
19Plzeňský rozhled  13/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

M6AD .......................................... 50,00 Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè

OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
ANTIFREEZE C (modrý Fridex) ............ 50,− Kč

OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè

Škoda Vagonka uzavřela smlouvu 
s Litevskými drahami na dodávku mo−
derních elektrických jednotek. Jedná
se o tři třívozové dvoupodlažní elek−
trické soupravy. Hodnota kontraktu je
zhruba 750 milionů korun. V Litvě už
v současnosti jezdí deset těchto dvou−
podlažních vlaků typu 575. 

„Počítáme s tím, že do Litvy do−
dáme všechny tři nové dvoupodlažní
elektrické jednotky v průběhu 19 až
36 měsíců od podpisu smlouvy.
Tímto kontraktem se nám podařilo
navázat na naše starší dodávky a po−
kračuje tedy omlazování zdejšího vo−
zového parku. Celkem jsme zde zís−
kali zakázky za zhruba tři miliardy 
korun,“ říká generální ředitel Škody
Vagonka Jiří Urbanec.    

Vlaky jsou navrženy, aby vyhovo−
valy specifickým podmínkám pobalt−
ského provozu. Čelí nejen poměrně
velkému rozpětí teplot, ale také vyso−
ké vlhkosti vzduchu. Samozřejmostí
je i nízkopodlažní provedení vozidel,
multifunkční oddíly pro přepravu ko−
čárků, kol nebo velkých zavazadel.
Plně klimatizované vozy mají maxi−
mální rychlost 160 km/h a jsou vy−
baveny vnějším a vnitřním kamero−
vým systémem.

„Soupravy budou nasazeny na tra−
se Vilnius – Minsk v Bělorusku. S tím
souvisí i některé technické úpravy do−
savadního provedení vlaku, jako je na−
příklad doplnění o systém měření spo−
třeby elektrické energie, úpravu vnitř−
ního uspořádání a provedení sedadel,
doplnění soupravy o oddíl pro vlakve−
doucí, instalaci audiovizuálního systé−
mu, úpravu kamerového systému či
instalaci regálů pro rozměrná zavaza−
dla,“ doplňuje Ivo Gurňák, obchodní
ředitel Škody Vagonka.

Dvoupodlažní jednotky vyráběné
ve Škodovce jezdí kromě Litvy 
i v České republice pod označením
CityElefant a vidět jsou i na Slo −
vensku nebo Ukrajině. V současnosti
navíc ve Škodě Vagonka v Ostravě
pracují na vývoji a výrobě vysokoka−
pacitních dvoupodlažních vlaků pro
Deutsche Bahn, které začnou vozit
cestující v Bavorsku už od konce 
roku 2016.

Do Litvy zamíří 
nové vlaky ze

Škody Vagonka

V  plzeňském Parkhotelu se konal
již 4. ročník charitativní akce nazva−
né Advent dětem. Hodinu a půl trva−
jící program pro malé i velké ná−
vštěvníky, jehož výtěžek je každoroč−
ně věnován některé z krajských ne−
mocnic, tradičně pořádá spolek
Felicitas a Plzeňský kraj. Do Nemoc −
nice následné péče LDN Horažďovi −
ce letos poputuje částka 17 150 Kč.   

Advent dětem, který uváděl čertík
Ferda, se uskutečnil pod záštitou

hejtmana Plzeňského kraje Václava
Šlajse. Ten v úvodu zmínil úspěch
kraje, který letos obsadil první příčku
v anketě Nejlepší místo pro život.
„Těší mě, že se kraj podílí na akci,
která přináší nejen pobavení pro 
nejmenší, ale díky které se dostane
pomoc dlouhodobě nemocným,“
zmínil charitativní smy  sl akce hejt−
man Václav Šlajs.

„Do horažďovické léčebny dlou−
hodobě nemocných letos pošleme

17 150 Kč na nákup pomůcek, které
usnadní zdejšímu personálu práci
v náročných podmínkách a pacien−
tům zvýší komfort. Po dohodě s ve−
dením nemocnice tak budou vybra−
né peníze využity převážně na nákup
matrací a pomůcek, které předchá−
zejí vzniku proleženin (dekubitů),“
říká Marcela Šmídová, předsedkyně
spol  ku Felicitas. Šek na uvedenou
částku bude vedení nemocnice pře−
dán začátkem příštího roku. 

Advent dětem předá peníze nemocnici  
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Také letos jsem si přinesla z trhu
několik větviček třešní, které by se
měly do Štědrého dne rozvinout,
aby byl další rok plodný a příznivý,
ale ty chudinky s malými a stažený−
mi pupeny na to nevypadají. Prý jim
chybí sluníčko, řekla prodavačka.
To bude ono! Uvědomila jsem si, že
jsem už asi čtyři týdny neviděla čis−
tou oblohu a ani paprsek slunce,
zato všechny odstíny šedé, tma je
už kolem čtvrté hodiny odpoledne,
ve městech a kolem nich není ani
poprašek sněhu, a Štědrý den už
máme skoro přede dveřmi.

Vzpomínám na doby dávno mi−
nulé, kdy většinou už od poloviny li−
stopadu poletoval sníh a všechno
bylo bílé, kolem poledne se ukázalo
slunce, sníh se třpytil, nebe bylo
modré, a už kousek za městy vy −
tvářela příroda pohádkové iluze.
Vánoční čas u mých prarodičů na
vsi býval jako nafilmovaný podle
předlohy „ladovské zimy“ – s ma−
lým stromečkem v domku, kde ku−
chyňka i pokojík byly vyhřáté kam−
ny, v nichž praskalo dříví. Na Štědrý
den voněla černá omáčka a vanil−
kové věnečky. Televize nám vánoč−
ní náladu nezprostředkovávala, pro−

tože ji nikdo nepustil ke slovu.
Ovládala se přímo na přístroji – ne−
byl to ještě ten mazaný typ, který
lze ovládat z  postele, ale ani ze
spousty kanálů si nelze vybrat. Můj
děd neměl rád mluvené výklady, ra−
dy a rozhovory ani z radia. Vždycky
si naladil jen muziku, rád si zpíval
a říkal, že si se vším poradí sám
a mediální poradce pro svůj život
nepotřebuje.

