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Celkem 115 milionů korun je připra−
veno pro zájemce o dotace z Evrop −
ské unie prostřednictvím Regionál −
ního operačního programu Jiho −
západ (ROP Jihozápad) v rámci po−
slední 35. výzvy, která je zaměřena
na podporu  místních komunikací.  

„Tato poslední 35. výzva k před−
kládání projektových žádostí je za−
měřena na oblast podpory 1.5 Roz −
voj místních komunikací. Žada telé
z Jiho českého a Plzeňského kraje tak
mohou své žádosti předkládat 
od čtvrtka 20. listopadu do pondělí

22. prosince 2014. V rámci této po−
slední výzvy je vyčleněno 115 milio−
nů korun.“ řekla ředitelka Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad Michaela Šímová. Dodala
také, že rozvoj místních komunikací
je pro oba regiony klíčový.

Úřad Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad již původně žádné
další výzvy neplánoval. Ke změně plá−
nu výzev došlo z důvodu vytvoření
úspor v rámci implementace progra−
mu. Tyto úspory vznikly například díky
změnám kurzu, úsporám v rámci 

veřejných zakázek nebo nutností udě−
lování korekcí u některých projektů.
„V současné době také oslovujeme
všechny náhradní projekty, které byly
v daném režimu schváleny v rámci
33. a 34. výzvy,“ uvedla Šímová. 

V rámci oblasti podpory 1.5 Roz −
voj místních komunikací je výzva za−
měřena na výstavbu, rekonstrukci
nebo modernizaci místních komuni−
kací pro napojení nových rozvojo−
vých ploch, pro zvýšení bezpečnosti
samotné dopravy a pro zlepšení 
dostupnosti částí obcí.

„Podpořeny budou projekty rekon−
strukce silnic II. a III. třídy, které svojí
realizací přispějí právě na zlepšení na−
pojení nově vznikajících částí obcí
a rozvojových ploch. Pro mě osobně
je nejdůležitější, že se může díky těm−
to finančním prostředkům celkově
zvýšit bezpečnost dopravy v rámci
obou krajů“ řekl Ivo Grüner, předseda
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad a náměstek hejtmana
Plzeň ského kraje. Dodal také, že ví, že
času na přípravu projektových žádostí
není mnoho. V rámci této poslední vý−
zvy mohou žádat pouze obce, organi−
zace zřizované nebo zakládané obce−
mi a dobrovolné svazky obcí. 

Miliony na podporu místních silnic
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Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

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

Mám několikrát ročně angíny doprovázené teplotami
a zhoršením polykání. Po  antibiotikové léčbě potíže vždy
ustoupí. V posledních dvou měsících mi ale začínají bolet
kolenní klouby. Navštívila jsem ortopeda a ten mě posílá
na ORL vyšetření. Říká, že bolesti kolen souvisejí s angi−
nami. Je to možné?                      Jana Z., Klatovská třída

Ano, tato souvislost tady opravdu může být. Anginy – neboli zá−
něty krčních mandlí – jsou infekčním onemocněním obvykle vy−
volaným streptokoky, které mohou poškozovat i jiné části těla,
například klouby, ale i srdce nebo ledviny. ORL lékař proto pro−
hlédne vaše krční mandle, aby zjistil, zda jsou na nich chronické
změny.  Součástí vyšetření mohou být i krevní náběry a prove−
dení výtěru z krku. Jeho výsledky pak prokáží původce vašich
problémů. Pokud lékař zjistí chronický zánět, doporučí vám krční mandle operativně odstranit. Tento zákrok se 
v dnešní době provádí v celkové narkóze, samotný pobyt v nemocnici obvykle netrvá déle než jeden týden.

Památky v Plzeňském kraji, které
spravuje Národní památkový ústav
v Českých Budějovicích, patřily i le−
tos k vyhledávaným turistickým cí−
lům a oblíbeným kulturním a spole−
čenským centrům. Hlavní návštěv−
nická sezóna, která skončila 31. 10.
2014, byla velmi úspěšná. V letošní
hlavní návštěvnické sezóně navštívilo
památky v Plzeň ském kraji ve správě
Ná rod ního památkového ústavu 
243 651 platících návštěvníků. 

„To je oproti loňskému roku nárůst
o jedenadvacet procent,“ konstatuje
Petr Pavelec, ředitel Územ ní pa −
mátkové správy Ná rod −
 ního památkového ústa −
vu v Českých Bud ějo −
vicích (NPÚ ÚPS ČB),
a dodává, že „výnosy ze
vstup ného tak v tuto
chvíli přesáhly výši 13,9
milionu korun.“ 

Vysokou návštěv−
nost zajistila památkám
kombinace příznivého
počasí, brzkého jarního
otevření a lákavých kul−
turních programů. Trojici nejoblíbe−
nějších památek tvořily i letos hrady
Rabí a Velhartice, poprvé se k nim
přidal i vodní hrad Švihov, který tak
předstihl zámek Kozel. Ve srovnání
s loňskem zaznamenaly nejvyšší
procentuální nárůst zámky Nebílovy
a Manětín, kam zavítalo o 60 procent
zájemců více.

Kromě návštěvníků placených
prohlídkových tras využili další dese−
titisíce lidí široké nabídky kulturních

a společenských aktivit, které téměř
každodenně v hradních, zámeckých
a klášterních areálech probíhaly. Za
celou sezónu nabídly hrady, zámky
a kláštery na Plzeňsku spravované
Národním památkovým ústavem
okolo 350 různorodých kulturních
akcí. Diváky lákaly nejen
večerní a speciální pro−
hlídky, divadla, koncerty
či výstavy, ale velké obli−
by u veřejnosti dosáhly
zvláště akce pro děti,
středověké aktivity, hu−
dební i divadelní festivaly

nebo slavnosti piva, vína i medu.
Stálou oblibu památek u svatebčanů
potvrzuje počet 214 svateb uskuteč−
něných v letošním roce na památ−
kách Plzeňska. Vybrané památky
(klášter Kladruby a hrad Velhartice)
se letos staly cílem českých i zahra−
ničních filmařů (seriál BBC The
Musketeers, seriál Policie Modrava).

Zámky Nebílovy a Manětín a kláš−
ter Kladruby se zapojily do programu
festivalu 6 týdnů baroka, který probí−

hal v rámci projektu Plzeň – Evrop −
ské hlavní město kultury 2015.
V příštím roce se spolu s nimi zapojí
do festivalu 9 týdnů baroka další 
čtyři památky – zámek Kozel, hrad
a zámek Horšovský Týn, hrad Švihov
a klášter Plasy.

K návštěvnicky nejúspěšnějším
akcím patřily Štíty stříbrného lva na
Velharticích, Dobývání hradu Švihov
nebo Rabijáda na hradě Rabí určená
především rodinám s dětmi. Po −
četnou diváckou základnu si uchova−
ly i festivaly Nebílovské divadelní 
léto, Kladrubské léto a samozřejmě
České hrady.cz. V rámci speciálních
prohlídek se zájemci dostali do běž−
ně nepřístupných prostor kláštera
Plasy, ale i hradu Švihov. V Horšov −
ském Týně měli lidé letos poprvé oje−
dinělou příležitost zažít, jak se histo−
ricky pralo prádlo. Zámek Červené
Poříčí byl také letos od května do
srpna přístupný čtyři dny v týdnu. Při
speciálních příležitostech se ve −
řejnosti otevíral i Selský dvůr U Ma −
toušů v Plzni−Bolevci.

Hrady a zámky lákaly tisíce turistů

Celkem dvě nové hnízdní pod−
ložky   stavěli členové DESOP −
Záchranné stanice živočichů
Plzeň  s firmou SEG s.r.o. To vše
za finanční podpory NADACE
ČEZ a ve spolupráci s Plzeň −
ským krajským úřadem na sou−
kromém pozemku manželů Ber −
nasových z Brodu nad Tichou
a obecním pozemku ve Starém
Sedlišti na Tachovsku. 

„NADACE ČEZ poskytla finan−
ce na realizaci, firma SEG pak
za jistila dva betonové sloupy,
potřebnou techniku a lidi. U nás
na stanici se svařovaly hnízdní
podložky a manželé Bernasovi
s paní starostkou ze Starého
Sed liště poskytli čápům poze−
mek a prostor. Jedná se o na−
prosto neuvěřitelnou akci, kdy
jsme museli čápům postavit
kompletní bydlení od A až po Z,“
uvedl Karel Makoň z plzeňské
záchranné stanice.

V první fázi bylo nejdříve nut−
né vybagrovat díru na betonový
sloup, ten však musel být na lo−
kalitu přivezen spolu s betonem
a kovovými díly hnízdní podlož−
ky. Pak se vše montovalo do se−
be a stavělo tak, aby bylo nové
hnízdo co nejblíže tomu původ−
nímu. Nyní bude následovat
montáž stupaček tak, aby se 
dalo na sloup vylézt a nainstalo−
vat na hnízdní podložku nový
hnízdní základ. 

„Pak bude třeba sundat s ener−
getiky nebezpečné staré hnízdo
na funkčním sloupu elektrického
vedení a sloupy zabezpečit. Na
závěr pak vše vyúčtovat a doložit
NADACI ČEZ. To vše se musí
zvládnout do příletů čápů z Afriky,
ideálně do konce tohoto roku,“
dodal Karel Makoň.

Nová hnízda 
pro čápy 
z Afriky

Vodní hrad Švihov

hrad Velhartice 
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Dotaz čtenáře K. A. z Plzně:
Proti mému synovi je vedena
exekuce kvůli pokutě za neza−
placené jízdné v tramvaji.
Vymáhaná částka je 1.018,−
Kč, je však zvyšována nákla−
dy na advokáta, které jsou mi
jasné, avšak překvapuje mě
výše odměny pro exekutora,
která činí 3.000,−Kč, tedy té−
měř trojnásobek vymáhané
částky. Podle čeho se vlastně
odměna exekutora určuje?

Odpověï advokáta:
Ve sdělovacích prostředcích 
občas proběhnou informace
o chybných postupech nebo do−
konce libovůli exekutorů při vy−
máhání peněžitých částek. Čin −
nost exekutorů je však poměrně
podrobně upravena právními
předpisy, a to zejména exe −
kučním řádem, tedy zákonem 
č. 120/2001 Sb. a vyhláškou Mi −
nisterstva spravedlnosti č. 330/
2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora. 

Tyto předpisy vytvářejí zcela
jasné mantinely pro činnost
exekutora a jeho zaměstnanců

jak při vymáhání pohledávek,
tak i při jiných činnostech podle
exekučního řádu. Podle § 90
exekučního řádu náleží exekuto−
rovi nejen odměna, ale i náhra−
da hotových výdajů, náhrada za
ztrátu času při provádění exeku−
ce, náhrada za doručení písem −
ností a pokud je exekutor, a to
ve většině případů je, plátcem
daně z přidané hodnoty, tak rov−
něž příslušná daň z přidané
hodnoty podle zákona. 

Podle § 6 vyhlášky o odměně
a náhradách soudního exekuto−
ra pak činí odměna za provedení
exekuce ukládající zaplacení 
peněžité částky do 3 mil. Kč 
15 % základu, přičemž minimál−
ní odměna za exekuci tohoto
druhu činí 3.000,− Kč. 

Z Vašeho dotazu vyplývá, že
exekutor tuto minimální výši ni−
jak nepřekročil a takto stanove−
ná odměna odpovídá citované
vyhlášce. Jinak platí, že náklady
exekuce stanovuje exekutor
v příkazu k úhradě nákladů exe−
kuce, který doručuje jak opráv−
něnému tedy věřiteli, tak povin−
nému tedy dlužníkovi. Proti ta−
kovémuto příkazu může podat
účastník řízení u exekutora ná−
mitky v 8denní lhůtě od doru −
čení, přičemž pokud exekutor
těmto námitkám nevyhoví, musí
je postoupit neprodleně soudu,
který pak do 15 dnů o námit−
kách rozhodne. Toto rozhodnutí
soudu je už konečné.

