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Nadaní žáci, kteří obsadili medailové
pozice v předmětových a odborných
soutěžích v celostátních a mezinárod−
ních kolech a umístili se na nejvyšších
příčkách v národních kolech doved−
nostních soutěží, se sešli na Krajském
úřadě Plzeňského kraje, aby z rukou
hejtmana Václava Šlajse a náměstka
Jiřího Stručka převzali ocenění za
úspě chy v soutěžích a za výbornou
reprezentaci Plzeňského kraje.

V sále zastupitelstva Krajského
úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) se
sešlo více než 40 úspěšných studen−
tů a žáků spolu s pedagogy, kteří je
na soutěže připravovali. Byl mezi 
nimi i „rekordman“ v počtu úspěšně
absol vovaných soutěží, žák Gym −
názia, Plzeň, na Mikulášském ná−
městí – Martin Hora. 

„Martin navázal na své úspěchy
z předešlého roku a přivezl bronzo−
vou medaili z Mezinárodní matema−
tické olympiády konané v jihoafric−
kém Kapském Městě a stříbro ze
Středoevropské olympiády v infor−
matice z Chorvatska. V celostátním
kole Fyzikální olympiády obsadil 3.
místo. Se svou prací „Modelování
proudění krve v portálním řečišti“ byl
navržen do soutěže o cenu České
hlavičky, získal cenu nadačního fon−
du Česká hlava a v oboru Mate mati −

ka ústředního kola Středoškolské od−
borné činnosti s touto prací obsadil
4. místo,“ shrnula úspěchy nadané−
ho studenta Martina Hory vedoucí
odboru školství, mládeže a spor tu
KÚPK Jaroslava Havlíčková. 

Za přípravu Martina Hory na
Matematickou olympiádu a na Olym −
piádu v informatice byl oceněn také
pedagog Josef Kubeš.

„Velmi si cením vašich úspěchů
na celostátní a mezinárodní úrovni.
Uvědomuji si, že talentem a nadáním
pro určitou vědní disciplínu vše jen

začíná. Následovat musí hodiny pří−
pravy a studia a mnohdy i na úkor
zábavy. Věřím, že vaše snaha se do
budoucna zúročí a budete úspěšní
i ve vašem dalším profesním životě,“
popřál žákům hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs.  

Plzeňský kraj talentované žáky
dlouhodobě podporuje, jedním z do−
tačních programů pro nadané žáky je
program s názvem Talent. „Talent
2014 je zaměřen na podporu a rozvoj
talentu a zájmu žáků středních škol
o přírodovědné, společenskovědní
a jazykové obory, podporuje rozvoj
péče o nadané děti a mládež ve
středních školách a zlepšuje mate −
riální vybavení středních škol pro

práci s nadanými žáky,“ vysvět−
luje cíle dotačního programu
náměstek hejtmana Jiří Struček
a doplňuje, že mezi střední ško−
ly v Plzeňském kraji, jejichž žáci
se umístili na 1. až 3. místě
v celostátních kolech a medai−
lových pozicích v mezinárod−
ních kolech předmětových sou−
těží ve školním roce 2013/
2014, se rozdělilo 270 tisíc ko−
run. Středním školám budou
hrazeny výdaje určené na ná−
kup materiálu a služby spojené
s jeho dodáním.

Úspěšnému studentovi Martinu Horovi 
blahopřeje také hejtman Václav Šlajs.

Rekordmanem úspěchů je Martin Hora
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Epilepsie a podobné potíže mohou
být zaviněny nedostatkem zinku. Je
třeba dodávat zinek a enzym taurin.
Zásadně ovlivňujícím orgánem je
močový měchýř, proto se doporu−
čuje provádět léčbu močového mě−
chýře (byliny, reflexní masáže, salá−
ty ze syrové kořenové zeleniny).
Účinný je čaj ze struků i se semeny
rostliny měsíčnice lesní. Užívá se
nálev ze 3 čaj. lžiček na ¼ l vody 4x
denně po jídle po dobu 30 dní.

Alternativní medicína zná ještě
jiný způsob jak si počínat při prv−
ních náznacích blížícího se záchva−
tu (záškuby, malé dílčí záchvaty).
Sáhne k reflexní terapii, konkrétně 
k použití bodu „C“. Učiníme−li tak
skutečně neprodleně, k záchvatu
vůbec nedojde nebo obvykle ihned
pomine.

Zajímavou pomoc nabízí pivoňka
lékařská: Některé typy epilepsie je
možné zvládnout terapeutickými
dávkami pivoňkového kořene, sa−
mozřejmě spolu se současnou apli−
kací mléčnanu hořečnatého v dáv−
kách kolem 200 mg čistého kovu.
Současně bychom měli podávat do−

plňující látky jako vitamin E, B2 a B6
a vápník. Tato léčba přinejmenším
sníží nebo i úplně vyloučí podávání
antiepileptik.

Psychické vlivy – při léčbě epi−
lepsie hraje značnou roli psychika
nemocného a léčitelovy znalosti
psychologie. U dlouholetých epi−
leptiků vznikne návyk nejen na léky,
ale také na neustálou péči o jejich
osobu, na okamžité reakce okolí při
jakémkoliv záchvatu. Okolí nemoc−
ného se o něj časem méně a méně
zajímá, nereaguje na každý jeho
projev a našemu milému nemoc−
nému to začne chybět. Začne si te−
dy vymáhat projevy péče mnohdy
velmi agresivními způsoby. Často
to vyústí až stavem, že si nemocný
vyvolá záchvaty sám. Pak je vhod−
né nemocného kontaktovat s vněj−
ším okolím – vyhledat pro něho ně−
jakou novou činnost.

Kromě toho se na zregulování
mozkové činnosti (posílení psy−
chické sféry) doporučují dva ho−
meopatické léky. Především obec−
ně tinktura z krystalického jódu
v ředění D12. Obecné dávkování je

3x denně 15 kapek po jídle. Tyto
kapky by se měly používat ještě 
3 měsíce po vyléčení. U žen se do−
poručuje paralelně nebo střídavě
s jódem podávat tinkturu z lékořice
lysé. Ta se podává v ředění D3 3 x
denně 15 kapek, ale před jídlem.
Mimo tyto dvě tinktury se rovněž
hodí roztok ze semene rostliny zva−
né  bělotrn kulatohlavý. Ten se užívá
3x denně až 30 kapek. Nebo bělotrn
ze semene na prášek. Užívá se 2 g
prášku denně – rozdělit na 3x.

Páter Ferda za jednu z hlavních
příčin epilepsie pokládal nadměrné
užívání pepře u předků. Pepř je
v podstatě nestravitelný, je pouze
chuťová záležitost. Působí na nad −
ledvinky, odtud se vliv přenese na
parasympatický nervový systém
k vyvolání třesu, potom je zasažena
epifýza, jejím prostřednictvím ner−
vový systém ovlivňující dýchání.
Epilepsie je v podstatě dušení, křeč,
která by mohla vyvolat i zadušení.
Jestliže u někoho jsou dědičné dis−
pozice, pak je třeba se zcela vyvaro−
vat užívání pepře.

Léčitel Josef Míka

Epilepsie II
Léčivé účinky alternativní medicíny 

Na podporu 
kultury v kraji

O vyhlášení dotačních programů
na Podporu kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2015 a Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu
a oživení kulturních a uměleckých
aktivit rozhodli krajští radní.
Efektivitu tohoto dotačního pro−
gramu potvrzuje velký zájem ža−
datelů z různých kulturních oblastí
z předchozích let. Program Pod −
pora kultury v Plzeňském kraji pro
rok 2015 je zacílen zejména na
okruhy kulturních aktivit, jakými
jsou divadlo, hudba a tanec, vý−
tvarné umění, kulturní dědictví,
podpora tradiční lidové kultury
a postupové přehlídky neprofesio−
nálních uměleckých aktivit. Nově
je v oblasti kultury navržen ještě
průběžný dotační program Mikro −
granty Plzeňského kraje, který je
především zaměřen na podporu 
a oživení kulturních aktivit pro 
rok 2015. 

Cílem tohoto programu je pod−
pora zejména nízkorozpočtových
kulturních a uměleckých aktivit
v následujících oblastech: oživení
kulturního dění v PK, prezentace
aktivit neprofesionálních kul tur −
ních a uměleckých sdružení
a osob a projekty podporující
Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015. Na dotace je vyčle−
něna z rozpočtu částka dva milio−
ny korun (1,5 milionu na program
Podpora kultury a 500 tisíc korun
na program Mikrogranty).

Více na sociální
služby 

Zaměřit se na kvalitu sociálních
služeb v příštím roce a vyčlenit na
ně větší částku peněz chtějí radní
Plzeňského kraje. Proto schválili
a vyhlásili dotační titul na podporu
této oblasti  pro rok 2015, a to
v souvislosti s přechodem finan−
cování poskytovatelů sociálních
služeb ze strany ministerstva prá−
ce a sociálních věcí na kraje. Pro
Plzeňský kraj je pro rok 2015 ze
státního rozpočtu na dotační titul
Podpora sociálních služeb vy −
členěna předpokládaná částka 
téměř 400 milionů korun, přičemž
skutečná výše dotace bude zná−
ma po schválení státního rozpočtu
na rok 2015. 

