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Zaměstnanci plzeňské Doosan Ško −
da Power se  připojili ke globální ini−
ciativě skupiny Doosan. Cílem akce
bylo zapojení co největšího množství
zaměstnanců do lokálních dobročin−
ných komunitních aktivit. Po celém
světě se tak v jeden den dobrovol−
nictví věnovalo téměř 10 000 za−
městnanců skupiny Doosan, na 130
odlišných místech a ve 13 zemích.

Z plzeňské Škodovky se zapojilo 
více než 165 zaměstnanců. 

„Byla to skvělá zkušenost zapojit
se do tohoto projektu. Opravdu mě
těší, kolik mých kolegů napříč všemi
odděleními se s velkým nasazením
k akci připojilo. Mimořádné bylo pře−
devším to, že jsme pracovali oprav−
du společně, od ředitelů až po kaž−
dého jednotlivého zaměstnance.

Tomu říkám týmová práce,“ shr−
nul dojmy z projektu Richard
Kabuď, HR ředitel společnosti
Doosan Škoda Power.

Cílem dobrovolnického dne
v Plzni byla snaha pomoci potřeb−
ným projektům nebo zařízením 
v regionu, především v Plzni a blíz−
kém okolí. Zaměstnanci Doo san
Škoda Power proto pomáhali na
vícero místech. 

Den dobrovolnictví Doosan

Den dobrovolnictví Doosan

• Transfuzní oddělení Fakultní ne−
mocnice Plzeň (darování krve)

• Doosan Aréna (čištění a údržba
stadionu, tréninkového hřiště)

• Potoční park, Košutecké jezírko
(čištění a údržba)

• Plzeň hlavní vlakové nádraží
a město Plzeň (stavba dřevěných
laviček)

• Zoologická a botanická zahrada
Plzeň (čištění a údržba prostor,
především cest)

• LEDOVEC – Centrum pro lidi s du−
ševním onemocněním nebo men−
tálním handicapem (čištění a údrž−
ba prostor, zahradnické práce)

• Fakultní nemocnice Plzeň (čištění
a údržba zeleně a pěšin) 

Vzhledem k letošnímu vydařené−
mu dobrovolnickému dnu se tzv.
„The Doosan Day of Community
Service“ bude od příštího roku konat
vždy dvakrát ročně.  

Zaměstnanci Doosan Škoda Power pomáhali  například v Centru pro lidi 
s duševním onemocněním nebo mentálním – Ledovec, ale také ve fakultní
nemocnici. 
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Dotaz čtenáře VŠ:
Dobrý den, zajímalo by mě,
jestli je podle nového občan−
ského zákoníku možné daro−
vat nějakou věc až po smrti?

Odpověï advokáta:
Dobrý den, čtenáři VŠ,
Váš dotaz je položen tak, že si

neodpustím menší poznámku 
o předchozí právní úpravě, neboť
občanský zákoník účinný do 31.
12. 2013 neumožňoval darovat
pro případ smrti, ale pouze za ži−
vota dárce. Svou vůli, jak naložit
se svým  majetkem po smrti
moh la daná osoba vyjádřit jen
v  závěti. Darování pro případ
smrti je tedy novinkou, kterou
v  našem právním řádu zakotvil
až občanský zákoník účinný od
1. 1. 2014, s tím také souvisí, že
v  praxi není tento institut ještě

dostatečně prověřen. Odborné
veřejnosti nejsou dosud přesně
známy všechny důsledky daro−
vání pro případ smrti, ustanovení
zákona nám ale určuje základní
znaky.

Z  logiky věci samozřejmě vy−
plývá, že smlouva musí být uza−
vřena ještě za života obou
smluvních stran, účinky smlouvy
nastanou, ale po smrti dárce.
Zákon výslovně stanoví, že daro−
vání je závislé na podmínce, že
obdarovaný dárce přežije.
Nespornou výhodou pro obdaro−
vaného je ustanovení zákona
umožňující, aby se dárce pře−
dem vzdal možnosti odvolání da−
ru, jak je to možné v  případě
„běžného“ darování. Toto vzdání
se odvolání musí dárce učinit
v písemné formě.

V odborných kruzích se obje−
vují také názory, že darováním
pro případ smrti je možné obejít
tzv. nepominutelné dědice.
Nepominutelnými dědici jsou dě−
ti zůstavitele, popř. jejich potom−
ci, pokud nedědí děti. Občanský
zákoník zakotvuje ochranu nepo−
minutelných dědiců tak, aby po
smrti zůstavitele měli až na vý−

jimky, jako je např. případ vydě−
dění, zajištěný alespoň nějaký
podíl na pozůstalosti. Je−li nepo−
minutelný dědic nezletilý, musí
z  pozůstalosti získat alespoň tři
čtvrtiny toho, co by mu náleželo
v případě, že by dědil ze zákona.
U zletilého nepominutelného dě−
dice se pak jedná o čtvrtinu jeho
zákonného dědického podílu.
Typickým příkladem, kdy se
uplatní právo nepominutelného
dědice, který nebyl vyděděn, na
dědický podíl, je závěť – pokud
by zůstavitel do závěti nezahrnul
své potomky a v závěti by odka−
zoval celý svůj majetek jiné oso−
bě než svým dětem, nepřijdou
nepominutelní dědici o své podí−
ly na pozůstalosti. Zda se stejný
postup uplatní i v případě daro−
vání pro případ smrti, nebo to
bude jedna z cest, jak obejít ne−
pominutelné dědice, nám jasně
určí pravděpodobně až rozhod−
nutí soudu, který se bude touto
věcí zabývat.

Závěrem nezbývá než Vám,
vážený čtenáři VŠ, jednoznačně
odpovědět tak, že je možné da−
rovat pro případ smrti. 

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Petra Černocká s dcerou Bárou
Vaculíkovou pokřtily společné CD pro
děti. Jde o úpravy desítky lidových
ukolébavek, dvě autorské písně Petry
Černocké a jedna exotická ze západo−
africké Gambie. CD pokřtila trojice su−
diček Saskia Burešová, Marie Tom −
sová a Heidi Janků. Na −
hrávka Usínaček vzni kala
během letošního léta
a hu debně sbližuje dvě
generace zpěvaček. Na
originálních úpravách se
aranžérsky podíleli Bára
Vaculíková, producent
Aleš Hyvnar a brněn ský
kytarista Lu ciano Maya ci.
Aranže s tvůrci konzulto−
val Zde nek Merta. Na
obal obě zpěvačky nafotil
renomovaný fo tograf
Tomáš Třeštík, půvab nou
grafiku připravila Iveta
Kra tochvílová (i. skicák).

„Mám radost, že
jsme se s mámou mohly
hudebně protnout a vá−

žím si toho, že mi dala volnou ruku
v tom, jak písničky pojmout. Tes −
tovaly jsme je průběžně na naší dce−
ři a vnučce Coco, která si je k naší
velké radosti pořád zpívá. Naším cí−
lem bylo navodit dětem i jejich rodi−
čům příjemnou usínací atmosféru,

přiblížit lidovou tvorbu dnešku a po−
dívat se na ni z trochu jiného úhlu,“
vysvětluje záměr, který natáčení CD
předznamenal, Bára Vaculíková.

Studiový projekt Usínačky citlivě
uchopuje známé melodie a vdechuje
jim nový život. Mnohé z nich ať už li−

dové, nebo původně od
Bedřicha Smetany, nebo
Wolfganga Amadea Mo −
zarta na CD uslyšíte ne−
tradičně zpracované. Vý −
sledkem je aranžérsky
i interpretačně pozoru−
hodná nahrávka navozují−
cí lehkou mateřskou ná−
ladu plnou něhy. Souhra
hlasů zpěvaček, které vá−
že rodinné pouto, působí
harmonicky až dojemně.
„Věřím, že se CD celkově
velmi povedlo. Byla to
krásná spolupráce, teď už
snad jen, aby se dostalo
k co nejvíce dětem, pro
které vzniklo,“ dodává
Petra Černocká.

Petra Černocká v sedmdesátých
letech patřila k pětici nejoblíbeněj−
ších zpěvaček podle ankety Zlatý
slavík. Jako herečka se proslavila
hlavně v roli čarodějnice Saxany ve
filmu Václava Vorlíčka Dívka na koš−
těti. V posledních desetiletích se vě−
nuje zpěvu a vystupuje s country re−
pertoárem po boku svého manžela
Jiřího Prac ného. Na poli herectví
právě dokončuje natáčení rodinné
komedie Andílek na nervy režiséra
Juraje Šajmoviče. Ztvárnila zde jed−
nu hlavních rolí starostky po boku
Pavla Řezníčka. 

Její dcera Bára Vaculíková založila
a deset let koncertuje s ženskou cap−
pellou Yellow Sisters. Mohli jste ji za−
znamenat v první řadě talentové soutě−
že Hlas Československa, na který na−
vázal projekt Mateřská.com, shrnující
vtipným způsobem zážitky matek na
mateřské „dovolené”. V rapující dvojici
se svou kolegyní z Yellow Sisters
Lenou Yellow na sebe upoutaly pozor−
nost videem Lak tační psychóza, které
na internetu vidělo bezmála milion lidí.

Petra s Bárou vydávají dětské Usínačky

Město Dobřany obnovuje pravidelné
trhy na náměstí T. G. Masaryka. Ty
byly ukončeny před jeho rekonstruk−
cí a obyvatelům města citelně schá−
zely. První trh se uskutečnil už na po−
čátku října a další budou pravidelně
následovat. 

„Od jejich návratu si slibujeme
znovuoživení centra města tím, co
tam historicky patří. Vždyť dřív se
chodilo do trhu nejen za nákupem,
ale také za setkáním s lidmi a tu
a tam i za nějakými těmi zprávami,“
říká  místostarostka Dagmar Terel −
mešová, z jejíž iniciativy se trhy na
náměstí T.G.M. opět  vracejí. 
Jde o klasické trhy vymezené Tržním
řádem města (www.dobrany.cz /
vyhlasky−a−narizeni−mesta−opatreni−
obecne−povahy/). Tržními dny jsou
pondělí a středa vždy od 8 do 18 ho−
din. Se svým prodejním místem sem
mohou zamířit i lidé, jimž se na za−
hrádce například urodilo více jablek,
mrkve či brambor a rádi je prodají. 

„Město nebude vybírat žádný pro−
nájem veřejné plochy, každý trhovec
je povinen uhradit pouze náklady
spojené s úklidem a v případě, že
potřebuje elektrickou energii, tak ná−
klady za ni. Samozřejmě, že trhovec
musí splňovat zákonem předepsané
povinnosti pro prodej,“ dodává mís−
tostarostka. Drob ní pěstitelé, kteří
sem přijdou se svými přebytky, musí
splňovat hygienické předpisy. 