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky

První mapa Plzně USE−IT pro mladé
cestovatele byla pokřtěna a zařazena
do mezinárodní sítě USE−IT Travel.
Vydáním mapy se město začlenilo do
evropské sítě USE−IT, bude tak lákat
převážně zahraniční cestovatele a zá−
roveň se bude prezentovat na všech
distribučních místech po celé Evro −
pě. Mapy jsou nekomerční, výběr
míst záleží výhradně na doporuče−
ních místních a je distribuována zdar−
ma. Proto bylo nutné projekt financo−
vat z jiných zdrojů. 

Čím je mapa jiná než ostatní? Je
v angličtině. Je vytvořena mladými pro
mladé a hlavně nabízí pouze osvědče−
né rady a doporučení místních mla−
dých lidí. Nikdo neplatí, aby na mapě

byl, proto je to možná motivace podni−
ků a míst pro zlepšování služeb. Mapa
vyšla nebo právě vychází ve 40 měs−
tech, od Portugalska až po Ukrajinu.
Ani Česká republika nezůstává pozadu
a kromě Ostravy, Českých Budějovic,
Českého Krumlova a Brna pravidelně
vychází především v Praze, jejíž po−
bočka USE−IT infocentra velice po −
mohla plzeňským dobrovolníkům v do−
končení projektu. Velká část map bude
distribuována právě v USE−IT infocent−
ru v Trojanově 3 v Praze a dá se před−
pokládat, že do Plzně díky tomu při −
 táhne řadu zahraničních turistů. Přínos
USE−IT map byl analyzován a shrnut:
https://speakerdeck.com/nicolasma −
richal/use−it−impact−analysis  

Plzeň míří do evropské sítě USE−IT
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Výrobou a montáží topení z pří−
rodního kamene se už téměř 
10 let zabývá firma eurotop in
ve Kdyni. Za tu dobu je jedno−
značně vidět, jak stále více při−
bývá zájemců o tento typ elek−
trického vytápění. Mnozí z nich
si nejdříve topný panel vyzkou−
šeli v jedné místnosti, aby na−
konec zjistili, že panely z pří−
rodního kamene si nechají na−
montovat v celém bytě nebo ro−
dinném domku. 
Nicméně na začátku rozhodová−
ní, jaký způsob topení si zvolit, je
vždy otázka.  Plyn, uhlí, dřevo ne−
bo elektrickou energii? Napo −
vědět vám může krátký test, ve
kterém si odpovíte na otázky, jaké
požadavky máte na váš topný
systém (viz tabulka níže).
Jestliže je pro vás více než 5 bodů
důležitých, je pak elektrické tope−
ní přírodním kamenem ideální.
Jaké výhody vám přinese, na to
jsme se zeptali majitelů kdyňské
firmy eurotop in Jiřího Janouška 
a Daniela Smolíka.
Proč se rozhodnout pro topení
z přírodního kamene?
Protože je daleko příjemnější pro
vaši peněženku. Za méně peněz
se více ohřejete. V porovnání
s ostatními topnými systémy je to
20 až 30 %, které ušetříte na ná−
kladech. Když vyměníte přímoto−

py za naše panely, je
úspora za elektrickou
energii až 40 %. Topení
lze připojit na 20hodino−
vý nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v té−
to sazbě. Všem poradí−
me, jak postupovat. Kaž −
dému zájemci  zdarma
předem vypočítáme pro−
vozní náklady. Z naší le−
tité praxe můžeme říci,
že se tento prvotní výpo−
čet nijak neliší od sku−
tečnosti.
Jsou zde ještě nějaké
další výhody?
Samozřejmě.  Majitelé
na šeho topení nemusí
platiti za čištění, kontroly
a opravy komínu.  Také
je nečeká výměna kotle,
rozvodů nebo vodních
panelů při vytápění ply−
nem, uhlím nebo dře−
vem. Předpokládaná ži−
votnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100
let. Záruku na naše tope−
ní je 14 let a všem klien−
tům poskytujeme záruč−
ní i pozáruční servis.
Jaký je princip topení?
Mnozí se domnívají, že
vytápění přírodním ka−
menem funguje jako 

přímotopy nebo elektrická kam−
na.  Naše topení využívá vynikají−
cí schopnosti kamene akumulo−
vat teplo, které poté vyzařuje.
V kamenu jsou uloženy topné ka−
bely, které panel nahřívají. Ne −
dochází prakticky k žádným ztrá−
tám a účinnost je stoprocentní.
Kabel po zahřátí okamžitě předá
teplo kamenu, který se za nece−
lou půlhodinu nahřeje na teplotu
60 °C. Vytápění prostoru je na 

základě dlouhovlnného záření.
Jako bychom topili kachlovými
kamny. Sálavé teplo je v místnosti
rovnoměrně rozložené. Mezi pod−
lahou a stropem je maximální roz−
díl 3 °C. V místnosti, ve které topí
panel, je samostatný prostorový
digitální termostat, který zákazník
dostane zdarma.
Jak působí sálavé teplo na lid−
ský organismus?
Je naprosto ideální. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice. Díky
stejnoměrnému rozložení tepel−
ného záření nemají vlhkost, aler−
geny a plísně žádnou šanci. Pří −
rodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %,
nevysušuje pokožku, vzduch 
a nespaluje kyslík. Topení je vhod −
né pro alergiky, astmatiky, lidi
s dý chacími potížemi a pro novo −
rozence. Velmi příznivě působí na
psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce
o to pení setkat?
Každému se budeme individuel−
ně věnovat přímo v naší firmě eu−
rotop in, která sídlí ve Kdyni v Ná −
dražní ulici (u autobusového ná −
draží). Na setkání se zákazníky
jsme si vyhradili každý pátek od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hodin. Je to jakýsi Den
otevřených dveří. Jinak nás zá−
jemci zastihnou na telefonu nebo
nám mohou poslat e−mail. 

Digitální termostat do každé místnosti zdarma

Zájem o topení z přírodního kamene roste

Dě k u j e m e
všem xsvým

zá kaz ní kům za
přízeň a důvěru,
kterou nám po celý rok pro-
jevovali.  
Přejeme jim i těm, kteří se 
pro nás rozhodnou, radost-
né Vánoce a hodně štěstí,
po hody a zdraví do nového
roku 2015.
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K původní myšlence – vytvoření pro−
storu pro podnikání s chladnokrevný−
mi koňmi se vrací projekt Správy NP
a CHKO Šumava. Důvo dem k návratu
na začátek je především vysoká ne−
hospodárnost projektu a také to, že
nepřímo bránil podnikání na Šumavě.
Nedával totiž možnost uplat nění živ−
nostníkům, kteří by chtěli s koňmi pra−
covat v lese nebo vozit turisty.

Vedení Správy NP a CHKO Šuma −
va se zabývalo výsledky auditu a po−
suzovalo tři varianty řešení nastalé
situace. Po důkladném zvážení se
přiklonilo k variantě neprovozovat
dále chladnokrevné koně ve vlastní
režii a dát možnost právě živnostní−
kům, kterým vytvoříme podmínky
pro jejich podnikání.

„Mít své koně pro práce v našich
lesích se nevyplatí. Nákladové polož−
ky spojené s jejich provozem jsou
výrazně vyšší než v případě využívání
koní a jejich služeb poskytovaných
dodavatelsky. Výdaje spojené s pro−
vozem vlastních koní, opravami stájí,
veterinární péčí, podkovářskými
službami, dopravou na pracoviště,
péčí o postroje a mzdovými náklady
pokrývajícími nepřetržitou nutnost
zabezpečit celoroční a každodenní
péči o koně jsou neúměrně vysoké,“

vysvětluje náměstek pro péči o lesní
ekosystémy Správy NP a CHKO
Šumava Jan Kozel.

Organizace, které spravují a po −
třebují k realizaci péče o les práci ko−
ní, už před časem postupně přešly na
dodavatelský model, především
z ekonomických důvodů.

„Správa Národ −
ního parku nemůže
být v tomto ohledu
výjimkou, protože
dodavatelský sys −
tém je nejtranspa−
rentnější a ekono−
micky nejvýhodnější
variantou využívání
koňské síly v lese.
Na příklad žádný
z ná rodních parků
v České republice
nevyužívá vlastní potahy, protože je
to administrativně a ekonomicky ne−
udržitelné, podobné je to i u správců
lesních majetků jak u lesů zvláštního
určení, tak u lesů hospodářských.
My ale o práci koní v lesích zájem
máme, dáme však přednost transpa−
rentní soutěži dodavatelských sub−
jektů, kterým se budeme snažit vy−
tvořit co nejlepší prostor pro jejich
podnikání,“ dodává Jan Kozel.

Původní studie přitom právě počí−
tala s vytvořením prostoru pro podni−
kání s chladnokrevnými koňmi. Toho
se ale předchozí vedení Správy nedr−
želo a šlo svojí vlastní cestou, která
stála miliony korun. Konkrétně, skoro
4,5 milionu korun pořízení koní a vy−
bavení pro ně, vozů a upravování stájí.

Roční náklady se pak pohybují kolem
2,5 milionu. Výnos z projektu činí
zhruba půl milionu korun.

„Za období leden až září 2014 by−
ly na projekt vynaloženy náklady ve
výši 1,9 milionu korun, přičemž byly
dosaženy výnosy zhruba 400 tisíc
Kč,“ říká Martin Roučka ekonomický
náměstek ředitele Správy NP a CHKO
Šumava. Není totiž žádoucí, aby 
ztráta dále narůstala, proto se hledá

takové řešení, aby se vložené nákla−
dy alespoň zčásti vrátily.

Správa NP a CHKO Šumava k pro−
jektu teď přistupuje novým způso−
bem. Hodlá zvýšit a dlouhodobě ga−
rantovat objemy dříví přibližovaného
koňmi ve vhodných a pro koně 
optimálních lokalitách. Zároveň chce
podpořit soukromé podnikatele
s chladnokrevnými koňmi podnikají−
cími v turistickém ruchu. Tak totiž
návrat chladnokrevného koně bude
ekonomičtější a rozhodně trvalejší.
Zaměstnance, kteří se ještě teď sta−
rají o koně, Správa propouštět ne−
hodlá. Naopak, našla pro ně plno−
hodnotné uplatnění.

„Jedná se o dva pracovníky, kteří
by měli na starost údržbu kolem 
objektů Správy NP a CHKO Šumava.
Záleží jen na nich, zda budou chtít
zůstat. Ještě teď se ale stále starají
o tři koně a vybavení k nim, které
jsou v současné době nabízeny dal−
ším organizačním složkám státu.
Pokud o ně žádná z nich neprojeví
zájem, bude vše předmětem veřejné
dražby. Opravené stáje pak budou
k dispozici živnostníkům, kteří tu
s koňmi budou chtít pracovat,“ říká
mluvčí Správy NP a CHKO Šumava
Jan Dvořák.

Chladnokrevní koně se vracejí na Šumavu
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Domov Radost v Merklíně pečuje
o více než 30 autistů a lidí se středně
těžkým až těžkým mentálním postiže−
ním. A právě tomuto zařízení se i le−
tos rozhodlo Západočeské konzumní
družstvo Plzeň pomoci, a tak spojilo
své síly s výrobci, dodavateli a zá −
kazníky prodejen COOP a vy bralo 13
atraktivních výrobků, při jejichž náku−
pu výše zmínění společně věnují 1 Kč
z každého prodaného výrobku. 

Projekt Kačka probíhá již od roku
2008 tradičně v předvánočním čase,
letos do 15. 12. 2014. Princip pro−
jektu je jednoduchý. Vybrané zboží
se prodává za obvyklou cenu, ale
ZKD Plzeň společně s dodavatelem
zboží věnují 1 korunu z každého pro−
daného výrobku pro Domov Radost
v Merklíně. Vybraných 13 výrobků je
na každé prodejně viditelně ozna −
čeno symbolem Projekt Kačka.
Zákazníci tak mají možnost svým
výběrem podpořit projekt a prefero−
vat ty výrobky, které umí pomáhat.

K tradičním dodavatelům, kteří
Projekt Kačka podporují, patří

Wrigley, Dr. Oetker a Vitana, letos se
přidala i Kofola. Za poslední tři roky
tak získal Domov Radost v Merklíně
částku 69 447 Kč.

