dala již tradičně týdenní příměstský
tábor.  Pro velký zájem jsme letos po−
prvé otevřeli kemp v Klatovech pro
děti z Klatov, Sušice, Domažlic, ale ta−
ké z Kladna a Litvínova. Kluky a děv−
čata si zde zkusili trénovat i klatovští
odchovanci a plzeňští extraligisté
Patrik Petruška a Michal Moravčík.

Děti se  nepotily jen na le−
dě, ale polykaly i dávky po−
hybových a nápravně−
zdravotních cvičení v tě−
locvičně. Svůj prostor měli
samozřejmě i brankáři. 

V následujícím týdnu
proběhl kemp v aréně Kooperativy
v Plzni. Zde se sešly děti z Plzně,
Třemošné, Berouna a Kladna. Na za−
plněné ledové ploše se po celý týden
předvedli jako trenéři „červenobílý“
Jan Stránský a „energetici“ Michal

Vachovec a Jakub Flek. Trenérský ká−
dr vyztužil bývalý reprezentant a pl−
zeňská legenda Jiří Neubauer. Pro vel−
ký zájem malých hokejistů a hoke −
jistek jsme rádi otevřeli ještě kemp
v Rokycanech, říkají shodně hlavní or−
ganizátoři LZ zdravotní hokejové školy
bratři Lukáš a Ondra Zdrhovi a Anto −
nín Mařík. V Rokycanech bylo nejvíce
místních dětí, ale dorazili i hokejisté
z Berouna a Příbrami. 

Velký ohlas mezi dětmi měla účast
a praktický trénink hvězdy Tampy Bay
z NHL − Radko Gudase. Děti tak měly
možnost slyšet a vidět hráče tak vy−
sokých kvalit. Určitě jim imponovala
i jeho skromnost. Navíc vždy poslední
den kempů si děti zasoutěžily a rozdě−
lily dorty, které měly podobu velkého
hokejového hřiště.

Letní ledová lázeň

Kilometrovku 
obnoví dotace

Město Plzeň získá zhruba 510 ti−
síc korun na regeneraci památné
aleje Kilometrovka z výzvy zamě−
řené na obnovu krajinných struk−
tur z Operačního programu Životní
prostředí a Státního fondu životní−
ho prostředí. Uzavření smlouvy
musí ještě schválit zastupitelstvo.
Potom Správa veřejného statku
bude moci začít s kompletní rege−
nerací památné aleje v rozsahu
ošetření 186 stromů. Vítězem vý−
běrového řízení na zhotovitele se
stala firma PROSTROM Bohemia
z Plzně. Reali zační náklady podle
smlouvy o dílo představují částku
555 140 Kč.

Kilometrovka spojuje Kalikov ský
mlýn s Lochotínským parkem.
Byla vysázena koncem 19. století,
chráněna je od roku 1987.

Z bytu se stane 
družina

Masarykova základní škola v Plzni
požádala městskou radu o vyjmutí
bytu v základní škole z bytového
fondu města. Byt je po odchodu
školníka nepronajatý a nikdo jiný
o pronájem neprojevil zájem i vzh l e −
 dem k tomu, že nemá samostatný
vchod. Základní škola by prázdný
byt ráda přebudovala na družinu,
cvičnou žákovskou kuchyňku a ho−
vorny. Pokud si vyžádá změna uží−
vání stavební úpravy, musí být pro−
vedeny odbornou firmou podle pro−
jektové dokumentace.

V Plzni by mohlo
být mistrovství

Městská správa podporuje kandi−
daturu Českého svazu neslyšících
sportovců na uspořádání Mistrov −
ství Evropy neslyšících ve spor−
tovní střelbě v Plzni. Kandidatury
jednotlivých států, kromě České
republiky je zvažuje také Turecko
a Itálie, budou projednány v září
na kongresu mezinárodní orga −
nizace EDSO v Turecku. Termín
konání Mistrovství Evropy nesly −
šících ve sportovní střelbě je plá−
nován na období 28. 7. – 9. 8.
2015 v areálu Armádního střelec−
kého stadionu v Plzni – Lobzích,
včetně doprovodného kulturního
programu.
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Až dosud měly Blovice pouze jedno
sběrné místo. Problém byl však
v tom, že tam byl nedostatek prosto−
ru pro co nejlepší třídění odpadu. Jak
říká starosta města, když jedno auto
s posádkou vjelo dovnitř, ostatní za−
tím museli čekat, až vyloží svůj ná−
klad a uvolní prostor pro další. Navíc
se uvnitř nedalo otáčet. Nový sběrný
dvůr je prostorný a dosavadní pro−
blémy plně a účelně řeší.  

„Očekávám podstatně vyšší vytří−
dění materiálu. Uvažujeme, že v příš−
tím roce budeme poskytovat služby
našeho sběrného dvora i pro některé
okolní obce, které vlastní dvůr nemají.
Nehledě na to, že tento nový sběrný
dvůr je i vzhledově podstatně lepší.
Stavbou dvora bylo totiž také vyřeše−
no i sociální zázemí pro obsluhu, kte−
ré je nyní na vysoké úrovni. Mým
osobním cílem je dosáhnout toho,
aby pro příští rok  bylo možné snížit
poplatky za odpady pro občany na−
šeho města o 100 korun, tedy ze
současných 750 na 650,−Kč,“ uvádí
starosta Blovic Jan Poduška.

Dodavatelem celé akce, který vzešel
ze zadávacího řízení, byla firma Silba –
Elstav s.r.o., přičemž celkové způsobilé
náklady dosáhly (včetně projektové do−
kumentace, stavebního dozoru a dal−
ších nákladů) 6,7 mil. korun, dotace EU
činily plných 90 %.  V Blo vicích však
mají ještě další záměry, některé dokon−
ce ještě pro letošní rok.

„V letošním roce ještě opravíme
část ulice 5. května na obytnou zónu.
Na počátku září otevřeme in line dráhu
na místním stadionu. Připravu jeme
projekty na rekonstrukce místních ko−
munikací ve čtvrti Hájek, ale i opravy
komunikací jinde ve městě a v okol−
ních obcích. Moje představa a plán je
takový, že v roce 2018 budou všech−
ny komunikace již v pořádku ke spo−
kojenosti našich blovických občanů,“
dodal starosta Poduška.

V dalším období se  v Blovicích
chystají je na další významné akce,
jako jsou například odbahnění
Komo  ranského rybníka, oprava dru−
hé budovy radnice na náměstí  či re−
konstrukce celého náměstí.