Pravidelné trhy 
na náměstí T.G.M.
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Klasické koncertní turné jel
oblíbený slovenský zpěvák
Miro Žbirka naposledy se svo−
jí kapelou a symfonickým
orches trem před třemi lety
(Symphonic Tour), pokud tedy
nebudeme počítat vyprodaný
narozeninový koncert v O2
areně. I proto se rozhodl
uspo řádat letošní Vánoční
Best of Video Tour 2014.
V Plzni se koncert uskuteční
12. listopadu, o čem bude 
a na další otázky jsme se ze−
ptali přímo Mira Žbirky.

� Na co se mohou návštěvníci
koncertů těšit? 

Turné jsme naplánovali do devíti
českých měst. S kapelou se chys −
táme zahrát všechny moje nejzná−
mější skladby ve spojení s video−
projekcemi složených právě ze
zmiňovaných klipů, které vyjdou
na DVD. Představím zároveň i má−
lo známé záběry a exkluzivní infor−
mace z pozadí natáčení klipů.

Musím přiznat, že tento projekt se
rodí již delší dobu a nechávám si
na něm hodně záležet. Věřím, že
i diváci koncer tů to ocení. Je to
poprvé, kdy na mých koncertech
bude mít hudební a vizuální
složka rovnocenný podíl. 
��A na co se těšíte vy?

Během těchto koncer tů
i po tolika letech na pódiu
opět zažiju něco nového,
něco, co jsme ještě nedě−
lali. Video spojené s live
hraním současně, tak aby
se tyto dvě složky navzá−
jem podpořily, to je to, o co
nám jde, a doufám, že se
to podaří. Na rozdíl od kon−
certů se symfonickým or−
chestrem si spolu s kluky z kapely
budeme moci dovolit trochu im−
provizovat a zbude i prostor na
mluvené slovo. Protože tentokrát
se nejedná o velké sportovní haly,
těším se také na užší kontakt 
s publikem a intimnější atmosféru. 
��Proč začínáte turné v Londýně?

Volba na Londýn padla z mnoha
důvodů. Jednak mám k tomuto
městu opravdu vřelý vztah a vím,

že zde žije mnoho Čechů a Slo −
váků, kteří se na koncer t těší.
Nehledě na to, že jsem zde strávil
minimálně polovinu letošního léta,
abych připravil novou desku. 

Londýn a jeho legendární studio
Abbey Road mi poskytl skvělé zá−
zemí a mnoho inspirace, takže i to−
to bude svým způsobem dík i tý−
mu, který se mnou na nové desce
spolupracuje. 
��Přiblížíte nám  vznik nové des−
ky  a kdy se na ni můžeme těšit? 

Ona je to trochu delší historie.
Před dvěma lety mi moje žena 
k narozeninám připravila opravdu

velké překvapení. Jsem velkým 
fanouškem Beatles a vždy jsem se
toužil podívat do prostor, ve kte−
rých vznikaly jejich desky. Katka
mi k narozeninám nadělila mož−

nost nahrávání v le −
gendárním londýnském
studiu Abbey Road s je−
jich producentem. Právě
vzni kající deska přinese
mnoho unikátů. Jednak
bude kompletně celá na−
hraná v tomto studiu pod
producentským dohle−
dem zmiňovaného Roba
Casse, podílí se na ní
i hudební ikona Pete
Brown, který napsal
všechny anglické texty,

Frank Tontoh – bubeník, jenž hrál
v kapele Amy Winehouse, ale sa−
mozřejmě opět i Pearse MacIntyre,
skvělý kytarista, s nímž spolupra−
cuji již od svého prvního nahrávání
v Abbey Road. Velmi speciální bu−
de i jedna skladba, na níž se podílel
Manfred Mann. Nerad bych pro−
zrazoval dopředu úplně všechno,
ale určitě na desce budou i písně
ve slovenštině.  

Miro Žbirka a jeho vánoční Best of Video Tour 
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Závěrečným závodem v Bělé nad
Radbuzou byl v sobotu 18. října
2014 ukončen pátý ročník Běžec −
kého poháru mládeže Plzeňského
kraje. V letošním roce se pohár sklá−
dal z devíti závodů ve Střelských
Hošticích, Tachově, Stříbře, na
Babylonu, Klatovech, Bělé a tři zá −
vody se uskutečnily v Plzni. Nej −
lepší mladí běžci byli oceněni pohá−
ry, diplomy a baťůžky darovanými
Plzeňským krajským atletickým 
svazem. 

Mladí běžci byli rozřazeni do 12
kategorií ve věkovém rozmezí 2 let.
Celkem se devíti závodů zúčastnilo
1345 mladých závodníků, což je
průměrně  12,45 na každou kategorii
v každém závodě. Opět se projevila
tendence vzrůstajícího zájmu o po−
hár. Letos se jej zúčastnilo o 296 dě−
tí více než vloni. Nejsilněji byly za−
stoupeny dívky z mladší přípravky
ročníky 2005/2006, kterých se

v průměru zúčastnilo téměř 21
v každém závodě, a mladší žákyně
r. 2001/2002 a starší přípravka dívek
r. 2003/2004 s průměrem vyšším
než 16 v každém závodě. Na opač−
ném konci účasti jsou dorostenky
r. 1997/1998 s průměrnou účastí
4,00 a dorostenci (pr. 5,11 na kaž−
dém závodě). Největší účast byla na

Běhu okolo Zámečku v Plzni − Rad −
čicích (205 běžců) a v na Běhu
Osvobození v Plzni−Liticích (200
běžců).

Maximální počet 8 vítězství,
a tím pádem 112 bodů získal Michal
Pergler. Sedmi vítězstvími a jednoho
druhého místa dosáhly Markéta
Andrlová a Alexandra De Sousa.

Své loňské vítězství obhájili Lukáš
Krýsl a Robin Knopf. V bodování od−
dílů zvítězili atleti TJ Sokol Plzeň
Petřín se 1441 bodem před družstvy
ŠAK při ZŠ Přeštice (1185 b), TJ
Baník Stříbro (786 b.), Mílaři Do −
maž lice (332 b.) a AC Falcon
Rokycany (311 b.). Na prvních čty−
řech místech tak zůstalo pořadí stej−
né jako v loňském roce. Protože bo−
dy mohou získávat i děti a oddíly mi−
mo Plzeňský kraj, velmi pěkného
osmého místa dosáhl oddíl SKP
Union Cheb, který předčil mnohé od−
díly z našeho kraje. 

Běžecký pohár mládeže Plzeň −
ského kraje se již stal pevnou sou−
částí termínového kalendáře dětí
v jarním a podzimním období. Vyp l −
ňuje tak období mimo letní závody
na dráze a zimní halové závody.
V příštím roce se tak mladí běžci
mohou těšit na další, již šestý ročník
poháru. Ing. Roman Sladký

Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2014
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Místní akční skupina Český les
si vás už po šesté dovoluje 
pozvat na společenský večer,
kterým chce ba−
vit hlavně sa−
ma sebe. Na víc
osla víme 10 let
od našeho zalo−
žení. 
Protože regio−
nálním večerem
pokaždé pouka−
zujeme na města
a obce, která se
i díky našim do−
tacím úspěšně
rozvíjejí, je místo
konání večera pu tovní. Po Po bě   −
žo vicích, Studánce, Bělé nad
Rad buzou, Tisové a Třeme šném,
teď převzala štafetu obec Staré
Sedlo na Tachov sku. Jménem
starostky hostitelské obce paní
Jany Svobodové vás tedy letos
srdečně zveme v sobotu 8. listo−
padu v 19.00 hodin do kulturního
domu ve Starém Sedle. 

Vaší účastí získáte med kolem
pusy u vstupu, mladé víno u stán−
ku a zralé ženy na parketu.

Ochutnáte student−
ské pacle a „Ma −
sový“ dort. Oslní
vás světla v rukou
něžných poběžo−
vických tanečnic
a budete čelit při−
tažlivému kouzlu
kovbojů. Vyhrajete
divočáka nebo
alespoň dovolenou
tam, kde lze divo−
čáka spatřit. A pak
si všichni dáme

drink na účet barmana. Program
večera je opět nesmírně zajímavý.
Přijďte s námi zatleskat těm, je−
jichž výrobky patří sem, k nám
do Českého lesa a spolu s námi
zdůrazňují jeho přednosti. Pro −
tože: když se daří nám, poznáte
to tam, kde žijete vy. 

Sylva Heidlerová,
ředitelka MAS Český les, z.s. 

Oslavte s námi 10 let
Místní akční skupiny Český les
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Pracovali jste nějakou dobu v Ně −
mecku a nevíte, zda se vám tato část
profesní kariéry započítá do důcho−
du? Potřebné informace získáte
v úterý 4. 11. a ve středu 5. 11.
2014 v sídle Okresní správy sociální−
ho zabezpečení Plzeň−jih. Právě tady
se totiž uskuteční tzv. česko−němec−
ké konzultační dny, které jsou urče−
ny   všem občanům, kteří pracují 
nebo pracovali v České republice
i v Ně mecku a tápou v oblasti důcho−
dového pojištění obou států. Při −
pravila je Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ) s německou
par tnerskou institucí Deutsche
Rentenversicherung (DRV).

Tým odborníků z obou států bude
po oba dva dny  informovat občany,

kteří získali doby pojištění na území
České republiky i Německa o pod−
mínkách nároku na důchod v obou
státech a o postupu při vyřizování
žádosti o tuto dávku – to je hlavním
cílem těchto již tradičních konzultač−
ních dní. Kromě toho jsou pro zájem−
ce z řad veřejnosti připraveny další
užitečné rady, včetně informací např.
o dokladech potřebných pro vyři −
zování důchodu, ale i o stavu probí−
hajícího důchodového řízení. O kon−
zultace je tradičně velký zájem.
Účastníci by se proto měli předem
objednat na telefonních číslech
+420 377 426 234 nebo +420 377
426 236. Případně e−mailem na 
adrese petra.turkova@cssz.cz nebo
sona.stodolova@cssz.cz. 

Česko−německé konzultační dny

Na plzeňské plovárně v Hradišti
se sešla přibližně čtyřicítka skau−
tů, kteří si společně připomněli 
70 let od smrti odbojáře a plzeň−
ského skauta Josefa Knappa. Při
této příležitosti obnovili Knappův
memoriál.

„Zdaleka jsme nečekali takový
zájem o závod. Když jsme vloni na
podzim přišli s nápadem tzv.
Knappák obnovit, počítali jsme se
dvěma nebo třemi soutěžními hlíd−
kami. Nakonec se přihlásilo 7 hlí−
dek, tedy 35 skautů,“ říká organi−
zátor závodu Jiří Beran. Plánuje,
že se memoriál příští rok otevře
pro starší skauty z celé Plzně a je−
jího okolí.