Diakonie Západ se v tomto roce
rozhodla Projekt Kačka podpořit
a připravila jednoduchou soutěž.
V čem spočívá, popisuje Libor
Janíček, manažer úseku vnějších
vztahů Diakonie Západ: „Je to jedno−
duché a rychlé! Soutěžící se vyfotí
s jedním ze třinácti výrobků, a to
v co možná nejvtipnější póze či
s bláznivým výrazem obličeje a tuto
fotku vloží na facebookovou stránku
Diakonie Západ. Na Faceboku budou
moci fanoušci fotografie „likovat“
a ta s nejvíce „Like“ zajistí soutěžící−
mu poukaz na výborný oběd v Café
restaurant Kačaba.“

Tuto restauraci provozuje dceřiná
společnost Diakonie Západ Možnosti
tu jsou o.p.s.  Soutěž poběží do 
15. prosince 2014. Více informací
o Projektu Kačka naleznete na 

www.diakoniezapad.cz 
a www.zkdplzen.cz.

Kačka pomáhá dětem
v domově Radost

Jak jste všichni určitě zaznamenali,
vedení klubu se rozhodlo posunout
začátky nedělních zápasů z původ−
ních 17.30 hod. na 15.30 hod. Poprvé
začnou hrát takto dříve plzeňští indiáni
v neděli 7. prosince, kdy se od 15.30
hod. utkají s Vervou Litvínov.

„Naši hlavní myšlenkou je, aby na
hokejová utkání mohli přijít rodiče se
svými dětmi,“ vysvětlil důvody po−
sunu času Martin Straka. „Pro děti
jsme připravili před každým neděl−
ním zápasem zajímavé soutěže,“

dodal generální manažer Straka.
Dětské soutěže (malování, zpívání
a další hry) se uskuteční každou 
neděli vždy od 14.30 hod. – 15.15
hod. v modrém indiánském stanu na
východní straně ČEZ Arény. Soutěž
bude na místě vždy hodnotit jeden
z hráčů A−týmu, který zároveň třem
dětem (vítězům soutěže) lístky na
další zápas indiánů. Děcka tedy mo−
hou v indiánské soutěži vyhrát lístek
pro sebe a pro dospělý doprovod na
další domácí extraligový zápas.

Hokejoví indiáni myslí i na děti

V říjnu jsme v plzeňské Bylinné lé−
kárně na Tylově ulici představili
výjimečnou toskánskou přírodní
kosmetiku a biokosmetiku Prima
Spremitura. Přírodní šampony, tě−
lová mléka, krémy na ruce a nehty,
sprchové gely, tekutá i tuhá mýdla,
vyrobené z těch nejkvalitnějších
přírodních přísad a bylin, extra pa−

nenského olivového oleje, a také
esenciálních olejů jalovce, hřebíč−
ku, levandule, tymiánu, máty, si−
biřské jedle a dalších. Jedinečnost
této řady je v přidání olivového
oleje až na konci výroby, jeho účin−
ky tak opravdu pocítíte, dřevitá,
skrytě luxusní vůně, je příjemná
pro ženy i muže.  

Bio řada péče o obličej a tělo je potom
dokonale vyváženým koktejlem vybra−
ných aktivních bio surovin. Kromě oli−
vového oleje obsahují obličejové kré−
my organickou šťávu z Aloe Vera, olej
sezamový, avokádový, slunečnicový a
mandlový, ale také bambucké máslo a
kyselinu hyaluronovou. 
Obě kosmetické řady neobsahují

SLS/SLES, parabeny ani silikony, ne−
jsou dobarvovány ani parfemovány, a
jsou výborné i pro velmi citlivou pleť. 
Bylinná lékárna je jediným obcho−
dem v Plzni, kam kosmetiku dodává−
me, a kde vám ji nabídnou v krásném
prostředí, s dobrou radou a úsmě−
vem. Přijďte se podívat za kouskem
Toskánska, za vůní toskánské kraji−
ny, oleje, vinné révy a bylin. Dopřejte
si to nejlepší pro vaši pleť, pro vaši
krásu a zdraví.

Olivový olej v kosmetice docela jinak
Přírodní kosmetika a bio kosmetika s olivovým olejem Prima Spremitura v Plzni
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Aby bylo možné na jedné stra−
ně řešit důsledky demogra −
fických změn a na druhé stra−
ně podpořit silnější hospodář−
ské vztahy mezi oběma sou−
sedními zeměmi, Bavorskem
a Če cha mi, vykročili neuvolně−
ný starosta městyse Eschlkam
Sepp Kammermeier a neuvol−
něná starostka obce Loučim
Jana Dirriglová po nových
cestách. Cílem je vyzdvihnout
atraktivitu příhraničního regio−
nu, podpořit příliv obyvatel
a vy užít stávající hospodářský
potenciál. 
Přestože se ekonomické rámco−
vé podmínky v okrese Cham 
i v Plzeňském kraji díky silnému
rozvoji podnikání a díky do bu−
doucnosti orientované politice vý−
razně zlepšily, přestože má hra−
niční region velmi vysokou rekre−
ační hodnotu, neodráží se v sou−
časné době tyto pozitivní faktory
zatím ještě v přílivu obyvatel. 
Dle názoru obou starostů musí
venkovská komunální politika
sledovat cíl zaměřený na podpo−
ru příbytku trvale žijících obyva−
tel prostřednictvím opatření do

infrastruktury a působením proti
výskytu prázdných neobydle−
ných budov díky přistěhováním
dalších obyvatel.  

Nicméně možnosti komunální
politiky jsou omezeny pouze na
svá vlastní území. Takže všechny
iniciativy jsou v úzkých mezích.
Není možné podporovat přistě−
hování obyvatel v požadovaném
rozsahu a tím pomoci majitelům

ochotným prodat nemovitosti za
rozumné ceny. 
Pro oživení trhu nemovitostí na
venkově je nutno stimulovat po−

ptávku také v metropolitních 
oblastech. To vyžaduje použití
mediálních prostředků, zejména
internetových portálů.
Cílem obou starostů je přes regio −
nálně podpořit prodej objektů,
které jsou sice hůře prodejné ve

vlastních obcích a regionech, ale
mohou být přesto velmi zajímavé
pro obyvatele z měst.
Z tohoto důvodu založili v měs−
tysu Eschlkam společnou realit−
ní kancelář. Protože ostatní mak−
léřské firmy, sledující stejné cíle,
nepovažují se za konkurenci, ale
jako doplnění jejich působení,
usilují o úzkou spolupráci s nimi
i s ostatními.  
K využití předností místa působ−
nosti je činnost nově založené
kanceláře rozšířena také na čes−
kou stranu. V tomto případě je
pří hraniční poloha výhodou. Dí −
ky dlouholetému působení ve
veřejné správě zná Jana Dirrig −
lová region západních Čech 
velmi dobře. Jazyková bariéra
také neexistuje. A proto je nově 
vzniklá firma schopná optimálně
podpořit a pomoci českým zá−
jemcům, kteří hledají německé
objekty, a zároveň německé 
zájemce při hledání českých 
nemovitostí.
I když je tato záležitost pro bu−
doucnost obcí velmi důležitá, ne−
ní možné zrealizovat tento záměr
v rámci obecní samosprávy.  (pi)

Nemovitosti překračují hranice...
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Při léčbě onemocnění způsobené
viry, bakteriemi a plísněmi alterna−
tivní medicína  doporučuje šetrnou
léčbu těmito produkty:
Zlatý stafylokok běžně označuje
bakterie řádu Staphylococcus aure−
us. Lidé si ho mohou nosit bez pro−
blémů třeba celý život. Mnohdy
však začne tropit neplechu. K od−
stranění potíží můžeme použít např.:
Dubovou tinkturu list: 30% lihový
macerát, intenzivně odbourává radio −
izotopy usazené především v plicích,
játrech a slezině. Potírat krajinu těch−
to orgánů  nejméně 3 týdny 5x týd−
ně, potom jako prevenci 1x týdně až
1 měsíc podle koncentrace radioizo−
topů. Při streptokokové a stafyloko−
kové nákaze je vhodné potírat krajinu
sleziny a krk tinkturou ředěnou 
1 : 1 nejméně 4x týdně dlouhodobě
pro odstranění metabolitů (produkt
látkové výměny) nákazy.
Ořech vlašský: droga působí silně
adstrigentně (svíravě) a antibakte −
riálně zejména proti stafylokokům.
Má také protizánětlivé účinky.
Podáváme v podobě odvaru s dáv−
kováním po polévkových lžících ne−
bo v pohárech cca 100 ml. Dávky

volíme vždy raději menší. Její půso−
bení můžeme zesílit přidáním květu
měsíčku. 
Candida albicans – plíseň moučná,
způsobující úporné a nepříjemné
onemocnění. Kvasinky Candida 
albicans vyvolávají mykózu (choro−
ba způsobená  nižšími houbami ne−
bo plísněmi) nebo kandidózu (cho−
roba způsobená některými kvasin−
kami), které se běžně vyskytuji v po−
chvě některých žen. Samy o sobě
ještě nemusí vést k onemocnění.
Účinný proti Candida albicans je:
Oreganový olej (dobromysl obec−
ná): Olej je vysoce efektivní anti −
virový, protiplísňový, antibakteriální
a dezinfekční prostředek Je vhodný
pro lidi postižené plísněmi, při kva−
sinkové, kožní a slizniční infekci.
Doporučuje se při infekčních prů−
jmech, ale i při zácpě. Pomáhá při
kožních problémech – akné, lupén−
ka, bradavice, kožní a nehtové plís−
ně. Pozitivně působí při infekcích
dýchacích cest, zánětech středního
ucha, alergiích a astmatu.
Legionella – rod patogenních gram−
negativních bakterií, které mohou
způsobit vážné onemocnění (v kraj−

ním případě i smrt). Bakterie jsou ve
tvaru tyček či vláken. Jsou kultivač−
ně poměrně náročné, vyžadují spe−
ciální půdy. Významnou metabolic−
kou vlastností je závislost na cystei−
nu (aminokyselina obsahující síru).
Vyskytují se ve vodě. Pro člověka
jsou patogenní, infekce se děje nej−
častěji respirační cestou. One moc −
nění způsobují zejména u oslabe−
ných osob. Infekce se přenáší naka−
ženými potravinami. Bakterie je vy−
soce nakažlivá, stačí minimální 
infekční dávka k nakažení. Slinami
nebo vzduchem se nepřenáší. Inku −
bační doba je v průměru 3−4 dnů.
Hlavním příznakem této nemoci je
náhlý nástup průjmů s příměsí krve.
Virus EBV Ebsteina a Barrové –
druh herpetického viru, který v or−
ganismu nejčastěji napadá buňky
imunitního systému. Virus je nej−
častějším původcem infekční mo−
nonukleózy. Mononukleóza je in−
fekční onemocnění lymfatických
tkání způsobené virem EB. Typicky
se projevuje horečkou, bolestí 
v krku a zvětšením krčních lymfatic−
kých uzlin. 

Léčitel Josef Míka

Bakterie, viry, plísně…
pokračování z listopadového vydání

Léčivé účinky alternativní medicíny 

Starostové obcí a vedoucí obvodních
oddělení a územních odborů policie
zhodnotili včera společně s hejtma−
nem Václavem Šlajsem a Jaromírem
Knížetem, ředitelem Krajského ředi−
telství policie Plzeňského kraje, ve
Vědeckotechnickém parku v Plzni
spolupráci v rámci projektu Bezpečný
kraj. Přítomní starostové v diskusi
ocenili zejména přínos kamerových
systémů, které pořídili díky dotacím
od Plzeňského kraje. 

„Přestože jako kraj nemáme žádné
zákonné kompetence a přímé nástro−
je k ovlivnění bezpečnosti v našem
regionu, jsme si vědomi toho, o jak
důležitou problematiku se jedná a jak
moc se dotýká občanů kraje,“ uvedl
hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs. „Jedinou cestou, jak můžeme
přispět ke zvýšení bezpečnosti, je fi−
nanční podpora,“ vysvětlil hejtman. 

Od roku 2010, kdy projekt Bez −
pečný kraj vznikl, bylo obcím, kte−
rých je v současnosti do projektu
zapojeno 53, na jejich vlastní projek−
ty poskytnuto celkem 27 mil. Kč.

Obce je využily zejména na finančně
náročné kamerové systémy. 