Festival Jazz bez hranic se v průbě−
hu své devítileté existence stal jednou
z nejprestižnějších hudebních událos−
tí  svého druhu v republice. Mi −
lov níci jazzu, ale i široká veřej−
nost našli v uplynulých  roční−
cích pes trou paletu různých sty−
lů, které může více než stoletá
historie jazzu nabídnout. I letos
se Jazz bez hranic bude věnovat
uzavřeným stylovým obdobím
z oblasti mainstreamu, stejně
jako hudebníkům, snažícím se
nahlédnout za neprozkoumané
obzory. Pro gram je jako vždy
pestrý, ale marná sláva, největší
pozornost na sebe vždy poutají
hlavní hvězdy, i když za pozornost ur−
čitě stojí i muzikanti, s jejichž tvorbou
jsme se zatím nesetkali. Za pozornost
bezesporu stojí SWR (Südwest −
rundfunk) Big band. Jedná se o roz−
hlasový orchestr ze Stuttgartu, který
je velmi dobře divákům znám z ně−
meckých televizí ARD, ZDF a SWR.
Patří ke špičkovým světovým big
bandům, za což si vysloužil již 4 no−
minace na cenu Grammy. Úzce spo−
lupracuje s nejlepšími skladateli,
aranžéry a interprety, jakými jsou

bezesporu Toshiko Akiyoshi, Sammy
Nestico, Frank Foster, Roy Hargrove,
Ivan Lens či Slide Hampton.  

Do Plzně přiveze SWR Big Band 
exkluzivní pořad Kings of Swing vě−
novaný gigantům swingu, k nimž jis−
tě patří Benny Goodman, Tommy
Dorsey, Glenn Miller, Duke Ellington,
Louis Armstrong, Harry James či
George Gershwin. Orchestr povede
v této oblasti velmi uznávaný ame−
rický klarinetista a zpěvák Pierre
Paquette. Ne stárnoucí skladby a je−
jich kouzlo budeme moci ocenit na
galakoncer tu ve Velkém divadle
v Plzni 8. 11. od 19.00 h.

Zcela určitě by si milovníci dobré
hudby neměli nechat ujít vystoupení
dvojnásobného držitele cen Grammy

a Marsalisova objevu Roye
Harg rovea. Ten je představitelem
mladší generace trumpetistů
ma jící kořeny v hardbopu. Po z −
ději byla jeho tvorba silně ovliv−
něna soulem, funkem i hip−ho−
pem, zvláště v jeho slavné skupi−
ně RH Factor, kde nechyběl ani
slavný R&B zpěvák D’Angelo.
Hargrove je mistr vícero  žánrů.
Z nich vzešly i jeho dvě Grammy
Award. Tu první získal v roce
1998 za album Habana, které
nahrála jeho vlastní afrokubán−

ská skupina Crisol, ta druhá pak ná−
sledovala o čtyři roky později za nád−
herné album Direc tions in Music
s Michaelem Brecke rem a Herbiem
Hancockem. Do Plzně přijede se
svým kvintetem, které tvoří špičkoví
američtí jazzmani v čele se skvělým
saxofonistou Justinem Robinsonem.
V rytmice budou Sullivan Fortner (p),
Ameen Saleem (b) a Quincy Phillips
(dr). Roy Hargrove Quintet vystoupí 
20. 10. od 19.30 h v Domě hudby.

Zdeněk Raboch

Jazz bez hranic nabídne opět to nejlepší
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vždy byla a je na špici v oboru vestavěných skříní. Totéž chce, aby platilo
i v oblasti kuchyní, kde si již vydobyla postavení spolehlivého partnera.

V předchozích měsících byli zákazníci seznámeni s novinkou, kterou ve
spolupráci se společnostmi Démos−trade a Egger připravila technologickou
lahůdku – multimediální kuchyňský box, ve kterém si zákazníci sami mohou
vytvořit s pomocí počítačových technologií kuchyň dle svých představ.

Jedná se o unikátní záležitost, kterou může nabídnout v Evropě pouze
společnost INDECO.

Tato nabídka stále platí!
Jste srdečně zváni do

naší expozice v Praze k vy−
zkoušení této „hračky“.
Staňte se designéry svého
bydlení!

Pokud je pro vás do
Prahy daleko, určitě nevá−
hejte navštívit naší pro −
dejnu přímo v prostorách
CENTRA KERAMIKY SOU−
KUP v Plzni − Křimicích, kde najdete naší milou a ochotnou kolegyni, která 
vám určitě dobře poradí. I zde uvidíte přímo před sebou, jak se vám vaše
kuchyň může měnit před očima. 

Společnost INDECO

Více se dozvíte na naší bezplatné telefonní lince 800 200 222
nebo na www.indeco.cz

Možná si vzpomenete, jak nás
před minulou zimou doly stra−
šily, „připravte se, nebude
uhlí“. Tyto informace jsem pře−
dával dál svým zákazníkům
a plnili jsme pro jistotu
sklad firmy Paliva Čermák
v Holýšově, abychom byli
schopni vyhovět všem poža−
davkům zákazníků. V listo−
padu 2013 jsme měli pod
střechou více jak 1000 tun
uhlí. Díky teplé zimě jsme
zásoby rozprodávali ještě
v březnu 2014. Všude bylo
uhlí dost, prodávalo se pod
cenou. 
Letos je situace podobná, do−
ly nás odběratele opět varují
„zvýší se odbyt, v zimě nebu−
de uhlí“. Ale lidé nejsou tak
ostražití a po slabé zimě se le−
tos v předstihu nechtějí uhlím
zásobit. Přesto by občané
používající k vytápění tuhá pa−
liva měli věnovat pozornost
některým negativním signálům.
Průběh počasí a tuhou zimu ni−
kdo dopředu předvídat neumí.
Nestačí na to lidové pranostiky,
počítání slupek cibule a jak je 

vidět ani moderní klimatologická
věda. Na nedostatku uhlí se však
může podepsat ukrajinská krize.
Může být nedostatek plynu,
zdraží se, plyn nebude a řada

odběratelů bude vytápět náhrad−
ním palivem – uhlím. 
V místě bojů na Ukrajině jsou
hnědouhelné doly, které pokrý−
vají téměř 1/3 spotřeby uhlí na

Ukrajině s vý−
vozem do Ma −
ď  a rska a Pol −
ska, zde bude
uhlí scházet

a může se tam i vyvážet z ostat−
ních evropských dolů. Naše hod−
ně utlumená těžba není připrave−
na na mimořádné události. Proto
letos opravdu může platit staré

pravidlo: Kdo bude mít plný
sklep, bude pán. Při prvním
mrazu nastane nouze. 
V takovém případě budeme
samozřejmě přednostně zá−
sobovat naše dlouholeté
a věrné zákazníky. Když se
všechny špatné prognózy
spojí, jako v případě povodně,
„bude pozdě stavět hráze.“
Vzpomínám na únor 2013,
kdy bylo −20°C, byli jsme
12hodin v práci, okolo uhlí ni−
kde nebylo. Jezdili k nám pro
palivo s taškami, pytli a kára−
mi zdaleka. Přejme si, ať se to
letos nestane. V klidu si udě−

lejte spolu s námi dostatečnou
zásobu. Ještě je čas. 
Hezké podzimní dny všem přeje
Miloslav Čermák, www.palivacer−
mak.cz,  tel. 800 331 150.      (pr)

Uhlí je energie, která se dá uskladnit
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Má rád historii, miluje šerm, umí
dělat loutky, točí filmy… Tak to je
osmatřicetiletý Stanislav Smo lík
ze Stříbra. Vyučil se pokrývačem
a nyní pracuje v Zá padočeském
muzeu v Plzni. Má mnoho zajíma−
vých koníčků, málo času na nudu
a zatím je svobodný.

� Jak jste se dostal k historickému
šermu?

Prakticky nejdříve přes kamarády.
Ale celkově mě k historii vedl dědeček
a časem také otec, který vlastní histo−
rické automobily. Tak nějak jsem po−
stupně nabíral znalosti o historii, začal
jsem navazovat, pak jsem se pomysl−
ně jakoby přenášel do duchu staré
doby, až jsem začal historický šerm.
Samozřejmě jsem nejdříve musel
chodit do školy a nyní se věnuji spor−
tovnímu šermu jako veterán, i když to
jistě zní zvláštně, že od třiceti let je
šermíř vlastně veteránem.
��A jsou v šermu i nějaké soutěže?

Ano, dělám to i závodně, a to v ka−
tegorii AK.O, tedy v rozmezí od 30 do
39 let. Závodíme po celé republice, ve
Zlíně, Mostu, Brně i Praze. Navíc už
mám na starost i mládež, tak zvaný
šermířský potěr. Tyto děti trénuji v od−

díle Lokomotivy Plzeň, za
tento oddíl také soutěžím.
��A už jste získal i nějaké
ceny?

I to se už stalo, pár jich
mám. Nejvíce si cením 
3. místa na Dukle Czech
master CUP a potom také
2. místa na Velké ceně
města Mostu. Celkově
jsem na žebříčku České
republice šestý, toho si
vážím.
�� Navíc se věnujete vý−
robě loutek, jak jste se
k tomu dostal?