„Závod je atraktivní spíše pro
starší skauty, ti mladší se dnes
signalizaci na dálku pomocí pra−
porků obvykle neučí, ta byla na−
hrazena modernějšími komunikač−
ními prostředky. Také proto se dří−
ve tradiční závod v posledních
6 letech nekonal,“ myslí si jeden
ze závodníků Karel Dudáček. Do −
dává, že ale právě toto „retro“ po−
jetí pravděpodobně přilákalo tolik
skautů i dnes, chtěli si zavzpomí−
nat a vyzkoušet, zda i po letech
závod zvládnou. 

Josef Knapp se od vzniku
Česko slovenské republiky podílel
na šíření skautingu v Plzni. V ob−
dobí ohrožení Československa na−
cistickým Německem využil svých
i zkušeností plzeňských skautů.

Jako velitel zpravodajské a spojo−
vací služby se podílel na budování
Civilní protiletecké ochrany v Plzni.
Josefa Knappa za odbojovou čin−
nost zatklo 25. června 1944 
gestapo, následně byl uvězněn
v Terezíně, kde 5. listopadu 1944
na následky vysílení a mučení
zemřel. Právě postupy zpravodaj−
ské a spojovací služby připomíná
Knappův memoriál.

Závod zjednodušeně kopíruje
praktiky zpravodajské služby. Týmy
si tak zábavnou formou otestují ne−
jen fyzickou zdatnost, ale také pa−
měť, spolupráci a komunikaci.
Soutěžní tým se skládá z tzv. „ki−
movkáře,“ jehož úkolem je zapa−
matovat si co nejvíce předmětů
z celkem 24 vystavených, tedy
zprá vu, následně ji předává „vysíla−
či,“ který slova na dálku signalizuje
pomocí praporků příjemci. Zpráva
dále putuje několik kilometrů v ru−
kou běžce a do cíle ji dováží po−
slední člen hlídky, cyklista. 

Závod připravil oddíl Bílá střela
ze slovanského skautského stře−
diska „Jožky Knappa“, které do−
stalo jméno právě na počest vý−
znamného plzeňského skauta.
Junák – svaz skautů a skautek ČR
v současné době sdružuje více
než 50 000 dětí a dospělých, při−
čemž v Plzni se skautingu věnuje
přibližně 1 500 z nich. Junák je tak
největší neziskovou organizací
v České republice.

Skauti obnovili tradici
úspěšného memoriálu
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Dny, kdy jsme se radovali ze sluníč−
ka, jsou nenávratně pryč. Chybějící
teplo domova nám teď budou pouze
nahrazovat ideální kamna. Jedny
z nejlepších si vybereme u předního
českého výrobce EURO TEPLO,
s.r.o., v Doma žlicích. Vývoji a výro−
bě teplovzdušných, teplovodních
a kachlových kamen na uhlí, dřevo
a peletky se věnuje 13 let. Za dobu
své existence se domažlická firma
vypracovala mezi přední české vý−
robce kamen s teplovodním výmění−
kem, u nichž se účinnost pohybuje
přes 80 % a lze s nimi vytápět byty,
rodinné domy i průmyslové prosto−
ry. Ročně vyrobí  až 7 000 kusů nej−
různějších typů kamen. Velký zájem
o kamna z Doma žlic je také v za −
hraničí, zejména ve Francii, Belgii,
v Německu, Itálii a Holandsku.
Společnost EURO TEPLO má na
svém kontě řadu unikátních tech −
nických řešení na spalování tuhých
paliv, která si nechala patentovat.

Podrobnější informace o nejrůz −
nějších typech kamen i o letošní no−
vince nám sdělil jednatel společnosti
Jaroslav Hinterholzinger.

VULKÁN na trhu
VULKÁN je nový ekologický, paten−
tově chráněný kotel, který byl vyvíjen
na spalování hnědého uhlí typu
Ořech I. V kotli lze spalovat dřevo,
štěpky, hnědouhelné brikety, kusové
hnědé a černé uhlí. Splňuje budoucí
ekologické normy bez vysokých 
investic. Měli jsme jednání se zá−
stupci Sokolovské uhelné, kteří oce−
nili ekologické parametry a účinnost
kotle. Podle jejich hodnocení jsme
jedinými výrobci v České republice,
kterým se podařilo vyrobit kotel
účinně spalující nejlevnější uhlí
Ořech I, které Sokolovská uhelná do−
dává do domácností. Jedná se o jed−
noduchý kotel a díky velké násypce
je doba hoření bez přikládání až 
12 hodin. Kotel je nenáročný na ko−
mínový tah. Při správném používání
kotle garantujeme záruku na svaře−
nec kotlového tělesa 5 let.

Kamna všude, kam se podíváš
Tím, že se zaměřujeme jen na jednu
oblast výroby – kamna, můžeme ne −
ustále zdokonalovat jejich vlastnosti
a zákazník se ně můžete spolehnout
i v té nejkrutější zimě. Máme připrave−
nou pestrou nabídku kamen, ze které si
vybere opravdu každý. Nabízíme vám:

l Kachlová kamna Mijava – nabízí−
me v provedení teplovodní a teplo−
vzdušná.
l Krbová kamna Mijava – nabízíme
dva druhy – teplovzdušná a teplo −
vodní. Krbová kamna MIJAVA Trouba
navíc obsahují plně funkční nerezo−
vou troubu.
l Teplovzdušná kamna BRUNO
l Teplovzdušná kamna SATTAN –
dostávají svému názvu – jejich výkon
je totiž až 30 kW! Fungují na systému
dvoukomorového spalování a tím do−
konale spalují plyny a prachové části−
ce. Jsou tedy ekologické a způsob
hoření je velice hospodárný.
l Akumulační kamna SATTAN – ta−
to řada obsahuje kamna, které obsa−
hují akumulační žárobetonové seg−
menty a dokážou vytopit prostor až
300 m3. I akumulační kamna SATTAN
obsahují systém CB, tedy dvoukomo−
rové spalování.
l Peletová kamna – nabízíme teplo−
vzdušná či teplovzdušná/teplovodní
peletová kamna nové generace 
a v několika barevných odstínech.
U těchto kamen si můžete sami regu−
lovat výkon, popřípadě kamna vyro −
bíme už se zabudovanou automatic−
kou regulací výkonu pomocí prosto−
rového termostatu.

Příjemně zahřeje i cena
Zajímavé ceny pro všechny naše
klienty máme nejen u kamen, ale ta−
ké u příslušenství.  Mohu říci, že je
cena příjemně potěší a zahřeje.
Máme také vlastní bazar, kde nabí −
zíme použitá plně funkční kamna
za sníženou cenu. Nedovolili by−
chom si mít v nabídce kamna, která
už plně sloužila svému majiteli. V ba−
zaru prodáváme kamna, ve kterých
se topilo pouze jednou na výstavě.
Jejich stav je tedy bezvadný a jsou
okamžitě připravená k použití. Navíc
vám na ně poskytujeme dvouletou
záruční dobu.
Nabízíme rovněž široký sor timent
příslušenství, kouřovodů i náhrad−
ních dílů. Provádíme vizualizace 
kamen přesně do vašeho prostoru.
V prodejně EURO TEPLO také na−
jdete bohatý vzorník kachlí, takže
si určitě vyberete ty pravé i pro
váš interiér. Nemůžete se rozhod−
nout, která kamna by byla pro vás
ideální? Poradíme vám a rovnou
předložíme i cenový rozpočet pro
vaši představu. Poskytujeme kom−
plexní topenářské práce a služby. 
EURO TEPLO zkrátka představuje 
ráj kamen všech druhů! 

(re)

Blíží se zima, pořiďte si spolehlivá kamna
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Vidět sokoly stěhovavé, rarohy velké
či orly skalní zblízka se nepoštěstí
jen tak někomu. Díky úzké spolupráci
myslivců, sokolníků a ochránců pří−
rody tak mohla téměř stovka nej −
různějších zájemců pozorovat tyto
vzácné dravce v honitbě Myslivec −
kého spolku Borecký vrch Kařez na
Rokycansku. Proběhla zde totiž další
ze série akcí prezentující sokolnictví
jako nehmotné kulturní dědictví 
UNESCO. Díky pochopení a skvělé−
mu zázemí členů místního myslivec−
kého spolku, se tak mohli obdivova−
telé dravců seznámit nejen s jejich
živo tem, historií sokolnictví, ale sle−
dovat i letové ukázky doprovázené
mluveným slovem. 

Sokolnictví, které bylo 16. listo−
padu 2010 zapsáno na prestižní se−
znam světového kulturního dědictví
UNESCO, je lov zvěře pomocí sokol−
nicky vedených dravců a sokolníci
tedy lidé, kteří neloví puškou, ale lo−
veckými dravci. Tento zvláštní způ−
sob lovu není nic nového. Vznikl
v dávné minulosti a přetrval již celá
tisíciletí. Dravec se využíval jako
účinný pomocník člověka. Avšak
s vynálezem střelných zbraní upadlo

sokolnictví v  zapomnění. V  dnešní
době ale znovu ožívá a získává stále
více příznivců, kteří jsou u nás sdru−
ženi v  Klubu sokolníků Českomo −

ravské myslivecké jednoty. Tak jako
v dávné minulosti i ti dnešní mají ve
svém štítu, že neloví proto, aby zís−
kali kořist, ale pro všechno to krásné
při lovu. Ostatně, kdo si myslí, že
dravec uloví vše, na co zaútočí, ten
se mýlí. Příroda obdařila rychlostí,
bystrostí a obratností nejen dravce,

ale i ostatní živočichy. Na sokolnicky
vedených dravcích je možné sledo−
vat, že se dravci nepodaří každý
útok. Na rozdíl od člověka má dravec
se svou kořistí zcela vyrovnané šan−
ce. Oba – lovec i kořist – žijí vedle
sebe a během vývoje se zdokonaluje
lovecká schopnost dravce i obranné
schopnosti kořisti. Dravci loví v prvé
řadě živočichy nemocné, přestárlé
nebo jinak oslabené. Tím vykonávají
pro populace druhů, které jim slouží
za kořist, nesmírně důležitý úkol vý−
běru a odstraňují pro přírodu bezcen−
né jedince. Cílem dnešního sokolnic−
tví není jen lov, ale především ochra−
na a chov dravých ptáků, kteří jsou
na vrcholu potravní pyramidy, a tudíž
jsou nejvíce ohroženi. Jen v letošním
roce odchovali členové Klubu sokol−
níků ČMMJ přes pět set dravců
a sov, z nichž některé vypustili zpět
do volné přírody. Sokolnictví má však
i další význam, např. sokolníci se
svými dravci chrání bezpečnost leto−
vého provozu, neboť střet ptáků s le−
tadlem ohrožuje životy posádky, ces−
tujících i letadlo samotné. Díky biolo−
gické ochraně tak dravci zabraňují
nejen výše uvedeným skutečnostem,

ale i poškození letounu. Odvěkou 
nenávist dravce a drobného opeřen−
ce využívají i vinaři při ochraně
svých vinic. Sokolníci mají za sebou
i úspěšné obnovení či znovuzavedení
populací dravců do přírody, za což
jim patří velký dík. Toto si členové ZO
ČSOP v  Rokycanech uvědomují
a snaží se sokolníkům a zájemcům
o sokolnictví pomoci. Vždyť i některé
metody sokolnictví jsou úspěšně vy−
užívány v  praktické ochraně přírody
při záchraně či návratu dravců a sov
do přírody.