Policii Plzeňský kraj přispěl za po−
slední čtyři roky 4 mil. Kč na vyba−
vení a techniku, jejíž využití přímo
ovlivňuje objasněnost trestné čin−
nosti v regionu. Jedná se například
o přístroj s názvem real−time, využí−
vaný na genetickou analýzu, nebo
kyanoakrylátovou dýmovou komo−
ru, sloužící ke zviditelnění skrytých
daktyloskopických stop.

„Objasněnost trestných činů spá−
chaných na území Plzeňského kraje
za loňský rok byla druhá nejvyšší
v rámci celé republiky a totéž bude
podle všeho platit i pro rok 2014,“
řekl ředitel Krajského ředitelství poli−
cie Plzeňského kraje Jaromír Kníže.
„Projekt Bezpečný kraj nám velmi
pomáhá jak finančně, tak i tím, že
přispívá k přiblížení policie a veřej−
nosti,“ ocenil. 

Ve vlastních projektech se Plzeň −
ský kraj letos opět věnoval prevenci
trestné činnosti páchané na mládeži
a seniorech. U mládeže se jedná

především o bezpečnost v kyber ne −
tickém prostředí, u seniorů se Plzeň −
ský kraj dlouhodobě věnuje rizikům
spojeným s prodejními předvádě −
cími akcemi a celkové finanční gra−
motnosti.

Koordinátor projektu Bezpečný
kraj Ivan Kraus   připomněl také pro−
jekt Asociace krajů ČR Kraje pro
bezpečný internet, jehož iniciátorem
byl právě Plzeňský kraj. Do projektu
je v současné době zapojeno 8 kra−
jů, které na stránkách www.kpbi.cz
zpřístupnily e−learningové kurzy ky−
bernetické bezpečnosti pro mládež,
rodiče, učitele, sociální pracovníky 
a policii. 

Na téma bezpečného chování
v kyberprostoru proběhla letos
v Plzeň ském kraji také on−line soutěž
žáků základních a středních škol, do
níž věnovala věcné ceny společnost
Microsoft, s.r.o., a soutěž škol o fi−
nanční dary od Plzeňského kraje ve
výši 20 tis. Kč. Slavnostní vyhlášení
a předání cen proběhne na krajském
úřadě 17. 12. 2014.

Starostové oceňují projekt „Bezpečný kraj“

Plzeň 
se připravuje

na advent
O víkendu začala Správa veřejné−
ho statku s instalací vánoční vý−
zdoby. Stihnout odekorovat ulice,
sloupy veřejného osvětlení a vyti−
pované stromy oděla Správa ve−
řejného statku do vánoční výzdo−
by. Město Plzeň chce přivítat 
advent náležitě vyšňořené. 

„Vánoční výzdoba je převážně
v LED technologii. Konstrukčně
se jedná o samostatné prvky na
sloupy veřejného osvětlení, přívě−
sové prvky do ulic kolem náměstí
Republiky a dekorace na vzrostlé
stromy,“ sděluje ředitel Správy
veřejného statku města Plzně
Milan Sterly.

Na náměstí Republiky zkrášlí
také čtrnáctimetrovou jedli ojíně−
nou, kterou přivezlo speciální ná−
kladní auto ze soukromé zahrady
z Božkova. Líbí se hlavně dětem,
které jsou nadšené ze střídání
inten zity osvětlení, které umocňu−
je sváteční atmosféru. 

Předvánoční atmosféru nabíd−
nou  až  do 23. prosince také trhy.
Organizátoři kromě dobrého sva−
řeného vína slibují perníčky, sta−
ročeský trdelník, stánky s vánoč−
ním zbožím a také živý betlém.
Doplňkem má být ukázka lido−
vých řemesel a tradic. Zpívání 
koled, které v Plzni patří mezi nej−
větší v Čechách, se uskuteční 
17. prosince.

Vánoční pošta bude otevřena
tentokrát v Meeting pointu na ná−
městí Republiky od 10. prosince.
Každý den od 10 do 17 hodin
včetně sobot a nedělí bude pošťák
razítkovat pohlednice Ježíškov −
ským pozdravem, naposledy pak
23. prosince.
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Největší turistické stře −
disko na Šumavě se pl−
ně připravuje na nad−
cházející sezonu a  má
pro Vás připraveno hned
několik  novinek, které
ještě více zkvalitní Váš po−
byt v regionu. Jednou z nich je
umístění 2 informačních světelných
tabulí při vjezdech do obce Špičák 
ve směru od Že −
lezné Rudy i z Nýr −
ska. Díky nim zís−
káte přehlednost 
o obsazenosti par−
kovišť.
Milovníci bílé sto−
py jistě ocení roz −
šíření a úpravu 
běžeckého areálu
Belveder, který je
určen pro sportov−
ní běžkaře a který
poskytuje jak klasickou stopu, tak pruh
na bruslení. Pro ostatní běžkaře upra−
vujeme kolem 70 km turistických bě−
žeckých tras. Novinkou je též propojení

Železnorudska „Ba −
vor  skou cestou“ od
státní hranice s Ně −
meckem k Debr níku.
Ve sjezdovém lyžo−

vání disponujeme
cca 20 km sjezdových

tras. Zimní sezonu zahájí
všechny velké areály: Bel −
veder, Nad Nádražím,

Samoty, SA Špičák. Na zimní provoz
se chystají též i menší areály jako tře−
ba: Weissova louka, Alpa louka,…
Samo zřej mostí je též provoz sedač −

kové lanovky na Pancíř a pancířského
vleku. Nechybí ani 7 proznačených
tras na SKITOURING, či snowparky.
Součástí jsou též půjčovny vybavení.
Neméně lákavou novinkou budou
za příznivých sněhových podmínek
organizované vycházky na sněž −
nicích. Mrazivé dny Vám zpříjemní 
návštěva wellness, muzea, bowlingu
či posezení v cukrárně nebo místním
pivovaru.
Bližší info: www.sumava.net/itcruda 

www.sumavanet.cz/zeleznaruda

Zimní Železnorudsko – pojďte
s námi v Rudě odolávat nudě

Pozadu nezůstávají
ani různé akce:
2.12. v 17.00 h – VERNISÁŽ VÝ−
STAVY V MUZEU ŠUMAVY Ž.R. –
obrazy, kresby: Čelakovský, Krátký,
Pospíchal
6.12. ve 14.00 h – SETKÁNÍ 
U KAPLE SV. BARBORY
7.12. v 18.00 h – v aule ZŠ Ž.R.
ochotnické divadlo CHUCHLÁCI:
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
21.12. ve 12.00 h – MEZINÁRODNÍ
VÁNOČNÍ TRH
26.12. v 18.00 h – VÁNOČNÍ KON−
CERT v kostele Panny Marie
Pomocné z Hvězdy
27.12. v 17.00 h – PANCÍŘ NIGHT
VERTICAL RACE – 3. ročník skialpi−
nin. závodu
27.12. ve 14.00 h – HORSEFEAT−
HERS IRON JAM – snowboardový
a lyžařský závod uprostřed města
27.12. v 11.00 h – SJEZD Z PANCÍ−
ŘE NA HISTORICKÝCH LYŽÍCH
31.12. v 17.00 h – SILVESTROV−
SKÝ SJEZD S POCHODNĚMI
14.1. v 7.30 h –  PŘECHOD KRÁ−
LOVSKÉHO HVOZDU
3.2. ve 13.30 h –  SETKÁNÍ NA
HRANICI – 25. výročí pádu železné
opony a otevření státní hranice 
v Železné Rudě
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Nejenom Plzeňský kraj, ale i celý
Karlovarský a částečně Severočeský
kraj v mnoha ohledech „obhospoda−
řuje“ plzeňská fakultní nemocnice.
Pacienti sem dojíždějí na složitější
vyšetření nebo jsou transportováni
se závažnými nemocemi. Může to být
také třeba v souvislosti s onemocně−
ním srdce nebo cév, což je nejčastěj−
ší příčinou úmrtí. Významná část
osob s onemocněním srdce umírá
pod obrazem náhlé smrti. Náhlá smrt
je definována jako úmrtí do jedné ho−
diny od vzniku akutních příznaků. Své
o tom vědí nejenom lékaři, kteří se to−
muto oboru věnují, ale také například
Roman Hnát, který se nedobrovolně
stal pacientem s touto diagnózou.

Nejčastější příčinou náhlého úmrtí
jsou poruchy srdečního rytmu. Nej −
známější arytmií vedoucí k úmrtí ob−
vykle do několika minut od svého vzni−
ku je fibrilace komor. Všechny tyto
arytmie mají společné to, že porucha
elektrické aktivace srdečního svalu vý−
razně zhoršuje mechanickou aktivitu,
v krajním případě ji úplně znemožní –
srdce přestane čerpat krev.  

„Zcela eliminovat riziko náhlé sr−
deční smrti není možné. Je však
možné mezi osobami s onemocně−
ním srdce identifikovat ty jedince, je−
jichž riziko náhlého úmrtí je vysoké
a těm pak implantovat automatický

kardioverter/defibrilátor (tzv. ICD pří−
stroj) ještě předtím, než k oběhové
zástavě dojde. U osob po úspěšné
resuscitaci pro oběhovou zástavu je
riziko opakování této příhody zvláště
vysoké, proto jsou ve většině případů
rovněž kandidáty na implantaci ICD,“
uvádí MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.,
vedoucí lékař arytmologie Kardiolo −
gického oddělení FN Plzeň.

Základní funkcí ICD přístroje je, že
sleduje srdeční frekvenci. Při překro−
čení nastavené kritické hodnoty (a po
splnění některých dalších požadav−
ků) přístroj stav vyhodnotí jako život
ohrožující arytmii a zahájí aktivity
k jejímu zastavení. Nejprve aplikuje
sérii rychlých impulsů, při jejich ne −
účinnosti pak následuje výboj.

„Díky tomuto přístroji mohu vést
zcela normální a hodnotný život.
Jenom už neprovozuji vrcholový
sport, pouze rekreační. Jezdím na ko−
le, a dokonce jsem zdolal i Sněž ku,“
říká jednatřicetiletý podnikatel Roman
Hnát, který vloni v červenci zkolabo−
val na konci tréninku a v podstatě dva
dny bojoval o život. Jak poznamená−
vá, ten osudný den si vůbec nepama−
tuje, přesto díky ICD přístroji, který
má  pod levou klíční kostí, se mu ve−
de dobře. Elektroda je odsud žilním
systémem zavedena do pravé komo−
ry srdeční.  Energie baterií vystačí na

5−10 let, záleží ale na tom, jak často
musí přístroj „zasahovat“.  Po určité
době jsou baterie natolik vyčerpány,
že je třeba přístroj vyměnit.

„Současné ICD systémy jsou po−
měrně komplexní a jejich nastavení je
často třeba přizpůsobit konkrétnímu
pacientovi. Tyto systémy navíc doká−

žou monitorovat některé parametry
svědčící o činnosti srdce svého nosi−
tele. Často se ale stává, že pacienti do−
cházejí na pravidelné kontroly, při kte−
rých nevzniká potřeba změnit nastave−
ní přístroje nebo léčebný postup.
Naopak často vznikají situace, kdy tato
potřeba vzniká náhle – je třeba rych le
aplikovat vhodnou diagnostickou me−
todu nebo významně změnit léčebný
postup. Za těchto situací může vý −
razně napomoci telemedicína,“ říká
MUDr. Vančura a dodává: „Je−li paci−
ent vybaven jednotkou pro dálkové
sledování, probíhá pravidelné monito−
rování baterií přístroje, funkce elektrod

a výskytu poruch rytmu srdečního vy−
žadujících zásah přístroje. Tyto údaje
spolu s některými dalšími údaji svěd−
čícími o činnosti srdce jsou sítěmi mo−
bilních operátorů přenášeny do cent−
rálních databází dostupných přes we−
bové rozhraní. Situace vyžadující 
urgentní řešení mohou být ošetřující−
mu lékaři zaslány např. na účet elek−
tronické pošty. Ve FN Plzeň je takto
v současnosti sledováno 84 pacientů
s implantovaným ICD přístrojem.“

Jedním z nejrozšířenějších systémů
sledování srdce na dálku v České re−
publice je bezdrátový monitorovací
systém Home Monitoring, který chrání
pacienty kdekoli na světě. Umožňuje
jim klidnější život, nižší počet pravidel−
ných kontrol a pocit, že jsou neustále
pod kontrolou. Pacientská jednotka je
jakousi obdobou mobilního telefonu.
Bezdrátově komunikuje s implantova−
ným přístrojem, a současně pravidel−
ně, jednou za 24 hodin, odesílá infor−
mace na zabezpečenou stránku. V pří−
padě, že přístroj zaznamená závažný
problém nebo musí zasáhnout pro ži−
vot ohrožující arytmii systém dálkové−
ho sledování, ošetřujícímu lékaři oka−
mžitě odešle upozornění e−mailem,
krátkou textovou zprávou, nebo fa−
xem. Lékař se ihned dozví, že pacient
potřebuje péči dříve, než je plánována
obvyklá kontrola.