V Blovicích mají nový sběrný 
dvůr a hodně plánů
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Pane Brázdo, zůstane euro nebo
padne?
Zůstane, a když zkusím jak dlouho,
tak mi věštba říká, že nejméně dal−
ších 20 let. Za dvacet let se také
začnou tvořit tři světové unie, a to
Asijská, Americká a Evropská a po−
stupně se budou sjednocovat jejich
měny. Pro členské státy se nezmě−
ní nic, jen to, že za těch 20 let bude
členem Unie 80 % států Evropy.
Euro bude posilovat. Kyvadlo mi
ukazuje, že dnes je z možných 
100 %  silné na 75 % a za 20 let to
bude 95 procent.
Bude mít také Česká republika
euro?
Podle mé věštby by mohlo být
u nás euro v roce 2017 až 2019.
S největší pravděpodobností se 
jeví leden 2018. České ekonomice
euro jedno znač −
ně pomůže. Ky −
vadlo mi ukazuje,
že současná ko−
runa je silná pou−
ze na 60 procent,
a když zkusím,
zda může posilo−
vat – nemůže.
Pane Brázdo,
kdy u nás po sa−
metové revoluci
bylo nejlépe? 
Bylo to v roce
2008 a na tu úro−
veň se dostane−
me koncem roku
2018, to zname−
ná za čtyři roky
a pak půjdeme
nahoru. Ne náhodou to bude v do −
bě, kdy přijmeme Euro.
Mám takový pocit, pane Brázdo,
že se vracíme zpátky.
To není pocit, to je realita. Zpátky
jsme se začali vracet od let 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 a nyní
jsme na začátku roku 1994. Proto
ten dnešní pesimismus lidí. Je jich 

poměrně dost a jsou přesvědčeni,
že jejich životní situace ze zhoršila.
Velmi často tento názor také slý−
chávám od svých klientů, kteří se
mě ptají, jak to vidím ve svých 
věštbách. V roce 1994 se začala

ekonomika po−
stupně – ob −
raz ně řečeno –
vytahovat z bl á −
ta. Lidé viděli,
že se to lepší,
jezdili v nových
autech, začali
mít poprvé více
peněz, které se
nebáli investo−
vat, dovolovali
si věci, o kte−
rých dříve jen
slyšeli nebo
snili. Bylo to
období let
1994 až 1996.
Všichni jsme
mysleli, že ta

doba bude stále pokračovat.
Nestalo se. Když zkusím, zda se
toto období vrátí, tak mi věštba
ukazuje, že by to mohlo být zase
v roce 2026. V té době už budeme
natolik propojeni s Unií, že už 
nikdo nebude říkat ty jsi z Česka,
ale z Unie. Všichni budou mít 
rovné příležitosti.
Proč mladí lidé stále častěji 
odcházejí z Česka do zahraničí?
Protože u nás vidí tu beznaděj
a žádnou perspektivu. V roce 1994
jsme měli spoustu ideálů a věřili
v úspěch. Ovšem už konec deva−
desátých let minulého století při −
nášel mnohá zklamání. Nejrůznější
investiční fondy byly rozkradeny, no−
vodobí „podnikatelé“ vytunelovali

zprivatizované fabriky, lidé přichá−
zeli o peníze, které si uložili do kam−
peliček nebo nově založených ban−
kovních ústavů. Vezměte si napří−
klad H−systém, který okradl lidí
o miliony. V té době mi volali klienti,
zda mají vstoupit do H−systému,
který jim sliboval nové bydlení..
Jednoznačně jsem jim věštil, že je
to velký podvod a že přijdou o pení−
ze. Kdo nedal na moji radu, a byli
takoví, přišli o velké peníze. Stát 
díky nenasytným politikům přichá−
zel o miliardy. Byla to prostě špatná
doba. Poznal jsem to i u svých 
klientů, kteří za mnou přicházeli
a chtěli vyvěštit, co mají dělat. Když
se podívám na současnou dobu,
tak zjišťuji, že jako bumerang se
nám tehdejší situace vrátila zpět,
i když v jiné podobě.
Jaké vysvětlení pro to máte?
Tehdy se lidé okrádali, dneska při−
cházejí o peníze svým vlastním při−
činěním. Například se rozvádějí
a dělají si naschvály, nerozvážně si
berou hypotéky, které pak nesplá−
cejí, obdobně je to i s půjčkami.
Dluhy narůstají a pak jednoho dne
přijde exekutor a zabaví jim rodinný
dům. Také jsem ve vašem časopise
před několika léty věštil, že budou li−
dé přicházet o práci a nebudou mo−
ci splácet nájmy, půjčky a další zá−
vazky. Ta situace je tady. Na konci
devadesátých let minulého století
přicházeli lidé o svoje peníze, ale

neměli dluhy. Dneska také přichá−
zejí o svoje peníze, ale navíc jim
vznikají nemalé dluhy,  a to je dale−
ko horší situace. Proto se nemůže−
me divit tomu, jak roste počet sebe−
vražd, krádeží, násilností a za vším
jsou jen a jen peníze.
Pane Brázdo, můžeme očekávat
zlepšení situace?  Vidíte ve svých
věštbách to pomyslné světélko
na konci tunelu, které nám dává
naději?
Především chci všechny varovat
před stresem, který je příčinou
mnoha zákeřných nemocí. Zdraví
je to nejcennější, co člověk v životě
má. Neříkám to náhodou, protože
převážné části mých klientů věštím
jejich zdravotní stav. Ale teď k otáz−
ce čtenáře vašeho časopisu.
Kyvadlo mi ukazuje, že míra nespo−
kojenosti lidí překročila únosnou
mez a nastává doba, kdy přestávají
věřit politikům. Svoji pozornost ob−
racejí k lidem, kteří už něco dokáza−
li. Poctiví a úspěšní lidé, a to nejen
podnikatelé, se budou postupně
dostávat do vedení státu. Jim nepů−
jde o peníze, nechtějí v politice zbo−
hatnout. Jejich prvotním a hlavním
zájmem je, aby stát pro všechny je−
ho občany dobře fungoval. To vi−
dím ve své věštbě. Stát je v podsta−
tě velká firma, ať si říká, kdo chce,
co chce.  Dneska lidi nezajímají řeči
a všelijaké sliby. Chtějí konkrétní  
činy. Ta změna nebude hned, ale
postupně k tomu bude docházet.
Osud státu po sametové revoluci
nás poučil v tom, že nic nejde obe−
jít, nic nelze přeskočit. Všechno má
svůj vývoj. Je to, jako když jdete po
schodech vzhůru. Také je nemůže−
te brát po deseti najednou, ale po−
stupně vždy po jednom. Mysleli
jsme, že přeskočíme několik etap
a teď zjišťujeme, že nás vývoj vrátil
zpět. Podle mé věštby se z toho 
dostaneme.