Díky pochopení Mysliveckého
spolku Borecký vrch Kařez, sokolní−
ků, ochránců přírody i široké veřej−
nosti se zájmem o dravé ptáky tak
byla zrealizovaná za krásného slu−
nečného počasí další velice zdařilá
akce, která se uskutečnila v honitbě
hospodařící na 608 hektarech. O tuto
krásnou honitbu, v  níž převládá vý−
skyt zvěře srnčí a černé, se aktivně
starají všichni členové sdružení, je−
hož zázemí je v areálu lovecké chaty,
kde se akce uskutečnila. Tento udr−
žovaný areál skýtá i možnost kvalit−
ního přátelského posezení včetně
pořádání nejrůznějších mysliveckých
akcí propagující českou myslivost.

Pavel MOULIS, 
předseda ZO ČSOP Rokycany

Kolem Kařezu byli k vidění dravci
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V Postřekově na Domažlicku si ro −
dinný dům postavili manželé Ing.
Fran tišek a Ing. Dagmar Nečasovi.

Plastová okna si vybrali od firmy
Braun z Weidingu, která má v Pl −
zeňském kraji,  a to ve Kdyni, Po −
střekově a v Rokycanech, obchodní
zastoupení. Proč se rozhodli právě
pro firmu Braun? To byl jeden z hlav−
ních důvodů naší návštěvy u manželů
Nečasových.
n Byli jste předem rozhodnuti pro 
firmu Braun?
Nebyli. Kontaktovali jsme nejméně 
6 firem, které nabízejí plastová okna. 
U některých nás zarazila až překvapi−
vě nízká cena, jiná firma nám roz−
mlouvala trojskla. Prý stačí pouze
dvojsklo, ale v projektu byl požadavek

na trojskla, protože dům je veden jako
nízkoenergetický. Jiné firmy zase mě−
ly problém s atypickými okny, která

byla v projektu stavby.
Nabízely nám jiná 
okna za zvýhodněnou
cenu. Infor ma ce a re−
ference jsme také zís−
kávali od známých,
kteří mají nová plasto−
vá okna. Také jsme
oslovili několik lidí,
kteří se profesně za−
bývají stavebnictvím 
a mají bohaté zkuše−
nosti.
n Jaký byl výsledek
vaší snahy získat co
nejvíce informací?
Dobré reference jsme
dostávali na firmu
Braun, proto jsme se
rozjeli do Weidingu,
kde má firma
Braun nádher−

nou výstavní expozici a setkali
se s panem Georgem Brau −
nem a českým obchodním zá−
stupcem ze Kdyně Petrem 
Ha m pelem. Vše nám podrobně
vysvětlili a názorně ukázali, 
na příklad jaký je rozdíl mezi
dvoj a trojsklem. Také nás ujis−
tili, že není problém vyrobit
atypická okna.
n Technická stránka zpraco−
vání oken vás nadchla. Ale co
cena?
Když jsme ji srovnávali s na−
bídkou od českých firem, tak
byla vyšší, ale ne nějak dra−

maticky. Navíc jsme se na vlastní oči
přesvědčili o kvalitě výrobků firmy
Braun a viděli jsme, jak se  okna vyrá−
bějí. Plastová okna a vchodové dveře
si nepořizujete na 10 let, je to dlouho−
dobá investice a v takovém případě 
je kvalita na prvním místě. Firma
Braun má více jak  50letou historii 
a to samo o sobě už ně−
co vypovídá. 
n Ve Weidingu jste se
rozhodli pro Brauna?
Nejen rozhodli, ale také
jsme si vybrali model
fran couzských oken.
Kaž dé mu doporučuji
nav štívit firemní výstavu
ve Wei dingu, protože
zde získáte spoustu no−
vých informací. Pak už všechno pro−
bíhalo podle plánu. Firma Braun okna
v dojednaném termínu vyrobila a bě−
hem jednoho dne nám je v celém do−
mě namontovala. Montéři byli nesmír−
ně ochotní a vstřícní. Jedním slovem
vynikající.

n Nějaké závady jste zjistili?
Výrobky od Brauna máme dva roky
a za tu dobu jsme neměli jediný pro−
blém. Jsme spokojeni. Nicméně pro pa−
na Brauna máme jeden námět k za −
myšlení. Firma by mohla dodávat klien−
tům nějakou vhodnou fólii, která by
chránila okna například při natírání omít−
ky nebo jiných vnitřních i vnějších pra−
cích.  Říkáme to z vlastní zkušenosti.

Zákazníkům nasloucháme
„S praktickou připomínkou manželů
Nečasových se budeme na poradě
s našimi techniky zabývat a věřím, že
něco vymyslíme,“ slíbil spolumajitel 
firmy Georg Braun.

„Pro nás je nejdůležitější zákazník,
a proto preferujeme individuální pří−
stup k jeho potřebám. Domluvíme si
schůzku, prohlédneme si stavbu, vy−
slechneme přání zákazníka a navrhne−
me mu nejlepší možné řešení. Když
dospějeme tak daleko, že si vybere

naše výrobky, pozveme
ho k návštěvě naší firmy
do Weidingu. S našim
obchodním zástupcem
z Če ch si prohlédne vý−
stavní expozici, vyzkouší
si, jak fungují nejrůznější
systémy včetně bezpeč−
nostních a zavítá na pra−
coviště, kde se okna vy−
rábějí. Náš zákazník musí
mít veškeré informace,“
zdůrazňuje pan Braun.

Levná věc může být
drahá
„V poslední době se jak
v Ně mecku, tak i v Česku
rozšířila nabídka levných

plastových oken. Mnozí zákazníci si
myslí, že mezi okny není mnoho vel−
kých rozdílů. Okno jako okno, říkají
nám. Když je vezmeme do výroby, tak
svůj názor změní. Máme řadů klientů,
kteří si nechali od jiné firmy před několi−
ka lety namontovat levná okna a dnes
přicházejí za námi a chtějí je vyměnit za
naše.  Všechna okna, která prodáváme,
se vyrábí u nás. Firemní značka Braun
je garancí vysoké kvality. Vedle výroby
je pro okna důležitá i jejich montáž,“ při−
pomíná spolumajitel firmy Braun.

Drahá super cena
Obchodní zástupkyní firmy Braun
v Postřekově je paní Hana Váchalová.
Když jsme mluvili o nabídce levných
oken, prozradila nám svou       4

„Dobré reference na plastová 
okna nás přivedly k firmě Braun,“

Atypická okna  nad kuchyňskou linkou.

„Francouzské dveře se nám moc líbí a jdou lehce otevírat.
I naše dvouletá dcera je bez problémů otevře,“ s nadšením
říká Dagmar Nečasová.

Na návštěvě u manželů Nečasových v Postřekově.
Zprava: Spolumajitel firmy pan Georg Braun, manželé
Dagmar a František Nečasovi a obchodní zástupkyně
firmy Braun v Postřekově paní Hana Váchalová.

řekli nám manželé Nečasovi z Postřekova. 
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Komediální hit současné Paříže z
pera populární francouzské herečky,
scenáristky a režisérky Isabelly
Mergaultové Sbohem, zůstávám!
uvádí pražské Divadlo Kalich 18. li−
stopadu. 2014 v 19:00 hod v KD
Peklo Plzeň. Těšit se můžete na vy−
broušenou komedii o tom, jak šered−
ně se mýlíme v okamžicích, kdy si
myslíme, že jsme neporazitelnými
pány situace a svůj život svíráme
pevně v rukou. Odpověď na otázku,

kdo je oběť a kdo šťastný vítěz, 
se v tomto příběhu mění každou 
chvíli.... Skvělé herecké obsazení –
Iva Janžurová, Pavel Zedníček, Jana
Paulová a Antonín Procházka nebo
Jaromír Dulava – slibuje skutečný
umělecký zážitek.
Předprodej vstupenek: KD Peklo,

tel. 378 037 954, 
Informační centrum Plzeň, 

tel. 378 035 415 
a www.plzenskavstupenka.cz

Sbohem, zůstávám! – v Pekle

Víte, kolik hradù, zámkù a tvrzí dotváøí
naši historii? Ty nejznámìjší byly již
nesèetnìkrát popsány v rùzných od−
borných i populárních publikacích.
Kniha Hrady, zámky a tvrze, jak je 

neznáte, pøedstavuje ucelený pøehled
všech hradù, zámkù a tvrzí v Pl zeò −
ském kraji. Unikátnost spoèívá nejen
v kvalitní fotografické dokumentaci,
ale i v seznamu døívìjších a sou èas −
ných majitelù tìchto objektù. 
Reprezentativní pìtisetstránková pu −
blikace stojí 420 korun, a proto se jistì
stane vhodným dárkem nejen pro mi−
lovníky historie, ale i pro vyznavaèe tu−
ristiky.
Obsáhlou obrazovou encyklopedii si
mùžete koupit v knihkupectví ŠIWA na
klatovském námìstí, v kanceláøi  spo −
leènosti AgAkcent, Zlatnická ul., Klato−
vy, v Infocentru ve Kdyni, nebo objednat
na www.hradyzamkytvrze.cz, telefo−
nicky na èísle 376 310 957 nebo e−mail
info@agakcent.cz.                 (sh)

Hrady, zámky
a tvrze, jak 
je neznáte

Největší množství 3D efektů ze
všech promítaných filmů nabízí no−
vinka plzeňského 3D Planetária 
v Techmanii Science Center. Jme −
nuje se JSME VETŘELCI! a formou
srozumitelnou i malým divákům hle−
dá odpověď na otázku, zda jsme
skutečně vesmírní jedináčci. 

Animovaný film vypráví o hledání
mimozemských civilizací a o tom,
jaké jsou šance je vůbec nalézt.
Nenajdou dřív oni nás? Roztomilá
animace nadchne děti od čtyř let,
dospělé obohatí spousta zajímavých
informací. Během pětadvaceti minut

putují diváci ze Země přes další pla−
nety a měsíce sluneční soustavy do
hlubin vesmíru. Přitom je obklopují
3D efekty v množství a kvalitě, jakou
dosud žádný z promítaných filmů
nenabídl. 