Náhlá srdeční smrt může postihnout každého z nás
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Společné začátky před deseti lety
si připomněli zakládající i současní
členové na regionálním večeru MAS
Český les ve Starém Sedle. Prvních
„22 statečných“ se sešlo 18. li−
stopadu 2004 v Bělé nad Rad −
buzou, aby společně založili
Místní akční skupinu Český les.
Smyslem vzniku nového občan−
ského sdružení bylo s podporou
Evropské unie napomoci celko−
vému rozvoji a oživení ven −
kovského pohraničí Tachovska
a Domažlicka. Vytvořit program
pro perspektivní rozvoj území vy−
mezeného členskými mikro re −
giony Lučina, Borsko, Chodská
liga, Dobrohost, Sedmihoří a Sva −
zek Domažlicko. Před se dou byl
zvolen František Čurka a místop−
ředsedou Libor Picka, předseda
Svazku obcí Domažlicko.
Jak tehdejší představy dopadly,
na to jsme se zeptali těch, kteří
byli první: 

František Čurka, 
předseda MAS Český les
Tehdy před 10 lety jsme se sešli
s Vlastíkem Hálkem, Sylvou
Heidle rovou, Boženou Podlip −
skou a Martou Vojtíkovou. Spo −
lečně jsme se shodli na tom, že
je třeba mít v našem regionu, který se
rozkládá v pohoří Českého lesa podél
státní hranice s Bavorskem, sdružení
nebo společnost, která bude napomá−
hat jeho rozvoji. Rozhodli jsme se pro
Místní akční skupinu a pojmenovali ji
právě po Českém lese. To byl vůbec
první impuls, který byl úspěšně dovr−
šen na podzim 2004 ustavující schůzí
místní akční skupiny.
Osobně jsem strašně rád, že se poda−
řilo dát dohromady partu lidí, která od
samého počátku nehledala v MASu
jen zdroj finančních prostředků. Tehdy
jsme si jasně řekli, že to není o tom
brát, ale dávat. Do dneška se tohoto
moudrého, nepsaného zákona všichni

držíme. Není to jen o dotacích, ale 
i o další spoustě aktivit, kterými se
snažíme rozvíjet náš kraj. Práce
v MASu mě osobně velice obohatila.

Dokázali jsme dát dohromady politiky
na komunální úrovni s  místními pod−
nikateli, představiteli společenských
organizací a spolků ve prospěch dané−
ho regionu. Jedním z těch konkrétních
činů je například regionální značka
Český les – sem patřím.

Libor Picka, místopředseda
Díky MAS Český les obce pochopily,
že život nekončí na jejich hranicích.
Žádná z nich nevlastní Karlštejn, aby
právě jen tam jezdili turisté. A tak se
musíme propojit, abychom měli co na−
bídnout. Domažlice jsou krásné město,
ale turista v něm dlouho nevydrží.
Společně nabízíme nejvyšší horu 

v Českém lese Čerchov, chodskou ke−
ramiku v Klenčí nebo křenovské kolá−
če, v Újezdě Jana Sladkého Kozinu,
v Mrákově a Postřekově chodský folk−

lor a řadu dalších historic−
kých a současných zajíma−
vostí na Tachovsku. I když
okresy Domažlice a Tachov
spolu sousedí, nikdy v mi−
nulosti neměly k sobě tak
blízko. Bělá je jakýmsi mez−
níkem. Jednou stranou hra−
ničí s Domažlickem, dru−
hou s Tachovskem, ale
kontakty jsme neudržovali.
Jeden příklad za všechny.
Děti z Třemešné, což je
obec 4 km od Bělé ale už na
Tachovsku, nejezdily do
školy do Bělé, ale o hodně
dál na Přimdu nebo do
Stráže. Díky MASu se úze−
mí podařilo spojit a spolu−
pracovat. Za těch 10 let se
ukázalo, že můžeme spolu−
pracovat nejen ohledně
spolufinancování projektů,
ale hlavně se i potkávat,
přátelit, pomáhat si. Ať už
na regionálních večerech,
školeních, schůzích či jar−
marcích. Smazal se histo−
rický předěl, že Tachovsko

je zemědělský region
a Domažlicko se svým
chodským folklorem za−
se spíše kulturní.

Božena Podlipská, 
zakládající členka
Když mě požádal Vlas −
tík Hálek, abych se stala
zákládající členkou, mu−
sím po pravdě říci, že
jsem trochu váhala. Ale
když jsem zjistila, jaký
je cíl, usoudila jsem, že
MAS je to pravé, co vlastně chci. Na
venkově žiji celý život a chtěla jsem,
aby šel dopředu, aby se něco zlepšilo.

Sleduji, jakým způsobem se připravují
projekty, které financuje MAS. Hodně
věcí se nám podařilo. Vidím to na
vlastní oči, když projíždím obcemi.
Narodila jsem se v Boru, takže tuto lo−
kalitu důvěrně znám. Moc mě těší,
když vidím námi podpořené projekty
v malých obcích. Například ve Starém
Sedle mají překrásné dětské hřiště,
hned vedle v obci Racov volejbalové
hřiště. V Boru mají místní sokolové ve
sportovní hale nejmodernější podlahu
za téměř dva miliony korun. V Oplotci
s naší pomocí vybudovali úžasný
spor tovní areál. Přála bych si, aby
těch peněz, které roz dělujeme, bylo
víc a mohli jsme více pomoci začínají−
cím živnostníkům. Osobně jsem pře−
svědčena, že právě finanční prostřed−
ky z MASu jsou jedny z mála, na které
mohou dosáhnout i malé obce, které
nemají velké roz počty. Pro ty jsme
právě tady.

Sylva Heidlerová, 
ředitelka MAS
Před deseti lety, při zakládání Místní
akční skupiny Český les, jsem trošku
nejistě pozorovala, že její název ne −
vyděsil jen mne, ale všechny, které
jsme postupně oslovili. Vysvětlovali
jsme, zdůvodňovali, přesvědčovali.
A jak to dopadlo? V roce 2005, krátce

po svém založení, zís−
kala místní akční sku−
pina první dotaci na
tzv. osvojování zku −
šeností, které využila
na zpracování  Stra −
tegického plánu Lea −
der. Na jeho základě
získala celkem 73 mi−
lionů korun z Pro −
gramu rozvoje venko−
va OSA IV Leader. Ty
postupně rozdělila 90
žadatelům na občan−

skou vybavenost, kulturní a sportovní
aktivity, rozvoj cestovního ruchu,
drobného podnikání a vzdělávání. 4

Místní akční skupina 
Český les slaví 10 let

Dort k 10. výročí na slavnostním večeru rozkrojili (zle−
va) předseda MAS Český les František Čurka a mí−
stopředseda Libor Picka.

Sylva Heidlerová, ředitelka 
MAS Český les
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Poslední ročníky svátečních vánoč−
ních večerů v Alfě naznačily, že si ta−
to akce našla své stálé místo. Proto
jsou příznivci letitých diskotékových
popěvků letos opět zváni do příjem−
ného prostředí Společenského sálu
restaurace Alfa na Americké třídě.
Začneme ve 21 hodin a večer pak
protáhneme do 2. hodiny ranní. 

Je pochopitelné, že hudební ná−
plň připravovaného vánočního veče−
ra naváže na tradici předchozích 
oldies diskoték. Nebude zde proto
chybět jak blok rock’n’rollů, tak série
největších hitů let 60., ale i éra disko
soundu 70. let. Hity 80. let budou
pro některé účastníky večera nejspíš
příjemnou vzpomínkou na návštěvy
– tehdy největší plzeňské – diskoté−
ky Sport u zimního stadionu.

Hudební nabídka mých oldies
veče rů je velice pestrá: od Beatles,
Rolling Stones, Beach Boys, přes
Boney M, Smokie, ABBU, až po čes−
kou klasiku – Olympic, Petr Novák
atd. Ve stejném stylu bude proto 

i le toš ní vánoční diskotéka. Pravda
loni mě v závěru návštěvníci přemlu−
vili a poslední půlhodinka nakonec
byla – k mé radosti – sestavena 
z hitů oné rockové klasiky 70. a 80.
let (Kiss, Status Quo, ELO, Rainbow,
Bon Jovi, Twisted Sister atd., takže
uvidíme, jestli si tento závěr zopa −
kujeme i letos). 

Zavzpomínáme také na domácí
rockové kapely, které možná mnozí
považují spíš za kytarový pop, ale ně−
které melodie – zejména v podání pl−
zeňských kapel (Bumerang, Kata pult,
Odyssea, Turbo, Extra Band, Pohoda)
– v naší lokalitě skoro zlidověly. 

Je nesporné, že tato ojedinělá
diskotéka je svou hudební náplní 
určena výhradně pamětníkům – 
obrazně řečeno – mládeži do 30 let
nepřístupno. Nikde však není psáno,
že letošní 25. prosinec nemůže být
pro některé zájemce takřka rodinnou 
záležitostí a „děti“ mohou s sebou
vzít i svoje rodiče. 

Petr Březina

Vánoční oldies Petra Březiny
25. 12. 2014 – Společenský sál
restaurace Alfa, Americká třída

4 Dnes má sdružení 33 členů: obce,
podnikatele i spolky. Samotné území
Místní akční skupiny Český les se roz−
kládá na rozloze 1500 kilometrů čtve−
rečních – v části okresu Domažlice
a části okresu Tachov, zahrnuje 
77 obcí s celkem 61 tisíci obyvateli.
Já jsem díky této práci získala kvan−
tum zkušeností a zážitků, řadu přátel,
vztah k domovu. A nesmírně dobrý
pocit, že ta leckdy únavná i zbytečně
byrokratická práce přináší užitek. 

Anna Šánová, 
místopředsedkyně 
Zastupuji občanské sdružení Abraham
z Poběžovic, kde se věnujeme opravám
židovského hřbitova. My, členové, vy −
víjíme maximální
úsilí, aby MAS
po máhala venko−
vu. Odměnou je,
když vám lidé ří−
kají, že se díky
projektu z MASu
mohli zúčastnit
různých seminá−
řů, školení, exkur−
zí. Vzdělávají se.
Jsou nadšeni tím,
že na malé obce
se nezapomíná,
opravují se v nich kina a kulturáky. 
V takové chvílí si opět uvědomím, že ta
naše práce není vůbec zbytečná.

Jiří Novotný, 
zakládající člen
V době, kdy se MAS zakládala, jsem byl
předsedou Dobrovolného svazku obcí
Sedmihoří a členské obce se rozhodly
aktivně vstoupit do MASu. Nabízela totiž
pro naši venkovskou
oblast další možnost
získání prostředků pro
rozvoj. Díky MAS jsme
si koupili velký spole−
čenský stan a bez obav
pořádáme poutě, ha−
sičské závody a další
akce. V Sedmi hoří jsou
opravené křížky, boží
muka. Jsme za to 
nesmírně rádi. Ne být

MASu, tak
by k nám ty−
to prostředky nepřišly.

Jana Svobodová,
starostka
obce Staré Sedlo
MAS je parta lidí, se kterou
se ráda potkávám. Vděčím ji
za hodně, i za rozvoj naší 
obce. Nyní připravujeme
projekt pro rekonstrukci bý−
valého statku, kde chceme
vybudovat zázemí pro naše

hasiče, myslivce, pro občany, ženský
spolek a podobně. Doufejme, že nám
opět MAS pomůže.