Na Štědrý den babička vždy trva−
la na procházce na hřbitov přes les
do sousední vesnice rozsvítit svíčku
na hrob prababičce, o které jsme
věděli z vyprávění, že měla vesnic−
kou hospodu a dvanáct dětí, ale
když jsme se dívali oknem do opuš−
těného domku, nemohli jsme věřit,
že tam někdo opravdu žil. Nejraději
jsem měla příběh o strejdovi Bohou −
šovi. Jeden z těch dvanácti dětí jako
dospělý muž tehdy vyhodil do smetí
švestkové knedlíky, protože nejsou
jídlo pro chlapa a chtěl maso. Jeho
žena z toho byla smutná a prababič−
ka jí poradila, aby toho chlapa po−
slala k ní do hospody, že mu dá ně−
co dobrého. Tam strejda Bohouš
dostal od své staré mámy před ce−
lou hospodou facku, ale pořád si jí

vážil. Cestou na hřbitov a zpět jsme
se brouzdali sněhem, místy, kam
jsme v létě chodívali na borůvky,
a před večeří jsme ještě vypustili do
rybníka kapra, který s námi nějakou
dobu bydlel na chodbě v neckách,
zatímco k  večeři babička tajně
usmažila jiného. Přece nebude zabí−
jet našeho Frantíka nebo Káju z ne−
cek. Balíčky pod stromkem pro nás
nebyly tak podstatné, a i když jsem
viděla filmy o aranžovaných váno−
cích, krásné pokoje, obrovské vá−
noční strom ky, hromady dárků, na−
strojené děti, křišťálové lustry
a krásné koberce, nikdy bych je ne−
vyměnila za naše obyčejné a krásné
české vánoce.

Moji prarodiče mne v životě šo−
kovali dvakrát. Podruhé, když jsem
se jako dospělá dozvěděla, jaký
měli důchod a nepochopila jsem,
jak z něho mohli žít, a poprvé, když
jsem jako studentka zkoušela dědu
z dějepisu a ukázalo se, že kromě
prezidenta naší republiky neznal
jménem žádného ministra ani jiné−
ho politika, a vysvětlil mi, že tyto lidi
ke svému životu nepotřebuje. Jako
vozmistr „na dráze“ byl pyšný, že
bez něho by byl nevyjel žádný vlak,

a tím se žádný ministr pochlubit ne−
může. Žili dobře, spokojeně, vždy
v dobré náladě a spolu až do konce,
jako Filemon a Baucis. 

Nevím, jestli se mé barborky le−
tos rozvinou, když jim chybí slunce,
jako ostatně nám všem. Možná do−
plácí na to, že jsme se asi „tomu
nahoře“ znelíbili tak, že nám před−
vádí člověčí nicotnost. I kdyby−
chom si o sobě namýšleli cokoliv,
nikdo z lidí nemá na to, aby rozsvítil
slunce, zacloněné vzájemným ne−
přátelstvím, sobectvím a arogancí.
Záporná energie lidí se také dostává
do ovzduší, a když je jí moc, zacloní
i slunce.

Procházky do míst vzpomínek
třeba až tam, kde odpočívají naši
předkové a jejich sousedé, se výbor−
ně hodí do vánočního času, a není to
ani trochu finančně náročné, přesto−
že je to ohromný luxus, protože tam
přijdeme  na to, co nám chybí nejvíc.
A když se budeme podle toho cho−
vat, dostaneme dárek nejcennější,
který by nezaplatil ani žádný miliar−
dář – budeme mít všichni stejný díl
slunce, modré z nebe a důvod změ−
nit a zlepšit svůj život. 

Dagmar Hermanová

Barborky a modré z nebe
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Firma LiveCom Plzeň je autorizova−
ným Partnerem společnosti T−Mobi −
le. V České republice patří mezi nej−
významnější distribu−
tory služeb T−Mo bile
a opakovaně byla vy−
hlášena Dea lerem ro−
ku. S jejím majitelem
Martinem Vavříkem
jsme si povídali o za−
čátcích firmy i další
budoucnosti mobil−
ních telefonů.
Jak jste začínal? 
Bylo mi 25 let a chtěl
jsem se postavit na
vlastní nohy. Psal se rok
1999 a můj švagr na
severní Moravě rozjížděl obchod s pro−
dejem mobilních telefonů a řekl mi:
„Zkus to také.“ Tak jsem do toho šel.
Úspěšně?
V té době byl obrovský zájem o mo−
bilní telefony, takže prodej se ihned
rozjel naplno. První prodejnu jsem

otevřel v Plzni ve Smetanových sa−
dech. Přes všechny úspěchy jsem si
moc dobře uvědomoval, že tento

boom nebude věčný.
Proto jsem uvažoval
o spolupráci s operá−
torem a nejvíce mi by−
la blízká pro svoji
vstřícnost a lidskost
společnost Paegas,
později  T−Mobile.
V roce 2003 se naše
firma stala autorizova−
ným Profi Par tnerem
společnosti T−Mobile.
Dnes s odstupem 11
let mohu říci, že to byl
správný krok. Posky −

tu jeme plnohodnotnou maloobchodní
a velkoobchodní činnost v poskytová−
ní služeb společnosti T−Mobile.
Kolik máte prodejen?
Celkem 8. V Berouně, Klatovech,
Kralovicích, Písku, Přešticích, Roky −
canech, Stříbře a v  Obchodním cent−

ru Plaza v Plzni. Mým
snem je dostat se také
do Prahy.
Je to stále jen o pro−
deji mobilních te −
lefonů?
Vůbec ne.  Dnes je to
o službách, které mů−
žeme klientovi nabíd−
nout. O nějaké přida−
né hodnotě, kterou