Film JSME VETŘELCI! se promítá
spolu s Podzimní oblohou nad Plzní
nebo Krásami vesmíru.  Časy  projek−
cí naleznete na www.techmania.cz.
Kromě toho bude Techmania Scien −
ce Center ve dnech 4. až 9. listopa−
du hostit hvězdu současného světa
humanoidních robotů – robota ASI−
MA. V současnosti jde o nejdokona−

lejšího humanoidního robota společ−
nosti Honda, jehož veřejnou produk−
ci jinde než v Techmanii neuvidíte.
ASIMO umí hopsat a skákat, chodit
po schodech, mluvit, podat ruku na
pozdrav, běhat rychlostí devět kilo−
metrů v hodině, tančit nebo dávat
góly. Edutaineři Techmanie s ním
připravují speciální show.

JSME VETŘELCI! s 3D efekty

4 zkušenost: „Předtím, než jsem na−
stoupila k firmě Braun, dělala jsem
účetní u jedné firmy na Domažlicku.
Jako účetní jsem všechno viděla přes
peníze, to už je asi taková profesní de−
formace.  Když jsme  se rozhodli vy−
měnit v rodinném domě dřevěná okna
za plastová, samozřejmě jsem hledala
tu nejvýhodnější nabídku. Vybrala jsem
si okna za super cenu. Nekupte to.
Dnes po 7 letech okna netěsní a nejdou
zavírat. Vzpomínám si na epizodu, kdy
po výměně oken montér usazoval pa−
rapety. Když to viděl manžel, tak ho do−
slova vyhodil a parapety usadil sám.
Výsledek super ceny je ten, že do tří let
nás čeká výměna těchto levných plas −
tových oken. Nicméně zákazníkům
mohu ukázat rozdíl mezi levnými plas −
tovými okny (dvě mám v obývacím po−
koji) a kvalitními plastovými okny od
firmy Braun, která mám jinak v celém
domě. Na super cenu jsem doplatila
a znovu si vzpomněla na větu: Nejsem
tak bohatá, abych si mohla kupovat
levné věci. Proto všem klientům navr−
huji, že s nimi navštívím firmu Braun ve
Weidingu, kde si prohlédnou výstavní
expozici a navštíví i samotnou výrobu.“

Nadšený zákazník
„To je náš cíl,“ říká Georg Braun a do−
dává. „Za své peníze musejí klienti do−
stat vysoce kvalitní výrobek včetně
všech montážních prací a dokonalého
servisu.  Životnost námi vyrobených
plastových oken je minimálně 40 let.
Naši obchodní zástupci ve Kdyni,
Postřekově a v Rokycanech vám po−
skytnou veškeré informace. Pokaždé se
ptám zákazníků, proč si vybrali naši fir−
mu. Mnozí mi říkají, že se ptali svých
známých a ti jim řekli. Když chceš něco
dobrého, tak jdi k firmě Braun.“      (re)

Také stavba dalšího  rodinného domu
v Postřekově pana Jana Bučeka má pla−
stová okna od firmy Braun.

Rodinný dům manželů Nečasových
v Postřekově. Všechna plastová okna
včetně francouzských oken vyrobila, do−
dala a namontovala firma Braun.
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Začal jsem v roce 2002 s  Rodinnými
konstelacemi (skupinová terapie, tzv.
psychodrama), abych získal odpově−
di na otázky, které nedostaneme kla−
sickými metodami. Zabývám se živo−
tem, nemocí, vztahy a to jsou témata,
která lze ověřovat při konstelacích,
včetně předpokladů budoucnosti.
Nejvíce náš život ovlivní hodina, den,
měsíc, rok narození, jméno, místo,
kde žijeme, pracujeme, genetické
předpoklady, rovnováha rodinného
systému minimálně 3 generace zpět,
s kým žijeme, děti, vzdělání atd. Z to−
ho vyplývá, že mnoho na našem osu−
du změnit nemůžeme, ale jsou aspek−
ty, které ovlivnit můžeme. Například
narovnáním nerovnováhy v rodinném
systému. Tvrdím, že v rodinném
systému existuje kolektivní odpověd−
nost. Z konstelací se stále častěji
ukazuje, že neseme odpovědnost za
naše předky (potomky), pokud způ −
sobili nerovnováhu a nebyli za to 
potrestáni. 
Díky konstelacím jsem pochopil, proč
máme problémy. Když se v konstela−
cích řešily tragické příběhy klientů,
vždy se došlo k příčině. Jak jinak vy−
světlit smrt mladého člověka, který ni−
kdy neprovedl nic takového, aby musel
zemřít nepřirozenou smrtí. Znám pří−
pad klienta, který byl napaden, zbit 

a málem zemřel. Když se přišel ptát,
proč se mu to stalo, ukázalo se, že
před třiceti lety napadl jednoho člově−
ka. Sice jeho útok nebyl tak brutální, ja−
ko se mu stal, ale když jsem mu to vy−
věstil, vzpomněl si na třicet let starou
příhodu. 
Ne všechny problémy se mohou uká−
zat hned v první konstelaci. Jedna kli−
entka řešila problém ve vztazích v ro−
dině, a to jak s muži, tak s dětmi i rodi−
či. V konstelacích se ukázala nejasná
situace okolo otců dětí. Při druhé kon−
stelaci se ukázalo, že druhé dítě se na−
rodilo po znásilnění a matka tuto sku−
tečnost manželovi nepřiznala. Dítě na−
rozené z aktu znásilnění se k ní chova−
lo špatně, protože břemeno problému
znásilnění na ono dítě matka přenášela
a dítě tíhu nezvládalo. Matky obecně
přenáší své problémy na děti. Samo
dítě mělo navíc problém s identitou.
Takový problém se týká většiny dětí,
které nejsou zplozeny jako vedlejší
produkt dobrého vztahu z lásky. Dítě
nemělo pocit jistoty, mělo porušený
pud sebezáchovy. Jeho chování bylo

čím dál tím víc sebedestruktivní
a mohlo skončit buď duševní
(později fyzickou) nemocí, či
dokonce smrtí. Po konstelaci se

matka rozhodla dítěti sdělit pravdu. Asi
není náhoda, že 80 % z pohlavně zne−
užívaných žen, které byly v mé porad−
ně, byly zrozeny ve znamení štíra, ne−
bo měly ascendent ve štíru. Další pro−
blém u většiny zneužívaných žen
v dětství byl ten, že je matky nenávidě−
ly (někdy se tak mstily bývalým part−
nerům) a některé dcery doslova „před−
hodily“ do postele svým milencům či
otčímům. Většina zneužívaných žen 
(a jejich matek) neměla uspořádaný
život a nebyly schopny žít  dobrým
partnerským životem. Matky těchto
zneužívaných dcer žily se svou nená−
vistí  a dcerám tento „program nená−
visti“ dokonale vložily do podvědomí. 
Když otcovství svedou matky na jiného
muže, vzniká tím velký problém pro dí−
tě. Je to neodpustitelně sobecké, pro−
tože takto narozenému dítěti již předem
berou jeho identitu, sebedůvěru, dítě
má porušen pud sebezáchovy, protože
v takových případech není chtěným
minimálně jedním rodičem. I když po−
četí s jiným mužem podváděný manžel

nemusí vědět, v podvědomí
všech aktérů včetně plodu to
hraje velkou roli.
Jeden mladý úspěšný muž,
vysokoškolsky vzdělaný při−
šel řešit problém se ženami.

Ve svých 35 letech byl dvakrát rozve−
dený. Stále potkával ženy, kolem kte−
rých bylo vždy podivné tajemno. Přišel
na to, že mu lžou, píší si sms a e−maily
s jinými muži a konec byl vždy stejný.
Rozchod ze strany ženy. Nakonec se
ukázala jako příčina to, že neznal své−
ho otce. Matka mu tajila vše okolo je−
ho biologického otce. Podle mé teorie
potkával partnerky podle modelu mat−
ky, které mu lhaly. Jestli si taková mat−
ka myslí, že když neřekne nic o sku−
tečném otci, že nelže, tak se hluboce
mýlí. Důsledek je stejný, jako by lhala.
Navíc jsem odhalil při rozhovoru jeho
porušený pud sebezáchovy. U tohoto
muže se projevoval tak, že riskantně
jezdil na motorce. Když jsem mu to
sdělil, motorku měsíc po našem roz−
hovoru prodal.     
Z konstelací se ukazuje, že většina
matek si své tajemství o početí s jiným
mužem než partnerem „nechává do
hrobu“. Že tím trpí jejich děti a násled−
ně další potomstvo, je jim jedno.
Porušený pud sebezáchovy je i příči−
nou sebevražd. Stejně tak může vést
k vraždě, protože když si někdo neváží
sebe, neváží si ani druhých.                                     

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Díky konstelacím jsem pochopil, 
proč máme problémy

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  vydání vykládacích karet. Jejich
součástí 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 roz−
hledu, Havlíčkova 5,  301 00 Plzeň.  Karty si
také můžete objednat telefonicky  na čís−
lech 605 788 005 anebo 777 730 256.
Karty vám pošleme na dobírku. Jejich ce−
na bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné
84 Kč,  pokud si objednáte dvoje karty, je
poštovné 90 Kč. Karty bez poštovného stojí
275 Kč a publikace 49 Kč. 

Dotaci ve výši 396 275 korun na 
nákup přenosné požární stříkačky
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, Krajské sdružení hasičů
Plzeňského kraje,  odsouhlasili kraj−
ští radní. Jedná se o speciální typ
stříkačky, kterou nemá k dispozici
žádný sbor dobrovolných hasičů
v kraji.

„Družstva dobrovolných hasičů
Plzeňského kraje jsou v soutěžích
požárního sportu velmi úspěšná 
i v rámci celé republiky. Repre −

zentanti požárního sportu
nemají ovšem možnost
tréninku s požární stří−
kačkou, která se používá
na mistrovských soutě−
žích. Proto tato dotace,
která je určená výhradně
na nákup chybějící tech−
niky, aby mohla sloužit
pro trénink požárního
sportu v rámci činnosti
všech pobočných spolků
SH ČMS působících

v našem kraji,“ zdůraznil hejtman
Václav Šlajs.  Kraj tak vyhověl přání
například mistryň České republiky 
v požárním spor tu – hasičkám
Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Chválenice, družstvo bodovalo na
mistrovství republiky již po třinácté
za sebou. Stejně úspěšní letos byli 
a mistry ČR v požárním sportu se
stali členové družstva SDH Dehtín.
Přenosnou stříkačku si budou jedno−
tlivé sbory vzájemně půjčovat podle
svých aktuálních potřeb.