Petráš Jiří,  
Lacembok z.s.
Obec Horní Kamenice vstupovala do
MAS nedávno, takže zatím spíše
monitoruje dění a navazuje kontakty.
Ale i přesto už dnes vidíme jistá 

pozitiva. Především
tím, že obec do MAS
vstoupila prostřednic−
tvím nově vzniklého
spolku Lacembok.
Ten v naší obci začal
vyvíjet aktivity, které
zde dosud chyběly.
Tím také došlo k zlep−
šení mezilidských
vztahů uvnitř obce
a o to nám,
představite−
lům Lacem −

boku, šlo především.  A za
to vlastně patří dík i vám,
Místní akční skupině Čes −
ký les. Děkujeme a přeje−
me mnoho dalších úspěš−
ných let.

Vlastimil Hálek, 
zakladatel MAS
Český les
Před deseti lety jsme ne−
začínali z ničeho. Zakládající obce
MAS Český les tvořily přirozené
území, v němž vzájemně spolupra−
covaly již od konce devadesátých

let. Z počátečních 50 obcí se místní
akční skupina během let rozrostla
o třetinu. Svojí rozlohou patří mezi
největší v České republice a také
mezi nejlepší. Především zásluhou
vedení a ředitelky MAS Český les.
Protože si toto postavení mezi téměř
dvěma stovkami MAS v České re−
publice chce udržet i v příštích 
sedmi letech, pracuje stejně jako
ostatní na nové strategii. Ta je pod−
mínkou získání peněz, které se bu−
dou rozdělovat podnikatelům, spol−
kům a především obcím na jejich
projekty. Její kvalita ale závisí na
podnětech a nápadech, bez nichž se
nepodaří nikomu zpracovat plno−

hodnotný doku−
ment. I zde dvoj−
násob platí staré
české úsloví,
kdo dřív přijde,
ten dřív mele.
Byla by škoda,
kdyby kvůli vá−
havosti nebo
otálení budou−
cích žadatelů 
o dotaci přišlo
území Místní
akční skupiny

Český les o proklamované desítky
miliónů korun na aktivity, které mo−
hou obohatit a ulehčit život lidí
v tomto území.

Vlastimil Hálek, 
zakladatel MAS Český lesAnna Šánová, místopřed−

sedkyně MAS Český les

Jana Svobodová, 
členka MAS
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Stručná zpráva od sdružení Arnika
zní: Na základě ohlasů od hlasujících
občanů prodlužuje Arnika hlasování
o nejhezčí Alej roku 2014 až do 31.
prosince letošního roku. Plzeňský
kraj má hned několik kandidátů na ti−
tul, patří k nim Alej Hartmanická,  Alej
ke sv. Anně v Plané, Velhartická alej,
Špalír mezi obcemi Liblín a Horní
Liblín nebo plzeňská Kilometrovka.
Zatím největší počet hlasů získal
Špalír v Liblíně s 87 hlasy následován
Kilometrovkou s 52 hlasy. 

Špalír je bývalá zámecká cesta
vedoucí k horní bráně do obecní
části zámeckého parku. I když jsou
stromy ve špatném zdravotním sta−
vu, bují energií a nejen pro místní tak
poskytují úkryt před sluncem, pro−
stor pro relaxaci a chvíle oddechu.
Alej je živoucí součástí městysu
Liblín, a tak byla v roce 2013 roz−
hodnutím zastupitelstva odkoupena
od soukromého majitele. Do bu−
doucna se ho městys chystá za po−
moci některé z dotací zrevitalizovat 
a udržet tak pro další generace.

Alej známá dnes jako „Kilome −
trovka“ byla vyměřena v roce 1892
a o rok později vysázena okrašlova−
cím spolkem přes lochotínské louky
v údolní nivě řeky Mže. Délka aleje 
činí 1070 metrů a před rokem 2007
obsahovala 211 stromů, převážně 
olší, jasanů a lip s obvodem kmene
až 595 cm. Od 22. září 1987 je alej
chráněna jako krajinná dominanta. Po
roce 1997 bylo započato s obměnou
skladby stromů.  

„Máme od hlasujících řadu ohla−
sů, že se jim líbí listovat si přihláše−
nými stromořadími, že je ve stále
pošmournějším počasí příjemné si
připomenout letní dny a toulání naši−
mi alejemi. Navíc jsme přesvědčení,
že poukazování na krásu a význam
alejí je obzvláště v nadcházejícím
období vegetačního klidu, a tedy
i kácení stromů potřeba. Jako jakýsi
předčasný vánoční dárek jsme pro−
dloužili hlasování až do konce tohoto
roku,“ vysvětluje vedoucí kampaně
Zachraňme stromy RNDr. Marcela
Klemensová z Arniky.

Zvolte nejhezčí Alej roku 2014

Hokejisté HC Plzeň včera navštívili
speciální zařízení Centrum Hájek,
které funguje jako denní stacionář
pro handicapované děti a také jako
centrum intenzivní léčebné rehabili−
tace TheraSuit. Plzeňští indiáni tak
pokračují v podpoře centra, které
pomáhá s celodenní péčí rodinám tr−
vale pečujícím o děti s mentálním,
fyzickým nebo kombinovaným po−
stižením a umožňuje jim tak návrat
do plnohodnotného života. 

Martina Straku vystřídal na pozi−
ci patrona zařízení Jan Schleiss, 
který společně se svými mladými

spoluhráči Jakubem Jeřábkem a Do −
mi nikem Simonem navštívil Cent −
rum Hájek a seznámil se s jeho služ−
bami v oblasti péče o handica −
pované děti.

Martin Straka, který k podpoře
handicapovaných dětí uvedl: „Rádi
bychom vhodnou formou, napří−
klad organizováním sportovních 
akcí pro veřejnost apod. i nadále
pomáhali rodičům handicapova−
ných dětí a pracovníkům Centra
Hájek v jejich nelehké práci
a usnadnili jim překonávat bariéry
každodenního života.“

Indiáni navštívili děti v Centru Hájek 

25.12. od 20.00 hod. 
se opět v Parkhotelu v Plzni na Borech 

koná již 35. ročník legendární vánoční diskotéky 

Oldies but Goldies.
Zazní evergreenové melodie v originálních verzích 

od interpretů, kteří psali dějiny populární a rockové muziky 
– Beatles, Stones, Elvis, Katapult či Olympic.

Převážně věčně zelené melodie budou v průběhu večera 
vybírat Zdeněk Raboch, Pavel Maršát a Marcel Špicar.
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S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní komedie „S Pydlou v zá−
dech“ měla svou premiéru v Divadle
Semafor 4. 6. 1981 a dočkala se té−
měř 500 repríz. Nyní po mnoha letech
se legendární semaforská inscenace
vrací zpět na divadelní prkna... 

V Plzni ji pražští umělci uvedou
16. prosince 2014 v 19:00 hod v KD
Peklo Plzeň. Hrají: Josef Dvořák 
(voják, holič), Markéta Hrubešová
(královna), Rostislav Tr tík (mladý
král), Karel Gult nebo Jiří Veit (ko−
morník) a Veronika Bajerová nebo
Dagmar Schlehrová (učitelka, bába). 

Postavička prostého lidového
chytráka, který se zaplétá v šachové

partii mocných, poskytuje vynikající−
mu Josefu Dvořákovi prostor pro 
řadu brilantních klaunských čísel.

„... Ta snaha neustále předstírat,
hrát vždy tu roli, která se právě žádá
vytěžit z každé situace i něco pro se−
be, onen bezpáteřný konjukturalis−
mus, snaha vytvářet i na troskách za
každou cenu zdání idylky...není nám
to všechno příliš povědomé?...“ 

Předprodej vstupenek: 
KD Peklo, tel. 378 037 954,
Informační centrum Plzeň, 

tel. 378 035 415 
a www.plzenskavstupenka.cz
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Ve srovnání s minulými léty
jsem v roce letošním zazname−
nal poměrně rychlý nárůst ne−
moci, a to zejména rakoviny.
Je to v důsledku stresů. Napří −
klad na rakovinovém onemoc−
nění se stres podílí až z 80
procent. Před 25 lety jsem při−
šel na to, jak vzniká nemoc. Je
to postupným či jednorázovým
zablokováním organismu stre−
sem či úrazem pro přijímání vi−
tamínů, minerálů  a energie.
Současně jsem přišel na to,
jak organismus odblokovat,
což jsou moje akupresury.
Proto jako první postup alter−
nativních způsobů léčby (moje
alternativní způsoby léčby
spočívají jen v akupresurách
a užívání doporučených dávek
vitamínů, minerálů a bylin, od−
blokování páteře odborníkem)

doporučuji akupresury na od−
blokování organismu. První
akupresuru napoprvé 20 minut
(u nemocných až 25 minut),
druhou a třetí 20 a 20 minut
(u nemocných 25 a 25 minut),
ale již v určitém čase, a to mezi
16.00 až 18.00 hodinou.
Protože podle mých zkušeností
nejsme schopni přijímat z běžné
stravy biologicky účinné látky
v množství, které náš organismus
potřebuje, měli bychom pravidel−
ně užívat vitamíny a minerály, kte−
ré podle mých dlouhodobých
zkušeností chybějí většině popu−
lace. V dnešní době není organis−
mus lidí již cca od dvaceti let výše
schopen přijímat vše ze stravy.
Například nedostatek jódu způ−
sobuje problémy zejména s čin−
ností žláz. Mnoho lidí i dětí nemá
dostatek Fo sforu, B3, B6, Zinku,

Sele nu, což způso−
buje problémy s ků−
ží, očima, psychi−
kou. Nej častěji se

pro jevuje nedostatek výše uve−
dených látek jako ekzémy a aler−
gie. Po čtyřicítce většina lidí není
schopna ze stravy přijímat 

vápník, B3, B6, C, Rutin, Fosfor,
Zinek, Selen, Koenzym Q10
a další. Navíc velké procento
populace má nějaké infekce,
které oslabují imunitní systém
a díky mutacím je nelze spolehli−
vě zjistit rozborem krve. Za 24
let, co se alternativními způsoby
léčby zabývám, jsem dal dohro−
mady všechny vitamíny a mine−
rály, které lidem chybějí. Zá jem −
ci si je mohou objednat v na−
šem e−shopu na www.stanley−
bradley.eu. Jsou vyrobeny vý−
hradně z finských přírodních
produktů.
K celkovému léčebnému proce−
su je vhodná sada bylin na zba−
vení se rakovinových virů. Dopo −
ručuji užívat prvně 4 – 5 týdnů,
potom jednou ročně cca týden
až 14 dní preventivně. Je to ra−
kytník + šalvěj + zlatobýl. Byliny
zalít vodou o maximální teplotě
70 °C, louhovat 35 minut a užívat
1/3 litru denně. 
Další sada bylin je na vyčištění
trávicí soustavy – kopřiva + heř−
mánek + třezalka. Ten, kdo ne−
chce pracně vařit čaje, nabízíme
v našem e−shopu extrakt z fin−
ských přírodních produktů.
Směs na vyčištění trávicí sousta−
vy začít užívat za 14 dní po skon−

čení užívání čajů na zbavení se
virů. Ráno na lačno cca půl litru
denně tohoto čaje z bylin, ex−
trakty dle návodu na užívání.
Opakovat jednou ročně na pod−
zim 10 až 14 dní. Byliny kopřiva
a třezalka snesou teplotu vody
70 °C, doporučuji louhovat 35

minut, ale heřmánek
jen 50 °C, proto se
musí louhovat zvlášť
cca hodinu.
Na závěr celého lé−
čebného procesu je
dobré se zbavit infek−
cí, protože např. zbyt−
ková bo relióza, nebo
v latentní formě chla−
mydie (které má
v Čes ku 80 % – 90 %
populace, toxoplaz−
mózu má cca 30 %
populace atd.). Zba ví −
me se jich přírodním
antibiotikem – orega−
no. To doporučuji jako
jednu z mála bylin uží−
vat dlouhodobě – že−
ny 4 měsíce a muži 5

měsíců, 2x denně 2 kapky nebo
2 kapsle dle doporučení. Pre ven −
tivně jednou za 1 až 3 měsíce 5 až
14 dní opět nasadit oregáno. 
Všichni dobře víme, že zdraví si
nemůžeme koupit, ale můžeme
pro zlepšení a udržení si dobré−
ho zdravotního stavu mnohé
udělat.
Jestliže se rozhodujete pro vá−
noční dárek pro své nejbližší, pak
jim darujte zdraví a krásu. Připra −
vili jsme na základě mých dlou−
holetých zkušeností řadu vánoč−
ních balíčků s přírodními finskými
vitamíny a minerály, které obsa−
hují vše, co naše tělo potřebuje
ke zdraví. U všech je sleva 20 %.
Ke zdraví také patří krása a v naší
další nabídce jsou i kosmetické
balíčky s italskými, španělskými 
a finskými produkty.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