dáváme zákazníkovi. Vždycky moje
filozofie byla, že prvně musíme pro
klienty něco udělat, když od nich ně−
co chceme. Jsme tady pro ně a naší
snahou je, aby se k nám vraceli.
Například si koupí u nás nový tele−
fon, zdarma jim přehrajeme kontakty,
naučíme je s ním pracovat a kdykoli

k nám mohou přijít pro radu. Novin −
kou společnosti T−Mobile je nyní 
akce, kdy vám vykoupíme starý mo−
bil při výběru nového. Je o ni velký
zájem.
Jaká je budoucnost?
Dneska už neřešíme ani tak samotné
telefony, nebo volání, ale internet a da−
ta. Jde nám o to, aby klienti začali
používat chytré telefony a uměli s nimi
zacházet. To je budoucnost. Tady vi−
dím obrovskou mezeru. Ukazovat zá−
kazníkům, co všechno chytrý telefon
umí, a samozřejmostí je mít v něm 
internet on−line. Počítejme s tím, že
stále více se budou rozšiřovat tablety
a to je další krok. Veškeré informace,
poradenství, služby dostanou klienti
v našich prodejnách.       (re)

Partnerská prodejna T−Mobile v Plzni v OC Plaza.

Majitel fy LiveCom Plzeň
Martin Vavřík.

Budoucnost je v chytrých
telefonech a tabletech

Majitel společnosti LiveCom Plzeň Martin Vavřík tvrdí:
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Jak třídit správně odpad, jak vyrobit
hmyzí domek, jak vypěstovat zdravou
zeleninu na balkoně, jak uspořit do−
ma vodu a elektrickou energii, ale 
i s dalšími zajímavostmi z oblasti
ochrany životního prostředí
pomáhá plzeňským dě−
tem projekt ENVÝK.
Obecně prospěšná
spo lečnost Úhlava ve
spolupráci s dalšími
čtyřmi odbornými ga−
ranty − Envic, o.s., ZO ČSOP
Spálené Poříčí, Ekocentrum
Tymián, o.s. a DDM Rado −
vánek Kaznějov realizovali od
dubna 2013 projekt na podpo−
ru environmentálního vzdělávání
žáků prvního stupně základních
škol. Během dvou let vytvořil tým
odborníků za podpory 40 pedago−
gů komplet deseti výukových progra−
mů, které průřezově pokrývají širokou
problematiku ochrany životního pro−
středí a trvale udržitelného rozvoje.

Cílem projektu, do kterého se zapojilo
také 5 základních škol z Plzeň ského
kraje (ZŠ Klatovy, Tolstého, 15. ZŠ
Plzeň, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ
Kladruby a ZŠ Plasy), bylo zábavnou
formou obohatit vzdělávání dětí o envi−
ronmentální rozměr a především vzbu−
dit v této přetechnizované době opět
zájem o přírodu. 
Výukové pomůcky, které během pro−
jektu vznikly, nejsou dílem pouze „do−
spěláků“, ale spolupracovali na nich ta−
ké samotní žáci, aby programy byly
blízké dětskému světu a chápání. Z to−
hoto důvodu také po celou dobu výuky
provází studenty skupinka nezbedných
kamarádů, jež s nimi roste od první do
páté třídy. Chytrá Sára a zvídavá, leč
občas popletená dvojčata, Jonáš 
a Tomáš, pomáhají dětem formou 

komiksu pochopit, proč a jak je důleži−
té starat se o prostředí, v němž žijeme.
Vždy je jim také nápomocen skřítek
Envýk, kterého stvořili studenti 15. zá−
kladní školy v Plzni, komentující pří−
slušnou situaci odbornými radami

a postřehy.
Kromě teoretické výuky se děti

během realizace zapojily také do
mnoha zajímavých a praktických
projektů. Naučily se sázet strom−

ky, vytvořily krásnou užitkovou
zahradu, kde pěstovaly ovoce,
zeleninu a bylinky, vyráběly
broukoviště, budky a krmítka
pro ptáky, zahrály si na vodní
policii nebo připravovaly zdravou
svačinu z pohanky a bulguru.
Nechyběly samozřejmě ani objev−

né vycházky do přírody a odborné
exkurze, např. do sběrného dvora, do

Českého hydrometeorologického ústa−
vu v Plzni, na farmy či do Národního
parku Šumava a záchranné stanice ži−
vočichů ve Spáleném Poříčí.

Aby realizátoři a pedagogové zjistili,
zda jejich snaha „dopadla na úrodnou
půdu“, uspořádali v  areálu botanické
zahrady Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech soutěžní
Enviden. Každá z pěti škol vyslala „do
boje“ šestičlenný tým, aby poměřil
svoje znalosti získané při výuce vytvá−
řených programů. Na děti čekalo cel−
kem 10 stanovišť, na kterých během
dopoledne plnily úkoly připravené jed−

notlivými garanty vzdělávacích progra−
mů. Obtížnost jednotlivých úkolů byla
vždy volena tak, aby každý člen v tý−
mu, tj. od prvňáčka až po páťáka, mohl
přispět svými znalostmi a dovednostmi
ke zdárnému splnění zadaných témat.
A kdo nakonec vy−
hrál? My všichni,
neboť děti, které
mají snahu naučit
se, jak sami mohou
přispět k zachování
a ochraně našeho
prostředí, jsou pro
nás do budoucna
velkým příslibem.
Co dodat závěrem? 
Děkujeme všem,
kteří se podíleli na
tvorbě všech vzdě−
lávacích materiálů,
a doufáme, že se
stanou oblíbenou

pomůckou pro environmentální vý −
chovu na základních školách v Plzeň −
ském kraji. (pi)

Kontakt: Ing. Helena Hnojská 
Úhlava, o. p. s., tel. 724 734 957 

e−mail: hnojska@uhlava.cz

životního prostředí

ENVÝK − Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji

Ukázka pracovního listu výukového programu Potraviny pro druhý ročník.

Kde se berou potraviny, se prvňáčci učili na farmě Slepičkových v Újezdě n. Mží.

Děti zakládají záhon pro včelky a motýly před 15. ZŠ
v Plzni.