Mistři mohou trénovat na speciální stříkačce
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Pátek, třináctého června
2014. Vzpomínkového aktu
tragického úmrtí policisty
Jiřího Hrubého z Obvod ního
oddělení PČR Plzeň – Slo −
vany, povýšeného in memo−
riam do hodnosti poručíka,
zemřelého před šestnácti 
lety nedaleko Letkova na
Plzeňsku, se zúčastnili nej−
vyšší plzeňští policisté, rodi−
če i bývalí jeho kolegové,
včetně představitele Inter −
national Police Association,
tamní územní skupiny Plzeň.
U uvedené obce byl mladé−
mu policistovi odhalen o po−
znání důstojnější pomník na
místě, kde zemřel rukou
bezcitného vraha... 

Bylo dne 13. června 1998 kolem
desáté hodiny dopolední, když na
Lince 158 operační důstojník
přijal oznámení se žádostí o po−
moc, neboť na Slovanské aleji
v Plzni , v blízkosti telefonní bud−
ky došlo ke slovní rozepři mezi
třemi cizinci a dvěma Čechy…
Na místo byla vyslána dvojčlenná
hlídka ve složení nadstrážmistrů
Hrubého a Lenár ta. Když poli−
cisté přijeli na místo, cizinci od−
mítli kontrolu totožnosti, nasedli
do svého osobního automobilu
Mer cedes černé barvy a začali

před policejní hlídkou ujíždět po
Nepomucké třídě. Policisté za
použití výstražných znamení roz−
svícených na služebním označe−
ném vozidle se snažili je dostih−
nout a služební zákrok dokončit.
Mercedes, když projel Letkovem
náhle zastavil a vyskákali z něho
později identifikovaní občané bý−
valé Jugoslávie Fahim a Fatmir
Hanušovi, otec a syn. Jejich další
příbuzný zůstal sedět ve vozidle
na zadním sedadle a stal se tak
svědkem následujících dramatic−
kých událostí… 

Při příjezdu oba Hanušové za−
hájili střelbu na služební vozidlo
a jeho osádku z nelegálně drže−
ných střelných zbraní. Oba poli−
cisté překvapeni sledem událostí
se snažili palbu opětovat, vlastně
jen postřelený nstržm. Lenár t.
Jeho kolegu zasáhly do hrudníku
čtyři střely vystřelené z pistole
staršího z vrahů a způsobily mu
okamžitou smrt, neboť jedna ze
střel zasáhla přímo srdce! Poli −
cista Lenárt, kryt za kolem slu−
žebního auta, palbu opětoval
a když mu došly náboje, připlazil
se ke kolegovi a použil i jeho zá−

sobník. Teprve až při−
volané policejní posily
řádění bezcitných vra−
hů ukončily. Mladší
z nich utekl do blízkého
lesíka a starší se vzdal,
a prosil o svůj život.
Třetí muž stále jak při−
kovaný seděl na zad−

ním sedadle Merce desu. Násle −
dující trestní řízení přineslo spou−
stu emocí, při nichž vyplynulo, 
že oba Ha nušové
nejsou policis−
tům až tak nezná−
mí. Prvý jejich
konflikt s nimi se
odehrál již v roce
1995, když si pro
Fa hima Hanuše
došla do jeho 
domu zásahová
jed not ka, protože
byl podezřelý ze
závažného zná−
silnění mladé že−
ny. Přitom po za−
kročujících poli−
cistech začal stří−
let, tenkráte z le−
gálně držené
střelné zbraně.
Uváděl, že si
mys  lel, že došlo
k přepadení jeho
rodiny. V přestřelce s policisty
v jeho těle skončilo celkem čtr−
náct střel. Přežil, a pak se nejspí−
še všem policistům mstil… Star −
ší Fahim byl odsouzen ke čtyřia−

dvaceti letům vězení, mladší
Fatmir o deset let méně. Oba
v průběhu trestu žádali o podmí−
nečné propuštění. Jen mladšímu
z nich se to povedlo a je již na
svobodě. Starší i ve vězení pláno−
val další vraždu, vraždu státní zá−
stupkyně, která dozorovala vy−
šetřování jeho případu. Měl tehdy
požádat své dva spoluvězně ve
vazební cele, aby ho zkontakto−
vali s člověkem z podsvětí, který

by byl ochoten
a schopen státní
zástupkyni zabít
a slíbil za to pení−
ze! Oba reci  di −
visté se však 
zalekli a o pláno−
vané vraždě infor−
movali přímo do−
tyčnou žalobky−
ni…. Na uve  de −
ném případu je
patrné, kam až
vede nekontro −
lovatelná msta,
zášť a jiná menta−
lita „horkokrev −
nějšího“ národa!
Jak jsem započal,
tak i konec mého
ohlédnutí je
opentlen citátem.
„Život je tenká pa−

vučinka na okně, přes které vidí−
me do ulice světa, a když se prud−
ce otevře, nenávratně zmizí…“
Čest památce por. Jiřímu Hru −
bému! Karel Fořt

Autor kriminalistického pří−
běhu Karel Fořt vydal v pořa−
dí už svou třetí knihu Hyeny
mezi námi. Čtenáři přibližuje
skutečné kriminalistické pří−
pady ze Šumavy.

Čtyři střely, které zmařily mladý lidský život
„Na bolest srdce se těžko hledá ten správný lék…“

Mapa − dárek, který potěší
i poučí, vzdělává i zdobí
Místní akční skupina Český les, z. s. nabízí plastickou
mapu, která zahrnuje území Českého lesa a
Oberpfälzer Wald. Mapa je ve formátu 100 x 75 cm a
měřítku 1 : 125000. Jde o edici obdobné mapy jako je
Plzeňský kraj a Šumava. Naše mapy si v současnosti
můžete pořídit za zvýhodněnou cenu 900 Kč, běžně se
prodávají za 1 200 Kč. Plastické nástěnné mapy jsou
vhodným dárkem, doplňkem obecních úřadů, veřej−
ných prostor, všech stupňů škol a infocenter, kde je
navíc možný jejich další prodej.

info@masceskyles.cz, 
infocentrum@kdyne.cz,

Tel.: 379 413 555

Ze zápisníku
kriminalisty:
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3.11. v 19 h – PŘEŠTICE – kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Collegium vocale Karlovy Vary, 

Česká duchovní hudba 20. století

7.11. v 19 h ČEČOVICE – kostel sv. Mikuláše,
Gontrassek, Starý Plzenec,

Česká duchovní hudba husitského věku

9.11. v 17 h – MARIÁNSKÁ TÝNICE – 
kostel Zvěstování Panny Marie, 

Niederbayerisches Ärzteorchester Deggendorf (D), 
J. Haydn: Sedm posledních slov Spasitele na kříži

11.11. v 17 h – KLADRUBY – kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, 

Dívčí akademický sbor & Plzeňský 
akademický sbor Plzeň, 

A. Vivaldi Gloria & duchovní hudba italského baroka

12.11. v 19.30 h – KLATOVY – kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, 

Česká píseň Plzeň, Francouzská duchovní hudba 
19. století a její inspirace

14.11. v 19 h – PLZEŇ – katedrála sv. Bartoloměje,
Čerchovan Domažlice, G. F. Händel: Mesiáš

Kontakt: www.musicasacra−festival.eu

MUSICA SACRA 2014
Evropský hudební festival

30. 11. 2014 v 9:00 hod.
THE GRANDMOTHERS OF INVENTION PLAY 

„FREAK OUT!“
(THE EARLY YEARS OF FRANK ZAPPA)

� Kulturní tip  � Kulturní tip  � Kulturní tip  �

Úplně poprvé v Plzni zahrají originální členové původní kapely
Franka Zappy The Mothers of Invention. Koncert v Buena Vista
Clubu se stane legendárním zážitkem nejen pro všechny
Zappovy fanoušky. Zazní tu klasická muzika Franka Zappy od
druhé poloviny 60. let minulého století z alb Freak Out nebo
Absolutely Free až po Bongo Fury nebo One Size Fits All.
Koncerty živé reinkarnace kapely Franka Zappy po celém světě
sbírají další nadšené fanoušky i hudební kritiky.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁME svářeče Tig,
i bez papíru − výhoda Co2
a čtení dokumentace. Prá −
ce v  Plzni a okolí. Možnost
ubytování. Vysoké výdělky.
Tel.: 777486071. KŘI PM
140149

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

PŘIJMU pedikérku a ma−
sérku na ŽL. v Plzni, s pra−
xí. Tel.: 602682843. KŘI
PM 140190

NABÍZÍM zajímavou pra−
covní příležitost, věk ne−
rozhoduje, pracujete dle
svých časových možností.
Tel.: 603484113. RR
40870

FIRMA NIROMONT, s.r.o.
ul. 5. května 112, Klatovy
hledá zámečníky. Praxe
podmínkou. Zkušenosti 
s výrobou z nerezu vítány.
Pošlete životopis na e−ma−
il: kolar@niromont.cz. Tel.:
376310443. 

V SUŠICI přijmu do nájmu
kosmetičku s vl. ŽL. Tel.:
704064364. RR 40881

PŘIJMEME zdr. sestry a pe−
čovatelský pro opatrování
starých lidí do domác −
ností do Německa. Tel.:
731473627. RR 40883

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a malíř−
ských pracích, tel.:
606916148. RR 40885

STŘEDOŠKOLAČKA (42)
s  praxí v  bance hledá za−
městnání v Klatovech, po−
zn. účetnictví, administra−
tiva. Nastoupím ihned. Tel.:
602154508. RR 40907

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

PRODÁM videokameru SO−
NY handycam DCR−HC 14E
(mini DV) s  kompletním
příslušenstvím. Cena
2500,− Kč. Tel.: 608514568

PRODÁM rotoped, plně
funkční, cena 500 Kč, dře−
věné židle ke kuchyňskému
stolu, tmavě hnědé, sedák
čalouněný, bordový, 4 ks a
očalouněnou klekačku. Tel.:
605919446. PM 140185

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo −
vickou 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5x2,
40x2, 80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022 

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

STARÝ nábytek cca 30. lé−
ta a později – ložnice, kre−
denc, skříně, křesla, lustr
atd. Tel.: 606090811,
604798552. Rychlé jedná−
ní. RR 40779

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

NÁDRŽE plastové 1000−
2000 l, šířka 75, výška 170,
délka dle objemu 120−
210 cm, vhodné na vodu,
naftu, septik, cena 1 Kč za
1  litr, tel.: 607236995. RR
40224

VELMI málo používané rib−
stole, výška 230cm, šířka
80cm, postranice smrk,
příčky buk. Osobní odběr –
cena 800 Kč, tel.:
776676414. RR 40856

KRMNOU řepu 200 Kč/q,
mrkev 400 Kč/q, brambory
600 Kč/q, cibuli 10 Kč/kg,
tel.: 776252283 – KT. RR
40865