Loutkařina, ta taky tak
nějak patří k historii a ke
starému řemeslu, že?
Kon ktrétně Plzeň v tom má
velkou tradici, vzpomeňme
jen na pana Sku pu. Sám
sebe však za pokračovate−
le nepovažuji, je to jen ta−
kové malé hobby. Prostě, někdy mám
chuť se do toho pustit, nějaké to nářa−
dí, nože, dlátka seženete a pak už se
najde někdo, kdo vám poradí, pomůže.
Tak jsem to zkusil a ejhle! Stačí ořezat,
co kde překáží a loutka je v podstatě na
světě. Pak samozřejmě musíte sehnat
někoho, kdo vám ji pěkně obleče.

��Zaslechla jsem, že si také občas
zahrajete ve filmech?

Tak to je pravda a nejen v České te−
levizi, ale točím také v Barran dov −
ských ateliérech a dokonce i pro za−
hraniční produkci. Samozřejmě jsem
se k tomu dostal přes ten šerm. Kdysi
jsem byl osloven, zda si nechci přivy−

dělat jako šermíř – kaskadér. Chtěl
jsem a od té doby mě už mají v pově−
domí. Nejčastěji hrajeme v davových
scénách, jak se říká, málo ostré po−
stavy, někdy se však dostaneme i pří−
mo před kameru. Většinou hraji vojá−
ky, ale mám za sebou i roli vzbouře−
ného sedláka. V novém filmu Jan Hus
jsem zase velitelem biskupské stráže.
Někdy jsem vidět, někdy ne, to je
v tom filmu těžké, prostě je to častěji
spíše to křoví. Spíše byste mě poznali
v seriálu Borgiové, nebo ve filmu
Radan.
��Co na to vaše rodina a přátelé?

V mamince a tátovi mám opravdu
velkou oporu. Ono by to ani bez toho
asi nešlo. Mí přátelé mě také sleduji,
říkají, že drží palce, když jsem na 
závodech a pro mě je to krásný pocit
a jsem za to vděčný.
��A co dovolená, stihl jste letos vů−
bec nějakou?

Určitě jsem si čas našel, byl jsem
letos na 70. výročí vylodění v Nor −
mandii. Ale řadu dovolených jsem 
víceméně využil na natáčení, takže
vysloveně tu opravdu lenošivou dovo−
lenou skoro neznám.
��Máte nějaké své motto?

Pokud něco děláš, dělej to na 
150 %. (sih)

STANISLAV SMOLÍK: Byl jsem sedlákem i biskupskou stráží
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Majitelé firmy eurotop in ve Kdyni
na Domažlicku Daniel Smolík a  Jiří
Janoušek zvou všechny zájemce
o vytápění bytů, rodinných domů,
společenských místností, firemních
objektů pomocí panelů z přírodního
kamene na Dny otevřených dveří. 
V měsíci říjnu to bude o to zajímavěj−
ší, že součástí návštěvy je i grilování
na přírodním kameni. Dny otevřených
dveří společně s grilováním budou
v ří jnu každý pátek od 8.30 do 12.00
hodin a od 13.00 do 16.00 hodin.
Firma sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží).

Proč topení z přírodního 
kamene?
Sálavé teplo je využíváno již mnoho
staletí, například u kachlových kamen
a v současnosti prostřednictvím pa−
nelů z přírodního kamene. V laboratoři
pro přenos tepla a techniky životního
prostředí na Fakultě strojírenství
Aristotelovy univerzity v Soluni byla
provedena studie. Jejím cílem bylo
porovnat všechny běžné topné systé−
my na trhu. Zkoumány byly aspekty
energetické úspornosti, spotřeby
energie a tepelné pohody. Studie kon−
statuje, že princip sálavého topení  se
jeví jako energeticky nejšetrnější a ve
srovnání s ostatními typy vytápění do−
sahuje nejlepší tepelné hodnoty. Navíc
sálavé teplo je ekologické, zdraví pro−
spěšné a nevyžaduje speciální sta−
vební montáž. Po namontování panelů
lze prakticky ihned vytápět za nízkých
provozních i pořizovacích nákladů. 

Za méně peněz více tepla
Firma eurotop in ve Kdyni má už
mnohaleté zkušenosti s výrobou,
montáží a servisem panelů z přírodní−

ho kamene. Jaké výhody přináší tope−
ní z přírodního kamene? Zeptali jsme
se Daniela Smolíka a Jiřího
Janouška.
„Poznatky, které máme od
klientů, potvrzují, že jim na−
še sálavé teplo spoří pení−
ze.  Zcela markantní rozdíl
je u těch zákazníků, kteří
vyměnili přímotopy za naše
panely z přírodního kame−
ne.  Výměna je velmi jed−
noduchá, místo přímotopů
namontujeme naše panely
a majitel bytu může ihned
topit.  Úspora elektrické
energie je kolem 40 %. 
V porovnání s ostatními
topnými systémy – plyn,
dřevo, uhlí, topný olej – se
úspora pohybuje mezi 20
až 30 procenty. Například 
v Holýšově jsme v celém
bytě měnili přímotopy za
naše panely. Majitelé bytu
byli překvapeni, že i po vy−
pnutí panelu ještě dvě a půl
hodiny topí. Je to díky vy −
nikajícím akumulačních
schopnostem kamene.
Nespornou výhodou je, že
každý klient může využít
zvýhodněné sazby za spo−
třebu elektrické energie.
Připojí se na 20hodinový
nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této saz−
bě. Klientům poskytneme
veškeré rady, jak získat
tento tarif. Každému zájem−
ci zdarma vypracujeme
předběžný energetický vý−
počet včetně všech pořizo−
vacích nákladů.“

Plyn, uhlí, dřevo nebo 
elektřina?
To je dilema všech, kteří se
rozhodují pro vytápění. Když

se podíváme na ceny elektřiny loni a
letos, tak cena za kilowathodinu v ro−

ce 2014 mírně klesla. Od majitelů
kdyňské firmy jsme si nechali udělat
výpočet, kolik ušetříme ve srovnání
s loňským a letošním rokem při vytá−
pění cihlového rodinného domku o vy−
tápěné ploše 100 metrů čtverečných.
Při topení využíváme nízký tarif.
Oproti loňskému roku letos zaplatíme
o 3.500 korun méně. Ve Lhotě u Plzně
už 6 let topí přírodním kamenem man−
želé Topolčanovi. 
„První rok jsme si udělali jednoduché
srovnání a došli jsme k závěru, že
oproti minulému ústřednímu topení
nám přírodní kámen šetří 20 % nákla−
dů na topení. Za těch šest let jsme

měli vždy příjemně vytopeno,“ řekla
nám paní Jiřina Topolčanová. 
Téměř zadarmo topí přírodními panely
ti majitelé domů, kteří mají fotovoltai−
ku na střeše.

Digitální termostat zdarma
„Každý zákazník, který si u nás objed−
ná topení z přírodního kamene, dosta−
ne zdarma do každé místnosti, kde
bude panel, digitální termostat. Dále
má klient zdarma montáž topných pa−
nelů a také dopravu. Záruka na naše
topení je 14 let a životnost panelů

z přírodního kamene je mini−
málně 100 let. Všichni zákaz−
níci mají u nás záruční i pozá−
ruční servis,“ sdělují všem
zájemcům o topení Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z kamene je
zdraví prospěšné 
Panely vytápějí místnost na
základě dlouhovlnného tepel−
ného záření jako u kachlo−
vých kamen. Sálavé teplo vás
dokonale prohřeje. Vstupuje
do vašeho těla, proto je tak
ceněno z hlediska zdraví. Má
pozitivní vliv na růst buněk or−
ganizmu a celkovou psychic−
kou pohodu. Lidé staršího
věku si pochvalují, jak jim to−
pení z kamene prohřeje klou−
by. Když se tepelné paprsky
potkají s naším tělem, způso−
bí, že se jeho molekuly zač−
nou pohybovat rychleji. My
tento proces nevidíme, ale
má pro nás mimořádný vý−
znam.
Sálavé teplo je v místnosti
rovnoměrně rozložené, takže
mezi podlahou a stropem je
maximální rozdíl 3 °C. Topení
nevíří prach, protože necir −
kuluje, nepřepaluje vzduch
a udržuje konstantní vlhkost
52 až 58 %. Je vhodné pro
astmatiky, alergiky, novoro−
zence, starší lidí.  Díky stejno−
měrnému rozložení tepelného
záření nemají v bytě vlhkost
ani plísně žádnou šanci. 