Na dotazy čtenářů odpovídá a věští

Nejznámější český věštec
a vizionář Stanislav Brázda

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

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

Pro velký zájem připravil
Stanislav Brázda  rozšířené  vydá−
ní vykládacích karet. Jejich sou−
částí je podrobný návod postupu,
jak si sám sobě věštit. Nově také
vydal publikaci Jak žít dlouho ve
zdraví. Karty i publikaci lze koupit
v redakci Rozhledu, Vídeňská
218, 339 01 Klatovy a v redakci
Plzeňského rozhledu, Havlíčkova
5,  301 00 Plzeň.  Karty si také
můžete objednat telefonicky  na
číslech 605 788 005 anebo

777 730 256. Karty vám pošle−
me na dobírku. Jejich cena bude
navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za
poštovné  84 Kč,  pokud si objed−
náte dvoje karty, je poštovné
90 Kč. Karty bez poštovného stojí
275 Kč a publikace 49 Kč. 
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Jsme zástupcem výrobce plas −
tových oken a hliníkových dveří
Slov aktual pro Plzeňsky a Domaž −
lický kraj. Dnes a denně se setká−
váme se zákazníky, kteří se roz−
hodli vyměnit stará okna za nová
plastová nebo hliníková a nedo −
kážou se zorientovat v nabídkách
různých firem, aby jejich volba 
byla správná. 

Proto se vám v několika bodech
pokusíme poradit jak nová okna
vybírat a přitom vám krátce před−
stavíme důležité prvky v našich
profilech pro srovnání. Pak je jen
na vás jaké rozhodnutí uděláte při
konečném výběru oken a dveří.

1/ Spoleènost Slovaktual
Společnost Slovaktual působí na 

trhu více jak 22 let a vždy patřila k vlaj−
kovým lodím v oblasti kvality a tech−
nologií. Slovaktual, jeden z největších
výrobců oken v Česku a na Sloven −
sku, je součástí švýcarské společ nos −
ti ARBONIA FORSTER HOLDING AG. 
V současné době soustřeďuje výrobu
do čtyř hal řízenou moderními techno−
logiemi. Okna Slovaktual patří díky
technické vyspělosti a výrobní pre −
ciznosti na špičku nabídky oken na 
tuzemském trhu.

2/ Reference a správná montáž
Rádi vám ukážeme zrealizované

zakázky a� se již jedná o jednoduché,
ale i velmi nároèné a složité. Všichni
naši montážníci jsou odbornì pro−
školeni a plnì certifikováni k montáži
oken Slov aktual, jakož i aplikaci
ošetøení pøipojovací spáry systémem
ILLBRUCK. Zakládáme si na šetrné
demontáži starých oken a na profesi−
onálním zed nickém zapravením oken
nových.

3/ Pùvod oken
Dobrý pozor si dávejte na pùvod

oken. Je dobré si nechat do smlouvy
doplnit, kde se daná okna vyrábìjí. 
Je mnoho prodejcù oken, kteøí vše −
možnì zastírají pùvod oken a vy pak
riskujete, že si domù necháte zabu−
dovat „polskou kvalitu“ a ani o tom
nebudete vìdìt, než vám s okny na−
stanou problémy.

4/ Vlepování skel a meziskelní 
rámeèek
Nejvìtší výrobci v Nìmecku, Švý −

carsku a Rakousku již nìkolik let pou−
žívají technologii vlepování skel. Slov −
aktual tuto pøevratnou technologii 
využívá již více než 6 let a má s ní jen
ty nejlepší zkušenosti. Výhodou vlepo−

vaného skla je men ší rosení skel, 
vyšší bezpeènost a lepší protihlukové
vlast nosti. Vlepené sklo pùsobí v køídle
jako další výztuha a nedochází tak
ke svìšení èi prohnutí. Tuto pøednost
vám rádi ukážeme prostøednictvím vi−
dea, které jsme natoèili pøi zkouškách.
Každý kdo názornì vidìl, kam posou−
vá technologie vlepovaného skla naše
okna, byl mile pøekvapen.

Izolaèní skla jsou také opatøena
meziskelním rámeèkem Swisspacer−
V, což je v souèasné dobì nejvyspì −
lejší technologie v oblasti použití tzv.
teplých rámeèkù pøi výrobì izolaè −
ních skel.

5/ Poèet komor, stavební hloubka
profilu a poèet tìsnìní
Okna Slovaktual se vyrábìjí z profilù

kvality „ A“. V sortimentu našich oken
si mù žete vybrat profilový systém od 
5 až po 8komorové profily. Všechna
naše okna jsou opatøena tøemi
tìsnìními. Dùležité je støedové tìsnìní,
které musí do léhat proti pevnému pla−
stovému výlisku rámu. Toto tìsnìní za−
jiš�uje mimo jiné vyš ší bezpeènost
a tepelnìizolaèní vlastnosti. Støedové
tìsnìní tvoøené pouze gumovým jazy−
kem není plnohodnotné a dochází u nìj
ke stejnému efektu jako u stìraèù oken.

Stavební hloubky našich oken se pohy−
bují od 70 mm po 85 mm a tím doká−
žeme uspokojit každého zákazníka.

6/ Dveøe plastové nebo hliníkové?
Pøichází doba, kdy si lidé zaèínají

uvìdomovat, že zlatá doba plas −
tových vchodových dveøí je pryè.
Díky technologiím nìkolikanásobné −
ho pøe rušení tepelného mostu u hliní−
kových profilù + vypìnìní a výrazné−
mu zlevnìní si každý mùže hliníkové
dveøe dopøát. Mají výraznì lepší sta−
tické a tepelnìizolaèní vlastnosti než
dveøe plastové. 

Slovaktual se dále soustøeïuje na
výrobu posuvných dveøí (hliníkových
i plastových) a to jak zdviž nì po −
suvných HST portálù tak i výklopnì
posuvných.

Poøídit si nová okna je nemalá
inves tice a nepoøizujete si je na dva
roky, ale na nìkolik desítek let. Proto
dbejte na to, a� si vyberete okna s mo−
derními technologiemi od renomova−
ných vý robcù. Pokud se rozhodnete
navštívit nìkteré z našich obchodních
zastoupení, bude nám ctí. Náš vyško−
lený personál se vám bude plnì
vìnovat a rádi vám poradíme. Kvalita
nemusí být vždy drahá. 

Proč si vybrat okna průměrná, když mohu mít za stejnou
cenu okna kvalitní s nejmodernější technologií?
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HLEDÁME svářeče Tig, i bez
papíru − výhoda Co2 a čtení 
dokumentace. Práce v   Plzni 
a okolí. Možnost ubytování.
Vysoké výdělky. Tel.:
777486071. KŘI PM 140149

NABÍZÍME dlouhodobé i jedno−
denní brigády:  Práce ve skladu
− s VZV i bez, vybalování a dopl−
ňování zboží, pekařské práce
a další. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy a další výhody. 
82−100  Kč/hod. Info na tel.:
377963917.KŘI PM 140150

HLEDÁM někoho na výpomoc
při zednických a malířských
pracích, tel.: 606916148. RR
40697

PŘIJMU těžaře pro práci v lese
nejlépe se schopno stí tahat 
s koněm. Telefon: 602429820.
RR 40711