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

na práci a odpočinek
Je třeba se zklidnit a rozdělit si čas 
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NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Prá ce ve skladu − s VZV
i bez, vybalování a dopl−
ňování zboží, pekařské
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy,
BONUS za docházku 
a další výhody. 82−
100  Kč/hod. Info na tel.:
377963917.  KŘI PM
140194 jen PM

PŘIJMU zdravotní sestru
do kožní ordinace v  Kla −
tovech. Tel.: 737441365.
RR 40937

FLORI WIN s.r.o. přijme
od 15.12.2014 barmany 
(−nky) do nově otevřené−
ho casina na Folmavě. 
Bližší informace na tel.:
604285896. RR 40946

NABÍZÍM práci z  domova,
jedná se o administrativní
práci a jednání s  lidmi, 
placeno podle výkonu,
i bez ŽL, NJ výhodou, tel.:
721437999. RR 40950

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 40951

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou
a pří  jemnou prodavačku.
Možno i brigádně nebo
HPP, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma. Tel.:
602486490. RR 40975

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě hledáme pracovnici
na přípravu kávy a pohá−
rů. Možno i brigádně, za −
učíme, část. NJ výhodou,
turnusy, ubytování zdar−
ma, výhodné plat. pod−
mínky. Tel.: 725835555.
RR 40976

PŘIJMU těžaře pro práci
v lese nejlépe se schopno −
stí tahat s koněm. Práce
i přes zimu. Telefon:
602429820. RR 40959

PRODÁM obývací stěnu
170 š. x 190 v. (zakázková
práce), gauč, 2 křesílka +
stolek, lustr, polici (leštěná
bříza). Tel.. 773908578.
PM 140198

PRODÁM pánský kožený
kabát vel. 50, nenošený.
Tel.: 773908578. PM
140199

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 elek−
třiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny 
zateplené. Dále  mobilní
kontejnerovou dvojbuňku,
zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vybavení
včetně klimatizace. Roz −
měr 6,5 x 2,40 x 2,80 m,
vhod ná pro kancelář. Buň −
ky jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25.000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 140022

PRODÁM 1−3 ks maringo−
tek 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 jed−
nání. RR 40779

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20
cm, Plzeň, vhodné použití
pro zemědělce. Možnost
naložení a zajištění do −
pravy. Tel.: 603383211.
PM 140047

PALIVOVÉ dřevo – smrk,
bříza, buk, s  dopravou.
Tel.: 774086417. RR
40306

POUŽITÁ vakuová okna –
různé rozměry, míry na do−
ptání, prodám solárko na
ohřev vody 6 m2, kom −
pletní se zásobníkem – 
6leté, tel.: 721437999. RR
40948

DĚLENÉ skruže osm do
metru. Dají se použít jako
žlabovnice, asi 40ks, cena
dohodou, tel.: 606231922.
RR 40956

BOROVICE 150 Kč/ks,
smrk 100 Kč/ks, prodej od
13.12. o víkendech v Kory −
tech č.33. Tel.:720274832.
RR 40957

BASKŘÍDLOVKU, křídlov−
ku, heligonku Delicia − 3ř.
perleť, heligonku Hlaváček
− 3ř. ve dřevě. Cena doho−
dou. Tel. 728137467. RR
40982

SBĚR. VŮZ Stayer – výr.
Pelhřimov, rozmetadlo um.
hnojiv, písku, ost. sypkých
hmot – 500 kg. Velmi lev−
ně. Tel. 728137467. RR
40983

SPORÁK Fiko 85 levý za
500 Kč, koňskou obraceč−
ku sena za 2000 Kč, kou−
pím svářečku typu KS−
200, 350 nebo Triodin 
i se závadou na opravu,
koupím brusné kotouče
průměr 200mm, tl. 20mm
– 2 ks, děkuji, tel.:
721803621. RR 40987

UNC 060, valník 8t, vyso−
kozdvih na traktor do tře−
tího bodu, podvozek tan−
dem ze sběracího vozu,
cena dohodou, tel.:
724281074.

DVOUOSÝ kočovný vůz –
maringotku bez včelstev.
Cena 14 tis. Kč. Tel.:
603812037. RR 41002

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor−
mu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. pře−
zku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy−
znamenání, nášivky, le−
teckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  pa−
lubní ukazatele a sou−
částky z  letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.:604343109.
PM 140037   

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 zajiš−
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 140031

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovec −
ký tesák, mysliveckou
braš  nu, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzduchov−
ku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzor ný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za budo−
vání vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

KOUPÍM staré a starožit−
né věci, např. z  pozůsta−
losti. Nábytek, obrazy, ka−
pesní a náramkové ho −
dinky, mince, bižuterii,
porcelánové sošky, sklo,
vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr
a lam   pičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, uniformu,
starou vzduchovku, flo−
bertku, housle a trumpe−
tu, plechová a bakelitová
autíčka, loutky, radia, fo−
toaparát, knihy, pohledni−
ce, kuchyňské váhy aj.
staré věci. Děkuji za na−
bídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra,
Škoda  − Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto−
moto příručky, prospekty,
plakáty, staré hračky, ple−
chovky od oleje, reklamní
auto−cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací,
vojenskou, pouťovou,
vzdu chovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový ná−
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez, stůl 
a židle. Ložnici, truhlu, 
komodu, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále
chrom. lustr s  bílými 
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re−
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140038

KOUPÍM staré obrazy 
českých i cizích autorů
s námětem krajina, lovec−
ké zátiší, portréty, dívčí
akty, lodě na moři, vo −
jenské motivy, postavy
v  krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hračky, knihy, 
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro −
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přije−
du. Tel.: 604343109. PM
140040

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

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

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa  ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lí vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

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 rá my, hodiny, lam−
pová radia, knihy a časo −
pisy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
140017



STŘÍBRNÉ a zlaté min−
ce, šperky s  českými
granáty, stř. tabatěrka,
pudřenka, náramek,
příbory i jednotlivé ku−
sy, vojenská vyzname−
nání a odznaky, staré
foto aparáty a hudební 
nástroje. Vzduchovku,
flobertku, bodáky, te −
sáky, šavli, panenku
s  porcelánovou hlavič−
kou. Tel.: 603499724.
PM140138 

POZOR PŘÍLEŽITOST: 
Sbě ratel stále hledá
a dobře zaplatí staré
pohled nice až 10. tis Kč
za chy bějící pohlednici,
např. obcí Šu ma vy (např.
Schukat schen, Pa terl −
hütte, Glaser wald, Stadln,
atd.), ale i  jiné pohledni−
ce z celé ČR do roku
1945, uvítám větší množ−
ství či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
40974

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré
dokumenty, pohledni−
ce, plakáty, hračky, au−
tíčka na kabel i bez, na
klíček , vláčky, pokojík
pro panenky, hodiny 
a hodinky Děkuji za na−
bídku.Tel.: 603512322.
PM 140006 

KOUPÍM chalupu se stájí
a cca 5 ha pozemku pro
chov 3 koní v  příhraničí,
stav nerozhoduje, 5 ha lou−
ky + les u domu a bez 
vysokonap. vedení, pou−
ze bav. hranice, tel.:
721437999. RR 40949

LEBKU jelena špičáka, tel.:
604487748. RR 40953

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, atd.
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
140006A

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), moto −
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba −
jonety, tesáky, uniformy 
(i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanyst−
ry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, 
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
777263546.

PRODÁM byt 1+1 v Plzni,
2. patro, Sokolovská ulice.
V  původním stavu. Cena
dohodou. Tel.:731064361.
PM 140193

PRODÁM byt 2+1 v  KT,
os. vlastnictví, lokalita Pod
Hůrkou, Klatovy, 1. patro,
50,3 m3, tel.: 737631357.
RR 40964

PRODÁM byt 1+2 v osob−
ním vlastnictví v Klatovech,
byt ve zvýšeném přízemí re−
konstruovaného panelové−
ho domu, v původním pěk−
ně udržovaném stavu, cena
dohodou, RK nevolat, tel.:
732444117. RR 40988

PRONAJMU nebytové pro−
story 105,5 m2, v  centru
Plzně, křižovatka U Práce,
1. patro. 4 samostatné
místnosti, kuchyňka, bal−
kon, 2x WC, 2x sprchový
kout. Nájem 15000,−
Kč/měsíc + zálohy 6000,−
Kč/měsíc na topení, vodu 
a odvoz odpadu. Elektro −
měr na nájemníka. KAUCE
3 měsíční nájmy a poplat−
ky. Tel.: 603276580.

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolu−
pracujeme s velkými firma−
mi. Pouze solidní klientela.
Právní servis, převody
energií a klientský servis je
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá. IN−
STINKT REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 140070

PRONAJMU zavedené
a za řízené kadeřnictví
v centru obce Žichovice od
1/2015 po dobu 3 let (ma−
teřs. dov.), velmi solid.
podmínky, tel.: 24250298.
RR 40935

PRONAJMU GARÁŽ v Kla −
tovech u čerpací stanice
OMV – směr Luby. Tel.:
602882461.  RR 40943

PRONAJMU pěkný rodinný
dům 3+1 se zahradou 
3 km od Klatov, nová velká
kuchyňská linka, ústřední
topení, prostorná koupel−
na, velká zahrada. Dobré
autobusové spojení, mož−
no i dlouhodobě, cena
9.500 Kč měsíčně, tel.:
606916148. RR 40952

PRONAJMU prostory 
v centru Klatov 90−200
m2, vhodné na obchod,
kanceláře, výrobu, služby,
tel. 602429820. RR 40958

NABÍZÍM pronájem bytu
2+1 v  přízemí rodinného
domu v Nalžovských Ho −
rách. Cena 5.000 Kč včet−
ně energií. Bez psa. Tel.:
775933180. RR 40968

PRONAJMU byt 1 + 1 se
zahrádkou v Nýrsku. Tel.:
776566195. RR 40970

PRONAJMEME byt 2+1
nedaleko centra Klatov, ná−
jem 5000 Kč měsíčně, tel.:
728400074. RR 40986

PRONAJMU nebyt. prosto−
ry v KT−Lubech o velikosti
cca 50  m2 a 90  m2 (lze
sloučit v  jeden). Jedná se
o býv. prodejnu a kancelář.
U hl. silnice na Žel. Rudu.
Tel.: 724824200. Cena do−
hodou. RR 40991

PRONAJMU byt 3+KK
v  novém bytovém domě
v  Klatovech, Voříškova
936. Tel.: 603725073. RR
40992

PRONAJMU garáž U Slun −
ce v  Klatovech. Tel.:
606903312. RR 40999

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

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

PRODÁM garáž 25 m 2,
cihlová stavba, elek. proud,
PM−Bory za čerp. stanici
Shell. Okamžitě volná.
Cena 150 000 Kč. Volejte
602124269.