Přijďte na grilování
To vám vzkazují majitelé firmy eurotop
in ve Kdyni Daniel Smolík a Jiří
Janoušek. Každému se budou osobně
věnovat a podrobně vás seznámí 
s topením z přírodního kamene.
Prohlédnete si i vzorkovou prodejnu,
kde uvidíte nejrůznější zabarvení
a kresby přírodního kamene i tvary
panelů. Ve stejném barevném stylu
můžete mít například kamennou des−
ku na kuchyňskou linku, parapety,
schody i obklady, které vám kdyňská
firma také dodá. 
Nezapomeňte, griluje se v říjnu kaž−
dý pátek. (re)

Přijměte pozvání do firmy eurotop in ve Kdyni

Každý pátek v říjnu grilování 
na přírodním kameni
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V loňském školním roce začala
Střední škola, Oselce 1 realizovat ve
spolupráci s Plzeňským krajem pro−
jekt „Podpora technického a přírodo−
vědného vzdělávání v Plzeňském 
kraji“, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a stát−
ním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu (registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/44.0002), je rozvoj
přírodovědného a technického vzdě−
lávání na středních a základních ško−
lách v Plzeňském kraji. 
V rámci tohoto projektu škola nakoupi−
la dvě CNC frézky, stolní CNC laser, ná−
stroje a příslušenství k CNC strojům
včetně materiálu (plast, dřevo a kov).
Byly vybudovány dvě odborné učebny
na úseku Odborného výcviku, do kte−
rých byly osazeny výše zmíněné CNC
stroje. V těchto učebnách se žáci SŠ i
ZŠ seznamují a učí ovládat CNC stroje
včetně přípravy samotné výroby, které
předchází modelování nebo rýsování
konkrétního výrobku v počítačové apli−
kaci na frézování a gravírování –
ArtCAM 2013. Pomocí softwaru žáci

naprogramují CNC frézku a zhotoví vý−
robek dle vlastního návrhu nebo zada−
ného tématu. Tato výroba slouží jako
zajímavá ukázka práce na CNC strojích
pro žáky zapojených ZŠ.
Hlavní cílovou skupinou jsou žáci
střední školy a žáci spolupracujících
základních škol (ZŠ Komenského
Horažďovice, ZŠ Chanovice, ZŠ
Pa čejov, DDŠ Měcholupy, ZŠ Ne −
pomuk, ZŠ Kasejovice, ZŠ Blovice
a ZŠ Přeštice). Aktivity podporující
hlavní cílovou skupinu: zapojení
nově pořízené techniky do výuky
SŠ, zapojení nově pořízené techni−
ky do výuky ZŠ (výukové dny),
volnočasové aktivity pro žáky SŠ
(zájmové kroužky), volnočasové
aktivity pro žáky ZŠ (zájmové
kroužky), vzájemná spolupráce
žáků SŠ a ZŠ (žákovské projekty),
spolupráce se zaměstnavateli (od −
borné přednášky a exkurze) např.
ŠKODA AUTO, a.s.
Jak takové kroužky probíhají, popisují
Filip Raška a Pavel Marounek − dva 
bývalí žáci devátého ročníku ZŠ

Nepomuk, kteří v letošním roce na−
stoupili na naší školu.
Jak kroužky probíhaly a jak jste se
o nich dozvěděli?
Filip Raška: „O kroužcích jsme se do−
zvěděli ve škole, odkud nás jezdilo dva−
náct žáků. Bylo to dobrovolné, jezdili

jsme po škole. Začínali jsme truhlář−
ským kroužkem, který trval od ledna
do dubna, od května jsme byli na 
kovárně.“
Co jste na kroužcích vyráběli?
Pavel Marounek: „Na truhlářském
kroužku jsme dělali „Člověče, nezlob
se!“ a potom Čertův uzel. To je takový
hlavolam. Na kovárně jsme vyráběli
opékače a krbové nářadí“
Filip Raška: „Čertův uzel jsme na tru−
hlárně složili, ale doma už se mi to 
nepovedlo ☺“

Usnadnily vám kroužky se rozhod−
nout pro budoucí povolání, nebo už
jste byli rozhodnuti předem pro SŠ
Oselce?
Filip Raška: „Můj strýc má svou 
truhlárnu, vždycky jsem chtěl být tru−
hlářem.“
Pavel Marounek: „Rád pracuji se dře−
vem, takže jsem byl rozhodnut již před
návštěvou zájmových kroužků“.
Co byste na náplni nebo organizaci
kroužků zlepšili?
Pavel Marounek: „Mohly by být do−
poledne místo školy ☺, jinak se nám
líbily.“
Od letošního roku budete naši školu ví−
dat s novým názvem – Střední škola
a Základní škola, Oselce. Důvodem je
sloučení těchto dvou škol. Výuky se ta−
to skutečnost nedotkne, nadále zůstá−
vají dvě pracoviště střední školy
v Oselcích a Blovicích a jedno praco−
viště základní školy v Blovicích.

Ing. Václav Bumbička, ředitel školy

Modernizace technického vzdělávání v Oselcích

CNC frézka opracovává dřevo.
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V Indii je běžné, že když nastane co−
koli, řeknou, že to je osud a dál se
problémem nezabývají. Podle mne to
tak úplně není pravda a vše se na
osud nedá svádět. Vše má svoji příči−
nu a důsledek. Jestliže se nám stále
dokola dějí nepříjemné věci, tak mají
nějakou příčinu. Ta základní je v dět−
ství, pokud bychom šli dál do minu−
losti, tak i v rodinném systému.
V něm pro lidstvo budou nebezpečné
infekce a duševní poruchy. existuje
kolektivní vina. Pokud někdo z našich
předků, prapředků něco špatného
provedl a nebyl za to potrestán, pře−
náší se tíže břemene odpovědnosti
na potomky. Trest je vlastně narovná−
ní nerovnováhy za to, kterou člověk
způsobil. Největší způsobená nerov−
nováha je smrtí. 
Pro lidstvo budou nebezpečné infekce
a duševní poruchy. Kyvadlo mi ukazu−
je, že 80 % lidí v Česku má bakteriální
infekci chlamydie (na Slovensku 50 %,
v Rakousku 25 % v Německu 25 %,
v USA 30 % lidí). Většina infekcí je od
zvířat a také bakteriální infekce chlamy−
die je od domácích zvířat (i od ptáků).
V televizních zprávách se objevila zprá−
va, že i Ebola byla zjištěna prvně
u opic. Čím dál tím více lidí má horší
schopnost komunikace s lidmi a pro−
blémy ve společenských vztazích.
Podle mé statistiky mělo v 60. letech
problémy s komunikací v průměru 

15 % lidí ve vyspělých státech. Dnes
má problémy 40 % populace a za 30
let to může být 70 % populace. Tuto
časovou osu zkracuje rychlý tep doby,

který mnoho lidí přestává zvládat.
Zejména v postkomunistických státech
je to velký problém, který mnoho lidí
řeší tím, že si pořídí psa. Podle mě
v ČR má v průměru nejvíce lidí psa
v porovnání s okolními státy. Díky tomu
je u nás nejvíce bakteriální infekce
chlamydie. Mým snem by bylo zorga−
nizovat jednotný termín na 4měsíční
léčbu celého národa z této infekce byli−
nou  – oregánem. 
Celý život žijeme v napětí. Ohrožují nás
nemoci, zranění, smrt. Tělo se dokáže
mnoha nástrahám života bránit, dokáže
se samo léčit, ale musí mít k tomu
podmínky. Náš imunitní systém bojuje
neustále s viry, bacily, bakteriemi, pa−
razity atd. Organismus je neustále na−
padán volnými radikály, všemi možný−
mi jedy, které dýcháme, pijeme s vo−
dou, či přijímáme s potravou. Organis −
mus je schopen rozvinout celou řadu
obranných mechanismů proti tomuto
nebezpečí. Nejdokonalejší je antioxi−
dační tělní obranný systém, který se
brání proti vedlejším toxickým produk−
tům kyslíku. Zahrnuje látky jako vitamín

A, E, C, řadu enzymů a bílkovin. Jsou
strategicky umístěny v různých čás−
tech buňky, takže jakmile se vytvoří ra−
dikály, mohou je neutralizovat. Dva
známé zdroje volných radikálů je slu−
neční světlo a tabákový kouř.
Z otázek klientů jsem vypozoroval, že
někteří lidé chtějí být připraveni na
smrt, či se smrti bojí. Je mnoho histo−
rek o znameních smrti. Když umíral
Goethe, prý jeho blízcí slyšeli v domě
hrát hudbu, někdo zpěv. Signálů umí−
rajícím bývá mnoho, např. slyší klepá−
ní, hudbu, vidí světlo, ale jsou známy 
i projevy hmotné jako zastavení hodin
v okamžiku smrti, pád obrazu ze zdi.
Jedna moje klientka (asi dvacetiletá
dívka) přišla s problémem, který neu−
měla řešit. Pokaždé když prošla okolo
někoho, kdo měl brzy zemřít, řekla na−
hlas větu: „Chcípni ty svině.“ Přišel
jsem na to, že umírající nebo lidé, kteří

mají brzy zemřít, vysílají zvláštní
vibrace. Právě tyto vibrace v mozku
této dívky byly jakýmsi spouštěcím
mechanizmem k vyřčené větě.
Protože vše šlo mimo vědomí kli−
entky, neuměla to ovládnout. Jsem
přesvědčen, že i nápisy na krabič−

kách cigaret: Kouření zabíjí a ničí zdra−
ví jsou  v tomto ohledu nebezpečné.
Dítěti stačí třikrát říci: „Jsi neschopný“
a bude z něj neschopný jedinec.
Připomenu případ, kdy jedna žena
utrhla ze stromu sousedky hrušku,
která přečnívala na její zahradu.
Sousedka ji zahlédla a zakřičela na ni:
„Do roka zemřeš, protože jsi mi ukra−
dla hrušku.“ Ona vystrašená sousedka
za mnou přišla s tím, že už se to blíží 
a že snad dostane infarkt. Co má dělat.
Tak jsem jí poradil postupy, jakými se
onoho programu sousedky, že zemře,
zbavit. Tím chci připomenout, že i ta−
kové programování, jako je na krabič−
kách cigaret, je nebezpečné. Podle mé
teorie zemře nebo bude mít podlome−
né zdraví předčasně dvě třetiny nezleti−
lých kuřáků a třetina dospělých ne 
z kouření, ale díky onomu nápisu na
krabičce cigaret. Stanislav Brázda

Nejznámější český věštec a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

Všechno se na osud nedá svádět

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. 