HLEDÁME energického, pozitiv−
ního a komunikativního člověka
na pomoc vedoucímu výroby.
Práce je vhodnější spíše pro
muže, ale není podmínkou.
Požadujeme: znalost němčiny,
angličtiny popř. francozštiny
(nemusí být dokonalá, ale je
potřeba se domluvit v běžných
věcech – nic odborného), časo−
vou flexibilitu, časté cesty po
ČR, DE, RAK, SK, NL, Belgii
a dalších zemích. ŘP a určitá 
řidičská praxe podmínkou.
Firemní automobil, telefon, no−
tebook atd. k  dispozici i pro
osobní použití. Nástupní plat
30.000 Kč čistého, po zapraco−
vání velmi brzy může až jedno−
násobek + další možný růst jak
finanční, tak i profesní (a to
v krátkém časovém horizontu).
Pro více informací volejte na
tel. 774799961. RR 40626

HLEDÁME druhou pečovatelku
pro naši 93letou babičku. Náplň
práce: vaření, úklid, pomoc
s hygienou atp. Babi je vitální,
ale hodně spí. Není ležák.
Nabízíme dlouhodobou spolu−
práci. Střídání pečovatelek
v měsíci dle dohody (např. po
týdnu). Místo výkonu: Čermná.
Odměna: 8.000  Kč/měsíc.
Zkušenost vítána, ale není ne−
zbytná, důležitý je vztah ke star−
ším lidem. Vlastní doprava 
preferována. V případě zájmu
volejte 777 225 217 nebo pište
na cempik@centrum.cz. RR
40689

VÍKENDOVÉ brigády s ubytová−
ním zdarma pro studentky: Na
víkendy hledáme brigádnice do
kavárny v Železné Rudě. Čistá
práce, pěkné ubytování zdar−
ma, část. NJ výhodou. Tel.:
725835555. RR 40704

PRO OBCHOD s dárkovým zbo−
žím v  Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou pro−
davačku. Turnusy, část. NJ,
hezká prodejna,   ubytování
zdarma. Tel.:  602486490. RR
40705

FIRMA s 20letou historií při−
jme pracovníky pro malířské,
natěračské a čistící práce ve
výškách z pracovních plošin.
Plat 30−75.000   Kč čistého.
Pouze do pracovního poměru.
Práce v ČR, SK, DE, A, IT, FR 
a Beneluxu. ŘP skupiny B+E
podmínkou. Zkušenosti s bar−
vami nebo s výškami výhodou.
Provozovna Švihov − mezi
Plzní a Klatovami. Zájemci vo−
lejte na tel.: 774799965. RR
40627

OLMAN SERVICE s.r.o. přijme
na úklidové práce v Klatovech
pracovníky – osoby se zdra−
votním postižením na HPP 
a brigádnice/ky na dohodu 
o provedení práce. Okamžitý
nástup, pokud jste očkování
proti virové hepatitidě B.
Volejte 602733540. RR 40659

NABÍZÍM prac. příležitost pod
německou firmou, komunikace
v ČJ, věk nerozhoduje, pracuje−
te dle svých časových potřeb a
možností, tel.: 722690245. RR
40667

HLEDÁM někoho na výpomoc
při zednických a malířských
pracích, tel.: 606916148. RR
40697

HLEDÁME pečovatelky pro 
německé seniory do Bavor −
ska. 24hod. péče, výborné 
platové podmínky, strava, uby−
tování zdarma, znalost NJ – al.
částečně, podmínkou i zku −
šenosti v  oblasti péče. 
Tel.: 0049 15788465651. RR
40708

PŘIJMU obsluhu do baru
v  Železné Rudě a restaurace
Tajanov, ubytování možné, tel.:
603856677. RR 40712

PRODÁM mobilní buňku, Slu −
šovickou, rozměry 6m x 3m x
3m, vnější opláštění dřevěné
palubky  a Ejpovickou 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní  rozvod elek −
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateple−
né. Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vyba−
vení včetně klimatizace. Roz −
měr 6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od 25.000,−
Kč. Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663. PM
140022 

PRODÁM 1−3 ks maringotek
jednoosých a dvouosé, vhodné
na stavbu. Cena dohodou.Místo
prodeje Plzeň Tel.: 723622663
PM 1140026 

PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x120x15 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 120−210cm, vhodné na
vodu, naftu, septik, cena 1 Kč za
1 litr, tel.: 607236995. RR 40224

PRODÁM modem Huawei
E3531 USB bílý – neaktivovaný,
cena 250 Kč, tel.: 721780147.
RR 40653

KRBOVÁ kamna s  teplovodním
výměníkem, výkony 12−29kW,
nová, nepoškozená, se zárukou
3 roky, dovezu nebo pošlu na 
dobírku, tel.: 737560720. RR
40664

SPORÁK na tuhá paliva – nový,
nepoužitý, nepoškozený, velká
plotna, trouba – smalt – český
výrobek se zárukou – KVS
Moravia, cena 17.800 Kč, tel.:
737560720. RR 40665

EL. BOILER 80  L, výrobce
Dražice, 2 roky v provozu, cena
1500 Kč a zánovní kamna
Bulerjan za 5000 Kč, tel.:
777582161. RR 40668

TÚJE na živý plot, výška 70cm, 
1 kus za 50 Kč, místo prodeje:
Točník u Klatov – tel.:
737776416, Tedražice u Sušice
– 721941931. RR 406669

PŘÍMOTOPNÉ průtokové ohříva−
če na vodu včetně náhradních 
dílů, téměř nové, cena dohodou,
kontakt – 602439774. RR
40671

PALIVOVÉ dřevo, od 700
Kč/prm, Klatovsko, tel.:
775383554. RR 40676

PRODÁME starší eternitové še−
dé šablony, cca 900 kusů, 2 ro−
ky použité. Tel.: 603298166,
376315751. RR 40725

PRODÁM starý nábytek cca 30.
léta a později − ložnice, kre−
denc, skříně, křesla, lustr atd.
Tel.: 606090811; 604798552.
Rychlé jednání. RR 40735

STŘÍBRNÉ a zlaté mince,
šperky s českými granáty, stř.
tabatěrka, pudřenka, nára−
mek, příbory i jednotlivé ku−
sy, vojenská vyznamenání 
a odznaky, staré fotoaparáty
a hudební nástroje. Vzdu −
chovku, flobertku, bodáky, te−
sáky, šavli, panenku s porce−
lánovou hlavičkou. Tel.:
603499724. PM 140138

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663. PM
140031 

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

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

KOUPÍM starší pásový bagr 15−
25 tun s  točnou a kolový čelní
nakladač (HON), případně i pá−
sový čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo Klatovy.
Tel.: 723622663. PM 140033  

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

KOUPÍM ocelovou nebo plecho−
vou nádrž od 30 do 50 M3.
Případně pět 10 M3. Mani −
pulaci a dopravu zajistím. Tel.:
603383211. PM 140050

KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele funken
aj. Staré hodinky Omega,
Heuer, Glasshütte, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové
sošky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové a ba−
kelit., 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, sajdkáru, BMW 
aj. Tatra, Škoda  − Spartak,
Octavia, STW, 1000 MB, 110 R
aj. Knihy o motorismu, auto−
moto příručky, prospekty, pla−
káty, 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

Z POZŮSTALOSTI  starý náby−
tek: Kredenc, skříň, špajz, stůl,
ložnici, truhlu, voj. kufr, dále ho−
diny, obrazy kafemlýnek, lit. bá−
bovku, kořenky, hrnečky, porce−
lán. figurky, vázy, skleněnou ka−
rafu a skleničky aj. věci  z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město. PM
140038

STARÉ vojenské věci prodáte
nejlépe sběrateli! Koupím ba−
jonet, dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, maskovací
oblečení, opasek, opask. pře−
zku, pouzdro na pistoli, zá−
sobníky a bedny od munice,
dalekohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky a vy−
znamenání, nášivky, leteckou
kuklu,  bundu, kombinézu, vr−
tuli,  palubní ukazatele a sou−
částky z  letadel, tech. pří −
ručky, knihy o vojácích aj. voj.
pozůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037   

KOUPÍM staré obrazy českých
i cizích autorů s  námětem 
krajina, lovecké zátiší, portré−
ty, dívčí akty, lodě na moři, vo−
jenské motivy, postavy v  kro−
jích aj. (i špinavé 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 
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

KOUPÍM staré, již nepotřebné
housle s pouzdrem i bez pouz −
dra, dále violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré ná−
stroje. Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

KOUPÍM šavli, bajonet, letec−
ký kordík, lovecký tesák,
mysliveckou brašnu, lesní
roh, housle, vojenskou vzdu−
chovku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

STARÉ fotoaparáty (Flexa ret,
Mikroma, Stereo mikroma, Lei −
ca, měchové aj.) barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016



KOUPÍM vše z  pozůstalosti –
nábytek, lustry, lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s  motivem
Prodané nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky tanečnic, akty,
zvířátka, svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopisy o au−
tomobilismu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice a starou 
bižuterii. Tel.: 603872698. 
PM 140017

NÁBYTEK našich babiček vyr.
do r. 1955 VÝKUP − RENOVA−
CE − PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lustry, ho−
diny, obrazy a různé staré vě−
ci na dekoraci, možnost vykli−
zení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140005 

Vykoupíme za velice slušné ce−
ny do nově vznikajícího vojen−
ského muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vojen−
skou techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety, tesá−
ky, uniformy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání, opas−
ky, pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, torny, te−
lata, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy. Velice 
děkujeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum tel.:
777263546. 

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

SBĚRATEL koupí staré: loutko−
vé divadlo i části, loutky, bet−
lém,  vánoční ozdoby,  různé
staré dokumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka na ka−
bel i bez, na klíček , vláčky, po−
kojík pro panenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 140006

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
stále hledá a dobře zaplatí sta−
ré pohlednice− až 10. tis Kč za
chybějící pohlednice obcí Šu −
mavy (např. Schukat schen,
Paterlhütte, Glaser wald, Stadln,
atd.), ale i  jiné pohlednice z ce−
lé ČR do roku 1945, uvítám 
větší množství či sbírky, mohu
přijet.   Mobil: 602486490. 
RR 40703

ZÁTKY (víčka) od pet lahví:
Nabídka 1kg – 5Kč, značka:
200kg – Klatovy, mobil:
723281886. RR 40670

KOUPÍM   POUŽITÉ STAVEBNÍ
KONTAINERY V DOBRÉM STA−
VU, ZA PŘIJATELNÉ CENY. NA−
BÍDNĚTE − UDEJTE ROZMĚRY
TYPY na e−mail: v.pscolka@se−
znam.cz  Děkuji Vám. RR 40744

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
stále hledá a dobře zaplatí sta−
ré pohlednice− až 10. tis Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat schen,
Paterlhütte, Glaser wald, Stadln,
atd.), ale i  jiné pohlednice z ce−
lé ČR do roku 1945, uvítám 
větší množství či sbírky, mohu
přijet.  Mobil: 602 486 490. 
RR 40703

PRODÁM byt 2+1 o celkové vý−
měře 61m2, byt se nachází ve
2.patře na Plzeňské ulici. Dům po
celkové rekonstrukci, zateplení,
stoupačky, plastová okna, výtah.
K  bytu náleží sklep, možnost 
sušení prádla v sušárně. Cena
950 tisíc Kč, tel.: 777106111.
RK – nevolat. RR 40666

VIMPERK – srdce Šumavy –
prodám byt 2+KK, dv. balkon,
výtah, nově zateplený, nová
plast. okna a dveře, nízkonákla−
dový, na okraji města v přírodě,
parkovací místo, možn. výměna
za Klatovy – garson., 1+KK aj.
Tel.: 724340449. RR 40720

PRODÁM zděný byt 2 + 1
v  Klatovech 84 m2. Byt je
v osobním vlastnictví, 100 m od
náměstí. Tel.: 602251722. RR
40734

PRODÁM byt 2+1 v Klatovech
u Centrálu, 60m2, cihla, 2.pat−
ro, OV, tel.: 605432685. RR
40726

PRODÁM levně menší byt 2 + 1
v Klatovech a zároveň koupím
byt v  Klatovech v  Podhůrčí.
Nejsem RK. Tel.: 603349797.
RR 40744

VIMPERK – srdce Šumavy –
prodám byt 2+KK, dv. balkon,
výtah, nově zateplený, nová
plast. okna a dveře, nízkonákla−
dový, na okraji města v přírodě,
parkovací místo, možn. výměna
za Klatovy – garson., 1+KK aj.
Tel.: 724340449. RR 40720

PRODÁM byt 2+1 KT Pod
Koníčky, 62m2, po rekonstruk−
ci.734200646. RR 40746

Pronajmu byt 3+1, 14 km od
Klatov, s balkónem a se zahra−
dou, po celkové rekonstrukci,
95m2, slunné místnosti, klidné
prostředí, vhodné pro mladou ro−
dinu i pro seniory.. Tel.:
723622663 PM 140143

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

PRONAJMU byt 3+KK v chalu−
pě 4km od Klatov, nájem + en.
7900 Kč, tel.: 602270472. RR
40651

PRONAJMU byt 2+1 v centru
Klatov, po rekonstrukci, 1. po−
schodí, kuchyně vybavena, ná−
jemné 6000 Kč + energie, tel.:
723846244, 602857551. RR
40656

PRONAJMU nebyt. prostor v KT−
Lubech o velikosti cca 50m2 a
90m2 (lze sloučit na jeden).
Jedná se o býv. prodejnu a kan−
celář u hlav. silnice na Žel. Rudu.
Volné ihned. Tel.: 724824200.
Cena dohodou. RR 40660

PRONAJMU dlouhodobě garso−
niéru v  Klatovech Podhůrčí ve 
4. patře bez výtahu.  Měsíční ná−
jem 3500 Kč + 1500 Kč záloha
na energie. Kauce 3500 Kč.
Tel.:602144346. RR 40714