WAWKY Zn. Karma, cena
500 Kč, starší el. sekačku
s košem, cena 350 Kč, da−
ruji 10 let starý kočárek –
dvojkombinaci, golfky a vy−
vařovačku na láhve. Tel.:
724008799. RR 40869

PŠENICI 460 Kč/q a oves
360 Kč/q, u Klatov, tel.:
603454863. RR 40880

VOJENSKÝ lehký plášť
KHAKI, nenošený, vel. 53,
voj. bundokošili – nenoše−
ná, hnědé kožené pohory –
vel. 9, tel.: 379494619. RR
40898

PRODÁM solární elektrárnu
12V/24W s  veškerým pří−
slušenstvím pro instalaci
na chatu, chalupu atd. 
včetně 2ks autobaterií 100
Ah. Cena dohodou, tel.:
604379191. RR 40914

MRAZÁK (truhlicový)
Electrolux A+++ (223L),
zakoupen 4.12.2012. Cena
6000 Kč, tel.: 723234971.
RR 40917

DŘEVĚNÉ pelety z borovice
+ smrk + dub, pr. 6
a 8mm, balení pytle á 15kg,
cena 15kg/82 Kč, 1t/5500
Kč. Tel.: 604726646. RR
40921

HRANOLE 18x12 – 8ks,
16x10 – 8ks, 6x4 – 18ks,
12x12 – 8ks, 14x10 – 2ks,
délka 460cm. Koupím štěně
vlčáka s krátkou srstí – psa.
Tel.: 603235358. RR 40927

VĚCI po jednom dítěti, vel.
0 až 11 měsíců, dívčí i chla−
pecké, tel.: 606317227. 
RR 40924

KOUPÍM kuny, norky, tcho−
ře. Lišky – od listopadu do
února a to pouze nesta −
žené. Jen čerstvé. Tel.:
377983027. PM 140171

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

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

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

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

STŘÍBRNÉ a zlaté min−
ce, šperky s  českými
granáty, stř. tabatěrka,
pudřenka, náramek, pří−
bory i jednotlivé kusy,
vojenská vyznamenání
a odznaky, staré foto −
aparáty a hudební ná−
stroje. Vzduchovku, flo−
bertku, bodáky, tesáky,
šavli, panenku s  porce−
lánovou hlavičkou. Tel.:
603499724. PM 140138 

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

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze −
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 140033

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereo mi kro −
ma, Leica, měchové aj.) ba−
rometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky 
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au  tíč −
ka, litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s  pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

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

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

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

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s námě−
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po−
stavy v krojích aj. (i špi navé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, betlém
aj. staré a starožitné věci
do r. 1970. Děkuji za na −
bídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

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

STARÉ dětské plechové 
šlapací autíčko, tel.:
724519585. RR 40895



Vykoupíme za velice sluš−
né ceny do nově vznikající−
ho vojenského muzea oku−
pace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou tech−
niku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 777263546.

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP − RENOVACE −
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 140005 

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábov−
ku, kořenky, hrnečky, por−
celán. figurky, vázy, skle−
něnou karafu a skleničky
aj. věci  z  domácnosti do 
r. 1940. Tel.: 604343109
Plzeň – město. PM 140038

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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
140017

PRODÁM byt 2+1 v Kla −
tovech, ul. Pod Hůrkou,
v klidné lokalitě s dostup−
ností nádraží ČD a ČSAD,
v okolí nákupní možnosti,
školka, pošta. Byt v přízemí
v rekonstruovaném pa −
nelovém domě, v původ.
udržovaném stavu. Cena
850 000 Kč. E−mail:jiri −
slehofr@seznam.cz, tel.:
777035022. PM 1401191

PRODÁM byt v  Žichovicích
3+1 s  balkonem a garáží,
cena 690.000 Kč. Inf. tel.:
605027193, 605945656.
RK nevolat. RR 40871

VIMPERK – srdce Šumavy
– prodám byt 2+KK, DV,
zateplený, nová plast. okna
a dveře, nízkonákladový,
pěkný výhled, sklep, par−
koviště, kolem příroda,
možnost zimní i letní rekre−
ace, tel.: 724340449. RR
40872

PRODÁM byt 2+1 v  KT
o celkové výměře 61m2, byt
se nachází ve 2.patře na
Plzeňské ulici. Dům po cel−
kové rekonstrukci, zateple−
ní, stoupačky, plastová 
okna, výtah. K  bytu náleží
sklep, možnost sušení prá−
dla v sušárně. Cena 950 ti−
síc Kč, tel.: 777106111 –
volat po 15. hodině. RK –
nevolat. RR 40850

KOUPÍM byt  v  Klatovech
v os. vlastnictví, stav neroz−
hoduje, tel.: 776005220.
RR 40888

PRODÁM byt 2+1 v KT, os.
vlastnictví, lokalita Pod
Hůrkou, 1.patro, 50,3 m3,
tel.: 737631357. RR 40900

PRODÁM byt 2+1, 67 m2,
přízemí, původ. stav, záro−
veň koupím byt 1–4+1. Vše
v  Klatovech Pod Hůrkou.
Tel.: 702971426. RR 40911

PRONAJMU v  centru Plzně
byt 2+1,  70 m2. Tel.
777110010

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od  Klatov, s balkónem a
se zahradou, po celkové re−
konstrukci, 95m2, slunné
místnosti, klidné prostře −
dí, vhodné pro mladou ro −
dinu i pro seniory. Tel.:
723622663 PM 140143

PRONAJMU byt 2+1
v 1.patře RD v Klatovech.
Nájem 5.000 Kč + ener−
gie. Kauce. Jen dlouhodo−
bě! Tel.: 777623119 mezi
15.−19. hod. RR 40694

PRONAJMU byt 3+1
v Železné Rudě. Pouze dlou−
hodobě. Tel. 603553942.
RR 40859

PRONAJMU byt 1 + 1 se
zahrádkou v  Nýrsku. Tel.:
776566195. RR 40861

PRONAJMU pěkný rodinný
dům 3+1 se zahradou 
3 km od Klatov, nová ku−
chyňská linka, ústřední to−
pení, v obývacím pokoji krb
s horkovzdušnými rozvody,
prostorná koupelna, velká
zahrada. Dobré autobuso−
vé spojení, možno i dlou−
hodobě, cena 9.500 Kč
měsíčně, tel.: 606916148.
RR 40886

PRONAJMU byt 3+1
v  Klatovech – Podhůrčí,
krásný, nově zrekonstruo−
vaný, částečně vybavený
(kuch. linka s  vestavnými
spotřebiči), se zaskleným
balkónem, nájemné 4.900
Kč + energie, poplatky.
Tel. 603912768. RR 40863

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

PRONAJMU byt 3+kk na
venkově, topení pevná pa−
liva, automatický kotel.
Nájem včetně energií
7.900 Kč měsíčně. 1x kau−
ce, tel. 602270472. RR
40893

PRONAJMU podkrovní byt
3+1 v  RD ve Švihově
s vlastním vchodem a tera−
sou, nájem 5000 Kč +
energie, tel.: 723898235.
RR 40887

PRONAJMU 3+KK, I.patro
v  rezidenčním domě
v centru Klatov (klidová zó−
na), zánovní, mezonetový,
Wi−fi a parkování zdarma,
za 7.500 Kč/měs. + ener−
gie. Garance je 18.000 Kč.
Tel.: 602614480. RR
40902

PRONAJMU byt 2+KK
v  novém bytovém domě
Klatovy, Voříškova 936, tel.:
603725073. RR 40908

PRONAJMU zrekonstruova−
ný byt 3+1 v centru Klatov,
nájem: 4500 Kč/měs. + zá−
loha na energie 5000
Kč/měs., vratná kauce
15000 Kč, tel.: 737551585
volat po 17. hod. Realitní
kanceláře prosím nevolat.
RR 40920

PRONAJMU garáž v RD
v Lipové ulici na Vodojemu
tichému a ohleduplnému
zájemci: voda, elektrika,
kanál. 800Kč/měsíc, plat−
ba 2 měsíce předem.
Výjezd z garáže do svahu.
Tel.: 720686209. RR
40918

PRONAJMU trubkové leše−
ní cca 80m2, 1500Kč/
měsíc. Klatovy. Tel:
720686209. RR 40919

PRONAJMU garáž v  Kla −
tovech u čerpací stanice
OMV – směr Luby. Tel.:
602882461.  RR 40923

PRODÁM nebo dlouho −
době pronajmu větší RD 
2 km od Konst. Lázní,
vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, ko−
telna, 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 Svatého Kříže, okr.
Rokycany. Tel.: 605127817
po 17. hod. PM 140166

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

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

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

PRODÁM pozemky, Dešeni −
ce, tel.: 378608887 – volat
po 19. hod. RR 40878

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s  krásným výhle−
dem na panorama Šumavy,
bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 395 tis.
Kč. Tel.: 602614480. RR
40901

KOUPÍM garáž v  Lubech
u fotbalového hřiště, tel.:
721610580. RR 40912

PRODÁM rodinný dům –
polosamotu v  Pařezí (Pe −
trovice u Sušice), 2 byt.
jedn. 3+KK a 1+1, pozem−
ky u domu 6300  m2, ÚT,
garáž, stodola, pěkný stav,
tel.: 777338552, cena
1.990.000 Kč. RR 40915

PRODÁM v Malém Boru u
Horažďovic rodinný dům
3+1, 2x garáž, stodola, za−
hrada 607 m2, plastová ok−
na, ústřední topení, obecní
voda, cena 1.600.000 Kč,
tel.: 777595318. RR 40916

KOUPÍM Jawa 555 nebo
Stadion S 11 i v nepojízd−
ném stavu. Tel. 603553942.
RR 40858

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou pře −
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně 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

CITROEN BX, r.v. 1993, TK
do 12/2015, najeto cca
166.000 km, 1,6 benzin,
CD autorádio, střešní no−
sič, centrál, el. okna. Cena
6.800 Kč + nutno zaplatit
EURO 1 cca 5.000 Kč. Při
odběru 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  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jedná−
ní 120  000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028

KOUPÍM  Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 
i poškozené, tel.:
722327290. RR 40161
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PRODÁM Opel Corsa 1.2,
r.v. 1996, bez eko. zapla −
ceno, spotř. 5L, TK 07/
2016, cena 12.000 Kč, info
tel.: 776296129 – večer. RR
40862

 

PRODÁM Š. Fabia 1.4, r.v.
12/2000, TK 8/15, 1.maji−
tel, nekuřák, servis dok.,
udržovaná bez problémů,
100 tis. km, 60 tis. Kč,
Domažlicko, sv. zelená, tel.:
732942871. RR 40889

PRODÁM Peugeot 405
kombi, 1.8TD, r. v. 1993,
nyní v  depozitu, tel.:
776362093. RR 40890

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

50LETÝ rentiér hledá čiper−
nou hospodyni do 45 let.
Chodsko, tel.: 723144517.
RR 40864

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

61/177 hledá štíhlou ženu
z Plzně do 58 let. Chcete li
strávit příjemné chvíle na
výletech, při procházkách
v  přírodě nebo ve společ−
nosti. Přeci nechcete být
sama! SMS na tel.:
605424650. PM 140184

SYMPATICKÝ 39/175, muž
hledá sympatickou, štíhlejší
ženu, do 35 let. Z  Plzně
a okolí, se zájmem o rocko−
vou hudbu a poznávání 
památek. Zn.: Štěstí ve
dvou. Tel.: 733681229. PM
140176

ROZVEDENÝ, 49 let,
175/72, kaštanových vlasů,
pracující nekuřák, abstinent.
Hledám obyčejnou, pracují−
cí, pohodovou ženu, 45−50
let, která je sama, z  PJ.
Osobní setkání mě velmi 
potěší. Život je krásný, když
si dva rozumí. Tel.:
608775450. PM 140187

40/185 svobodný, který má
rád přírodu a zvířata, se rád
seznámí s  dívkou nebo že−
nou stejných zájmů. Plzeň
a okolí. Tel.: 728132560.
PM 140189

ROZVEDENÝ 50−170,hledá
ženu na vážný vztah, jsem
v ČID, Domažlice a okolí,
může být i starší. Tel.
730700048. RR 40848

ŠTĚSTÍ s Bavorákem. Tel.
773599200.