Za účasti radního Plzeňského kraje
pro oblasti kultury, památkové péče
a neziskových organizací Jaroslava
Šobra proběhlo v pátek 26. září 2014
slavnostní odhalení základního ka me −
ne budoucího „Památníku občanů
Československa vyhnaných v roce
1938 z českého pohraničí“ se usku−
tečnilo na pravé straně Klatovské 
třídy při výjezdu z Plzně za věznicí
Bory a za železniční tratí Plzeň –
Klatovy. V místech, kde vedla pomni−
chovská hranice okleštěného Česko−
Slovenska a po 15. březnu 1939 hra−

nice Protektorátu Čechy 
a Morava.

„Je důležité si připomí−
nat významné události
v našich dějinách. Na dru−
hou stranu doufám, že již
nebudeme mít příležitost
z obdobných důvodů sta−
vět stejné památníky. Měli
bychom se z historie pou−
čit, nezkreslovat ji. Věřím,
že za rok tady bude stát
celý památník a že se tyto
události nebudou nikdy

opakovat,“ prohlásil krajský radní
Jaroslav Šobr.

V době před vznikem Mnichovské
dohody a v období, které následovalo
po odstoupení pohraničních oblastí
Německu, byla do českého vnitrozemí
odsunuta nebo utekla ze strachu
o své životy či byla násilně vyhnána
většina českých obyvatel, Židů
a všech odpůrců nacismu. Byla to
část naši historie, která v nejednom
případě skončila smrtí a nezapome−
nutelně postihla řadu rodin.

Základní kámen pro trvalé připo−
menutí těchto událostí odhalil Zdeněk
Aloy z Kruhu občanů České republiky
vyhnaných v roce 1938 z pohraničí.

Památník vyhnaných občanů
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Expedici Leoše Šimánka se podařil
čin, který doposud nemá obdoby –
během dvou let obeplout na nafukova−
cích člunech západní pobřeží Kanady
a Aljašky. Zbrusu nová panoramatická
live−diashow tak navazuje na předcho−
zí diashow věnovanou jižní části plav−
by podél břehů Kanady. Nyní Šimánek
promítá pokračování expedice, dál po−
dél pacifického pobřeží Aljašky.

Již podruhé prožili členové expedi−
ce celé krátké severské léto v nesku−
tečně zajímavém světě – v přímořské
divočině, místy doposud nedotčené
lidskou rukou. Z vod Tichého oceánu
se tam zvedají nebetyčné hory pokry−
té ledovci, ty stékají z jejich úbočí, led
se láme do nesčetných fjordů a kry
vyplouvají hustě zalesněnou krajinou
na otevřené moře. Fjordy se zařezáva−
jí hluboko do pobřeží, jsou rejdištěm
mořských vyder, tuleňů, lvounů, dra−
vých kosatek a velryb−keporkaků, kte−
ré zde mají úžasné množství potravy.
Hejna lososů táhnou rok co rok do
řek, kde na ně číhají medvědi a spolu
s bělohlavými orly je loví.

Leoš Šimánek vyrazil do aljašské
divočiny již tradičně s manželkou,

synem a dcerou, tentokrát však ještě
s dalšími dvěma přáteli. Společně
strávili tři měsíce v přírodě, jaká 
nikde jinde na světě není. Diashow
doplňuje již druhé vydání fotografic−
ké knihy – POBŘEŽÍ PACIFIKU:

Na nafukovacích člunech z Kana −
dy na Aljašku, kterou vydal Leoš
Šimánek ve svém nakladatelství 
ACTION−PRESS. Více informací
o autorovi, jeho diashow a knihách
(včetně internetového knihkupectví)
najdete na webových stránkách:
www.leossimanek.cz

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live−diashow 
se sedmi projektory. 

Program diashow na Plzeňsku: 

TACHOV (St)
22. 10., 19.00 hod. – 

Společenský sál Kina Mže, 
Hornická 1695

PLZEŇ (So)
25. 10., 15.00 a 19.00 hod. Kulturní
dům Peklo – velký sál, Pobřežní 10

ROKYCANY (Ne)
26. 10., 16.00 hod. 

Sokolovna – velký sál, 
Jiráskova 208

ALJAŠKA – Pobřeží Pacifiku
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PŘIJMEME šikovnou cukrářku
s praxí, pracoviště Železná
Ruda, ubytování zdarma, tur−
nusy, výborné ohodnocení.
Mobil:  602486490. RR 40845

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 skla−
du − s VZV i bez, vybalování
a doplňování zboží, pekařské
práce a další. Směny dle vý−
běru, týdenní zálohy a další
výhody. 82−100  Kč/hod. Info
na tel.: 377963917.KŘI PM
140150

HLEDÁM – nejlépe starší paní
bez závazků, na občasnou vý−
pomoc v domácnosti, na zahra−
dě, na chalupě (kde bude mít
vlastní nový byt), může s námi
trávit něco jako dovolenou –
v krásném prostředí. Práci si
může rozdělit dle svého uváže−
ní, sil a možností. Požaduji ab−
solutní důvěru, spolehlivost, se−
rióznost. Prosím písemné od−
povědi do redakce. RR 40765

OLMAN SERVICE s. r. o.  hledá
pracovníky osoby se zdravot−
ním postižením na pozici uklí−
zeč/ka na HPP. Pracoviště
Klatovy. Volejte 730186797.
RR 40783

PŘIJMEME hlídače s certifiká−
tem pro práci v Klatovech.
Tel.: 733530430.

STÁLE platí nabídka víkendo−
vých brigád pro studentky do
cukrárny v Železné Rudě, uby−
tování zdarma, část. NJ výho−
dou. Tel.: 725835555. RR
40794

PRO obchod s dárkovým zbo−
žím v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou pro−
davačku. Možno i brigádně 
nebo HPP, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma. Tel.:
602486490. RR 40795

DO Železné Rudy hledáme pa−
ní na mytí bílého nádobí
a úklid. Možno i vitální dů−
chodkyni. Turnusy, pěkné 
ubytování zdarma. Tel.:
602486490. RR 40796

HLEDÁM ambiciózního člověka
pro obchodní zastoupení mé 
firmy v klatovském regionu.
Požaduji: příjemné vystupování,
spolehlivost. Nabízím: po zapra−
cování služební vůz a nadstan−
dardní příjem, tel.: 775951353.
RR 40530

PŘIJMEME řidiče s řidičským
oprávněním sk. C. Profesní
průkaz podmínkou. Tel.:
733530430.

HOTEL KAŠPERK, Kašperské
Hory přijme: Obsluha restaura−
ce – hlavní pracovní poměr.
Požadujeme: příjemné vystupo−
vání, pracovitost, spolehlivost,
komunikativnost, min. 1 světo−
vý jazyk (další výhodou).
Nabízíme: stabilní práci v mla−
dém kolektivu, dobré platové
podmínky, atraktivní prostředí
renovovaného hotelu Kašper −
ské Hory, Sušice a okolí. Živo −
topisy zasílejte na: info@hotel−
kasperk.cz, tel: 376324113

HOTEL KAŠPERK, Kašperské
Hory přijme: Pomocný kuchař,
kuchařka – hlavní pracovní
poměr. Požadujeme: odpoví−
dající praxi, pozitivní přístup
k práci, spolehlivost, vyučení
v oboru není nutnost. Nabí −
zíme: stabilní práci v mladém
kolektivu, dobré platové pod−
mínky, atraktivní prostředí 
renovovaného hotelu Kaš −
perské Hory, Sušice a okolí.
Životopisy zasílejte na:
info@hotelkasperk.cz, tel:
376324113

PŘIJMU těžaře pro práci v le−
se nejlépe se schopno stí tahat
s koněm. Telefon: 602429820.
RR 40834

HLEDÁM někoho na výpomoc
při opravě domu, zednických,
malířských pracích a opravě
střechy, tel.: 606916148. RR
40391

PRODÁM hrob na 6 uren,
prázdný. Ústřední hřbitov Plzeň.
Tel.: 608633769. PM 140165

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, 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 elektři−
ny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zate −
plené. Dále  mobilní kontejnero−
vou dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, standardní
vybavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena 
od 25.000,− Kč. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