PRONÁJEM bytu – PM−Bory,
bezvad. zařízený, nový. Dvěma
studentkám – lékařkám. Vyšší
pronájem. Podmínka nekuřáci.
Tel.: 777429014. RR 40681

PRONAJMU zavedené a zařízené
kadeřnictví v  Žichovicích od
1/2015 za velmi solidních pod−
mínek. Tel.: 724250298. RR
40686

PRONAJMU byt 2+1 v 1.patře
RD v Klatovech od 1.10. Nájem
5.000 Kč + energie. Kauce. Jen
dlouhodobě! Tel.: 777623119
mezi 15.−19. hod. RR 40694

PRONAJMU v KT zařízený byt
2+KK bezdětnému páru nekuřá−
ků v RD. Možnost i garážového
parkování. Kauce. Info na tel.
605758988. RR 40700

HLEDÁME k dlouhodobému pro−
nájmu a pozdějšímu odkoupení
usedlost či větší chalupu s po−
zemky s možností chovu zvířat.
Spěchá. Tel.: 702970562,
702865239. RR 40701

PRONAJMU byt 2+KK, nově
zrekonstruovaný, zateplený, se
zahradou, v Klatovech, Voříškova
ulice, tel.: 603725073. RR
40710

GARÁŽ s elektřinou, v Klatovech
U Mlékárny, nabízím pronájem za
1000 Kč měsíčně, volná od října,
tel.: 602154673. RR 40713

PRONAJMU dlouhodobě byt
3+1 v Nýrsku. Nájemné 5000
Kč + energie. Kauce 1 měs.
platba. Tel.: 604368177 po 16.
hod. RR 40717

PRONAJMEME výrobní prostor
v Klatovech 300m2 na vlastním
pozemku, vhodné pro řemesl−
nou výrobu nebo skladování.
Tel.: 603298166, 376315751.
RR 40723

PRONAJMEME zařízenou výrob−
ní halu 1.100m2 s kompletním
vybavením vč. NC strojů. Hala je
rozdělena o obrobnu, nástro −
járnu, kalírnu, svařovnu a zámeč−
nickou dílnu. Dlouhodobý pro −
nájem je možný i s předáním za−
kázek a možným následným 
odkupem. V  Klatovech. Tel.:
603298166, 376315751. RR
40724

PRONAJMU garáž s elektřinou
v Klatovech – za Tescem. Tel.:
602882461. RR 40730

HORAŽĎOVICE – pronajmu byt
1+1. V přízemí v cihlovém do−
mě. Nájem 3900 Kč + energie.
Kauce. Tel.: 602391269. RR
40731

PRONAJMU 3+KK, I.patro v re−
zidenčním domě v  centru
Klatov (klidová zóna), zánovní,
mezonetový, Wi−fi a parkování
zdarma, za 7.500 Kč/měs. +
energie. Tel.: 602614480. RR
40738

PRONAJMU byt v Klatovech
734200646. RR 40751

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

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

PRODÁM garáž 25 m2, cihlová
stavba, elek. proud, PM−Bory za
čerp. stanici Shell. Okamžitě vol−
ná. Cena 150 000 Kč. Volejte
602124269.

PRODÁM cihlový, částečně zre−
konstruovaný rodinný dům, 804
m2 v  obci Kladruby u Stříbra.
Dispozice: 1. podlaží 4+1, 2.
podlaží podkroví dva pokoje +
půda., hospodářská stavení.
Dům vhodný pro dvě generace.
Je podsklepený, kanalizace,
obecní vodovod, el. bojler, nové
ústř. topení na tuhá paliva, přípoj−
ka plynu v  domě. Samostatný
vjezd na zahradu.

V KLADRUBECH je veškerá ob−
čanská vybavenost, výborné do−
pravní spojení a v  nedalekém
Ostrově spousta pracovních pří−
ležitostí. Více info a cena na tel.:
775396154. PM 140141

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
IHNED! Vykoupíme vaši chalupu,
chatu. Podmínkou vlastní poze−
mek, zavedená el.. Peníze vyplá−
címe do 3dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM 140069

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NE−
MOVITOSTI. Svěřte nám k pro−
deji svoji nemovitost. Rychlé jed−
nání a solidní přístup našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 140071

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

KOUPÍM les s pozemkem nebo
ornou půdu – jakoukoliv výmě−
ru. Platím ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 40475

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

KOUPÍM garáž v  Plzni. Tel.:
723646781. RR 40657

PRODÁM urnový hrob (černá 
žula) ve Švihově. Možno rozebrat
a odvézt kamkoliv.  Tel.:
603213047. RR 40683

PŘENECHÁM hrob v  Plzni –
Bolevci. Tel.: 728960065. RR
40727

HLEDÁME ke koupi starý domek
nebo chaloupku na venkově,
dlouhodobě neobývaná nebo
zchátralý stav nevadí, do 200 ti−
síc. Tel.: 721375326. RR 40695

ZEDNÍK s rodinou shání ke koupi
skromnou chalupu na venkově
do 300 tis., velké opravy nevadí,
tel.: 607837208. RR 40696

PRODÁM stavební parcelu v obci
Skelná Huť 1km od Nýrska,
1800 m2, voda, elektřina, plyn
na hranici pozemku, cena
390.000 Kč, tel.: 606665796 ne−
bo 606861205. RR 40715

PRODÁM bývalou zemědělskou
usedlost 7 km od Klatov s krás−
ným výhledem na panorama
Šumavy, bez přímých sousedů,
s  dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela –
dvůr, zahrada,  2 x studna,
380/220V. Vhodné k  bydlení,
podnikáni i k  rekreaci. Cena
1mil. 395 tis. Kč. Tel.:
602614480. RR 40737

PRODÁM rod. dům v KT, po re−
konstrukci, vyšší cena
734200646. RR 40745

PRODÁM nový rod. dům
v Hluboké u Kdyně, 734200646.
RR 40747

PRODÁME stav. pozemek
v Obytcích u KT, tel 734200646.
RR 40748

PRODÁM zem. usedlost s 20 ha
pozemků, Klatovsko, tel.
734200646. RR 40749

PRODÁM stav. parcelu v Do −
lanech u  KT, 734200646. RR
40750

PRODÁME objekt k rekreaci 
u Chudenic, část usedlosti, po −
losamota, dohoda jistá.
734200646. RR 40752

HLEDÁME ke koupi starý domek
nebo chaloupku na venkově,
dlouhodobě neobývaná nebo
zchátralý stav nevadí, do 200 ti−
síc. Tel.: 721375326. RR 40695

ZEDNÍK s rodinou shání ke koupi
skromnou chalupu na venkově
do 300 tis., velké opravy nevadí,
tel.: 607837208. RR 40696

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,  pě−
tistupňovou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla atd.
Tel.: 603383211. PM 140024

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli auto−
mobil. Prodej − montáž. www.e−
taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 40153
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CITROEN BX, r.v. 1993, TK do
12/2015, najeto cca 166.000
km, 1,6 benzin, CD autorádio,
střešní nosič, centrál, el. okna.
Cena 6.800 Kč + nutno zaplatit
EURO 1 cca 5.000 Kč. Při odbě−
ru do října sleva 12%. Lokalita
Plzeň, tel. +420 777442511.