ENVÝK pomáhá dětem s výukou ochrany 
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Tradiční vycházka
na Štěpána

Rokycanští ochránci přírody kaž−
doročně pořádají několik zajíma−
vých akcí pro nejširší veřejnost.
Tou letošní poslední bude již tra−
diční přikrmování živočichů v ro−
kycanských parcích, které se
uskuteční na Štěpána, tedy 26.
prosince. Máte−li zájem se zúčast−
nit, sraz je ve 14.00 hodin před
vlakovým nádražím v Rokyca −
nech. Odtud se účastníci vydají na
společnou cca dvouhodinovou vy−
cházku, jejímž cílem je vysvětlit
nejširší veřejnosti správný způsob
přikrmování nejen opeřených oby−
vatel přírody, ale i volně žijící zvěře.  

Po zdařilé vycházce čeká
účast níky, ale nejen je, přátelské
posezení v salonku Restaurace
„Želez ná“ v Rokycanech. V přípa−
dě, že se nestačíte zúčastnit vy−
cházky, přijďte příjemně posedět
za doprovodu kytary po šestnácté
hodině do příjemně vyhřáté re −
staurace. Zde kromě kulturního
vystoupení proběhne i neformální
hodnocení uplynulého roku. Po −
kud  však máte zájem pouze
o přikrmování živočichů v přírodě,
kontaktujte myslivce ve svém
okolí nebo rokycanské ochránce
přírody. Rádi vám jistě poskytnou
vyčerpávající informace o mož−
nostech zapojení se do této zají−
mavé aktivity. Kontaktní adresa 
v případě dotazů je: ZO ČSOP
Rokycany, Švermova 748/II, 337
01 Rokycany nebo můžete telefo−
novat na čísla: 371 722 686 či
603 239 922 či případně e−mailo−
vat na pavel.moulis@tiscali.cz.
Bližší informace o činnosti roky−
canských ochránců přírody na−
jdete na www.csop.erc.cz 

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany
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Závody v býčím rodeu vznikly v USA
v 19. století. Tenkrát to bylo vícemé−
ně pro zábavu. Dnes je to vyhledáva−
ná a hojně navštěvovaná sportovní
disciplína. První oficiální rodeo,
na které se platilo vstupné, se
konalo v roce 1888 v arizon−
ském městě Proscotte a v je−
ho rámci se uskutečnila 
i první oficiální jízda na
býku.  Dnes je býčí
rodeo v USA sku −
tečným fenoménem
a lidé ho milují.
V mnoha oblastech
středozápadu USA
s přehledem před−
čí slavnou hokejo−
vou NHL a ještě
slavnější americ−
ký fotbal NFL do−
hromady.
Býčí rodeo za „velkou louží“ jezdil rodi−
lý Plzeňák, který dnes žije v obci Číhaň
u Klatov, Laddy Chris Collins.
Jak jste se dostal k býčímu rodeu
v USA?
Ke koním jsem měl vztah už od malička
a chtěl jsem být žokejem. Po základní
škole jsem nastoupil na závodiště do
Velké Chuchle u Prahy. Měl jsem to
štěstí, že jsem zejména svou nebojác−
ností zaujal trenéra Josefa Koloce. Díky
němu jsem se dostal k jednomu z nej−
lepších trenérů dostihových koní
Františku Vítkovi do
Lysé nad Labem,
kde jsem se také
vyučil.
Stále jste chtěl být
žokejem?
Tato vášeň a touha
mě neopustila. Po
vyučení jsem začal
s dostihy u trenéra
Míly Nového. Měl
vynikající koně
a mým cílem bylo
dosáhnout 50 ví−
tězství, abych zís−
kal titul profesio−
nálního dostihové−
ho jezdce. V té do−
bě to byl jediný profesionální sport,
který byl tehdejším režimem uznávaný.
To se mi před vojnou podařilo, takže
jsem byl profesionální žokej.
Ale spokojený jste stále nebyl?
To už je moje povaha. Stále jsem toužil

po něčem dalším a novém. Po vojně
v létě 1969 jsem se rozhodl odejít z re−
publiky. Rok a půl jsem byl v Rakousku
a poté odletěl do USA a zde začal jezdit

překážkové dostihy. V té době
se však proti tomuto sportu
postavili ochránci zvířat a byl
zakázán. Na radu svých přá−

tel jsem odjel do státu
Oklahoma a hned dru−

hý den jsem dostal
na jednom ranči
zaměstnání a za
půl roku už jezdil
rodeo. 
Jako amatér?
Rok a půl jako
amatér. Až když
jsem měl vy −
hráno jako kov−
boj rodea přes
10.000 dolarů,

mohl jsem v Texasu zažádat o profesi−
onální licenci. Tu jsem dostal a násled−
ně se stal členem té nejvyšší třídy, 
která sdružuje profesionály z Kanady,
USA, Mexika, Brazílie a Austrálie.
Závodil jsem v jízdě na neosedlaném
nezkroceném koni a na neosedlaném
býkovi.  Pochopitelně mně nejvíce uča−
rovala jízda na neosedlaném býkovi.
Tyto závody jsem hlavně jezdil.
Proč?
Ovládnout divokého tunového býka by−
la pro mě doslova droga. A navíc právě

tato disciplína byla vždy vrcholem kaž−
dého rodea. Býka umístili do malého
boxu, kde je eliminován jeho veškerý
pohyb. Je zdánlivě v klidu. V boxu na
něj sednete, ale už toto nasednutí je
nebezpečné. Pevně uchopíte popruh,

který obepíná býka v oblasti hrudníku
a slabin, což u něho vyvolává nepřed−
stavitelnou zuřivost. Startér dá pokyn
a zvíře je vpuštěno do arény a běsní.
Jak dlouho se na něm musíte udržet?
Limit je osm vteřin a po tu dobu se
smíte držet jen jednou rukou. Druhou
ruku máte ve vzduchu. Rozhodčí na
konci jízdy ohodnotí jezdce i býka bo−
dy od nuly do padesáti. U kovboje jde
o styl, provedení a celkový dojem. 
U býka záleží na věku, hmotnosti
a pohyblivosti. Body se pak sečtou
a je celkově vyhodnocena jízda od nu−
ly do sta bodů.
Ovšem býk se po těch osmi vteřinách
neuklidní.