PRODÁM duté cihly – příč−
kovky 29/14/6 1000 Ks –
2,− Kč/ks, skleněné prů−
hledné luxfery 30 ks 24x24,
komínové vložky kulaté, ša−
motové průměr 18 cm, dl.
32 cm, tl. stěny 2 cm – 23
ks. Heraklit deska dl. 2 m,
š. 0,5 m, tl. 4 cm – 15 ks.
Vše nepoužité, nové. Tel.:
608235162. PM 140168  

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 

MÁTE doma nábytek a nevíte
co s ním??? NÁBYTEK  do ro−
ku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy, křesla apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. T.:  608887371 / E.:info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 40248

OBÝVACÍ stěnu, konferenční
stůl, 2 křesla, rozkládací pohov−
ku, kuchyňskou linku Mokka,
rohovou lavici, stůl, 2 židle, šat−
ní skříň, peřiňák. Vše zachovalé
a  velmi levně. Tel. 737406403.
RR 40768

PRODÁM rozkládací postel
80x185 cm, pružinová matra−
ce,  pružný dřevěný rošt.
Původní cena 2 200 Kč . Dále
pevnou postel 80x200 cm,
matrace mají pevný čalounic−
ký potah, kancelářské skříně
80x45x165 cm (4 ks) a ná−
stavce, klasickou lékařskou
váhu, stáří cca 50 let, vrtačku
Narex 220 V, 550 W v dobrém
stav. Ceny dohodou, vše 
v Plzni. Tel.: 603845669. PM
140179 

PRODÁM kvalitní matraci
8/0x190x20, nová, z nových
technologií− pur. pěn, pův. ce−
na 10 760,−Kč nyní za 3 600
Kč. Zánovní matraci – taštič−
ková, 90x200x20, zdravotní za
2 800 ,−Kč. Velké slevy, do −
prava zdarma. Plzeň, tel.: 
736 110 160. PM 140181

PRODÁM novou, krásnou, po−
hodlnou pohovku, snadno roz−
ložitelnou, délka 2 m. Snadné
vstávání, ideální pro starší 
lidi. Potah jemných odstínů
hnědé s květy. Pův. cena 18
700,− Kč, sleva na 8 000,− Kč.
Doprava zdarma. Plzeň, tel.:
736110160. PM 140182

1 ks nový, nepoužitý ovladač
na herní konzoli Playstation 3
− originál Sony DualShock 3
Wireless Controler černý, ce−
na 700,− Kč, mob: 603114265

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

ROTOPED elektromagneticky
bržděný, stav i vzhled nového
rotopedu, najeto než 130 minut.
Programovatelný, sám přidává
zátěž do kopce, lze i manuálně
nastavit jednotnou zátěž. Měří
tepovou frekvenci, spotřebova−
né kalorie (Watty), ujetou vzdá−
lenost. Pořizovací cena byla
9.000 Kč. Dám za 3.000 Kč. Po
dohodě možno dovézt. Tel.:
604707585. RR 40762

MÁLO POUŽÍVANÝ elektronický
výcvik. obojek na psa Dog
Trace, dosah 1000 m, cena
3.500 Kč, tel.: 728424959. RR
40766

PRODÁM „čerta“ na vyorávání
brambor, cena dohodou, tel.:
728963026, 720194772. RR
40776

STARÝ nábytek cca 30. léta
a později – ložnice, kredenc,
skříně, křesla, lustr atd. Tel.:
606090811, 604798552.
Rychlé jednání. RR 40779

FLEXI komínovou vložku – ne−
rez. Délka 6m. Průměr 18cm.
Používaná 1 rok. Cena 2000 Kč.
Staňkov, tel.: 722931219. 
RR 40787

KULTIVÁTOR MS 07 IN, doho−
da, tel.: 739140835. RR 40789

VĚCI po jednom dítěti, vel. 0 až
11 měsíců, dívčí i chlapecké,
tel.: 606317227. RR 40812

ZÁNOVNÍ plynová kamna WAW
zn. Gama – bílá barva, stáří 2
roky, pořizovací cena byla 10
tis. Kč, prodejní cena nyní 3,5
tis. Kč, při rychlém jednání
možná sleva, důvod prodeje –
stěhování. Tel.: 720530536. RR
40804

LEVNĚ stůl, lavici a 2 židle v
selském slohu (vhodné na cha−
tu nebo chalupu) a starší skříň.
Tel.: 723751503. RR 40810

TÚJE na živý plot, výška 70cm,
1 kus za 50 Kč, místo prodeje:
Točník u Klatov – tel.
737776416, Tedražice u Sušice
– tel. 721941931. RR 40811

KONZUMNÍ brambory na
uskladnění červené RED ANNA.
Tel.: 721285811.  RR 40842

PRODÁME kvalitní balíkované
seno. Klatovsko. Tel.:
602159780. RR 40844

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

KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelo−
vé  silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 776693272 PM
140032      

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), případ−
ně i pásový čelní. Dále vibrač−
ní dvouválec na zeminu do 2
tun. Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663. PM
140033  

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

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

STŘÍBRNÉ a zlaté mince,
šperky s českými granáty,
stř. tabatěrka, pudřenka,
náramek, příbory i jednotli−
vé kusy, vojenská vyzna−
menání a odznaky, staré fo−
toaparáty a hudební ná−
stroje. Vzduchovku, flobert−
ku, bodáky, tesáky, šavli,
panenku s porcelánovou
hlavičkou. Tel.: 603499724.
PM 140138 

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

KOUPÍM nové i použité auto−
moto díly: Jawa, ČZ, přívěsný
vozík PAV, 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, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku − při−
jedu Tel.: 604343109 PM
140036

STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku, kor−
dík, lovecký tesák, šavli,
helmu, trop. klobouk, uni−
formu, maskovací oblečení,
opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zásobní−
ky a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky 
a vyznamenání, nášivky, le−
teckou  kuklu,  bundu, kom−
binézu, vrtuli,  palubní uka−
zatele a součástky z leta−
del, tech. příručky, knihy 
o vojácích aj. voj. pozůstat−
ky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037   



Z POZŮSTALOSTI  starý náby−
tek: Kredenc, skříň, špajz, stůl,
ložnici, truhlu, voj. kufr, dále
hodiny, obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrnečky,
porcelán. figurky, vázy, skle−
něnou karafu a skleničky aj.
věci  z domácnosti do r. 1940.
Tel.: 604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické plechové  vláčky,
Merkur, Igra, HUSCH, Kraus a
jiné  i ve špatném stavu, též
vláčky HO, TT, N a všechno co
se týká železnice. Tel.:
731064361.  PM 140167

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, lustry, lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky tanečnic,
akty, zvířátka, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, knihy a ča−
sopisy o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohledni−
ce a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

KOUPÍM rám na motocykl 
ČZ od roku výroby 1935 až
1953 nebo i torzo tohoto moto−
cyklu. Pište na: Andrea.
Hejpetrova@seznam.cz

KOUPÍM staré, již nepotřebné
housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violoncel−
lo, trumpetu, lesní roh, tubu,
voj. polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sběratel – přijedu.
Tel.: 604343109. PM 140039

KOUPÍM na dekoraci starý:
truhlářský ponk, zahradní
litinovou pumpu, železné
zahradní sezení, železný −
litinový plot, branku, zábra−
dlí, balkon, žulové koryto,
kaménku, staré lyže, dřevě−
ný sud, vědro, malý žebři−
ňáček, špajzku a jiné. Zn.:
PŘIJEDU, tel.: 603512322.
PM 140007A

KOUPÍM staré obrazy českých
i cizích autorů s námětem kra−
jina, lovecké zátiší, portréty,
dívčí akty, lodě na moři, vojen−
ské motivy, postavy v krojích
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 – při−
jedu. Tel.: 604343109. PM
140040

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
mysliveckou brašnu, lesní
roh, housle, vojenskou
vzduchovku, celtu, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za budo −
vání vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model dě−
la, tanku, automobilu, parní
stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma,
Leica, měchové aj.) barometr,
theodolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová a bake−
litová autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM 140016

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

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vo−
jenského muzea okupace
a osvobození západních Čech
vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army muzeum
tel.: 777263546. 