PRODÁM MOTOROVOU SEDMI
METROVOU LOĎ s malou kaju−
tou, německé výroby se Z nohou
a se zabudovaným, nefunkčním
osmiválcovým  karburátorovým
motorem GMC, včetně  dvouná−
pravového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k  jednání
120  000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028

PRODÁM přívěsný vozík za
osobní automobil. Značka:
Sport Jacht, TK do 4/2016, ce−
na 4.400 Kč, Klatovy, tel.:
607668443.

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/sa−
da, tel.: 602834411. RR 40687

PRODÁM AVII − odtahový speci−
ál. Cena 15  000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140029

KOUPÍM TRAKTOR ZETOR nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor Krystal,
s  předním náhonem i bez.
Nabídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 140025

PRODÁM plechové disky na
Renault Mégane, II. řada, rozt.
100mm, dále příčníky na hagusy,
na Renault Mégane I. řada i II. řa−
da, uzamykatelný, tel.:
737382553. RR 4072

75/175 hledá příjemnou štíhlou
přítelkyni pro hezké přátelství.
Příroda, upřímnost, nebudeš
zklamaná. Rokycansko. Tel.:
728782274. PM 140164

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

54/170 mladšího vzhledu a s vy−
řešenou minulostí hledá štíhlou
ženu též s vyřešenou minulostí.
Časem přistěhování možné. Tel.:
723022697. PM 140152

45/177 hledá obyčejnou partner−
ku pro život. Upřímnou, vyrovna−
nou, do 39 let, s vyřešenou mi−
nulostí, nekuřačku, 1 dítě není
překážkou, další společné dítě
možné. Pouze z  Plzně. Tel.:
605022623, 723263934. PM
140153

36 LETÝ, vyšší sportovní posta−
vy, prý pohledný, hledá ženu do
50 let na trvalý vztah plný lásky
a radosti. Pokud víš, co život
obnáší, tak se budu těšit na tvo−
ji brzkou odpověď. Tel.:
721757399. PM 140158

46/165 hledá ženu přiměřeného
věku  pro život. Upřímnou s vyře−
šenou minulostí, nekuřačku, 
svobodnou nebo rozvedenou.
Pouze z Plzně. Tel.: 605022623.
PM 140154

HLEDÁM ženu do 45 let z Plzně,
která také nechce být sama
a hledá přítele pro volné chvíle
v přírodě i v soukromí. SMS nebo
tel. na číslo: 778226236. PM
140159

VÁŽNÉ seznámení s mužem 
z Bavorska přes agenturu. Tel.
721511267.

NETTER Mann 46/176 sucht
deutschsprechende, attraktive
nette Frau für gemeinsame
Freizeitge staltung und har −
monische Beziehung. Raum
Klatovy – Sušice. Tel.:
721382240. RR 40675

SYMP. zadaný 45 let, 180cm,
sport. postavy, časově nezávislý,
hledá štíhlou ženu na hezký trva−
lý diskr. vztah bez narušení sou−
kromí. KT, DO, tel.: 720487020.
RR 40677

HLEDÁM ženu kolem 60 let,
která chce ještě žít a na někoho
se těšit. Mám rád rekr. kolo,
lyže, přírodu. Neboj se 
a napiš nebo volej. Dík. Tel.:
702811794. RR 40679

VRÁTIL jsem se z  vězení, ne−
mám kam jít. Hledám ženu
s prázdnou garáží a domkem. Do
60 let, štíhl. Pracovat umím. Tel.:
702303806. RR 40682

SŠ – 49/170, hledám příjemnou,
vyrovnanou a soběstačnou ka−
marádku i starší než já. Čas uká−
že a foto potěší. Tel., SMS:
722745021. RR 40685

RÁD se seznámím se ženou do
38 let. Hledám lásku a trvalý
vztah. Jsem nekuřák, abstinent
z Domažlicka. Tel.: 774561029.
RR 40698

JSI tu někde a já nevím kde...
Štíhlý muž hledá kamarádku na
přátelsko−milenecký vztah bez
narušení soukromí, časem mož−
ná i více. Zn. Úroveň, diskrétnost
a jiskra v oku podmínkou. Tel.
723914330. RR 40722

49/175 rozvedený hledá štíhlou,
příjemnou ženu do 45 let,
Klatovsko, Sušicko, tel.:
702684477. RR 40699

ŠTÍHLÝ 39/175 hledá partnerku
štíhlé až běžné postavy do 35 let
z Plzně a okolí. Společné pro−
cházky a návštěvy památek. Tel.:
733681229. PM 140160

HLEDÁM dominantní přítelkyni
na život v malém městě. 59/170,
rozv., zajištěný, sympat.  Láska,
něha, tolerance. Trvalý vztah.
Mezi Plzní a Domažlicemi.
Staňkovsko. Tel.: 607293848.
RR 40707

ŽENY, dívky – jste samy?
Změňte to! Německo−česká se−
zn. ag. vás seznámí s němec.
muži na úrovni. Pro ženy vše
zdarma, věk nerozhoduje, pod−
mín. alesp. minim. znal. NJ, AJ.
Info na tel.: 0049 15788465651.
RR 40709

ROZVEDENÝ 46, rád bych našel
ženu přiměřeného věku pro 
vztah a možná i společný život.
V dnešní době je to v  reálném 
životě dost těžké a tak to zkou−
ším touto cestou. DO, tel.:
732178543. RR 40719

JMENUJI se Míra, je mi 40/195,
rád bych se seznámil se sleč−
nou 30−40 let nejlépe Sušice 
a blízké okolí. SMS – tel.:
731789666 nebo 722140305.
Zn.: Láska je mocná čarodějka.
RR 40721

45/176 hledá ženu k vážnému
seznámení, tel.: 732341265.
RR 40728

SVOBODNÝ, štíhlý střed. let
hledá štíhlou dívku, ženu, které
též schází něžný dotek, po −
hlazení a je sama jako já. Líbí
se mi vše, co je hezké i nahota
a Tobě? Uvítám dlouhodobý
vztah. Z DO, KT, PJ, PM a okolí.
Piš kdykoliv. SMS –
720683005. RR 40732

40LETÝ svob. 186/82, po −
hledný, pohodář, domácí 
kutil hledá dívku – přítelkyni
k  vážnému vztahu. Od 25
do 50 let z  okolí Klatovska.
Pište i volejte, odpovím 
všem! Tel.: 607494130. RR
40733