AHOJ, jsem rozvedený 46,
delší dobu sám. I když bych
se raději seznámil přiroze−
nější cestou, tak těch příle −
žitostí příliš nemám a tohle
je jedna z možností. Budu
se těšit, že se mi ozveš.
Třeba právě nám to vyjde.
Tel.: 720116143. RR 40903

ROZVEDENÝ 51/175 štíhlý
nekuřák, kutil s  vlastním
rod. domkem. Motorista,
ale rád i cyklista. Hledá 
ženu pro život – z  Do −
mažlicka. Tel.: 720268413.
RR 40844

ČAUKY, jmenuji se Honza,
180/90kg, spor t. postavy,
hledám holku pro život. 
Dítě není překážkou, tel.:
733289495. RR 40851

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

ROZVEDENÝ 48letý inva −
lidní důchodce by se velmi
rád seznámil se ženou 
podobného osudu. Tel.:
376572158. RR 40853

MEIN Name ist Sigi! Fi −
naziel gutgestellter Herr,
57 J., 170cm, 75kg, 
schwer, schlank, selbst −
ständig, Haus, getrennt le−
bend, wohne im Landkreis
Cham, grosszügig, sucht
nette, hübsche Frau aus
dem Landkreis Domazlice /
Klatovy zur Freizeitge stal −
tung etc. Meine Hobbies:
Radfahren,  Erlebnisbad,
tanzen, Pferdesport etc.
Suche liebevolle Frau 45−
55 Jahre. Ich reise auch
gerne. Ich freue mich auf
Foto – Tel.: 0049/ 9971
200748 – Festnez, 0049/
1602011274 – Handy,
00499971/200748. Etwas
kompliziert, aber ich hoffe,
Du verstehst das!! RR
40854

JUNGGEBLIEBENER, gut
situirter Witwer, 69 Jahre,
sucht schlanke, sinnliche
Sie zwischen 40–60 Jahre
für eine feste, dauerhafte
Beziehung. Treue, Ehrlich −
keit und Offenheit sind mir
sehr wichtig. Habe eigenes
Haus mit Garten und
schöner Terrasse. Liebe
die Natur, Spaziergänge,
romantische, gemütliche
Abende, gehe gerne gut
Essen und fahre mehrmals
im Jahr in Urlaub. Meine
zukünftige Partnerin sollte
keiner Arbeit nachdehen!!
Sie sollte mit mir gemein−
sam das Leben geniesen!
Volker Hartmann, am
Schul haus 14a, 93083
Obertraubling / Deutsch −
land, Telefon: 499401
523500, Mail: hart−
mann.7023@gmail.com.
RR 40855

HLEDÁM ženu k  vážnému
seznámení, společný život
v  domku, do 40 let, jsem
nekuřák, abstinent, DO, KT,
tel.: 774561029. RR 40867

MUŽ 38 let hledá ženu na tr−
valý vztah. Děti nejsou pře−
kážkou. Tel.: 721814620.
RR 40877

56/176, zadaný, nekuřák,
hledá přítelkyni k občasným
schůzkám. Zdraví a diskrét−
nost. Tel.: 775957291. RR
40873

ROZVEDENÝ 31/180, štíhlé
postavy a zajištěný. Hledám
ženu k vážnému seznámení
z Klatov a okolí. Jen vážně!
Zn.: Samota je zlá. Tel.:
775656217. RR 40875

40/174/80 hledá k  sobě 
přítelkyni na krásné chvíle
i život. Mezi Plzni a
Domažlicemi. Najdeme klíč
ke štěstí? Tel.: 723876782.
RR 40876

ROZVEDENÝ 57/177, neku−
řák, rekreační spor tovec, 
turista, zahrádkář hledá 
pohodovou partnerku, nej −
lépe z  Domažlicka, tel.:
723958910. RR 40896

HLEDÁM dominantní přítel−
kyni – paní, na krásné chvíle
i život. Rozv. 59/170, za −
jištěný, mlad. vzhledu. Mezi
Plzní a Domažlicemi. Naj −
deme spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 40897

HLEDÁM osamělou ženu
kolem 60 let, která ví, co to
je láska, cit a porozumění.
Pro pěkný vztah. Žít jeden
pro druhého, jen vážně. Tel.:
702811794. RR 40904

39LETÝ hledá sympatickou
ženu do 35 let, která také už
nechce být sama. Jen rodi−
na má smysl. 1 dítě by ne−
muselo být překážkou. Sej −
de me se spolu. RR 40905

ROZVEDENÝ hospodský
41let, SŠ hledá ženu víken−
dovou výpomoc. Při vzá−
jemných sympatiích mož−
nost par tnerského vztahu.
Více Ti rád povím při rozho−
voru. tel : 605995146.

60LETÝ štíhlý 184cm poho−
dář hledá kamarádku – pří−
telkyni k  vážnému vztahu,
hnědé vlasy a oči, pište 
a volejte, tel.: 731010783.
RR 40910

67/160 spíše štíhlá z Plzně,
hledá k  občasným schůz−
kám přítele všestranných
zájmů, včetně duchovních,
nekuřáka, mírného sportov−
ce, který rád chodí trochu
svižně přírodou. Povídat
i mlčet společně. Odpovědi
zasílejte do redakce pod 
č. in. PM 140188

NAJDE vdova – 72/175, ští−
hlá zachovalá, příjemného
přítele kolem 75 let pro hez−
ké chvíle ve dvou – čas běží,
tel.: 734678877. RR 40882

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa. Může být
i žena do 80 let nebo lékař,
který je také sám jako já..
Pouze Češi. Bydlím Na
Vyhlídce 10 v Plzni – Bož −
kově. Trolejbusová linka 
č. 12, výstup v  ulici
Petřínská., přejít přes most
a vlevo okolo garáží. Pouze
volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 140183 

KAMARÁDI, odchází nám
starý rok a přichází nový.
Který kamarád, pouze ka−
marád nebo kamarádka, si
rád(a) popovídá u kafíčka
i vínečka, možno i cestová−
ní. Jen schopnější. Odpově −
di do redakce. RR 40849

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob −
ně nebo písemně. Volejte,
pište na tel. 775901978.
PM 140186

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

PROSÍM, kdo se chce zbavit
vykopaných pařezů za od−
voz, ať se mi ozve na tel.:
607234652. Potřebuji od sí−
ly kmene cca 30−60 cm 
pro vyřezávání motorovou
pilou. Délka kmene alespoň
40 cm, ale raději více. Beru
jen zdravé dřevo. Vše na
www.drevorezby−belfin.cz.
RR 40866

INSTALATÉR – topenář;
provádím rozvody vody, to−
pení v RD, v  bytových do−
mek; kotelny, podlahové
vytápění. Klatovsko,
Sušicko, Horažďovice, tel.:
607634824. RR 40894

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ  
EXEKUCE NEMOVITOSTI.
Bojíte se, že přijdete o ma −
jetek. Vše se dá řešit! Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaši situaci a najde
optimální řešení. Důležité je
začít jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o. Tel: 800737309.
PM 140072

VYKLÍZECÍ  PRÁCE –
kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace 
různého odpadu, 
dále možnost vy −
malo vní, úklid. Tel.
603512322, e−mail:
p a v e l . r e j s e k @
seznam.cz.          PM
140007 

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

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

CHCETE půjčit? Rychlá
půjčka. Tel.: 734258355.
RR 40852

HLAVNÍ nádraží Klatovy.
Otevřené kadeřnictví od 3.
11. 2014. Tel.: 721434233.
RR 40879

AZYL – minipenzion, Plzeň
u Borské přehrady, no −
vostavba, soc. zař., samost.
vchod z  park. na vl. po −
zemku, diskr. místo, 250
Kč/h, 700 Kč/noc, tel.:
723269280. RR 40909

RYCHLÉ půjčky 10 tisíc −
100 tisíc bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405. KŘI 
PM 140155

JAWA, ČZ a jiné. Kou −
pím staré motocykly
všech značek a v j a −
kém koliv stavu i jed −
notlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40906

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 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 21. listopadu 2014
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HOTOVOST „do výplaty“
ihned! Přijďte si! Prac. pro
více věřitelů. Pražská   41,
Plzeň, po−čt 11−16 h, tel.:
605760958 KŘI PM
140173 podbarvit modře

ODDLUŽENÍ OSOB! 
Ex pres ně! E−mail: 
dluhy.ne@seznam.cz,
tel: 734741216. KŘI
PM 140174 

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

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

PRODÁM štěňata Jorkšírský
teriér, bez PP, očkovaná, 
odčervená, zaručuji malý
vzrůst, váha v dospělosti do
2kg. Kupní smlouva. Více
info na tel.: 702947086. RR
40860

PRODÁM Kamerunského
beránka, králíky Castorexe
obojího pohlaví a víletky 
červených káníků. Antonín
Gabriel – M. Malahov, tel.:
606231922. RR 40868

PRODÁM štěňata Border
kolie, bez PP, pejskové, vel−
mi chytrá! Tel.: 376391133.
RR 40891

PRODÁM králíky na chov
i na maso, váha 3,5 kg, 
250 Kč/kus, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 40922¨

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

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
1. 12. 2014

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

www.plzenskyrozh led.cz
Najdete nás na
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