KOUPÍM šrotovník obilí, dále
koupím sporák na pevná paliva
– délka 85cm, levý a svářečku
typu KS nebo Triodin, možno
i se závadou na opravu, tel.:
721803621. RR 40782

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice− až 10.
tis Kč za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např. Schu kat −
schen, Paterlhütte, Glaser −
wald, Stadln, atd.), ale i jiné
pohlednice z celé ČR do roku
1945, uvítám větší množství či
sbírky, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 40793

KOUPÍM pluh na orání 1−2 ra−
dličky, nesené brány, drapák, 
a jiné různé nářadí za traktor, ta−
ké bych koupil traktor Zetor ja−
kýkoliv typ a stav,  telefon:
723439518. RR 40830

ELEKTRONKOVÁ rádia, krystal−
ky, gramofony, gramodesky (78
ot.), měřicí přístroje a jinou his−
torickou elektroniku, možno
i nefunkční nebo jen části a ná−
hradní díly. Dále tématickou lite−
raturu, reklamy, letáky, katalogy.
Vše do roku 1960. Tel.:
724675967, radio−museum@
seznam.cz. RR 40392

PRODÁM byt 2+1 v Klato −
vech, ul. Pod Hůrkou, v klidné
lokalitě s dostupností nádraží
ČD a ČSAD, v okolí nákupní
možnosti, školka, pošta. Byt v
přízemí v rekonstruovaném
panelovém domě, v původ.
Udržovaném stavu. Cena 950
000 Kč. E−mail:jirislehofr
@seznam.cz, tel.:
777035022. PM 140170

VYMĚNÍM družstevní byt
4+1/L, 80 m2, I.kategorie, v
rode 2015 možný převod do
osobního vlastnictví, v Bělé nad
Radbuzou, za byt 2+1, 2+KK
nebo 1+1 v Plzni. RR 40825

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

PRONAJMU garáž v Klatovech
u čerpací stanice OMV – směr
Luby. Tel.: 602882461.  RR
40784

PRONAJMU byt 4+1(140m2)
v Klatovech. Nájem 10.000 Kč
za měsíc + energie. Tel.:
602439777

PRONAJMU byt 2+1 v menším
domě v Klatovech−Podhůrčí po
celkové rekonstrukci (ÚT, nová
vakuová okna, nové el. a inst.
rozvody a koupelnové příslu−
šenství, kuchyňská linka) o roz−
loze 83 m3 za 5400 Kč/měsíc
(65 Kč/m2), bez poplatků za
energie. Nastěhování po složení
kauce ve výši 11.000 Kč (cca
dvou měsíčních nájmů), možné
od 1.11. 2014, dlouhodobý
pronájem vítán. Tel.:
607569758. RR 40781

PRONAJMU byt 2+KK v no−
vém bytovém domě Klatovy,
Voříškova 936, tel.:
603725073. RR 40791

PRONAJMU nebytové prostory
140 m2 zkolaudované na ka−
deřnictví, masáže, kosmetika,
solárium v Klatovech. Tel.:
602439777.

PRONAJMU pěkný rodinný
dům 3+1 se zahradou 3 km od
Klatov, nová velká kuchyňská
linka, ústřední topení, v obýva−
cím pokoji krb s horkovzdušný−
mi rozvody, prostorná koupel−
na, velká zahrada. Dobré auto−
busové spojení, možno i dlou−
hodobě, cena 9.500 Kč měsíč−
ně, tel. 606916148. RR 40800

PRONAJMU nový nadstandard−
ní rodinný dům 5+1 se zahra−
dou na krásném místě v klidné
čtvrti v Domažlicích, nová velká
kuchyňská linka s jídelnou,
ústřední plynové topení, v obý−
vacím pokoji krb pro celé příze−
mí, 2x prostorná koupelna, pro−
storný suterén též možno vyu−
žít, hezká zahrada. Pronájem
možný i dlouhodobě, cena
13.900 Kč měsíčně, tel.
602811834. RR 40801

PRONAJMU 3+KK, I.patro v
rezidenčním domě v centru
Klatov (klidová zóna), zánovní,
mezonetový, Wi−fi a parkování
zdarma, za 7.500 Kč/měs. +
energie. Garance je 18.000
Kč. Tel.: 602614480. RR
40738

PRONAJMU v Klatovech
sklepní nebytové prostory
upravené na restauraci.  Tel.:
602439777

PRONAJMEME kompletně za−
řízený výrobní objekt v Kla −
tovech včetně know−how.
Jedná se o kovovýrobu s přes−
ným obráběním na NC a kla−
sických obráběcích strojích.
Celková plocha objektu je cca
1.000 m2 s možností pozdější−
ho odkupu. Tel: 376315751,
603298166. RR 40832

PRONAJMU garáž v RD v Lipo −
vé ulici na Vodojemu tichému 
a ohleduplnému zájemci: voda,
elektrika. 800 Kč/měsíc, platba
2 měsíce předem. Výjezd 
z garáže do svahu. Tel.:
720686209. RR 40390

PRONAJMU v KT zařízený byt
2+KK bezdětnému páru neku−
řáků v RD. Možnost i garážové−
ho parkování. Kauce. Info na
tel. 605758988. RR 40835

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká stodo−
la, kotelna, zahrada, projekt
na rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010

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

PRODÁME rodinný domek se
stodolou v obci Újezd u Sva −
tého Kříže, okr. Rokycany. Tel.:
605127817 po 17. hod. PM
140166

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
IHNED! Vykoupíme vaši chalu−
pu, chatu. Podmínkou vlastní
pozemek, zavedená el.. Peníze
vyplácíme do 3dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o. Tel: 800737309.
PM 140069

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NE−
MOVITOSTI. Svěřte nám k pro−
deji svoji nemovitost. Rychlé
jednání a solidní přístup na−
šich obchodníků. Dnes zavolá−
te, zítra jsme u vás a do měsí−
ce prodáno. INSTINKT REALI−
TY s.r.o. Tel: 800737309. PM
140071

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

NA PRODEJ objekt bývalé školy
ve Volšovech u Sušice se za−
hradou 860 m2, krov a střešní
krytina v dobrém stavu, vlastní
studna, elektřina, jímka, cena
1.715.000 Kč, tel.: 777338552.
RR 40838

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

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od Klatov s
krásným výhledem na panora−
ma Šumavy, bez přímých sou−
sedů, s dobrým přístupem.
5+1.  Rozloha 3.500 m2 par−
cela – dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné k bydle−
ní, podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 395 tis. Kč. Tel.:
602614480. RR 40737

PRODÁM zemědělskou půdu 
o výměře 11 ha – Sušicko –
orná, louky, ost. plochas po−
rosty dřevin. Tel.: 728502953.
RR 40808

PRODÁM v Javorné u Čach −
rova, okr. Klatovy, rodinný dům
5+1, obecní voda, bojler, el.,
podlahy betonové, pozemek 
u domu 167 m2, v místě lyž.
vleky, cena 499.000 Kč, tel.:
777595318. RR 40839

KOUPÍM rám na motocykl ČZ
od roku výroby 1935 až 1953
nebo i torzo tohoto motocyklu.
Pište na: Andrea.Hejpetrova@
seznam.cz. PM 140178
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PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků, světla
atd.  Tel.: 603383211. PM
140024

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

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kajutou,
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 Avii − odtahový spe −
ciál. Cena 15 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140029

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

PRODÁM auto Škoda Favorit
135LX, r.v. 1993, TK do 3.9.
2015, dohodou, tel.:
776287038. RR 40767

KOUPÍM Simsona Enduro za
rozumnou cenu. SPZ pod −
mínkou, popřípadě TP, tel.:
606231922. RR 40778

PRODÁM invalidní skútr
Booster 5, 1 rok starý, ve vý−
borném stavu (ze zdravotních
důvodů), tel.: 606298202. RR
40792

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 zapla−
tit EURO 1 cca 5.000 Kč. Při
odběru do října sleva 12%.
Lokalita Plzeň, tel. +420
777442511.

PNEU, alu kola, plechové disky,
nové i použité, např. Škoda,
Audi, VW, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Hyundai, Opel, Fiat,
Honda, Nissan, tel.:
602834411. RR 40820

PRODÁM malotraktor Vari –
Quatro s bohatým příslušen−
stvím, tel.: 379789559 – po 19.
hod. RR 40821

PRODÁM Peugeot 206, r.v.
2003, obsah 1.4 benzin, 5 dve−
ří, servo, centrál, modrá metalí−
za, nová stk a emise, velmi pěk−
ný stav, eko poplatek se neplatí,
cena 67.000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR 40826

PRODÁM Citroen Saxo, r.v.
2001, obsah 1.4 benzin, 5 dve−
ří, servo, centrál, tmavě červe−
ná metalíza, nová stk a emise,
střešní okno, el. okna, radio, 1
majitel, najeto 93000km + ser−
visní kniha, imobiliser, cena
37.000 Kč, Klatovy,
tel:723439518. RR 40827

PRODÁM Peugeot 306 kombi,
r.v.12/1999, 1.6 benzin, nový
model, čirá optika, červená me−
talíza, abs, servo, centrál, el.
okna, radio, nová stk a emise,
cena 35.000 Kč, Klatovsko , te−
lefon – 723439518. RR 40828

PRODÁM Peugeot Par tner,
r.v.2003, stříbrní metalíza, ob−
sah 1.6 benzin, 2x šoupačky,
radio, servo, centrál, imobiliser,
cena 77.000 Kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 40829

54/170 nekuřák, ml. vzhledu a
s vyřešenou minulostí, hledá
drobnější štíhlou ženu pro trvalý
vztah. PM, PJ,PS,DO,KT:  Tel.:
723022697 PM140169

MILOVAT, ZNAMENÁ ŽÍT… Pro
společnou cestu životem, hle−
dám obyčejnou, upřímnou, po−
hodovou ženu, s vyřešenou
minulostí, pro kterou je rodina
na prvním místě a má zájem o
trvalý a láskyplný vážný vztah.
Já, 35 let, pracující, nekuřák,
abstinent. PS: Děti nejsou pře−
kážkou. Tel.: 773569375. PM
140172

43/175 hledá sympatickou že−
nu, štíhlé postavy, nekuřačku k
vážnému seznámení. Tel.:
728847769. PM 140175