ŠTÍHLÝ stařík 68/190 by se rád
seznámil se ženou od 65 let,
tel.: 773118409. RR 40740

TAK si říkám, jestli je v  okolí
KT, DO, PJ nějaká milá a sym−
patická žena do 43 let, štíhlé
postavy, se smyslem pro hu−
mor a ozve se věčnému opti−
mistovi ve věku 44 let, štíhlé
post., který má rád přírodu,
zvířata, hudbu, výlety, rád Ti
odpovím na čísle 722294582.
RR 40741

AHOJ, je mi 49 let a hledám na
vážný vztah přítele, který nepije
a chce žít taky pro rodinu.
Klatovy, Sušice, tel.:
702686972. RR 40706

HLEDÁM hodného přítele kolem
75 let vyšší postavy, zatím na ná−
vštěvy. Já – vdova po sedmde−
sátce, 175cm – zachovalá –
osamělá. Tel.: 734678877. RR
40688

HLEDÁM kamaráda do deště,
muže ve věku 50−60 let, tel.:
602374322 – večer po 17. hodi−
ně. RR 40736

JSEM sama, ráda bych poznala
muže nekuřáka, 60+, vitálního,
pro hezký a trvalý vztah. Mám
RD na Šumavě, kam by se mohl
přistěhovat. Tel.: 734338198.
RR 40743

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 Petřínská.
Pouze volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 140125

HLEDÁM přítelkyni z Plzně, která
by uvítala společně strávené vol−
né chvíle. Budu se těšit na Vaše
odpovědi, které zašlete na adresu
redakce pod č. inz. : PM140163

KARTY A MAGIE – výklad karet
Lenormand, odpověď na otázky,
pomoc v milostných a mezilid−
ských vztazích, ve finančních a
zdravotních problémech. Osobně
nebo písemně. Volejte, pište na
tel.775901978. PM 140106

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vraky
odvezeme a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automobily 
a zemědělské stroje. Dále pro −
vádíme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila apod.) 
a výkup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

VYKLÍZECÍ  práce – komplet−
ní vyklizení, odvoz a likvidace
různého odpadu, dále 
možnost vymalování, úklid.
Tel. 603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140007 

POČÍTAČE prodej a opravy.
www.SoftAg.cz, Tel.:
374624742. PM 140161 

PŘÍJEMNÁ hospodyně, pečova−
telka nabízí výpomoc – KT, tel.:
705205846. RR 40652

PRODEJ ovsa v sobotu 6. září od
9 do 16 hod. ve výkupu,
Hodousická 599, Nýrsko, 400
Kč/q. Tel.: 776566195. RR
40661

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE KU CE
NEMOVITOSTI. Bojíte se, že při−
jdete o majetek. Vše se dá ře−
šit! Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaši situaci a
na jde optimální řešení. Důležité
je začít jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o. Tel: 800737309. PM
140072Oceňování nemovitostí
– znalecké posudky. Herzová,
tel.: 608117789. RR 40108

ŘEZ a tvarování živých plotů,
včetně odvozu odpadu. Bc. Jiří
Baier, DiS., tel.: 606420751. RR
40663

PROVÁDÍME  veškeré zednické
práce – nahazování, štukování,
obklady, dlažby a další práce
dle domluvy. Volejte kdykoliv,
tel.: 721757399. RR 40673

ÚKLIDOVÁ firma J+J, čištění:
koberců a úklid domácností, res−
taurací a penzionů, tel.:
724766398. RR 40680

NABÍZÍM soukromé vyuč. 
a douč. anglického jazyka, děti
i dospělé, i v  dopoled. hodi−
nách. Pro bližší informace vo−
lejte 605542293. RR 40692

HATHA JÓGA v Klatovech. Tě −
lesná a dechová cvičení, rela−
xace. Začátečníci a pokročilí,
v jakémkoliv věku, jste srdečně
zváni na cestu tělesné i duševní
rovnováhy. Protáhnout své tělo,
zklidnit mysl, odpoutat se od
stresu, napětí a nemoci. To je
cíl mých hodin. Začátek ŘÍJEN
2014 od 17.45 v Základní umě−
lecké škole a od 19.30 v Domě
dětí. Upřesnění termínů sleduj−
te na webových stránkách
v  sekci aktuálně. Moc se na
všechny těším. Jana Kon −
rádyová instruktor jógy 2.tř.
jkonradyova@centrum.cz
www.vivavita.cz.  RR 40739

MÁTE doma nábytek a nevíte co
s ním??? NÁBYTEK  do roku
1980 a bytové doplňky (lustry,
lampy, křesla apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zprostředku−
ji prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.:info: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 40248

PŮJČKY pro každého bez po−
platku předem: Tel.:
603472076 KŘI PM 140151

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  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

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

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

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

Obchodní poradci:      mobil: 777 730 257

                                    Irena Poláková, mobil: 724 038 976
                                    e−mail: irenepolakova@gmail.com

                                    Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Václav Zickler: mobil: 777 730 258

Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha − Malešice, U Stavo −
servisu 1, Praha 10, rozšiřuje 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 26. září 2014
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RYCHLÉ půjčky 10 tis−100 tis.
bez poplatku předem. www.
kz−finance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 140155

OKAMŽITÉ i jiné půjčky!
Prac.pro více věřitelů. Pražská
41, Plzeň, pujcky.financ@
seznam.cz,tel.: 605760958 KŘI
PM 140156

ODDLUŽENÍ osob! Expres ně! 
E−mail:dluhy.ne@seznam.cz,
tel:734741216. KŘI PM 140157

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

FOFR PŮJČKA. Potřebujete pe−
níze? Nebank. soukromé zdro−
je. Neprovolávejte kredit.
Napište SMS ve tvaru: Vaše
jméno, příjmení, rodné číslo,
telefonní číslo, příjem, Vaše
splátky, požadovanou částku
půjčky, město.  Tel.:
728657931. KŘI PM 140135

NABÍZÍME  rekvalifikační kurzy:
masér, pedikúra, manikúra,
nehtová modeláž, kosmetika 
a další. Akreditováno MŠMT
ČR, MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493. KŘI
PM 140053 

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

PRODÁM králíky různého stáří,
křížence s  velkým plemenem,
100−250 Kč/kus podle stáří,
možno zabít, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 40678

PRODÁM domácí vykrmená
prasata. Možnost zabití. Tel.:
606509783. RR 40691

DARUJI kočičku nalezence cca 1
rok starou + 4 její koťátka, která
budou k odběru do nových do−
movů v  půlce října, tel.:
728935501. RR 40718

PRODÁM jezevčíka hladkosrsté−
ho − štěně barvy červené, s PP.
Levně. Tel.: 734338198. RR
40742

36/168 muž střední postavy
hledá plnoštíhlou ženu s větším
poprsím, nekuřačku, na erotic−
ké hrátky u Tebe. Z Domažlic a
okolí. SMS – 776829879. RR
40693

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
6. 10. 2014
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