Naopak. Jeho zuřivost roste, takže vět−
šinou každá jízda buď po limitu nebo
ještě před ním končí pádem a v tom
okamžiku zažívá  jezdec boj o přežití.
Býk svými nekoordinovanými pohyby
nebo v důsledku své zuřivosti může zá−
vodníkovi ublížit. Z toho důvodu jsou
v aréně po celou dobu přítomni klauni,
kteří mají za úkol po pádu jezdce zau−
jmout pozornost zvířete.
Předpokládám, že ani vám se zranění
nevyhnula.
Mimo očí jsem měl snad všechno zlo−
mený. Například v Dallasu jsem od bý−
ka dostal ránu do hlavy a probudil se až
za pět dnů. Tehdy jsem si v nemocnici
poležel 7 měsíců. Ale už další měsíc
jsem opět seděl na hřbetu zvířete. 
Je náročné se udržet mezi těmi nej−
lepšími kovboji?
Jako v každém sportu musíte poctivě
trénovat. Běhal jsem, v Mexiku chodil
trénovat do boxerského klubu a neu−
stále jezdil po závodech od Aljašky až
po Mexiko. Byl jsem profesionál a ro−
dea mě živila. Cílem bylo dostat se me−
zi 15 nejlepších kovbojů, kteří se utká−
vají v Národním finále rodeí v aréně

v Las Vegas. Je to vždy vrcholná udá−
lost celé sezóny, která se uskutečňuje
tři neděle před Vánoci. Je to takové
mistrovství světa a v aréně sleduje 
rodeo více jak 60.000 diváků. 
Dostal jste se do této špičky?
Národní finále jsem jel celkem 9krát 
a z toho jsem byl dvakrát druhý.
Jednou mi vítězství Zlatá přezka uteklo
o šest bodů. V druhé jízdě se mi totiž
přetrhl provaz a já jsem sletěl.
Po 22 letech rodea jste se vrátil 
domů do Česka. Proč?
Kvůli mamince, která už byla stará.
Vrátil jsem se v roce 2000 a nastoupil
v Praze jako recepční do jednoho hote−
lu, protože jsem uměl perfektně anglic−
ky. Finančně to bylo velmi dobré za−
městnání, ale moje parketa to nebyla.
Po roce a půl jsem odešel do Plzně  do
Plzeň ských komunikací, kde jsem dělal
jako stavební dělník do důchodového
věku. Na důchod jsme dostali se 
ženou od tchýně chalupu v Číhani na
Klatovsku.

Nestýská se vám po rodeu, po
Americe?
To víte, že se mi zasteskne. Hned
bych mazal do Arizony nebo Colo −
rada. Ale manželka je tady doma a já
už také. Jsou však věci, které nemohu
v Česku pochopit, a moc mě mrzí.
Jsou to zejména špatné mezilidské
vztahy. Teď mám na mysli například
závist. Američané mají jednu překrás−
nou vlastnost – téměř nikdo z nich ne−
zná závist. Pak mě nemile překvapuje,
jak se vláda, poslanci, senátoři vůbec
nestarají o lidi ze střední třídy, která je
nesmírně důležitá. Když ztratí kupní
sílu, jde to se státem z kopce. Přece
není možné, aby zaměstnanci měli
měsíční mzdu 10.000 korun při sou−
časných cenách. V Americe také není
všechno růžové, ale když děláte, tak
za mzdu si žijete velmi dobře a spoko−
jeně. Je mi zcela nepochopitelné, jak
si mohou v Česku poslanci sami roz−
hodovat o tom, kolik si přidají na pla−
tě. To v Americe není vůbec možný.
Myslím si, že se v Česku zapomíná na
střední vrstvu lidí a to není dobré. 

(re)

Pan Laddy Chris Collins z Číhaně na Klatovsku říká:

nikdy neodpustí

Laddy Chris Collins při rodeu na neosedlaném nezkroceném koni.

„Byl jsem tulák od mládí,“ přiznává Laddy Chris Collins. 

„Nejvíc, co může kovboj dokázat, je
jízda na neosedlaném býku. Musíte
být na tom dobře fyzicky a nemít abso−
lutně strach,“ říká Laddy Chris Collins.

Býk vám při rodeu chybu 
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Jsme na konci roku 2014
a nutno říci, že to byl rok velmi
hektický, který přinášel nesko−
nale mnoho stresů. Řada lidí
tento rychlý tep nezvládla. Po −
dle mé věštby to bylo 10% lidí.
Nebyli dostatečně odolní, aby
se vyrovnali s problémy a mož−
ná i podcenili moje rady, více
se v této rychlé době orientovat
na duchovno. Neunesli napří−
klad krach své firmy, ztrátu za−
městnání, rozpad manželství
a mnozí z nich skončili v psy−
chiatrické léčebně nebo se
u nich projevila nemoc. Zjistil
jsem, že v tomto roce jako ni−
kdy jindy onemocnělo velké
procento lidí rakovinou a du−
ševními poruchami zejména
schizofrenií. Kyvadlo mi ukazu−
je, že je u nás 25 000 lidí trpící

schizofrenií, kteří pro nás zna−
menají nebezpečí. Například
jako řidiči. 