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

1 MĚSÍC NA PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI. Svěř −
te nám k  prodeji svoji ne−
movitost. Rychlé jednání
a solidní přístup našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do mě −
síce 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

POZEMEK o výměře 12a
v ÚP pro výstavbu RD, cha−
ty v klidové zóně, orient. J, 5
km od Domažlic. Vlak. a au−
tobus. spoj, obchod a po−
host. v místě. Cena doho−
dou. Tel. 728137467. RK
ne! rr 40981

PRODÁM rodinný dům 
3 + 1 po rekonstrukci. Za −
hrada, garáž, dílna. Ihned
k  nastěhování. Od Klatov
cca 14 km. Cena 1,45 mil.
Kč. Tel.: 603812037. RR
41001

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 náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

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

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − mon−
táž. www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
40153

PRODÁM Fiat Marea 1.6
benzín, r.v. 98, plně pojízd−
né, cena 19.500 Kč, zá−
jemci, volejte na tel.:
728990045. RR 40934

PRODÁM Škoda Favorit
135 LX, r.v. 11/1993, TK
do 8.6.2015, TZ, cena
4000 Kč, tel.: 774052529.
RR 40967

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2003, obsah
1.4 mpi, 55kw, stříbrná
metalíza, abs, klima, servo,
centrální zamykání, velmi
dobrý stav, cena 77000
Kč, tel. 723439518,
Klatovy. RR 40993

PRODÁM Peugeot 307
kombi, r.v. 2003, 2.0 hdi,
super stav, šedá metalíza,
klima, servo, centrál, imo−
biliser, 1 majitel, rádio, no−
vá stk  a emise, eko po −
platek se zde neplatí, 
cena 78000kč,  Klatovy
723439518. RR 40994

KOUPÍM  Jawa 350
typ 633−634 

a 638−640 i poško −
zené, 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
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PRODÁM Škoda Fabia, r.v.
2002, obsah 1.4 mpi, naje−
to jen 93000km,servisní
kniha, 44 kW, stříbrná me−
talíza, servo, rádio, imobili−
ser, nová stk, eko poplatek
se zde neplatí, cena
69000kč,  tel. 723439518.
RR 40995

PRODÁM Peugeot 206 sw,
r.v. 2003, servo, centrál,
imobiliser, klima, rádio, no−
vá stk, stříbrná meta lí −
za, eko poplatek se zde ne−
platí, velmi dobry stav, ce−
na 69000 Kč rychle doho−
da, Klatovy, 723439518.
RR 40996

KOUPÍM traktor Zetor
všechny modely, v jakém−
koli stavu i bez stk, tel.
723439518. RR 40997

43/175 HLEDÁ ženu vše−
stranných zájmů, štíhlé
postavy, nekuřačku. Tel.:
728847769. PM 140. PM
140203

ROZVEDENÝ 50–170, hle−
dá ženu na vážný vztah,
jsem v ČID, Domažlice
a okolí, může být i starší.
Tel. 730000048. RR 40942

NÁRUŽIVÝ důchodce hle−
dá čipernou hospodyni
pro společné chvíle 
plné endorfinu. Zpočátku 
SMS, tel.: 723144517. RR
40939

JMENUJI se Josef, je mi
60 let, výška 178, váha 70,
hledám ženu 48–60. Měla
by být hodná, tolerantní,
lásky plná, hodná a hlavně
upřímná. Už nechci být
sám. Samota je opravdu
hrozná. Já jsem z Klatov.
Jen z Klatov. Více informa−
cí na tel. čísle 728416276.
Děkuji, Josef! Jen Klatovy.
RR 40936

41/180 štíhlý, nekuřák by
se rád vážně seznámil s že−
nou přiměř. věku, Klatovy
a okolí, tel.: 602877526.
RR 40938

LÁSKU a domov nabízím
osamělé ženě. Zklamaný
a odhodlaný žít jen pro
Tebe. Do 54 let. Já 58/183/
86  kg. Tel.: 607986743.
RR 40941

HLEDÁM ženu ve věku 
50−60 let pro pěkný vztah
a na lyže, kolo a do příro−
dy. Ve dvou je život krásný.
Neváhej, čas nám letí. Tel.:
702811794. RR 40954

ROZVEDENÝ 44 let, pracu−
jící, s  vlastním zázemím,
hledá k  vážnému sezná −
mení ženu přiměřeného 
věku. Tel.: 702463871. RR
40969

ROZVEDENÝ 50/175 hle −
dá štíhlou, příjemnou ženu
do 45 let, Klatovsko,
Sušicko, tel.: 702684477.
RR40966

31/196 hledá svobodnou
a bezdětnou ženu do 30 let.
KT, DO, PJ. Hezký vztah 
založený na opravdo vých
vzájemných citech, důvěře,
spolehlivosti a toleranci.
Život je krásný, když si dva
rozumí. RR 40973

SYMPATICKÝ chalupář,
59/170 zajištěný, hledá
k  sobě elegantní – domi−
nantní přítelkyni na krásný
život. Vánoční svátky už
spolu? Staňkovsko, PM−
DO. Tel.: 607293848. RR
40979

64/180 hledá seznámení
s  osamělou ženou 
z  okr. KT, DO. SMS –
721479639. RR 40972

SINGLE, 44 let, nekuř., 
aktivní k  práci, životu,
sportu hl. ženu s chutí do
života, budovat vztah
s  dů věrou, vážný vztah,
DO, KT, STR, děti nevadí,
33−48 l. SMS−602147503
nebo písemně do redak−
ce. RR 40980

45/197/110 tmav. hledá
milou ženu, co nezklame,
štíhlé až plnoštíhlé postavy
s vyř. minulostí, pro cestu
životem, tel.: 702868790.
RR 40989

AHOJ, jsem rozvedený 46,
delší dobu sám. I když bych
se raději seznámil přiroze−
nější cestou, tak těch příleži−
tostí příliš nemám a tohle je
jedna z možností. Budu se
těšit, že se mi ozveš. Třeba
právě nám to vyjde. DO. Tel.:
720116143. RR 40990

JSI také sama? Jako já?
Jsi nezadaná či opuštěná.
Já 54/178/85kg, nechci
opět zůstat o Vánocích
sám. Přijedeš? A nejenom
o Vánocích? Sušicko 
a okolí. Zavolej – tel.:
723503889. RR 41000

POHODOVÁ nekuřačka,
všestranných zájmů, 68/
165, hledá příjemného 
aktivního kamaráda, přítele,
přiměřeného věku. Zatím,
jen k občasným schůzkám.
Najdeme se? Odpovědi za−
sílejte do redakce pod 
č. inz.: PM 140195

HLEDÁM přítele kolem 70
let, který chce ještě pro ně−
koho žít. Sušice, Klatovy 
a okolí. RR 40955

RÁDA se seznámím s  pří−
telem (kamarádem), který
mi ukáže Alpy. Pro začátek
stačí Špičák. Vysoký štíhlý
(plnoštíhlý), který nemá
rád nudu, 48–60 let. Já
rozvedená – výška 170cm,
váha 75kg, Domažlice, tel.:
724676892 – volat dopo−
ledne nebo po 16. hod. RR
40963

63LETÁ vdova hledá přítele
a kamaráda na dny všední i
sváteční. Zn.: Motorista ví−
tán. Tel.: 720448642. RR
40984

58LETÁ všestr. zájmů hle−
dá muže pro fajn život. Zn.:
Osobní setkání napoví. Tel.:
730109904 – večer. RR
40985

NEKUŘÁK Plzeňák 69/
170/90 hledá Plzeňáka na
popovídání u videa. Může
být i žena do 80 let nebo
lékař, který je také sám
jako já.. Pouze Češi. Byd −
lím Na Vyhlídce 10 v Plzni
– Božkově. Trolej busová
linka č. 12, výstup v ulici
Petřínská., přejít přes
most a vlevo okolo garáží.
Pouze volejte, SMS ne −
umím. Tel.: 736204861.
PM 140183 

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
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov ( sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

VYPRACUJI osobní horo−
skop na r. 2015 + výklad
karet. Spolupracuji s  TV
PRIMA, pořad volejte
věštce. Tel.:732322451.
KŘI PM 140202

PROSÍM, kdo se chce zba−
vit vykopaných pařezů za
odvoz, ať se mi ozve na
tel.: 607234652. Potřebuji
od síly kmene cca 30−
60cm pro vyřezávání mo−
torovou pilou. Délka kmene
alespoň 40cm, ale raději
více. Beru jen zdravé dře−
vo. Vše na www.drevorez−
by−belfin.cz. RR 40866

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

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

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

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

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

AZYL – minipenzion, Plzeň
u Borské přehrady, novo−
stavba, 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 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, tel.:
737607405. KŘI PM
140155

...a Vánoce jsou na krku…
PENÍZE DO RUKY !!!
PŮJČTE SI OD KOBLÍŽ−
KU Tel.: 702833842
KŘI PM 140200 

PŮJČKA 5000 Kč, 
ihned na ruku! Stačí OP!
Čin. pro více věřitelů.
Pražská 41, Plzeň, po−čt
11−16 h, t.: 605760958.
KŘI PM 196 

FOFR PŮJČKA. Potřebu −
jete peníze? Nebank. sou−
kromé zdroje. Neprovo lá −
vejte kredit. Napište SMS
ve tvaru: Vaše jméno, pří−
jmení, rodné číslo, tele−
fonní číslo, příjem, Vaše
splátky, požadovanou
část ku půjčky, město.
Tel.: 728657931. KŘI PM
140135

ODDLUŽÍME VÁS! Ex −
presně, levně!E−mail:
dluhy.ne@seznam.cz,
tel:734741216. KŘI PM
140197 

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

VÍKENDOVÝ KURZ reflexní
terapie se uskuteční od
12.12. do 14.12 opět
v  Plzni na Skvrňanech.
Přednášet bude ing. Julius
Pataky. Přihlášky a infor−
mace na tel.: 607874166
nebo na  e−mail:almed.
kurzy.plzen@seznam.cz.
PM 140192 

KOUPÍM skútr ČZ 
zvaný „prase“ z 60. let.

Tel.: 722327290. 
RR 40162

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
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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 5. prosince 2014
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POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dis pozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, vý −
 cvikář, etolog. Plzeňský
kraj. Tel.: 737824579. PM
140011

PRODÁM štěňata NO bez
PP, očkovaná, odčervená,
rodiče k  vidění, odběr 
od 13. prosince, tel.:
724591752. RR 40944

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelí −
nající bavlníkovou srstí 
nevyžaduje střihovou 
ú pra vu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabili−

taci. Oblí bený pro výstiž−
nou a přizpůsobivou pova−
hu. Mi lá ček celé rodiny,
lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní smlou−
va při odběru. Do dobrých
rukou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 40154

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
15. 12. 2014

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

www.plzenskyrozh led.cz
Najdete nás na

Rok 2014 je pro krizové centrum Diakonie
Západ v Plzni ve znamení inovací. Namísto
původního názvu Archa pro člověka v krizi
dnes nese název Plus pro lidi v krizové 
situaci. Zároveň se v Prokopově ulici přesu−
nulo o pár domů dál a nyní sídlí v čísle popis−
ném 25.  

Své pobočky Plus vytvořilo také v dalších
západočeských lokalitách: Dobřany, Roky −
cany a Domažlice. Zde sdílí společně prosto−
ry s Kluby pro děti a mládež Diakonie Západ. 

Služby Plusu jsou určeny dětem, dospě−
lým, jednotlivcům, párům i celým rodinám.
Plus nabízí pomoc a podporu každému, kdo
se nachází v obtížné životní situaci a nedaří
se mu ji zvládnout vlastními silami. 

„Krize může mít různé podoby a každý ji
prožívá s jinou intenzitou. Určitou situaci,
kterou jeden člověk překoná lehce svépomo−
cí, jiný vnímá jako tíživou a krizovou. Právě
pro tyto klienty máme připraveny dvě nově
vybavené konzultační místnosti, kde nabízí−
me příjemné diskrétní prostředí a profesio−
nální pomoc,“ říká Václava Egermaierová,
koordinátorka služeb krizové pomoci v Dia −
konii Západ. 

Naši pomoc můžete vyhledat například
v podobných situacích: 
• „Rodiče se pořád hádají, co když se rozve−

dou?“
• „Je mi 16 a jsem těhotná. Jak to mám říct

doma?“ 
• „Manžel si našel jinou.“
• „Přišla jsem o práci. Jak mám najít za−

městnání v mém věku? Stárnu.“
• „Nikdy jsem si nemyslel, že to bude tak

těžké.“
• „Někdy si přeju umřít....“
V Plzni je tato služba poskytována na adrese
Prokopova 25 v rámci otevírací doby:

pondělí 9:00− 9:00, 
úterý a středa 9:00−16:30, 

čtvrtek 12:00−19:00 
pátek 9:00− 6:00. 

Plus nabízí své služby zcela zdarma a ano−
nymně.
V těchto hodinách je možné přijít kdykoli, ide−
ální je však se předem telefonicky objednat
na některém z těchto telefonních čísel 

377 223 221 nebo 733 414 421.

Pro využití služeb v mimoplzeňských lokali−
tách využijte možnosti sjednání individuální
konzultace 

na tel.: 734 640 493 
nebo na e−mailu: 

plus.zapad@diakonie.cz.

Krizové centrum
Diakonie v novém
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