SYMPATICKÝ 39/175, muž hle−
dá sympatickou, štíhlejší  ženu,
do 35 let. Z Plzně a okolí, se zá−
jmem o rockovou hudbu a po−
znávání památek. Zn.: Štěstí ve
dvou. Tel.: 733681229. PM
140176

SVOBODNÝ, bezdětný učitel z
vesnice, 51/175, hledá hodnou,
mladší, štíhlou ženu pro hezký,
trvalý vztah. Přistěhování mož−
né, cizinka vítána. Plzeňsko.
Tel.: 724735293. PM 140177

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

NETTER Herr aus Bayern, 47
J., 186cm, Nichtraucher, ledig
und katholisch, möchte nicht
mehr alleine sein und sucht
eine Frau nur aus CZ. Ich su−
che daher auf diesem Weg ei−
ne nette und ehrliche Frau, die
zu mir passt. Neben meinem
Beruf, der mir viel Freude
macht, gibt es bei mir viel
Abwechselung, wie
Kinobesuche, Natur etc.
Solltest Du eine Arbeit suchen,
wird es bestimmt etwas fin−
den! Wenn Du Dich angespro−
chen fühlst, dann freue ich
mich auf Antwort, vielleicht
mit Foto! Roidl Johann,
Waltenhofereck 10, 92421
Schwandorf, tel.: 49(0)
9471/95384. RR 40769

NAJDE se přítelkyně do 50 let?
Napište na číslo 704037359.
KT a okolí. RR 40773

45LETÝ 195 cm vysoký hledá
ženu k vážnému seznámení.
Rád cestuji. Uvítám dámu mlu−
vící francouzsky nebo anglicky.
Tel.: 721666440. RR 40788

NETTER Mann 46/176 sucht
deutschsprechende, attraktive
nette Frau für gemeinsame
Freizeitgestaltung und harmo−
nische Beziehung. Raum
Klatovy – Sušice. Tel.:
721382240. RR 40786

59/170, zajištěný, sympat.,
mlad. vzhl., hledám k sobě ele−
gant., dominantní přítelkyni na
krásné chvíle i život. Mezi Plzní
a Domažlic. Najdeme klíč ke
štěstí? Tel.: 607293848. RR
40790

45/180 HLEDÁM ženu k vážné−
mu seznámení, z Domažlicka,
tel.: 728187931. RR 40798

MUŽ stř. let, rozv., by rád našel
prima baculku na hezké schůz−
ky. Nejradši Suš. – Horažď.
SMS na 702564950. RR 40799

35LETÝ, vyšší sportovní posta−
vy hledá ženu do 55 let na trvalý
vztah. Pokud víš, co život obná−
ší, tak se budu těšit na odpo−
věď. Tel.: 722749243. RR
40806

ŠTĚSTÍ s Bavorákem – tel.
721511267.

NETTER Herr aus Bayern, 66
J., 182cm, 80kg. Wizwer, lebe
allein in meinem Haus und
Anwese. Ich suche eine liebe−
volle Frau aus CZ. Sie soll ehr−
lich und treu sein, die mit mir
durch dick und dünn geht. Sie
kann auch vom Lande sein.
Ich bin gerne in der Natur.
Bitte nur ehrliche und ernstge−
meinte Zuschriften! Sie soll
etwas Deutsch sprechen! Ich
freue mich auf Antwort – viel−
leicht mit Foto! Martin
Schiessl, Losau 9, 92533
Wernberg/Köplitz, Bayern,
Tel.: 09604/2126. RR 40807

RÁD bych se seznámil se svo−
bodnou a bezdětnou ženou do
31 let, která stejně jako já hledá
trvalý vztah bez lží a přetvářek.
Nejlépe z Klatov a okolí. Není to
však podmínkou. Je mi 31 let,
jsem 196cm vysoký a žiji v
Klatovech. Jsem veselé povahy,
rád chodím na procházky a
mám rád zvířata. Zn.: Život je
krásný, tak proč jím nejít ve
dvou. Moje tel. číslo je
605324960. RR 40809

AHOJ. Jsem rozvedený, 46,
delší dobu sám. I když bych se
raději seznámil přirozenější
cestou, tak těch příležitostí příliš
nemám a tohle je jedna z mož−
ností. Budu se těšit, že se mi
ozveš. Třeba právě nám to vy−
jde. DO. Tel.: 720116143. RR
40822

38/172 hledám ženu či dívku
k vážnému seznámení (Kla −
tovsko, Sušicko), tel.:
704099573. RR 40823

HLEDÁM osamělou ženu pro
vážné seznámení, společný ro−
dinný život. Upřednostním ne−
kuřačku a abstinentku ve věku
do 48 let. Není však podmín−
kou. RR 40824

HLEDÁM ženu kolem 60 let pro
trvalý vztah. Zn.: Jen vážně. RR
40833

ŠUMAVÁK štíhlý, vysoký chlap,
hledá dívku, ženu pro krásný
přátelský vztah. Časem možná i
více. Zn. Diskrétnost zaručena.
Tel.723914330. RR 40393

HLEDÁ se žena! Raději volná
nežli vdaná nebo rozvedená,
která má ráda děti, přírodu. Já
49/180, nekuřák, romantik,
optimista. Zn.: Vím, co chci. RR
40839

ROZVEDENÝ SŠ 40 let, spor−
tovní postavy rád pozná štíhlou
nezadanou ženu z Klatov.
Schází Ti pohlazení, obejmutí,
milování i popovídání o čemko−
liv? Neváhej si napsat o mou
fotku a pokud Tě oslovím... na
ostatním se domluvíme při ne−
závazném osobním setkání.
Tel.: 605995146. RR 40843

VŠ – 29/168 štíhlá blondýna
by ráda poznala muže přimě−
řeného věku, čestného a cha−
rakterního, k vážnému sezná−
mení. Zn.: Pro život. RR 40774

SYMPATICKÁ, štíhlá žena 74le−
tá mladšího vzhledu by ráda po−
znala příjemného pána pokud
možno ze Sušice, Horažďovic či
okolí. Kromě klidné domácí po−
hody mám ráda: tanec, přírodu,
výlety a procházky. Tel.:
606534181. RR 40785

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 

VYPOMOHU osamělé mamince
s dítětem v Plzni. Zn.: Levně.
Tel.: 606456251 PM 140180

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, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov ( si−
la apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
140030

PRACUJÍCÍ, slušná, ve finanč−
ní tísni, žádá o pomoc! Půjčku
300 tis. Kč, na splátkách i úro−
cích domluva osobně. Prosím
pomozte! Pracuji; děkuji! Tel.:
732868903. RR 30836

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXEKUCE
NEMOVITOSTI. Bojíte se, že
přijdete 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 REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140072

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

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

ÚDRŽBA zahrady, prořezávání
stromů, úklid listí, Klatovsko 
a Horažďovicko, Šumava, tel.:
721728644. RR 40813

SLUŽBY převíjení elektromotorů
Letovy – tel.: 376396324,
mob.: 723327101. RR 40763

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ – pánské,
dámské, společenské, byt.
textil, veškeré krejčovské
opravy a úpravy, tel.:
376595318, mob.:
607800356. RR 40202

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

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

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
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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 24. října 2014
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PRÁCE na zahradě včetně stří−
hání živých plotů. Tel.:
606420751. RR 40840

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

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100 tis.
bez poplatku předem. www.
kz−finance.cz, tel.:
737607405. KŘI PM 140155

HOTOVOST „do výplaty“ 
ihned! Přijďte si! Prac. pro
více věřitelů. Pražská  41,
Plzeň, po−čt 11−16 h, tel.:
605760958 KŘI PM
140173 

FOFR PŮJČKA. Potřebujete
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. 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

ODDLUŽENÍ osob! Ex −
presně! E−mail: dluhy.ne@
seznam.cz, tel: 734741216.
KŘI PM 140174 

NABÍZÍME  rekvalifikační kurzy:
masér, pedikúra, manikúra,
nehtová modeláž, kosme tika
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 ta−
ké vytápěný prostor, zateplené
kotce. Zkušený chovatel, výcvi−
kář, etolog. Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

PRODÁM selata na chov i na
maso, odběr konec října, váha
20−25 kg, 60 Kč za 1kg,
Kdyňsko, okr. DO. Tel.:
723877969. RR 40831

PRODÁM: 1) králíky novo −
zélandské bílé − jateční nebo
zapuštěné samice (od 200
Kč/kus) a králíčata k dochovu
(od 50 Kč/ks); 2) ovoce − ja −
blka, hrušky (10 Kč/kg) −
Raška, Chanovice −  tel.
376514493 nebo 728919839.
RR 40819

SVOBODNÝ štíhlý střed. let
hledá štíhlou dívku, ženu, kte−
ré též chybí něžný dotek, po−
hlazení a je sama jako já. Líbí
se mi vše, co je hezké, i naho−
ta a Tobě? Přidám se i ke štíh−
lému páru. Uvítám dlouhodobý
vztah z okresu DO, KT, PJ, PM
a okolí. Piš kdykoliv, SMS –
722512502. RR 40805

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
3. 11. 2014
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