Pro každého člověka je v ži−
votě nejdůležitější zdraví, bo−
hužel mnozí si to uvědomí ve
chvíli, kde se u nich projeví ne−
moc. V první řadě každému do−
poručuji, aby se co nejdříve
zbavil stresu. Mám z praxe vy−
zkoušeno a ověřeno, že existu−
je skupina lidí, kteří i když jsou
podle mé teorie „zablokováni“
pro příjímání vitamínů, minerá−
lů, energie, jsou schopni přijí−
mat obranné látky proti rakovi−
ně, což je zejména vitamín C,
B3, rutin a hlavně koenzym
Q10. Ti rakovinu nedostali, pře−
stože jsem v jejich organizmu
zjistil rakovinové viry, těžké ko−
vy, díky jejichž spojení podle

mé teorie rakovina vzniká.
Proto doporučuji určité směsi
bylin na vyčištění organizmu
od rakovinových virů a těžkých
kovů a ostatních cizorodých lá−
tek: zlatobýl, šalvěj, jmelí bílé,
mydlice, paprika, hadí kořen,
třezalka, heřmánek, kopřiva
a další. Z uvedených bylin indi−
viduálně sestavuji kombinace.
Co se týká bylin vhodných pro
zničení rakovinových virů ustá−
lil se doporučovaný sortiment
takto: rakytník, šalvěj, zlatobýl,
blín, jmelí.

Na základě své dlouholeté
praxe jsem sestavil jakýsi žebří−
ček postupu k tomu, abychom
byli zdraví. Jsou to moje dopo−
ručené postupy při alternativní
léčbě.

Nejdříve se zbavíme stresu.
Pak si odblokujeme zablokova−
ný organismus stresem a ne−
mocí pomocí mých akupresur
a necháme si také odblokovat
páteř. Po odblokování páteře je
nutné opakovat mé akupresu−
ry. Dalším krokem je odstraně−
ní rakovinových virů. Má je kaž−
dý, jen ne všem způsobí ne−
moc. Zbavte se rovněž infekce,
nejčastěji jsou to Chlamydie,
které má 80−90% populace
v Česku. Doporučuji vyšetření
krve, ale pokud nechcete, navr−
huji minimálně nasadit přírodní
látky jako Oregano. Změňte
klasicky český jídelníček za
středomořský, posilte imunitní
systém užíváním vyšších dávek
vitamínu C (aspoň 1000mg),

B3, B6 (doporu ču −
ji dvoj násobné až
trojnásobné dávky)
a Koen zym Q10 (mi−
nimálně 2−3x denně
20−30mg). Ne za  po −
mínej te na dostatek
pohybu, tím pod −
 poříme samočisticí 
sch o  p nost těla a udr−
žíte svalovou hmotu.
Dopo ru  ču ji hodně se
sprchovat, či se „do−
bíjet“ ene r gií z ná −
hrad ních zdrojů –
stromů. Změňte byd−
liště, pokud je pode−
zření na geopatogen−
ní zóny v bytě či do−

mě, na radon, plyny či nevhod−
ný stavební materiál  − mnoho 
lidí má radioaktivní škváru v do−
mech jako izolaci stropů či pod−
lah, atd. V neposlední řadě
změňte životní styl, čímž odstra−
níte nerovnováhu v rodinném
systému, protože se ví, že ne−
moc je důsledkem stresu.

To je vše co mohu ve zkratce
doporučit a pokud chcete vše
podrobně, můžete mne navštívit
v mé poradně. Vedu konzultace
osobní, po skypu, po telefonu
nebo po e−mailu. Celou konzul−
taci, hovor nahrávám a posílám
buď e−mailem, či poštou.

Jestliže se nyní rozhodujete
pro vánoční dárek pro své nej−
bližší, pak jim darujte zdraví
a krásu. Připravil jsme na zákla−
dě mých dlouholetých zkuše−
ností řadu vánočních balíčků
s přírodními finskými vitamíny
a minerály, které obsahují vše,
co naše tělo potřebuje ke zdraví.
U všech je sleva 20% sleva. Ke
zdraví také patří krása a v naší
další nabídce jsou i kos metické
balíčky s italskými, španělskými
a finskými produkty. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

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

zdraví a krásu
Na Vánoce darujte svým blízkým 
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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.

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

Mé dceři několikrát týdně teče krev z nosu. Přitom se do něj neuhodila,
dokonce ani nemá rýmu. Krev se objevuje vždy jen v pravé nosní dírce.
Potíže ustanou až teprve po ucpání nosu cípem papírového kapesníčku.
Nevím, jestli potíže časem samy přestanou, anebo bych měla raději
s dcerou navštívit lékaře...                      Jana V. Lochotín

Pokud potíže vaší dcery přetrvávají již delší
dobu, měly byste v  každém případě ORL
lékaře navštívit.  Při vyšetření specialista
prohlédne nosní dutinu, ke zjištění příčin
častého krvácení použije případně i optiku.
Pokud se jedná o rozšířenou cévku na
nosní přepážce, pak je možné jejím polep−
táním a aplikací nosní masti zabránit další−
mu krvácení. V každém případě je návště−
va ORL lékaře nutná, neboť je důležité vy−
loučit jiná závažnější onemocnění.
Přeji všem čtenářům Plzeňského rozhledu hezké a klidné prožití vánočních
a novoročních svátků bez všech pro toto období tolik příznačných ORL
chorob, jako je rýma, zapíchnutá kost v krku, či uši zalehlé ohlušujícími
silvestrovskými petardami. Vaše MUDr. Dana Šmídlová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády:  Práce ve
skladu − s VZV i bez, vybalo−
vání a doplňování zboží, pe−
kařské 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 

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

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.

PŘIJMU obsluhu do baru
v Železné Rudě. Týden/tý −
den. Ubytování možné. Tel.:
603856677. RR 41012

NABÍZÍM zajímavou pra −
covní nabídku u meziná−
rodní firmy. Pracujete dle
svých časových možností,
komunikace v ČJ, na věku
ne záleží, tel.: 603484113.
RR 41023

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Možno
i brigádně nebo na HPP, tur−
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602486490.

DO Kavárny v Železné Rudě
hledáme brigádnice, vhod−
né pro studentky. Zaučíme,
část. NJ výhodou, práce dle
dohody, ubytování zdarma,
výhodné plat. podmínky.
Tel.: 602486490

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

UNC 060, valník 8t, vysoko −
zdvih na traktor do třetího 
bodu, podvozek tandem ze
sběracího vozu, cena doho−
dou, tel.: 724281074.

PRODÁM novou ložnici svět−
le hnědá – český výrobek,
skříně s nástavci, zdravotní
matrace, noční stolky, úložný
prostor pod postelemi. Cena
6.000 Kč. Tel.: 721860004.
RR 41009

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

PRODÁM dřevěný pracovní
stůl – ponk se šuplíky a se
železným svěrákem.  Cena
1.000 Kč. Tel.: 721860004.
RR 41010

MRAZÁK (truhlicový) Elec −
trolux A+++ (223L), za−
koupen 4.12.2012. Cena
6.000 Kč, Klatovy, tel.:
723234971. RR 41004

PRODÁM krmnou mrkev za
400 Kč/q a řepu 200 Kč/q.
Tel.: 776252283. RR 41022

STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák, 
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko −
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro na
pistoli, zásobníky a bed ny
od munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vyzna−
menání, nášivky, leteckou
kuklu,  bundu, kombinézu,
vrtuli,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy o vo−
jácích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu, 
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037   

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 že −
leznice. Tel.: 731064361.
PM 140167 

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min−
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromo−
vý lustr a lampičky, voj. od−
znaky a vyznamenání, voj
dýku a bajonet, šavli, uni−
formu, starou vzduchovku,
flo bertku, housle a trumpe−
tu, plechová a bakelitová
au tíčka, loutky, radia, foto−
aparát, knihy, pohlednice,
ku chyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
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, pla −
káty, staré hračky, ple−
chovky od oleje, reklamní
auto−cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací, vo−
jenskou, pou ťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku − přije−
du Tel.: 604343109 PM
140036

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. 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.
kuchyň ské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re−
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji – 
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140038

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná −
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, 
lodě na moři, vojenské mo−
tivy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyzna −
menání, ván. ozdoby, po−
hlednice, betlém aj. staré
a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské uči liště,
za budo vání vlasti apod.
až do r. 1989), kovový mo−
del děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

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

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček ,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 140006

V těchto dnech přichází na knižní pulty  další kniha kriminalistických příběhů
ze Šumavy. Její autor Karel Fořt, bývalý kriminalista, který své profesní naplnění
našel v řadách Služby kriminální policie v Klatovech,  zavádí čtenáře do děje velmi
závažných činů. Navštívil své kolegy – kriminalisty, kteří tyto kauzy vyšetřovali.
Jejich vyprávění zpracoval a v  knize s uhrančivým názvem Vražda pod Černou
věží v Klatovech je nabízí čtenáři.

Knižní novinka

Vražda pod Černou věží v Klatovech

Kde si lze knihy koupit?
Knihy dostanete v Klatovechv knihkupectví LÉTO  − Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kan−
zelsberger − nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava − nám. Svobody, v Přešticích v Knižním krámku − Husova 335, v Nýrsku
v knihkupectví U Řetických, dále v knihkupectví v Horažïovicích − Ševčíkova 24, v knih−
kupectví ve Kdyni − Náměstí 22, v KašperskýchHoráchv prodejně dárků paní Jirmanové
− ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni
v Knihkupectví Ševčík − Solní 5−7 a v Knihkupectví Jaroslav Chmela − Americká 32.



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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

STŘÍBRNÉ a zlaté mince,
šperky s českými gra náty,
stř. tabatěrka, pudřenka,
náramek, příbory i jed −
notlivé kusy, vo jenská vy−
znamenání a odznaky, sta−
ré foto aparáty a hudební
nástroje. Vzdu  chovku, flo −
bertku, bodáky, tesáky,
šav li, panenku s por celá −
no vou hlavičkou. Tel.
603499724. PM 140138 

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do nově vznikajícího
vojenského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky,
uniformy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opas ky, pouz dra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lopat−
ky, torny, telata, spacáky, 
šavle apod. Zájem máme 
i o fotografie, do kumenty
a časopisy. Ve lice děkujeme
za nabídky i pří padné 
dary. Army muzeum tel.:
777263546. 

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP –
RENOVACE – PRODEJ
(chro  movaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny, 
obra zy a různé staré věci
na dekoraci, možnost vykli−
zení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel. 603512 322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140005 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zapla tí staré pohlednice − 
až 10. tis Kč za chybějící
pohled nice obcí Šumavy 
(např. Schukatschen, Pa ter l −
 hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), ale i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945, 
uvítám větší množství či
sbírky, mohu přijet. Mobil:
602486490.

NA HLAVNÍM tahu v CEN T −
RU Domažlic na bízím 
pronájem: 1. OB CHOD
(event. výrob. HALA) 300
m2. 2. OB  CHOD (kance−
lář) 50 m2. 3. KOMERČ.
prost. − 80 m2 (60 + 20
m2, event. + garáž 70 m2
− propojeno). Vše s výlo−
hami a samost. vytápěním
na plyn. kotel, 220/380V.
Tel.: 608510656 

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolu −
pra  cujeme s velkými fir−
mami. Pouze solidní klien−
tela. Právní servis, převo−
dy energií a klientský ser−
vis je samozřej mostí.
Prázdný byt vám nevydělá.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
140070

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

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 prostory
v centru Klatov 90−200 m2,
vhodné na obchod, kancelá−
ře, výrobu, služby, levný
pronájem, tel. 602429820.
RR 40958

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

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

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

PENÍZE ZA VAŠI NEMO −
VITOST IHNED! Vykou −
píme vaši chalupu, chatu.
Podmínkou vlastní pozemek,
zavedená el.. Peníze vyplá −
címe do 3dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
140069

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

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. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 41003

PRODÁM krásnou a vel−
kou zahradu na Markytě
v Klatovech o výměře 
890 m2. Na pozemku je
dře věná, patrová, ce lopod −
sklepená chatka, dřevěná
kůlna, plechová garáž, stud−
na s užitkovou vodou, bojler,
domácí vodárna, nedo −
dělaná koupelna, elektřina
220V, WC. Voda ze studny
je rozvedena po zahradě.
Jsou zde ovocné stromy.
Zahradu lze použít jako 
stavební parcelu na stavbu
do 40 m2. Cena 580.000
Kč. Tel.: 728144954. 
RR 41008

PRODEJ rodinného domu
v Močeradech, okr. Do −
mažlice, stodola, dvůr, za hra −
da 1500 m2, plynové wafky,
k rekonstrukci, cena 535.000
Kč, tel.: 777338552. RR
41024

PRODEJ družstevního bytu
2+1, Sušice – Kaštanová
ul., 68 m2, komora, 3. pat−
ro, velmi pěkný byt, 
cena 700.000 Kč, tel.:
777595318. RR 41025

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

PRODÁM Toyota Yaris 1.0,
r.v. 2003, TK 7/15, koupeno
ČR, 1.majitel, serv. knížka
vedena, 110 tis. km, červe−
ný, 3dveř., ABS, tažné zaří−
zení, zámek řad. páky, cena
45.000 Kč, tel.: 603521842.
RR 41018

 

PRODÁM Felicii kombi, ga −
rážovaná, katalyzátor, r. v.
1996, TK do 8/2016, najeto
170 000 km. Cena 10 000,−
Kč. Tel.: 728845190. PM
140208

MUŽ středních let, finančně
zajištěný, hledá touto ces−
tou ženu nebo dívku k dis−
krétním schůzkám. SMS na
tel. 721078003. PM 140207 

MEIN Weihnachtswunsch
wäre, nicht mehr alleine zu
sein. Ich suche eine nette,
liebevolle Partnerin, die
ehrlich und treu ist, womög−
lich Nichtraucherin und mit
mir durch dick und dünn ge−
hen will. Ich bin 38 Jahre, 
185 cm, Nichtraucher, habe
dunkle Haare, stehe mit be−
iden Beinen fest im Leben,
beruflich wie privat. Habe
einen festen Arbeitsplatz
und wohne im Kreis Re −
gens burg. Bitte nur ernst −
gemeinte Zuschriften, da
ich eine feste Beziehung
aufbauen will. Ich freue
mich auf eine Antwort,
wenn möglich mit Foto! 
E−Mail: astf@gmx.de

DEUTSCHER Mann 60/170/
68, dunkles – Haar, ehrlich
treu, liebevoll, eigenes –
Haus, aus Cham, Schwim −
meister, sucht eine Schlan −
ke, ehrliche Frau aus
Tschechien, die Deutsch sp−
richt. Tel.: 00490152−
02880186. RR 41005

JUNGEBLIEBENER Herr aus
Bayern, 165cm, 70 Jahre,
mit Herz und Verstand, fi−
nanziell gut gestellt, sucht
eine Frau aus CZ für eine
glückliche Zukunft. Bin
Nich trau cher, Nichttrinker.
Bin treu, ehrlich, ruhig, sen−
sibel. Wohne in Grenznähe
zu Pilsen, Domazlice. Spre −
che leider nicht tsche−
chisch. Habe viele Hobbies:
Natur, Wald, Volksmusik,
gut leben, Theater, Wan   −
dern, Spass haben. Habe
schö ness Ein familienhaus
mit Geschäft. Ich habe viel
zu bieten!! Freue mich auf
Antwort. Wo können wir und
treffen? Her mann Fuchs,
Schosshütte 2, 93086
Wörth/Donau, Deutsch land,
Tel.: 09482/554. RR 41007

HLEDÁM k sobě elegantní –
dominantní přítelkyni na
krásné chvíle i život. 60/170
rozved., mlad. vzhl., za −
jištěný. Vánoce – Silvestr
spolu? Staň kovsko. Tel.:
607293848. RR 41026

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

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

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. Trolejbu sová linka č.
12, výstup v ulici Petřín ská.,
přejít přes most a vlevo
okolo garáží. Pouze volejte,
SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 140183 

TABLETY, NOTEBOOKY, PO−
ČÍTAČE. www.SoftAg.cz,
tel.: 374624742. Programy
účto, mzdy, DPH. Zpra −
cujeme levně účetnictví.
KŘI PM 140205 

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bojíte
se, že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit! Naše právní od−
dělení zdarma zanalyzuje
Vaši situaci a najde optimální
řešení. Důležité je začít jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM 140072

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

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

PŮJČKA 5000 Kč, ihned
na ruku! Stačí OP! Čin.
pro více věřitelů. Pražská
41, Plzeň, po−čt 11−16
h,t.: 605760958. KŘI PM
140196 

BOHATÉ Vánoce a veselý
Silvestr. PENÍZE DO 
R UKY OD KOBLÍŽKU.
Tel.: 702833842. KŘI PM
140201 

KOUPÍM staré traktory
do r.v.1955 českých
i cizích značek − L&K,
Svoboda, Wikov, 
Ško da, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend, 
Far mall, Ferguson.
Nabídněte. Tel.:
608941498. RR 40110

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

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

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

VÁNOCE = průvan v pe−
něžence. Půjčka od Kob −
lížku je zde pro vás. Tel.:
775184895. KŘI PM
140204 

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s nelínající
bavl níkovou srstí nevyžadu−
je střihovou úpravu, jenom
se pročesává. Je antidepre −
sivní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstižnou
a přizpů sobivou povahu. Mi −
lá ček celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odběru.
Do dobrých rukou.  Kontakt
– e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 40154

POHLÍDÁM vašeho psa o va−
ší dovolené i jindy. K dispo −
zici také vytápěný prostor, 
zateplené kotce. Zkušený
chovatel, výcvikář, etolog.
Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

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

NABÍZÍME  rekvalifikační 
kur zy: masér, pedikúra, 
manikúra, nehtová mo −
deláž, kosmetika a další.
Akre ditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální 
výuka! www.vip−relax.cz, 
www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493.
KŘI PM 140053 
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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

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

                                 Václav Zickler: mobil: 777 730 258

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

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. ledna 2015
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Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
2. 2. 2015 Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozh led.cz

Najdete nás na
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